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A nyomdaipar meghatározó szereplője-
ként Magyarországon piacvezető szerepet 
tölt be a szórólap- és a magazingyártás 
területén a német Euro Druckservice  
csoport tagjaként működő Ipress Center CE 
Zrt. és a Zrínyi Nyomda Zrt. együttese. 

A társaság Kelet- és Közép-Európa egyik legmo-
dernebb nyomdai szolgáltató központjaként 
több milliárd forint értékű eszközparkkal ren-
delkezik, Csaknem félezer főt foglalkoztat, éves 
árbevételük meghaladja a 26 milliárd forintot.  
A mindkét magyarországi nyomdát irányító  
Borbás Gábor vezérigazgatóval beszélgettünk a 
legújabb büszkeségük, a váci termelőüzemben 
idén üzembe helyezett Koenig & Bauer Compacta 
818-as, 72 oldalas, rotációs nyomógép ünnepé-
lyes átadását követően.  

AZ ELSŐ NAGY BŐVÜLÉSI LÉPCSŐ

Tíz éve történt egy nagy változás a cég életében, 
a Zrínyi Nyomdát felvásárolta az EDS, a Német-
országban, Csehországban, Lengyelországban és 
Romániában főként heatset-kapacitással műkö-
dő cégcsoport. Ekkor történt egy nagyberuhá-
zás, egy 64 oldalas géppel bővült az eszközpark, 
ami tíz évvel ezelőtti mércével egy nagyon nagy 
kapacitásbővülésnek számított, és egyedülálló 
volt a magyar piacon. A gép – már akkor a rek-
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lámkiadványok piacát kiszolgálva – kapacitásá-
nak mintegy kétharmadát e termékek gyártása 
kötötte le. A 2008-as válság hatása leginkább a 
magazinpiacot tépázta meg, így társaságunk eb-
ben az időszakban a reklámkiadványok és szó-
rólapok piacára összpontosított. Utólag is jó 
döntésnek bizonyult az akkori magazinpiac el-
engedése. 

LASSÚ, FOLYAMATOS BŐVÜLÉS

2008–2014 között a lassú építkezés időszakát él-
tük, profiltisztítást hajtottunk végre a reklámki-
adványok javára, majd 2015-ben a meglévő há-
rom tekercsnyomó gép, egy 64, egy 32 és egy 16 

XXL festékellátás – 25 tonnás festéksilók biztosítják  
a zökkenőmentes festékellátást Magyarország 
legnagyobb tekercsnyomó kapacitással rendelkező 
nyomdájában
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oldalas mellé egy további 16 oldalas gépet telepí-
tettünk Csepelre. 

A Révai Nyomda sajnálatos csődjét követően 
egy intenzív beruházási szakasz kezdődött tár-
saságunk életében. Ezt követően 2016 végén az 
Ipress Center felvásárlásával az EDS magyar ér-
dekeltségeként a Zrínyi Nyomda tovább növeli 
exportképességét, és megfelelő kapacitást biztosít 
az európai versenypiac igényeihez. Az akvizíció-
val további három, két 16 és egy 32 oldalas heat- 
set berendezés került a társaság birtokába, egy 
hatalmas kötészeti kapacitással kiegészítve. A kö-
tészeti kapacitás gerincét három irkafűző és egy 

ZRÍNYI NYOMDA ZRT. – CSEPEL ÉS VÁC
P A R T N E R S É G ,  M I N Ő S É G ,  
M E G B Í Z H AT Ó S Á G ,  R U G A L M A S S Á G
A Zrínyi Nyomda Magyarország vezető nyomda-
ipari szereplője. Kizárólag nagy példányszámú ka-
talógusok és szórólapok nyomtatásával foglalkozik. 
A nyomdában hét rotációs heatset nyomógép talál-
ható: két 16, egy 32, egy 48 egy 64 és két 72 oldalas. 
A 16 oldalas gépeket kisebb terjedelmű munkák-
hoz, a 48, 64 és 72 oldalas gépeket nagyobb ter-
jedelmű munkákhoz használjuk. Egyedi 32 oldalas 
fekvő gépünk lehetőséget biztosít különleges kiad-
ványok előállítására is, így például a megszokottól 
eltérően A3-as kiadványt is tudunk gerincragaszta-
ni. A technológiai beruházásoknak köszönhetően 
nemcsak kapacitásunkat tudjuk növelni, hanem 
emellett csökkentjük a nyomda által termelt káros-
anyag-kibocsátást, valamint a nyersanyagokat is 
egyre hatékonyabban tudjuk hasznosítani. A cse-
peli nyomda eredendően a magyar piac igényeinek 
kiszolgálására rendezkedett be, az exporttevékeny-
ségét szinte teljesen leépítette a válság utáni profil-
tisztítás időszakában. 

Naponta több kamionnyi papír érkezik, és alakul át újsággá. XXL kapacitás tonnákban és tekercsszélességben is 
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ragasztókötő gépünk adja. Ezt egészíti ki a szám-
talan kézi műveletet igénylő csomagoló üzemrész, 
ahol a magazinügyfelek speciális igényeire is felké-
szültünk, ugyanakkor a mi léptékeinkben gon-
dolkodva a nagyon alacsony, hét-nyolc ezres pél-
dányszám esetén is rendkívül hatékonyan tudunk 
egyéb, ragasztókötött kiadványokat is készíteni.

A BERUHÁZÁSI SZAKASZ CÉLEGYENESÉBEN

Kevesebb, mint másfél év alatt telepítésre került 
a Zrínyi Nyomda tulajdonában lévő két 72 és egy 
48 oldalas tekercsnyomó berendezés. Ezek biz-
tonságos kiszolgálása érdekében a váci forma-
készítő üzemünk új CtP-berendezéssel is bővült.

A nagyberuházási szakaszunk ezzel lezárult, 
szervezetileg és jogilag is egy entitássá szeret-
nénk alakítani az Ipress Center CE és a Zrínyi 
Nyomda zártkörűen működő részvénytársasá-
gainkat.

Ez több szempontból is nagy kihívás, hiszen az 
Infopress/Ipress Center CE egy jobbára magazin-
nyomdaként működő egység volt, míg a Zrínyi 
inkább a reklámanyagok nyomtatására specia-
lizálódott. Abban bízunk, hogy a két szegmens 
erősíti egymást, a tapasztalatok összeadódnak, 
és hiszünk abban, hogy a print egy hosszú távon 
fenntartható, fizetőképes ügyfelekkel rendelke-
ző terület. Az EDS export kereskedelmi csapata 
az ügyfélmagazin portfólió számottevő bővíté-
sében nyújt segítséget, különösen Ausztria, Né-
metország és Svájc irányába.

A KISKERESKEDELMI SZEKTORRAL 
EGYÜTT NÖVEKEDVE

Jelenleg a cégcsoport árbevételének döntő részét, 
hozzávetőleg háromnegyedét teszi ki a kiskeres-
kedelmi hálózatok postaládába kerülő, ingyene-
sen terjesztett szóróanyagainak gyártása, míg a 
magazinok és egyéb periodikák a fennmaradó 
egynegyed részt teszi ki.

A magyar GDP 25%-át adja a kiskereskedelmi 
szektor, ami ráadásul növekvő tendenciát mutat: 
2016-ban az előző évhez képest több mint 8%-
os növekedést produkált. A magyar környezet-
védelmi termékdíj Európa-szerte is kiemelkedő, 
ami nem könnyíti meg az életünket.

Az utóbbi években bekövetkezett bérnöve-
kedés s ezáltal a növekvő elkölthető bértömeg 
kihatott a kiskereskedelmi hálózatok reklám-
költésére is, ami a megrendelésállományunkat 
erősítette.  Bízunk benne, hogy a magazinok ol-
vasása újból egy prémium élmény lesz, egy mi-
nőségi életforma része.

VÁC IPRESS CENTER CE ZRT. 

A magazinpiac szolgálatában 20 000 m²-en, há-
rom nyomógépen, a nap 24 órájában történik 
kifogástalan minőségben a négyszínes belívol-
dalak nyomtatása. A magazinborítók gyártása 
partnernyomdáknál, jobbára a MondAt Kft. és 
a Keskeny Nyomda Kft.-nél történik. Havonta 
több mint  hárommillió darab négy- vagy ötszí-

Az új K & B  
Compacta legfelső 
pontja és a csarnok 
teteje között keve-
sebb, mint fél  
méter van!  
XXL pontosság  
és előrelátás!
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nes lakkozott vagy fóliázott borító kerül ki szak-
értő kezeik közül. Hazánk egyik legsokrétűbb 
csomagolástechnikai megoldásaival az Ipress 
Center CE a hirdetők legmerészebb csomagolási 
ötleteit valósítja meg.

A nyomott, hajtogatott íveket méternyi magas 
ívkötegekbe oszlopozva tömörítik, majd darukkal 
emelik az összehordó berendezés magazinjába  


