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Veszprémi Nyomda Zrt. 

Fekete Zsófia kereskedelmi igazgatóhelyettes 

MG: Hogyan értékeli a magyar rotációs piac helyzetét?
A hazai rotációs piacon jelentős kapacitástöbblet
tapasztalható, ami az árak drasztikus csökkenését
eredményezte az elmúlt három évben. Az inten-
zív piaci verseny a nyomdák szelekcióját vonja
maga után, mely folyamat már megkezdődött.
A piaci verseny továbbra is nagyon erős, a megren-
delők nemcsak a hazai, hanem a környező országok
nyomdai kapacitásaiból is válogathatnak. A tő-
lünk keletre-északra lévő országok gazdasági szabá-
lyozásával, míg a nyugati országokban a fejlettebb
technikából adódó hatékonysággal kell a magyar
nyomdánknak felvenni a versenyt. Társaságunk
a színes folyóiratgyártásra szakosodott, azonban
azt tapasztaljuk, hogy a piac erősen a reklámanya-
gok irányába tendál. Ez azt eredményezte, hogy a
magyar termékstruktúra szerkezete megváltozott,
mivel jelenleg a reklámanyagok kigyártásának
részaránya magasabb, mint a magazinoké. Azt vé-
lelmezzük, hogy a jövőt illetően az olvasási szoká-
sok megváltozása, az internet erőteljes térnyerése
a példányszámok további visszaszorulását fogják
eredményezni. A hazai nyomdaipar termelési vo-
lumenének emelkedését valószínűsítjük, de ezt ki-
zárólag a hirdetési kiadványok növekedése fogja
eredményezni.   

MG: Hogyan látja ezen belül saját nyomdájuk hely-
zetét?  
Az utóbbi két évben a Veszprémi Nyomdának is
végig kellett gondolnia, hogyan kíván az egyre in-

tenzívebb piaci versenyben helyt állni. Megvizs-
gáltuk és átalakítottuk a költségszerkezetünket, új
vállalatirányítási rendszert vezettünk be, és meg-
próbáltuk optimalizálni a termelési folyamatok
hatékonyságát. A nyomdaiparban tapasztalható
alacsony árszínvonal kedvezőtlen hatását nyom-
dánk is megérezte, mivel a piaci konkurencia miatt
árainkat a működési költségek jelentős emelkedé-
se ellenére sem tudtuk emelni, sőt bizonyos esetek-
ben a piac megtartása érdekében árcsökkentésre
kényszerültünk. Ezt a negatív tendenciát folyama-
tosan próbáljuk ellensúlyozni azzal, hogy a megren-
delői igényeket rugalmasan és magas minőségben
elégítjük ki, elérve ezzel azt, hogy ügyfeleink nagy
része ragaszkodik a nálunk biztosított szolgáltatási
színvonalhoz. Ennek köszönhetően az elmúlt há-
rom évben jelentős piacvesztéssel nem kellett szá-
molnunk, sőt bizonyos esetekben a volument emel-
ni tudtuk.  

MG: Milyen további terveik vannak a rotációs nyom-
tatás területén?  
A megkezdett hatékonyságnövelő intézkedéseket
kívánjuk a jövőben is tovább folytatni, amely ered-
ményezheti azt is, hogy fejlettebb technológiájú
gépekre cseréljük a meglévő gépparkot. Mivel az
előkészítő és az íves üzemek területén viszonylag
fejlett technológiával rendelkezünk, a beruházások
területeit a rotációs nyomtatás és a kötészet terüle-
tére fogjuk koncentrálni. Természetesen a beruhá-
zások elengedhetetlen feltételét képezi az eredmé-
nyes működésből származó pénzbevétel. 


