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Alföldi Nyomda Rt.

A magyar nyomdaiparon belül a legrégibb ha-
gyományokkal a debreceni Alföldi Nyomda Rt.
rendelkezik, hiszen a Huszár Gál által a 16. század-
ban létrehozott nyomda mai jogutóda. Ugyanakkor
folyamatos és állandó fejlődését, technológiai és
technikai beruházásait – és ennek következtében
minőségi munkáját – tekintve, a mai magyar
nyomdák élmezőnyébe tartozik. Ennek a folya-
matos építkezésnek, a beruházások előkészítésé-
nek, megtervezésének és végrehajtásának, a ter-
melő gépek karbantartásának – munkatársaival
együtt – egyik főszereplője volt és ma is az Kerekes
Imréné Kecskés Katalin, aki jelenleg a nyomda
műszaki és minőségirányítási igazgatója, ugyan-
akkor a részvénytársaság igazgatóságának is tagja.
Személye és munkája elválaszthatatlan a nyom-
dától, erről beszélgetésünk során a következőket
mondta el:

– A technikum elvégzése után a Budapesti Mű-
szaki Egyetemen villamosmérnöki diplomát
szereztem, híradás- és műszeripari technológia
szakon. Ezt követően Benkő István, az akkori
igazgató hívására a nyomda dolgozója lettem;
férjemmel együtt, aki szintén a Műszaki Egyete-
men szerzett diplomát. Ő később a tanári hiva-
tást választotta – én maradtam. Abban az időben
sok felsőfokú műszaki végzettségű fiatal volt a
nyomda dolgozója, közülük néhányan az itt szer-
zett gyakorlati tudást később más nyomdákban
hasznosították. Ennek a fiatal mérnökgárdának
– köztük nekem is – nagy kihívás volt az 1975-
ben beindult beruházás, amelyet a műszaki osztály

tagjaként nekünk kellett irányítanunk. Nehéz
volt, mert az akkori hiánygazdaság problémái-
val is meg kellett küzdenünk. De sikerült, pedig
nem csak gépi, technológiai fejlesztést tartalma-
zott ez a beruházás, hanem az ehhez szükséges
körülmények megteremtését is. Jelentős beru-
házást valósítottunk meg: új üzemcsarnok mel-
lett kazánházat, trafóházat, öltözőket, irodákat
építettünk, mindehhez szükséges volt a megfe-
lelő terület kisajátítása, csatornázása. E beruhá-
zás keretében állítottuk üzembe a könyvgyártó
Cameron gépsort, amely akkor a legmodernebb
technika volt. Ezt a nagyberuházást – amelyet
saját erőből és banki hitelből valósítottunk meg
– 1980-ban zártuk le. A feladatok jobb, hatható-
sabb végzése érdekében a műszaki osztály 1977-
ben kettévált üzemfenntartási és üzemfejlesztési
osztályra. Ez utóbbinak én lettem az osztályve-
zetője, majd a beruházási lépcső befejezése után
a két részleget ismét összevonták műszaki osztály-
ként, az én vezetésemmel. Azóta minden olyan
tevékenység, amely a termelés megfelelő körül-
ményeit biztosítja, a mi feladatunk. Ezek a felada-
tok mindinkább növekednek, hiszen a nyomda-
technika világszerte rohamléptekben fejlődik,
a nagyobb teljesítményű, automatizált technológia
szinte napról napra újabb gépeket állít termelésbe.
Ami a hetvenes években modern technikának
számított nyomdánkban, abból ma már jóformán
semmi sincs. Megállás nélkül fejlesztenünk kell
a technikát, folyamatos beruházás szükséges, ha
lépést akarunk tartani a nyomdaipari fejlődéssel.
1998-ban lettem műszaki igazgató, majd bővítve
a feladatkört, jelenleg műszaki és minőségirá-
nyítási igazgatóként tevékenykedem, irányítva
az ISO minőségirányítási rendszer feltételeinek
megteremtését és folyamatos biztosítását is. Cé-
günk 1996-ban szerezte meg az ISO 9001-es szab-
vány szerinti tanúsítványt, majd a 2002-ben törté-
nő újratanúsítás már az ISO 9001:2000 szabvány
előírásai szerint történt.

Hogy a folyamatos beruházás mit jelent az
utóbbi években? A teljesség igénye nélkül: 1998

Debreceni körkép

Összeállításunkban a félévezredes nyomdász-
múltra visszatekintő térség néhány nyomdája
mutatkozik be. A különböző profilokra 
specializálódott nyomdák megtalálták helyüket 
a piacon. A gépparkot, a rövid cégtörténetet 
és a jövőképet tartalmazó bemutatkozások 
mindenki számára érdekes információkat 
tartalmaznak.
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óta üzembe állítottunk egy Rotoman 45-ös öt-
színes tekercsnyomó gépet, kicseréltük az RO-
66-os kis tekercsofszet gépeinket Zircon Forta
nyomógépekre, bővítettük a B1 formátumú
gépparkot, Roland 705-ös íves ofszetgépeket ál-
lítottunk üzembe 2001-ben és 2003-ban. Borító
nyomására egy B3-as négyszínes Heidelberg GTO
gépet, a formakészítés területén pedig B1 formá-
tumú filmlevilágító berendezéssel bővítettük gép-
parkunkat. Egyéb kisebb, folyamatos beruházás
mellett tavaly a kötészeti üzemben Merit–S három-
késes vágógép, a Diamant beakasztó gépsor és
egy Hörauf BDM táblakészítő gép üzembe he-
lyezésére került sor. A kis példányszámú termé-
kek előállítására rendelkezésünkre áll két Xerox
digitális nyomógép is. Még 1999-ben egy jelen-
tős környezetvédelmi beruházást is megvalósí-
tottunk a zajszint- és a levegőszennyezés-csök-
kentés érdekében.

Beruházásainkat saját erőből és részben hitel-
ből fedezzük. Pályázati források jelenleg nem
állnak rendelkezésre a kétszázötven fős létszám-
korlát miatt. Stratégiánk változatlan: teljes körű,
állandó fejlesztés, mert így tudunk az élen ma-
radni. Ez évben például tervbe vettük a CtP-
technológia beállítását, amellyel tovább növel-
hetjük a termelés hatékonyságát.

Az Alföldi Nyomda termelésének több mint

ötven százaléka könyv, a volumen fennmaradó
részét folyóiratok, hetilapok, tájékoztató nyom-
tatványok teszik ki. A teljes árbevétel egyötöde
exportból származik.

Szakmunkásképzés terén a gyakorlati oktatás-
ban is jelentős részt vállal a nyomda. A középis-
kolából kikerülő fiatalok részben az Alföldi Nyom-
dában, részben más debreceni nyomdában vagy
stúdióban helyezkednek el.

Kerekesné Kecskés Katalin – felelősségteljes
munkája mellett – a helyi MTESZ-csoport veze-
tőjeként is tevékenykedik. Ami még jelentősebb:
huszonkét évvel ezelőtt dr. Horváth Csabával,
a debreceni Nyomda-Technika Kft. ügyvezető
igazgatójával együtt indították el a Nyomdaipari
Karbantartók Szimpóziumát, melyet azóta is
minden évben megrendeznek, például idén
szeptemberben Kecskeméten az M-real Nyom-
dában. Az Alföldi Nyomda más rendezvényeknek
is teret ad: legutóbb például márciusban a könyv-
kötők összejövetelének házigazdái voltak.

Beszélgetésünk befejezéseként Kerekesné Kecs-
kés Katalin hangsúlyozta, hogy a jövőt illetően
optimista, az Alföldi Nyomda töretlenül folytatja
fejlődését, aminek biztosítéka a menedzsment
tapasztalt, jó vezetése és a jól képzett szakmun-
kásgárda. Így továbbra is a magyar nyomdaipar
élenjárói közé kívánnak tartozni, mert a mottó
még mindig ez: „Évszázadok óta a művelődés
szolgálatában.”

Dr. Juhász Géza

Inform Média Kft.

A céget 1991-ben alapította egy osztrák befektető-
csoport. A nyomdát 1992-ben építették, és 1993-
tól van saját terjesztésünk, három megyés saját
napilappal.

1998-ig 4/2-es tekercses magasnyomó gép
(MAN), 1998-tól 4/2-es tekercses ofszetnyomó gép
szolgálta-szolgálja a lapgyártást.

Napilapjainkat (Észak Magyarország, Kelet Ma-
gyarország, Hajdú Bihari Napló) 4+2-ben, saját és
külsős hirdetési lapjainkat 4+2 és 4+4 színben
nyomtatjuk. A nyomógép egy menetben, 4+2-ben
32 oldal Berliner, 64 oldal Tabloid, 4+4-ben 16 ol-
dal Berliner, 32 oldal Tabloid formátumra képes.

A nyomógép gyűjtött produkcióban 28 000
pld/h, dupla produkcióban 50 000 pld/h sebes-
séggel nyomtat. Munkánkat egy Müller Martini
irkafűzősor is segíti. Profilunk a napilapok és a hir-
detési lapok gyártása.

Kerekesné Kecskés Katalin
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A nyomda létszáma harminchét fő, a kiadóvál-
lalaté mintegy ötszáz fő, mellyel mintegy évi 5,5
milliárd forintos forgalmat produkálunk.

2004-ben építettünk Temesvárott egy nyomdát,
ahol szintén a saját (romániai) lapjainkat nyom-
tatjuk. Az EU-ba történt belépés kedvező számunk-
ra, mert megszűnt a vám-adminisztráció.

Felkészültünk arra, hogy a jövőben külföldi
ügyfelekkel is munkakapcsolatba kerülünk, jelen-
leg két megbízásunk van folyamatban.

A jövőt mindenképpen bizakodóan látjuk, a lehe-
tőségeket igyekszünk maximálisan kihasználni,
és a keleti piacok felé terjeszkedni – nyilatkozta
Dubóczki Tibor nyomdavezető-helyettes.

Sz. Variáns Csomagolástechnikai Kft.

Cégünk Sz. Variáns Csomagolástechnikai Kft. néven
1994-ben kezdte meg működését. Vállalkozásunk
az akkori piaci adottságokat kihasználva egy űrt
töltött ki a kis- és középvállalkozások csomago-
lási problémáinak megoldásában.

Specialitásunk papír alapanyagú csomagolások
formatervezése, készítése, valamint a nyitott mik-
rohullámú alapanyagból készült csomagolóesz-
közök készítése, melyet a magyar piacon a mi
vállalkozásunk mutatott be elsőként, exkluzív
csomagolóeszközként.

Három részre osztható profilunk:
w az első termékcsoportba a promóciós eszkö-

zök tartoznak (pl. termékkínálók, irodai ar-
chiváló eszközök);

w a második csoportba az ipari csomagolásain-
kat soroljuk – kozmetikai dobozok, gyógyszeres
dobozok, cipősdobozok, ajándéktárgyak csoma-
golására szolgáló dobozok;

w a harmadik csoportot exkluzív papírtáskáink
alkotják.

Gépparkunk: tervezőplotter, kasírozógép, stan-
cológépek, szerszámkészítő egység, dobozragasz-
tó gép, ötszínes nyomdagép; szitaüzem.

Harmincöt főt foglalkoztatunk. 1998-tól 2001-ig
a svédországi IKEA cégnek dolgoztunk, 2000-ben
kereskedelmi képviseletet nyitottunk Budapesten,
2001-ben új telephelyet létesítettünk, 2004-ben
ötszínes heidelbergi nyomdagépet vásároltunk.

Az EU-csatlakozás hatását jelen pillanatban még
nem érezzük.

Egyelőre csak részben érezzük magunkat fel-
készültnek a külföldi ügyfelekkel való munkára.
Az eseti export bonyolítása kapcsán elsősorban
adminisztrációs problémáink adódnak.

A jövőbe bizakodóan tekintünk, és reméljük,
a tisztességes verseny fog érvényesülni – nyilat-
kozta Szakál János ügyvezető igazgató.

Kinizsi Nyomda Kft.

A Kinizsi Nyomda 1992. július elsején, átalakulás-
sal jött létre egy mezőgazdasági szakszövetkezet
nyomdai melléküzemágából. Néhány használt
Dominant, Romayor nyomógépünk, hajtogató-,
összehordó-, ragasztó- és vágógépünk volt. A gépek
műszaki színvonala meglehetősen siralmas volt.

Elsősorban könyvgyártó nyomda vagyunk. Főleg
kartonált, 1+1 színes könyveket készítünk. Min-
denféle könyvet gyártunk. Zirkon 2+2 színt nyomó
tekercsofszet, kétéves ötszínes B2-es Heidelberg
és egy vadonatúj kétszínes B1-es Heidelberg íves
nyomógépünk van. Három hajtogatógép, Müller-
Martini gyártmányú cérnafűző-, irkafűző-, össze-
hordó-, ragasztógépek, valamint egyenes és há-
romkéses vágógépek és csomagológép jelenti a
kötészetet. A keménytáblás könyvkötést alvállal-
kozó végzi. 2004-ben száztizenkilenc fő dolgo-
zott a cégnél.

2004-ben 1,2 milliárd forint árbevételt értünk el.
A nyomda életében több sorsdöntő váltás is volt.
Egyrészt a vezetők tudatos és szerencsére sikeres
kiválasztása, másrészt a vevők és szállítók jó meg-
választása, harmadrészt a kezdeti gyenge gépállo-
mány folyamatos korszerűsítése. Az elmúlt tizen-
két év folyamatos küzdelem volt.

Jelenleg nem érzékelem, hogy az EU-csatlakozás
bármilyen változást is jelentene a cég életében.
Gondolom, a jövőben azért lesz változás. Most
még nem érzem teljes mértékben felkészültnek
magunkat a külföldi ügyfelekkel történő együtt-
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a szakmával. 1985-öt írtunk, amikor még nem
lehetett magánkézben sokszorosító gép, ezért
mindenféle fondorlathoz kellett folyamodni,
hogy gépet vehessek, és azt üzemeltethessem.
Az első iparengedély neve címkekészítő volt, mert
nyomdára nem kaphattam engedélyt. A villany-
szerelés eredményesen működött, megépítettük
első családi házunkat, ahol helyet kapott egy
svájci címkenyomó gép is. Gyűjtöttük a tapaszta-
latokat, tanultuk a nyomdászszakmát, építettük
a piacot. A nyomdászat az állandó sokrétűsége, a
folyamatosan változó feladatok miatt egyre inkább
megtetszett. Míg a villanyszerelő szakmában el-
készítettünk egy létesítményt, azt húsz évig nem
kellett újraépíteni, addig a nyomdában legyár-
tottunk egy címkét, másnap felhasználták, har-
madnap kellett a következő – emlékszik vissza
a kezdetekre Bogáti László ügyvezető igazgató.

A cég profilja élelmiszer-, gyógyszer- és szesz-
ipari címkék, betegtájékoztatók, színes prospek-
tusok, csomagolóanyagok gyártása íves ofszettech-
nológiával.

2000 óta folyamatos beszállítói vagyunk a Coca-
Cola Beverages magyarországi egységének és
a Chinoin Gyógyszeripari Rt.-nek. A géppark
gerincét egy Roland 705-ös, B1-es nyomógép
adja. Komplett számítógépes előkészítéssel a tel-
jes körű kivitelezés házon belül működik.

A nyomdának 2000 és 2002 között kemény
veszteséggel kellett megharcolnia. A család tagjai-
ból kialakult az új vezetés, és 2003 végére ismét
jó eredményt mondhat magáénak a nyomda.

működésre. Eddig is volt közvetlen és közvetett
exportunk, de ez nem érte el az árbevétel tíz szá-
zalékát.

Vagy egy partnercéggel, vagy pedig saját személy-
zettel célba kell vennünk a külföldi ügyfeleket. Sze-
retnénk a jövőben 20%-os exporthányadot elérni.

A jövőt nem látjuk tragikusnak. Inkább egy sze-
rény optimizmus hatja át elképzeléseinket – nyi-
latkozta Bördős János igazgató.

Bogáti Vállalkozás

1979-ben alakult az első Bogáti Vállalkozás, villa-
mos-ipari tevékenységgel. Egyre több megbízásunk
lett, míg egymás után két nyomda villamosításá-
ra kaptunk megbízást, és az ottani tapasztalatok
inspiráltak arra, hogy próbálkozzak meg ezzel

Bördős János igazgató

Bogáti László és kollégái


