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A Komáromi Nyomda és Kiadó Kft. 1992-ben pri-
vatizálódott, százszázalékos magyar tulajdonban
van. A privatizációt követően, 1994-től indult meg
a nyomda műszaki fejlesztése. Csupán három több-
színes rotációs gép maradt meg a régi berendezések
közül. Mára a termelés döntő többsége íves ofszet-
gépeken történik. Ezek jelenleg egy négyszínes B2-
es, egy ötszínes B1-es heidelbergi nyomógépekből
állnak, melyek újonnan kerültek a nyomdába, sőt
mi több, leváltották a szintén újonnan bekerült
150 millió fordulatot tett nyomógépet. A Komáromi
Nyomda és Kiadó Kft. nem csak a nyomtatásra
koncentrál, hanem a teljes technológiasor korsze-
rűsítésére. Hazánkban azon kevesek közé tartozik,
akik elsősorban minőségi megfontolásból vásárol-
tak CtP-t. A formakészítésben FTP-s adatok fogadá-
sa, saját formakészítés is lehetséges. A megrendelő
munkáit digitális úton ellenőrizheti, sőt a nagy-
formátumú digitális proof a kilövés ellenőrzését is
lehetővé teszi. A beállított belsődobos ibolyalézeres
B1-es formátumú Prosetter 102 típusú CtP-beren-
dezés tökéletesen illeszkedik a nyomógépekhez,
amelyhez spektrofotométer is tartozik, így a nyom-
tatási minőség folyamatosan műszeresen ellen-
őrizhető. Az új megrendelők különösen szívesen
látottak a gépindulásnál, egészen addig, ameddig
a nyomda és a megrendelő teljes összhangba kerül.
A kötészetre a nagy kapacitás, valamint a szerteága-
zó technológia jellemző. Itt hajtogatógépek, ösz-
szehordó gépsor, összehordó irkafűző, cérnafűző,
ragasztó-kötő, táblakészítő, egy-, illetve háromkéses
vágógépek, trimmelők, automata perforálók, spirá-
lozó, gerincbeégetők, enyvezők, aranyozó, fóliázó-
és csomagológépek találhatók.

Mind a hagyományok, mind pedig a géppark a
több lábon állást teszik lehetővé. 

Tradicionálisan a komáromi nyomda az ország
egyik legnagyobb naptárgyártója volt. Sikerült ezt
a piacot is megtartani, sőt, továbbfejleszteni. Ma
P.Memory néven saját naptárcsaládot készítenek,
ami hetvenkét különböző termékből áll. Közvet-
len kapcsolatban állnak az ország összes nagyke-
reskedőjével. A fali-, asztali és egyéb naptárakat

a kitűnő minőség jellemzi, ami a felhasznált anya-
gok minőségében, a grafika igényességében, a szín-
vonalas colormunkában, az egyedi kivitelezésben
nyilvánul meg. A5-ös, A4-es és extra méretekben
Suli fantázianéven spirálozott füzetgyártás is folyik. 

A Komáromi Nyomda és Kiadó Kft. 1996-tól
napilap kiadásával és gyártásával is foglalkozik.
A nyomda napilapja a Komárom-Esztergom Me-
gyei Hírlap, amely tizenhat oldalon, hetente hat-
szor jelenik meg. A lapcsalád tagja a Színes Hírlap
nevű hirdetési újság. 2003 decemberétől jelenik
meg havonta az EU Mozaik című exkluzív kiad-
vány, amely mára országos terjesztésűvé vált.

Harmadik lábként említhetők a színes, minő-
ségigényes brosúrák, prospektusok és kiadványok
gyártása. Itt számos visszatérő periodika, illetve
több szervezet, nagyvállalat, multinacionális cég
közbeszerzési pályázatokon, illetve tendereken
elnyert munkái a jellemzőek. A termékek szinte
tetszőleges kivitelben, fűzve, tűzve, spirálozva, ra-
gasztó-kötéssel vagy keménytáblás megoldásban
készülhetnek fóliázva, formalakkozva, a megren-
delő kívánsága szerint.

A nyomda 1999 óta rendelkezik ISO-tanúsít-
vánnyal. A Komáromi Nyomda és Kiadó Kft.-nek
biztos helye és piaca van. A nyomda minden évet
pozitív mérleggel, egyre növekvő árbevétellel
zárt, és azok közé tartozik, aki forgóeszközhitel
nélkül gazdálkodnak.
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