Huszonöt éves az Oláh Nyomda!
Faludi Viktória

Az Oláh Nyomda negyedszázados fennállását ünnepelte több mint száz vendéggel
a SYMA csarnokban május 27-én. Az ünnepi
est házigazdáival, Oláh Miklóssal,
Dániellel és Péterrel Farkasházy Tivadar
beszélgetett, és idézte fel a magyar,
családi tulajdonú magánvállalkozás életútját, törekvéseit, fejlődését, kihívásait,
kudarcait és sikereit a közvetlen hangú
beszélgetésben.
„Huszonöt év hosszú idő egy család életében, és
nagyon hosszú idő egy vállalkozás életében is.
Ezalatt megszámlálhatatlan benyomás ért bennünket, együtt lélegeztünk a piaccal, és bizony
sokszor sóhajtoztunk, de előfordult az is, hogy
fuldokoltunk. Azt felesleges lenne taglalni, mekkorát változott a világ 1991 óta, annak azonban
szívből örülhetünk, hogy eredményes és eseménydús múltunkra támaszkodva egy pozitív
jövőképpel állhatunk régi és új ügyfeleink elé.
A folyamatos változások közepette a legnagyobb versenyt magunkkal vívjuk. Az üzletmenet és minőség tekintetében kitűzött céljaink

Oláh Miklós

elérésében nagy összhangra van szükségünk.
A generációváltás minden családi vállalkozás
életében kényes időszak, de nálunk ez egy lassú folyamat, ami már megkezdődött az elmúlt
tíz évben, és eltart még egy ideig. Dániel és Péter
gyakorlatilag együtt nőtt fel a nyomdával, ami
nagy befolyással volt életútjukra, magától értetődő volt az apai példát követni.
Stratégiánk középpontjában függetlenségünk
és szakértelmünk áll. Nagy hangsúlyt helyezünk a hosszú távú partnerkapcsolatokra, vevői
és szállítói oldalon egyaránt” – tudtuk meg Oláh
Miklóstól.

Farkasházy Tivadar, Oláh Péter, Oláh Miklós, Oláh Dániel
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TÉNYEK DIÓHÉJBAN
 1
 991 – Oláh Nyomda és Kiadó Bt. megalakulása.
 1
 994
















– Első saját tulajdonú telephely a Csepel
Művek területén.
 995 – Az első tekercsnyomó gép megvásárlá1
sa – Polygraph RO72.
 996 – Tankönyvpiaci megrendelések, újabb
1
Polygraph RO72, jó állapotú 4+4 színes coldset
tekercsnyomó gép üzembe állítása.
 000 – A nyomda folyamatosan prosperáló
2
stabil vállalkozássá alakult.
 001 – Az Oláh Nyomda belépett a Rotoman
2
35-ös gépével a heatset piacra.
 003 – Hetilapok piacára is dolgozik a Heidel2
berg WEB 16 Heatset, Heidelber SM74 B2 5 színes gépeivel, ugyanakkor a coldset-kapacitás
is bővült egy 5 papírpályás 1+1 színes Rockwell
Goss Supergazette berendezéssel.
 004 – A géppark két Müller Martini irkafű2
ző sorral és egy nagy teljesítményű papírhulladék-elszívó és -bálázó berendezéssel gyarapodott.
 006 – Már 124 fő dolgozik az Oláh Nyomdában,
2
1,3 milliárd forintos nettó bevételt termelve.
 009 – A dolgozói létszám 96 főre csökkent,
2
ugyanakkor a veszteség meghaladta az 55 millió forintot, de még ebben az évben bővült a












géppark Heidelberg Web 8 berendezéssel, ami
számos új piacot nyitott a nyomda számára.
 011-ben hónapról hónapra küzdelemmel át2
vészelte a nyomda a legnehezebb időszakot.
 012 – Megjelentek az exportmegrendelések.
2
 013 – KBA C215-ös nyomógéppel a korábbi
2
névleges kapacitását megtriplázta a nyomda.
 014 – Kötészeti fejlesztések sora: Müller Mar2
tini Prima 6+1 állomásos irkafűző gépsorhoz
csatlakozva egy Müller Martini Onyx 6 állomásos mellékletbehúzó és egy Müller Martini
Choiba egyedi tasakoló és Leibinger Jet inkjet
címkéző egység.
 015 – Gépbeszerzés és az üzemi terület fejlesz2
tése egyszerre zajlik: Rotoman N és építkezés
egy időben. A megrendelések exporthányada
eléri a 10%-ot.
 016 – Rotoman N március óta termel, újabb
2
beruházás a formakészítés és a kötészet területén: Heidelberg Suprasetter automata CtP és
még egy Müller Martini Presto 6+1 állomásos
irkafűző, háromkéses vágóegységgel és criss/
cross kirakóval, elszívó rendszer és tömörítő
konténer, valamint számos egyéb kiegészítő berendezés, elektromos targoncák és Robo Pack
raklapcsomagoló gép is.
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