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Orgován Katalin vezérigazgató

125 év a hazai élvonalban

Cégünk, az idén fennállásának 125. évforduló-
ját ünneplő Pátria Nyomda Zrt. állandó jellem-
zője az innovációra épülő stratégia, a folyama-
tos fejlesztések és a hosszú távban gondolkodó 
tulajdonosi szemlélet. Dinamikus fejlődésünk 
alapja a szilárd hagyományokra, átfogó szak-
tudásra épülő elkötelezettségünk és megújulási 
képességünk. Az elmúlt évek beruházásaival új 
piaci szegmensek felé nyitottunk: a szélesformá-
tumú nyomtató üzembe állításával kül- és belté-
ri reklámanyagokat, dekorációs eszközöket, míg 
a jelenleg legkorszerűbb keskenypályás flexó 
nyomógép megvásárlásával címkéket, ragasztó-
szalagokat, jegyeket, hajlékonyfalú csomagoló-
anyagokat gyártunk. Az egyébként is rendkívül 
széles gyártókapacitásunk és termékpalettánk 
bővítésén túl fejlesztéseink főként a termelés- 

optimalizálásra és a minél nagyobb fokú auto-
matizáltság elérésére irányulnak. 

Mire vagyunk még büszkék 

Gyártókapacitásunk, biztonsági gyártásunk, 
komplex szolgáltatásaink mellett kiemelendő a 
hazai nyomtatványgyártásban elért pozíciónk, 
piacvezetők vagyunk az ügyviteli, üzleti, biz-
tonsági és más szigorú nyilvántartást igénylő 
nyomtatványok előállításában. A régió legna-
gyobb márkadisztribútora vagyunk az irodaszer-
piacon, mi rendelkezünk a legnagyobb hazai 
irodaszer-bolthálózattal: országszerte 23 Pátria 
Papír szaküzletet működtetünk, és 2017 decem-
bere óta további 11 Papír Kontúr papírbolt is a 
portfóliónkhoz tartozik.
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Nagyon büszkék vagyunk az elmúlt években 
véghezvitt struktúraváltásra a Pátriában. Stra-
tégiát alkottunk, újraszabályoztuk a nyomda 
működését, egyedi és magas színvonalú folya-
matokat vezettünk be, új ügyfélkapcsolatokat 
építettünk. Professzionálisan szervezett nagy-
vállalat vagyunk, erős márkaértékkel bírunk, fo-
lyamatosan növekszik elismertségünk.

Kihívások

Szüntelenül dolgozunk a vevői elégedettség nö-
velésén, igyekszünk minél inkább megfelelni a 
piaci szereplők által támasztott minőségi elvá-
rásoknak és csökkenő gyártási időknek. A szak-
képzett munkaerő megszerzése és megtartása, 
a megfelelő szakmai utánpótlás biztosítása és 
a belső képzések megszervezése a Pátriában is 
egyre inkább fókuszba kerül, ennek érdekében 
indítottuk el a „Dolgozz nálunk, lakj nálunk!” 
programot is, állandó munkalehetőséget és bu-
dapesti lakhatást biztosítva a fiatalok számára. 
Örvendetesnek tartjuk, hogy a Nyomda- és Pa-
píripari Szövetség „Print: a Te jövőd” kampánya 
keretében szervezett nyomdalátogatások mellett 
egyre több iskola jelentkezik nálunk üzembejá-
rásra.

A Pátria Nyomda Zrt. tagja a Papír- és Nyom-
daipari Műszaki Egyesületnek és a Nyomda- és 
Papíripari Szövetségnek. 


