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Ünnepi sajtótájékoztatón tekintette át  
az ágazat helyzetét az idén 125 éves Pátria 
Nyomda Zrt. A 400 főt foglalkoztató 
nagyvállalat eseményén részt vett és fel-
szólalt Hoffmann Tamás Újbuda polgár-
mestere is, valamint az ünnepi alkalomból 
leleplezték a világhírű magyar homok-
szobrász, Monostori Ferenc ebből az alka-
lomból készített, 3,5 méteres, Gutenberget 
ábrázoló művét.

Az 1893-ban alapított, 400 főt foglalkoztató vál-
lalkozás vezérigazgatója beszédében a nyomda-
ipar hazai helyzetéről szólva felhívta a figyelmet 
az informatika és az automatizálás fontosságára. 
Mint mondta, a mai nyomdák nem kevesebbet, 
hanem mást állítanak elő, mint ötven, de akár 
húsz évvel ezelőtt. Simon László vezérigazgató 
hozzátette: ezt a szektort is sújtja a munkaerő-
hiány, a ma mintegy 15 ezer főt foglalkoztató 
ágazat néhány ezer dolgozót tudna, sőt szeretne 
akár azonnal felvenni. A nyomdaipar bérezése 
ma a hazai középmezőnybe tartozik, mindenki-
nek biztos megélhetést kínál, de úgy tűnik, hogy 
az utánpótlás elapadása nem pénz vagy a mun-
kakörülmények kérdése, hanem számos iparágat 
sújtó kortünet. A körülményekhez alkalmaz-
kodva tehát a nyomdaipar is átstrukturálódik, a 
vállalkozások számának csökkenése ellenére az 
ágazati megrendelésállomány mintegy 10 száza-
lékot bővült a tavalyihoz képest. 

Pátria Zrt. – 125 éve hozza a papírformát
ÁGA Z ATI ÉRTÉKELÉST ADOT T  
A PÁTRIA NYOMDA

A sajtótájékoztatón szintén megszólaló Hoff-
mann Tamás, Újbuda polgármestere kiemelte a 
Pátria Nyomda jelentőségét a kerület munkálta-
tói között, méltatta a vállalat környezettudatos 
gondolkodását s a környezet védelmében tett 
erőfeszítéseit. A két vezető ezt követően lelep-
lezte és átadta a lakosságnak Monostori Ferenc a 
Kopaszi-gáton, kifejezetten a Pátria 125 éves év-
fordulójára készített, 3,5 méteres, Gutenberget 
ábrázoló homokszobrát. Az időjárástól függően 
néhány hónapig fennálló alkotás bárki számára 
szabadon megtekinthető a létesítmény parkoló 
felőli bejáratánál. 

Az ünnepi megemlékezést követően kérdeztük 
Simon László vezérigazgatót a Pátria Zrt.-nek az 
utóbbi években elért eredményeiről és a tervekről.

A kereskedelmi hálózat milyen előnyöket 
ad és milyen extra feladatokat ró a Pátria 
Zrt. vezetésére egy hagyományos nyomdá-
hoz képest?
Magyarországon, egyedülálló módon, a teljes 
kereskedelmi csatornát lefedjük, jelen vagyunk 
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a gyártástól a viszonteladói, illetve a közvetlen 
fogyasztói értékesítésig. Országos ismertségün-
ket vitathatatlanul növeli a cégcsoportban jelen-
leg működő 34 Pátria szaküzlet, amelyekben az 
import márkák és a hazai beszállítóktól vásárolt 
cikkek mellett meghatározó arányban forgal-
mazzuk a Pátria saját márkás termékeit. Talán 
mi vagyunk az egyetlen olyan nyomda, ahol a 
legnagyobb megrendelő – igaz belső megren-
delő – is maga a nyomda, gondolok itt az orszá-
gos papír-írószerhálózatunkra. A hálózat kiváló 
lehetőséget biztosít a termékfejlesztésre is, a fo-
gyasztói visszajelzések és igények alapján alakít-
juk ki a saját tervezésű és a Pátria Nyomdában 
gyártott termékek – füzetek, naptárak, nyomtat-
ványok – választékát. 

Dinamikus fejlődésnek voltunk tanúi 
mind a digitális, mind a flexóterületet kép-
viselő üzemrészben. Mire a legbüszkébbek, 
mivel a legelégedettebbek? Miben vannak 
még tartalékok?
Büszkék vagyunk a 125 éves fennállásunkra, arra, 
hogy mindig sikerült a kor elvárásainak megfele-
lően nyomdánkat megújítani, a piac változó igé-
nyeihez igazodni. Büszkék vagyunk az elért üzleti 
eredményeinkre – a Pátria Nyomda az elmúlt évti-
zedekben minden üzleti évét nyereséggel zárta –, a 

rendkívül széles termékportfóliónkra, a technoló-
giai sokszínűségre, s arra, hogy a hagyományos of-
szettechnológiától a digitális és flexótechnológiáig 
minden megtalálható nálunk. Kiemelném, hogy 
nagy energiát fordítunk a belső folyamataink fej-
lesztésére, s igyekszünk a tágabban értelmezett ter-
melési eljárásokat, ahol csak lehet, automatizálni. 
Kitörési pont az automatizáltság erősítése, mely 
rendkívül hangsúlyosan van benne a gondolko-
dásunkban, döntéseinkben. 

Milyen további fejlesztéseket terveznek?
Piaci pozíciónk megtartásához elengedhetetlen a 
technológiai színvonal emelése, de legalább szin-
ten tartása, legyen szó bármelyik üzemrészünk-
ről. Mindez folyamatos fejlesztések, beruházások 
nélkül elképzelhetetlen, nem állhatunk meg egy 

Monostori Ferenc szobrászművész, Hoffmann Tamás Újbuda polgármestere és Simon László, 
a Pátria Zrt. vezérigazgatója a Kopaszi-gátnál emelt homokszobor avatásán
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pillanatra sem. Természetesen vannak kiemelt 
fejlesztési céljaink, területeink, itt megemlíte-
ném, hogy biztonsági nyomdaként tovább kívá-
nunk erősödni, illetve a csomagolóanyagok, ezen 
belül a címkék gyártása területén mindenképpen 
tovább kívánjuk pozíciónkat erősíteni. 

Milyen szolgáltatás található a Pátria Zrt. 
termékpalettáján, amiben kooperációs lehe-
tőség van partnernyomdák számára?
Technológiai lehetőségeink széles termékportfó-
lió gyártását teszik lehetővé, ugyanakkor így is 
gyakran élünk a lehetőséggel, hogy más nyom-
dák szolgáltatásait igénybe vegyük, de hozzánk 
is rendszeresen fordulnak megrendelőként part-
nernyomdák. Kötészeti feladatok területén for-
dul elő gyakrabban, hogy a házon kívüli meg-
oldást választjuk. 

Idén elnyerte a családbarát munkahely 
címet a Pátria Nyomda. Ez milyen különb-
séget jelent egy átlagos nyomdához képest? 
Mióta dolgoznak ebben a szellemben?
Szervezeti kultúránk alapvetően támogatja a 
családos kollégákat, odafigyelünk a gyermekes 
munkavállalókra, figyelembe vesszük élethely-

zetüket. Bár a formális utasításokban, kommu-
nikációnkban eddig minimálisan volt jelen a 
téma, évek óta családbarát módon működünk, 
amelyre a megszokottnak mondható juttatások 
– mint a kedvezményes vásárlási, illetve nyara-
lási lehetőség – mellett jó példa az atipikus fog-
lalkoztatás, a rugalmasabb munkaszervezési 
formák vagy akár a dolgozóink számára meghir-
detett diákmunka-lehetőség. Rendelkezünk női 
esélyegyenlőségi tervvel, és idén májusban nagy 
sikerrel szerveztük meg az első egészségnapot, 
melynek kiemelt témája a munka–magánélet 
egyensúlya volt. 

125 év a hazai élvonalban

www.patria.hu

A 125 évvel ezelőtt alapított Pátria Zrt.-ben elköteleztük magunkat amellett, 

hogy ügyfeleinknek rendkívül széles portfóliót nyújtsunk nyomdai

termékekből és szolgáltatásokból.

Az egyik legnagyobb gyártókapacitással rendelkező hazai biztonsági

nyomdaként komplex szolgáltatásokkal és korszerű megoldásokkal

állunk partnereink rendelkezésére.


