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Central Dabasi Nyomda Zrt.
Faludi Viktória

A VÁLTOZÁSOK ÉVE 

A 2018-as esztendő a változá-
sok éve volt: januártól új me-
nedzsment irányítja a nyom-
dát, változott a termelési 
igazgató és a vezérigazgató 
személye. A középvezetésben 
és a termelésünkben is több 
személyi változás zajlott le.  
Az év második felében követ-
kezett a tulajdonosváltás,  
amelyet már szinte követett is 
a karácsonyi szezonra történő 
gyártási időszak. Ebben a te-
kintetben egy kihívásokkal teli 
év volt. A sok változás rengeteg 
erőfeszítést igényelt és alapvető 

Nyomda a parkban. Könyvek, naptárak és marketing- 
kiadványok készülnek itt. Száznegyven könyvimádó  
dolgozóval a Dabasi Nyomda több mint kétmilliárd forint 
nettó forgalmat produkál, évente közel hatmillió könyv 
előállításával. A világ számos országából érkező megren-
delések teljesítéséhez 3200 tonna papírt használnak  
fel egy évben. A Central Dabasi Nyomda Zrt. a LivePrint 
Crossmedia alkalmazással a legkorszerűbb AR-megoldás-
sal és a míves nyomdai kivitelezés ötvözésével újabb 
könyvpiaci sikereket alapozott meg. Balizs Attila  
vezérigazgatót kérdeztük a tavalyi év újdonságairól.

célunk a működésünk optima-
lizálása volt. Annak ellenére, 
hogy az év nagyon feszített 
tempóban zajlott, a 2018-as 

évre négy Best Print Hungary 
díjat is elhoztunk a könyve-
inkkel.

  
KOMPETENCIÁK, 
PROFESSZIONÁLIS 
EGYÜTTMŰKÖDÉS 

Még az idei évben is voltak 
személyi változások a me-
nedzsmentben, ami mostanra 
nyerte el végleges formáját. 
Rendkívül fontosnak tartom  
a megfelelő csapatmunkát, 
abban hiszek, hogy jó szakem-
berek és tudatosan fejlesztett 
kompetenciák professzionális 
együttműködéssel minden 
akadályt legyőznek. Milyen jó 
tulajdonságokkal rendelkez-
nek kollégáim? 

Legfőbb erősségünk, hogy  
jó kollektívában dolgozunk. 
Értékeljük az elkötelezettséget 
és az elhivatottságot. Sokan 
több évtizede itt dolgoznak  
a nyomdában, alapvetően 



Dabas és vonzáskörzetében él  
a munkatársaink többsége.  
A minőségi könyvgyártás és  
a szakemberek igényessége, 
sokéves tapasztalata és hozzá-
értése biztosítja a míves kivitelt 
és a megbízható termelést.  
A kollektíva magját egy erős 
szakembergárda adja, akikre 
nagyon büszkék vagyunk. 

MINŐSÉGBEN NINCS 
KOMPROMISSZUM 

Hiszünk abban, hogy tudunk 
könyvet készíteni és kiváló 
minőségű könyvet gyártani.  
A több évtizedes tapasztalatot 
és tudást a sok belföldi és  
exportmunka révén folyama-
tosan csiszoltuk, bővítettük  
a felmerülő különleges könyv-
gyártási igényeknek megfele-
lően. Később már kerestük a 
kihívásokat, figyelve a trende-
ket, divatokat a könyvpiacon. 
A szakembergárda nagy érté-
künk, amit óvni szeretnénk.  
A minőséget mindig nagyon 
magas szinten tartjuk, ez szak-
embereink belülről jövő igé-
nye is. 

Minőségi és környezettuda-
tossági törekvéseinket nem 
csak a nagy tanúsító szerveze-
tek ismerik el, mint az ISO 

9001, ISO 14001, FSC®,  
SUPERBRANDS, de ami talán 
még fontosabb: partnereink is!

INSPIRÁLÓ  
MEGRENDELÉSEK 

Szeretjük a kihívásokat, a vevői 
igények inspirálnak bennün-
ket új megoldások kikísérlete-
zésére. Jó példa erre a vaskos 
Delacroix album, a művész 
összes alkotásának gyönyörű 
reprodukcióival, ami egy vá-
szonkötést kapott, cérnafűzve, 
keménytáblás kivitelben, és 

I D Ő V O N A L

Legfontosabb mérföldkövek

1972
A magyar állam megalapítja 
cégünk elődjét, a Dabasi 
Nyomdát, amelynek elsődle-
ges profilja a tankönyvgyártás.

1995
A vállalat csatlakozott a Reál-
szisztéma csoporthoz, és fel-
vette a Reálszisztéma Dabasi 
Nyomda nevet. Megkezdődött 
a géppark folyamatos megújí-
tása. A portfólióban egyre 
nagyobb szerepet kaptak a ma-
gas minőségigényű, négyszí-
nes keménytáblás kiadványok.

2005–2007
Egy nagyobb beruházás után 
teljes CtP-stúdió, valamint 2 db 
B1-es Komori nyomógép, illet-
ve új kötészeti berendezések 
kerültek telepítésre.



6 MAGYAR GR AFIK A 2019/3

végül még egy dísztokba ke-
rült. Ez egy nagyon összetett 
feladat volt a reprodukciótól  
a díszdobozig, melyet mérhe-
tetlen gondossággal és oda- 
figyeléssel kezeltek szak- 
embereink. Ilyen mértékű 
harmóniát a kooperációban 
csak akkor lehet elérni, ha 
mindenkinek szívügye a vég-
eredmény és legfőképpen az, 
hogy a lehetőségekből a leg-
többet hozzák ki, tudásuk 
legjavát használva.

 
INNOVÁCIÓ + TRADÍCIÓ = 
CROSS-MEDIA  
SZOLGÁLTATÁSOK 

A LivePrint augmented  
reality alkalmazás mellett 
terméktípusra lebontott egye-
di cross-médiás csomagokat 
dolgozunk ki a nyomtatott 
termékek sikerének elősegíté-
sére. A LivePrint egy olyan 
cross-media alkalmazás, ami-
vel bármely képi elemhez hoz-
zárendelhető további online 
tartalom, ami lehet akár 3D 
megjelenítés is. Nem zavarják 
a kiadvány esztétikai megjele-
nését QR-kódok, elegánsan,  
de a legmodernebb tartalmi 
megjelenítéssel gazdagíthatók 
a kiadványok, aminél a fel-
használóbarát felület profesz-
szionális eredményt ad egyedi 
programozási feladatok nélkül, 
amivel időt és költséget taka-
ríthatnak meg a megrendelők. 
További előny, hogy megnéz-
hető a videók látogatottsága, 

sőt az is, hogy a felhasználó 
Android vagy iOS rendszerű 
készüléket használ. A nézettsé-
gi adatok segítségére vannak  
a szerkesztőknek a további 
tartalmak és a következő ki-
adások sikeresebbé tételében.

BESTSELLER  
LIVEPRINT-TEL – MÁR 
HARMADIK KIADÁSBAN 

Egyik megrendelőnk gondozá-
sában megjelent egy 57 videót 
tartalmazó szakácskönyv, 
melyben a LivePrint alkalma-
záson keresztül az ételek elké-
szítésének folyamatát tudjuk 
pár másodpercben végigkövet-
ni a videó lejátszásával.  
A kiadvány ismerteti a fel- 
használási lehetőséget, és  
a „most-generációt” szólítja 
meg. A könyv nagy siker volt, 
már harmadik kiadását éli.  
Jó koncepcióval és tipográfiá-
val, profi kivitelezéssel és video- 
élménnyel ötvözve egy új 
divatot teremthet. A nyomta-
tott tartalmakat zenével és 
képi élményekkel gazdagítva 
hangulatos és informatív segít-
séget kapnak a kezdő és profi 

hobbiszakácsok egyaránt. 
Remek referenciája az offline 
és online tartalmak hibrid 
alkalmazásának.

A Central Dabasi Nyomda 
egyedi megállapodás kereté-
ben hozzáadott értéket ad  
a könyvekhez a LivePrint  
applikáció alkalmazásával, és 
alkalmas például a CD-mellék-
letek kiváltására is. Ez akár 
inspiráló ötlet lehetne az okta-
tásban történő felhasználásra. 
(A szakmai képzést illetően 
feltétlenül hasznos lenne.) 

JÖVŐBE TEKINTŐ 

Az utóbbi időben volt néhány 
beruházásunk, ezek közül 
talán a fülesborítók előállításá-
hoz való új frontvágót emel-
ném ki, amit az Acoro 5 karto-
nált és kartonált-füles 
kiadványok gyártására alkal-
mas integrált gépsorunkba 
építettek be, így inline ívössze-
hordás, ragasztókötés, ikertor-
nyos szárítószakasz, háromké-
ses vágás után a gépsorról már 
a késztermék kerül le, akár 
visszahajló füllel is. A nagy 
gonddal óvott és karbantartott 



2009
Minőségi termékeinknek  
köszönhetően az export- 
megrendelések részaránya 
elérte az 50%-ot.

2015
Üzembe állt a második CtP- 
berendezés, és megkezdődött 
a kötészeti kapacitás további 
bővítése.

2015–2016
Megkezdődtek a 
cross-médiás fejlesz-
tések, működésbe 
lépett a LivePrint 
applikáció.

2018
2018 második félévétől a Reál-
szisztéma Dabasi Nyomda Zrt. 
100%-os részvénykivásárlás 
során a Reálszisztéma Csoport 
tulajdonából a Central Csoport-
hoz tartozó Central Production 
Kft. tulajdonába került, ezzel 
egy időben neve Central Dabasi 
Nyomda Zrt.-re módosult.

géppark nyomáskapacitását 
tervezzük még bővíteni, amit  
a párásítás kiépítése előz majd 
meg.  

A digitális technológia elke-
rülhetetlen, de mi még csak 
ismerkedünk a lehetőséggel, 
tanuljuk, teszteljük, felkészü-
lünk a bevezetés lehetőségére. 
A legnagyobb feladat a mi 
nagyüzemi kötészetünk és  
a digitális technológia össze-
hangolása, ennek az átjárás-
nak a kialakítására már van-
nak ötleteink, de ez még a jövő 
zenéje.

SZEM ELŐTT A BELSŐ PR 

Nemcsak a megrendelőkkel 
való kapcsolat fontos, hanem  
a belső PR is! A legfőbb érték  
a dolgozói kollektívában és 
szaktudásban van. Tavaly egy 
hagyományteremtő családi 
napot is szerveztünk, ahol 
több mint kétszáz résztvevő 
töltött el egy élményekben 
gazdag, közös napot színes 
programokkal. Volt főzőbaj-
nokság 12 csapattal, süte-
ményverseny, sportolási lehe-
tőségek, mint kosárlabda, foci, 
gyerekeknek ugrálóvár, kéz-
műveskedés és aszfaltrajzver-
seny, illetve egy fagyiskocsi is  
a nyomda udvarán. Mindezek 

mellett az egész program alatt 
a családi nap résztvevőivel 
kisvasút járta a várost, amit  
a felnőttek és gyerekek egy-
aránt nagyon élveztek. Ez már 
egy igazi csapatot összeková-
csoló rendezvény volt, idén is 
szeretnénk ennek a hagyo-
mánynak eleget tenni.

Fontos továbbá az egészséges 
életmód népszerűsítése, ami-
ben nemcsak dolgozóinkat, 
hanem szűkebb környezetün-
ket is szeretnénk támogatni. 
Például a nyomdánk is szpon-
zorálta a 16. Dabasi futónapot, 
ahol több kollégánk is részt 
vett a versenyben. 

       
KOOPERÁCIÓ 
NYOMDÁKKAL IS 

Nagyon erősek vagyunk ke-
ménytáblás és cérnafűzött 
könyvek és ragasztókötött 
könyvek gyártásában, több 
nyomdával is kooperálunk, és 
nyitottak vagyunk további 
együttműködésekre is.  Ennek 
már régi hagyományai van-
nak, kialakítottunk egy stan-
dard előírást is a bérmunkában 
érkező anyagok csomagolásá-
ra, szállítására, amit alábbi 
honlapunkról minden érdek-
lődő letölthet:
https://qrgo.page.link/RsQVu


