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A Central Dabasi Nyomda a minőségigé-
nyes, négyszínes, keménytáblás és karto-
nált könyvek professzionális gyártására 
specializálódott. Immár sokadik alkalom-
mal készül a Magyar Grafika a Dabasi 
Nyomdában. E megjelenések közül több 
szám is szakmai kihívást, a technológia 
határát feszegető feladatot jelentett. 

Nagy öröm olyan nyomdában kiviteleztetni 
szakmai folyóiratunkat, ahol a bonyolult fel-
adatok szakmai erőpróbát, mi több, örömze-
nét jelentenek. Együtt gondolkodva, tervezve a 
megvalósítás lépéseit, azt éreztem, hogy nincs 
lehetetlen, bármilyen különleges kéréssel ruk-
koltunk elő, minden alkalommal a megoldást 
kereső gondolkodást, a körültekintő gondossá-
got tapasztaltuk. Rendet az üzemben, ahol min-
dennek helye van és minden a helyén van. 

A könyvet szeretni nemcsak olvasóként lehet! 
A gyártmánygazdák és az üzemben dolgozók 
nagy elkötelezettséggel és szakmai alázattal kel-
tik életre a szerzők gondolatait tolmácsoló köny-
veket, minden mozdulatukkal szeretettel, tiszte-
lettel kísérik köteteiket az olvasó felé vezető úton. 

Balizs Attila vezérigazgatóval beszélgettünk a 
nyomda félévszázados jubileuma kapcsán. 

MI EMELI AZ ÉLMEZŐNYBE  
A DABASI NYOMDÁT?

Nálunk kezdetektől a könyvgyártás van a fókusz-
ban, ha az erősségeinket emeljük ki a mi szakterü-
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letünkön, akkor a gépi felszereltség mellett kol-
légáim szaktudását tenném a legelső helyre. 
A figyelmünk középpontjában álló feladatot tu-
dásunk legjavát használva oldjuk meg, töreked-
ve arra, hogy maradéktalanul megfeleljünk a 

Balizs Attila vezérigazgató
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szakmai, megrendelői és az önmagunkkal szem-
ben támasztott elvárásoknak. 

Ezt csak megerősíteni tudom, például már 2012-
ben a „Hogyan hat a fóliázás a színekre?” című 
cikkhez tartozó, négyféle szélességű nyomatminta 
fóliázva, lakkozva, a hozzá tartozó stancolt nyom-
daszemlélő maszkkal a 2. és 3. ív közé kötve, köny-
nyed eleganciával futott át a kötészeti kollégák 
kezei alatt, mintha csak a mindennapi rutint gya-
korolnák.

FIATALOS LENDÜLETTEL,  
SZAKMAI ALÁZATTAL 

Nagyon büszke vagyok a kollégáimra, amikor 
szakmai kihívás előtt találjuk magunkat, rend-
kívül konstruktívan állnak a feladatokhoz. 
Nyomdánk megbízható szakmai háttérrel, kivá-
ló nyomdászokkal, remek kereskedelmi és ügy-
félkapcsolati munkatársakkal és műszaki felsze-
reltséggel a könyvpiac nemzetközileg elismert 
szereplője lett.

Sikerességünk titka, hogy megőriztük hagyo-
mányainkat és mindig a korábbi erős alapokra 
építkeztünk tovább. Erről egy Wass Albert-idézet 
jut eszembe:
„Az a dolgom, hogy hidat építsek a múlt és a jö-

vendő között. És hogy ennek a hídnak a pillérei-
be beleépítsek mindent, amit a múltból a jövőbe 
átvinni érdemes.”

ÖTVEN ÉVE A FEJLŐDÉS ÚTJÁN

1972 novemberében, éppen 50 éve rakták le a 
nyomda alapkövét. Úgy éreztük, méltóképpen 
meg kell ünnepelnünk ezt a kerek évfordulót. A 
jelenlegi kollégák és minden olyan dolgozó, aki 
a Dabasi Nyomdából ment nyugdíjba, hivatalos 
volt a közel kétszáz fős jubileumi megemlékezés-
re. Rendkívül gazdag archívummal rendelke-
zünk, számos fotóval és dokumentummal ebből 
a fél évszázadból. Nagyon sok közülük kiállításra 
került, sőt a ’70-es és a ’80-as évekből több tudó-
sítást is sikerült a Magyar Televízió archívumá-
ból megkapnunk. A múltidéző fényképes tablók 
mellett egy tárgyalóból átalakított moziszobá-
ban a híradórészletek megtekintéséhez még pat-
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togatott kukoricát is kaptak a nézők. Számos szó-
rakoztató program mellett, a nyugdíjas kollégák 
számára szervezett üzemlátogatás is élmények-
kel gazdagította a résztvevőket. Az ünnepség 
szervezőgárdáját egyébként a nyomda kollégái 
alkották, a mindenre gondoló főszervezőkön át 
a fotóstól a DJ-ig nagy odaadással és szeretettel 
tették emlékezetessé az ünnepséget.

ARANYALMA EMLÉKFA A JUBILEUMRA

Korábban a nyomda helyén almafák és sző-
lőtőkék sora állt, mely területet ipari célokra 
kívántak hasznosítani. Az eredeti terv szerint 
egy gumigyárat akartak itt létesíteni. Végül is 
Földes Gyuri bácsi lobbijának köszönhetően a 
Dabasi Nyomda kapott helyet e területen.

Archívumnézegető
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Mindazok tiszteletére, akik sokat tettek azért, 
hogy ez a nyomda létrejöhessen és sikeresen mű-
ködjön, Varga Zoltán, a Central Csoport tulajdo-
nosa és Balizs Attila, a Central Dabasi Nyomda 
Zrt. vezérigazgatója egy almafát ültetett az ötven-
éves jubileumát ünneplő nyomda kertjében a haj-
dani almásra emlékezve.

TRADICIONÁLIS KÖNYVGYÁRTÁS,  
MODERN SZEMLÉLET 

A szilárd bázison nyugvó könyvgyártási tradíció-
ra és a mély gyökerekre visszanyúló szakmai tu-
dásra alapozva építkezünk tovább kitartóan. Ez 
magába foglalja a nyomda teljes folyamatát a ter-
melésprogramozástól kezdve a vállalatirányítási 
rendszeren és a folyamatok újragondolásán át a 
minőségirányítási rendszer tökéletesítéséig. Az 
ISO 9001 minőségbiztosítási rendszerrel párhu-
zamosan vállalatunk tevékenységének minden 
folyamatát az ISO 14001 szabvány alapján kör-
nyezetvédelmi szempontok szerint is racionali-
záltuk, és folyamatosan fejlesztjük. Környezettu-
datos nyomdaként több éve rendelkezünk FSC® 
rendszer tanúsítással, és büszkén viseljük az öt- 
csillagos GPwA Zöld Nyomda címet is.  Minden 
területen nyitottak vagyunk az újítások iránt: 
LivePRINT, kiterjesztett valóság alkalmazásunk, 

melyről már korábban a Magyar Grafika hasáb-
jain hírt adtunk, egy okos eszköz segítségével 
kelti életre a nyomtatott kiadványt.

GYORSÍTÓSÁVON A FEJLESZTÉSEK  
– TÁVOLI CÉL HELYETT  
A FENNTARTHATÓSÁG ESZKÖZE

Az elmúlt pár évben nem csak a folyamatain-
kat gondoltuk újra, gépparkunkban is jelen-
tős fejlesztéseket hajtottunk végre. A tavalyi 
év eredménye az inline színméréssel felszerelt, 
nyolcnyomóműves Heidelberg XL106-8P nyo-
mógép-beruházásunk, mely termelékenységé-
vel és minőségével – mindez megtámogatva a 

Aranyalmafa-ültetés
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szabványnak megfelelő color managementtel – 
szolgálja az egyre magasabb piaci igények kielé-
gítését. Ehhez nyújt támaszt az előkészítési rend-
szerünk modernizálása, amit megkoronázott az 
új Heidelberg Suprasetter CtP berendezés. Sor 
került a párásító, vízkezelő és tűzjelző rendszer 
kiépítésére és a kötészetünk is korszerűsödött, a 
fülesborítós könyvek automatikus gyártásához 
SCS Easy Fly frontvágó géppel és Petratto Cor-
doba fülragasztó géppel, valamint Stahlfolder 
KH-82 hajtogató géppel, Kolbus DA260 táblaké-
szítő géppel és Ventura MC200 cérnafűző gép-
pel, hogy csak az utóbbi pár év gépi beruházásait 
összegezzük. Fejlesztéseinkben látjuk a fenntart-
hatóság eszközét, de nem titkolt cél az is, hogy a 
több éve már a legmagasabb minősítéssel meg-
szerzett Az év Zöld Nyomdája elismerésünk mel-
lett a nyomdát még zöldebbé tegyük.

TŐKE, AMI NEM PÉNZBEN MÉRHETŐ

Büszke vagyok arra is, hogy mind a belföldi, 
mind az exportpiacon számos, hosszú évek óta 
visszatérő megrendelőink bizalmát élvezzük. 
Ragaszkodásukat a szakértelmünk, a feladat és a 
szakma iránti alázatunk, a jó és gyors kommu-
nikációnk és a konstruktív együttgondolkodás 
alapozza meg. Ezt erősítik a szakmai versenye-

ken szerzett elismerések, többek között az idén 
elnyert 8 db Best Print Hungary díjunk. Az elége-
dett megrendelői visszajelzések annak is köszön-
hetők, hogy a Dabasi Nyomda már évtizedek óta 
aktívan jelen van az exportpiacon, mely megkö-
vetelte a magas minőséget, gyorsaságot, rugal-
masságot és a szakmailag színvonalas ügyfélki-
szolgálást. Ezeknek megfelelve, újabbnál újabb 
inspirációk hatására egy nyugat-európai elvárás-
szintnek megfelelő standard alakult ki nálunk. 
De egyébként minden munka tanított bennün-
ket valami új dologra, és mindig másra. Hatal-
mas tapasztalati tőkére tettünk szert. Ez segítette 
nyomdánkat azon a fejlődési úton, amelyen ma 
is haladunk. 

HP Indigo 15K 
Digital Press

The new HP Indigo 15K Digital Press delivers on time, each time, no matter the demand. 
The press that will have you saying yes to any application, on any substrate, in any run 
length-there’s only one press you need to unleash the power of “yes”.
Leveraging the groundbreaking technology of the world’s best-selling B2 digital press, 
the “Yes Press” is the next generation of the renowned, market-winner.
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