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A Lajosmizsei Közlöny Nyomda aránylag fiatal üzem
– 1988-ban létesült – mégis ma az ország egyik legjelentősebb nyomdaüzeme. A magyar közlönykiadás jelentős fordulópontja 1986-ban volt, amikor
a specializáció és a gazdasági szempontok indokolták, hogy egy helyre összpontosítsák a közlönyök
nyomtatását. Így jött létre Lajosmizsén az új nyomda
Ablaka István, a kecskeméti Petőfi Nyomda addigi
igazgatójának vezetésével. Az üzem a Magyar Hivatalos Közlönykiadó telephelye, a tulajdonosi jogokat
tulajdonképpen a Miniszterelnöki Hivatal gyakorolja,
hiszen az ő feladata az elfogadott, érvényes jogszabályok megjelentetése.

tott Lajosmizsén. Akkor a kapacitás nyolcvan százalékát a hivatalos közlönyök készítése kötötte le. Most
kétszázötven körüli a dolgozói létszám – az új beruházás is tizenöt fős létszámnövekedéssel járt – ugyanakkor a közlönyök a kapacitásnak csak kb. harminc
százalékát kötik le. Ez nem azt jelenti, hogy ennyire
csökkentek volna a megjelenő közlönyök (példányszámuk ugyan csökkent, de terjedelmük jelentősen nőtt),

Az új Cromoman tekercsnyomó gép

Burján Norbert, a Közlöny Nyomda igazgatója

A nyomda rohamléptekben fejlődött eddig is, most
március 25-én újabb előrelépés történt: az eddigi
négy tekercsnyomógép mellé ötödikként működésbe
lépett az MAN Roland cég világszínvonalú Cromoman tekercs nyomó gépe, melyet ünnepélyes keretek
között avattak fel és indították el rajta a termelést.
Ezt az alkalmat használtuk fel arra, hogy Burján
Norberttel, a nyomda igazgatójával találkozzunk, és
tőle tudjuk meg a nyomda utolsó évtizedének eseményeit. Ő maga 1993-ban vette át a vállalat vezetését az akkor már súlyos beteg Ablaka Istvántól. Abban
az időben százhúsz-százötven dolgozója volt a nyomdának, de így is jelentős ipari létesítménynek számí-

hanem ennyit fejlődött tíz év alatt a nyomda, és
megnövelte termelését. Folyamatos beruházásokkal
növelte kapacitását, modern eszközök beállításával
teljes körűvé tette a termékek gyártási folyamatát
a szedéstől a kötészetig. Ez azt eredményezte, hogy
a Lajosmizsei Közlöny Nyomda a hazai nyomdaipar
élmezőnyéhez tartozik.
A tudatos fejlesztés lehetővé tette, hogy a hivatalos
közlönyök mellett a Magyar Hivatalos Közlönykiadó
egyéb kiadványait is elkészítsék. Ilyen az évente
megjelenő Törvények és Rendeletek Hivatalos Gyűjteménye, az ötévente megjelenő Hatályos Jogszabályok Hivatalos Gyűjteményének kötetei, a Magyar
Közigazgatási Lexikon, valamint az olyan lapok,
mint az Ellenőrzési Figyelő, a Házi Jogtanácsadó,
a Magyar Pénzigazgatás és a Pénzügyi Szemle. És
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ezek még csak a Közlönykiadó munkái. Ez maga is
biztos bázist jelent, hiszen új jogszabályok mindig
voltak, vannak és lesznek, de azt is tudomásul kell
venni, hogy ezek nyomdai előállítása nem egy folyamatos munka, hanem, hogy úgy mondjuk, rapszo-

legmegfelelőbb, nagy kapacitású berendezésekkel
rendelkezik. A nyomda modern elektronikus berendezése lehetővé teszi, hogy akár interneten, CD-n,
sőt telefonvonalon is tudnak anyagot fogadni.
Hát itt tart ma a Lajosmizsei Közlöny Nyomda.
Az új beruházás – amely a gépcsarnok szükséges kibővítésével együtt egymilliárd forintba került – azt
eredményezi, hogy biztos lábakon állnak, tovább
növelhetik termelésüket, és biztató a jövő is. Természetesen ennek feltétele is van, mint a szakmai utánpótlás, továbbképzés. Ennek lehetőségét anyagi
finanszírozással biztosítják.
Végül az új Cromoman gép ünnepélyes beindításáról is ejtsünk néhány szót. A vállalat vezetőin és
dolgozóin kívül számos vendég is megjelent a gépcsarnokban, köztük Pulay Gyula, a Miniszterelnöki
Hivatal államtitkára, dr. Kodela László, a Magyar Hi-

Az MAN Roland cég képviselői és Pulay Gyula államtitkár

dikus. Mindig készen kell állni arra, hogy amikor jön
az anyag, azonnal hozzá tudjanak kezdeni annak
előállításához. Mégis a megnőtt kapacitás nagyobb
részét egyéb jelentős munkákkal – főleg lapok nyomásával – tudják kitölteni. Itt készül nem kis példányszámban két országos napilap, a Népszava és a
Magyar Hírlap, sőt az új tekercsnyomó gép lehetővé
teszi, hogy április 29-étől itt nyomják a naponta
megjelenő Expressz hirdetési újságot is, negyvenötezer példányban. Itt készülnek a Kecskeméti Lapok
és az Alföldi Lapok, valamint olyan országos folyóiratok, mint az Élet és Tudomány, a Természet Világa,
a Kertészet és Szőlészet stb.
Ez a felsorolás is azt bizonyítja, hogy rendkívül jól
szervezetten, szinte percnyi pontossággal kell dolgozni – és ugyanakkor kiváló minőségben. Ezt a dolgozók szaktudása és a fejlett modern technika biztosítja.
Így vált lehetővé, hogy a Lajosmizsei Közlöny
Nyomda – ahol 1999 óta működik minőségbiztosítási rendszer – 2002 szeptembere óta az ISO 9001-es
minőségi tanúsítvány szerint végzi a munkáját. Az
új, világszínvonalú nyomógépen – amely összekapcsolható a régi géppel – harminckét 13/3-as oldal
nyomható egy menetben, négy színben. Ha kisebb
a terjedelem, a gép két különböző lapot is tud
nyomni azonos időben. Az új tekercsofszet nyomógép mellett négy másik tekercsnyomó gép is működik, a feladatokhoz méretezett összehordó-, fűző-,
hajtogató-, ragasztó-kötő és vágógépekkel technológiai láncot alkotva. A gépteremben két- és négy
nyomóműves, Heidelberg gyártmányú, íves nyomógép is működik, az előkészítőben a fényszedő- és
nyomóforma-készítő részleg az ofszetnyomáshoz
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Pulay Gyula beindítja az új tekercsnyomó gépet

vatalos Közlönykiadó elnök-vezérigazgatója, az
MAN Roland gyár képviselői, a város polgármestere
Scharnitzky József, az MAN-cég magyarországi képviseletének vezetője. Dr. Kodela László megnyitójában
hangsúlyozta a mai nap jelentőségét, amely a kiadó
és a nyomda életében újabb előrehaladást jelent.
Az MAN Roland képviselője sok sikert kívánt a gép
működéséhez. Szerinte példaszerű volt az együttműködés: a szerződést novemberben írták alá a partnerek, ez év januárjában pedig már itt a helyszínen
építették fel a német és a magyar szakemberek a gépet, és a próbaüzem után, ma már termelhet is. Ezt
követően Pulay Gyula államtitkár megnyomta az
indítógombot, megindult a papírtekercs, és ontotta
a gép a Kecskeméti Lapok erre az alkalomra készített
színes különkiadását.

