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Komáromi Nyomda és Kiadó Kft.

Faludi Viktória

A 70 főt foglalkoztató, több mint fél évszázados
múltra visszatekintő nyomda napilapot, irka-
fűzött, ragasztókötött színes folyóiratokat, spirá-
lozott termékeket gyárt. Kiadói tevékenységük
gerincét adja a 11 éve létrehozott, 12-14 ezer
példányban megjelenő népszerű helyi napilap,
a Komárom-Esztergom Megyei Hírlap, melybe
20 külsős újságíró küldi tudósításait naponta.
Saját terjesztőhálózattal rendelkezik, mintegy
száz fő segítségével jut el az előfizetőkhöz
mindennap.

A napilapon és periodikákon túl 72-féle asztali,
fali- és zsebnaptár is készül itt. A hagyományos
és színes asztali naptárakat papír-nagykereske-
déseknek adják el. A naptár- és napilapkiadáson
túl a jövőben útikönyvsorozat kiadását is tervezik.
A sorozat első kötete szűkebb pátriájukat, Komá-
romot mutatja be.

A SIKEREK ÉVE 2005-BEN KEZDŐDÖTT

2005-ben kiemelkedően jó évet zárt a nyomda,
a megyei önkormányzat díját kapták, majd a kö-
vetkező évben az év vállalkozója díjával tüntet-
ték ki a Komáromi Nyomda igazgatóját, Kovács
Jánosnét.

TÖBB MINT HÚSZ ÉV TÁVLATÁBAN

1985 óta vagyok a Komáromi Nyomda élén. Akko-
riban még a folyosón kiállított szakmatörténeti
relikviákon dolgoztak, melyek most már csak a fo-
lyosó díszei.

Az itt dolgozók igényesek a munkájukra, lojá-
lisak a céghez. Régen szakmunkásképzés is volt
a városban, ahol tanítottam is, de azt tapasztaltuk,
hogy a szakmunkások eláramlottak a környező
kisnyomdákba, így ma már csak házon belül ké-
pezik a szakembereket. 

Jellemző, hogy a törzsgárda továbbképzésével
oldottuk meg a legmodernebb technikával felsze-
relt gépek működtetését. Gyártmánygazdákkal

dolgozunk, akik a különböző munkákat végigkí-
sérik, folyamatos képzésükhöz is hozzájárulnak a
szerzett tapasztalatok. A családias jellegű nyom-
dánkban van idő a megrendelők igényeire odafi-
gyelni, és megvalósítani azokat. Folyamatosan
pályázunk, a munkáink zöme periodika vagy
visszatérő kiadvány. 

Elsők között vettük meg a CtP-rendszerünket,
ami feltételként szerepelt néhány pályázati ki-
írásban. Azóta újabb megrendelésekhez segített
bennünket a korszerű technológia – vélekedik
Kovács Jánosné.

ISO, ISO, ISO

Három irányítási-rendszer tanúsítással rendelkez-
nek: ISO 9001:2000; ISO 14001:2004; ISO IEC
27001:2005. „Az első tanúsítást a minőségi munka

Kovács Jánosné
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javítása érdekében vezettük be, a többi a közbe-
szerzési pályázatokon elnyert munkák miatt vált
szükségessé ”, nyilatkozta Kovács Jánosné.

SPECIALITÁSOK, KÜLÖNLEGESSÉGEK

Nem megszokott eleme a hagyományos kötészet-
nek a spirálozó berendezés. Magyarországon egye-
dül a Komáromi Nyomdában van ilyen spirálozó
automata, ami lehetőséget nyújt arra, hogy rövid
idő alatt nagy mennyiségű naptárt vagy füzetet
spirálozzanak. A gép teljesítménye 15 000 db/mű-
szak. Régebben ez nagyon lassú művelet volt, kö-
zel hetven alkalmi segítőt kellett alkalmazniuk.

A SIKER TITKA

A folyamatos fejlődésben hiszünk, ezért szinte
minden szakmai kiállításon, rendezvényen részt
veszünk, hogy tapasztalatokat gyűjtsünk, az el-
sők között ismerkedjünk meg az újdonságokkal,
amit aztán átültetünk alkalmasint a gyakorlatba. 

Körülbelül ötévenként cseréljük le nyomógé-
peinket. Napilapunkat jelenleg egy 5 Y nyomó-
műves MAN Cromoset tekercsnyomó ofszetgépen
gyártjuk. Íves nyomógépek közül B1-es és B2-es
méretű Heidelberg gépeket vásárolunk a megbíz-
hatóságuk, a magas minőségük és a jó szervizük
miatt. Számunkra a biztonság mindennél fon-
tosabb. Az ofszetnyomtatásra még sokáig szükség
lesz. A méret és a minőség tekintetében még nagy
tartalékokkal rendelkezik az eljárás, ugyanakkor
a korszerű nyomógépek beigazítási ideje és papír-
igénye egyre kevesebb. 

„A KÍNAIAK MÁR A SPÁJZBAN VANNAK?”

Naptárnyomtatásnál is megjelent az olcsó tömeg-
holmi, a sok gyenge minőségű termék, ami el-
árasztotta a kereskedelmet, de ez csak egy rövid

időre zavarta meg a piacot. Ezzel a jelenséggel mi
úgy vettük fel a harcot, hogy csak jó minőségű ter-
méket gyártottunk. Amennyiben a piac erre nem
reagált volna pozitívan, kivonultunk volna erről
a területről. Szerencsére nem ez történt, megma-
radt a törzsközönségünk, akik ragaszkodnak az
általunk nyomtatott naptárakhoz – mondta Ko-
vácsné igazgató asszony.

SPECIÁLIS IGÉNYEKRE FELKÉSZÜLVE

A rendkívül rövid átfutási idők miatt arra töreked-
tünk, hogy mindent házon belül tudjunk megol-
dani.

Amikor felmerült egy nagy példányszámú fó-
liázási igény, vettünk egy fóliázógépet, de a re-
giszterezőgép is így került hozzánk. Hiába volt
spirálozó automata gépünk, amikor befutott egy
nagy munka, amihez ikerspirálra volt szükség,
vennünk kellett egy ehhez való célgépet. Azt hi-
szem, a profilunkba illő kötészeti feladatokkal
nem lehetne zavarba hozni a Komáromi Nyom-
da szakembergárdáját.

A TITOK, HOGY NINCS TITOK

Mint kiadó és nyomda, a társaság a teljes folya-
matot felölelő szakembergárdával rendelkezik,
ugyanakkor a pénzügyi stabilitás és rend a közbe-
szerzési munkák elnyeréséhez elengedhetetlen.
„A legfontosabb szabály, ami a sikerhez hozzáse-
gített bennünket, hogy nem fogtunk kalandor
módjára új beruházásokba. Kis lépésekkel halad-
tunk előre, de töretlenül fejlődtünk, és kínosan
ügyeltünk arra, hogy a pénzügyeink rendben le-
gyenek, nyomdánk hitel nélkül gazdálkodik”,
tudtuk meg Kovács Jánosnétól.


