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Százötven évvel ezelőtt (1858-ban) a Pollack testvérek – akik később a Légrády nevet vették fel –
úgynevezett kőnyomdát alapítottak, amely pár
év múlva könyvnyomda lett, később lapok gyártásával is bővült a tevékenységük. A jogutód
nyomda 1957-ben felvette a Zrínyi nevet, és
a mai napig is Zrínyi Nyomda néven működik.
A másfélszáz év alatt mindvégig a magyar nyomdaipar egyik legjelentősebb nyomdája volt – és
ma is az. A múlt század hatvanas éveiben a magas- és mélynyomtatás mellett elsőként alkalmazta az ofszet rotációs technológiát, amellyel
a jelentős könyvgyártás mellett száznál több
hetilapot és folyóiratot gyártott.

Balogh Ádám vezérigazgató

A rendszerváltás után, a múlt század utolsó
évtizedében, a magánosítás során nem jó kezekbe került a nyomda – így évekig csődközeli
helyzetben volt. Szerencsére 2001 után az újabb
tulajdonos olyan gazdasági vezetést tudott biztosítani, hogy ennek következtében a nyomda
jelentős megújuláson ment keresztül, ami egyúttal a ﬁx megrendelők számát is növelte. Egyértelmű volt, hogy meg kell tisztítani a termékösszetételt, majd ennek megfelelően folyamatos
fejlesztésre van szükség, hogy a nyomda piaci
pozícióit meg tudja erősíteni. Az üzleti eredmények dinamikus növekedése és a nyomda gazdasági sikerei felkeltették a Közép- és KeletEurópa piacain terjeszkedni kívánó, tevékenységi

körében elsősorban a rotációs nyomtatást előtérbe helyező német EDS (Euro-Druckservice AG)
érdeklődését is. Mivel tapasztalták a nyomda
fejlődését, pozitív változását, 2007. március elsején megvették a Zrínyi Nyomdát. Így az EDS
pénzügyi befektetői jelenleg 11 nyomdát működtetnek Németországban, Lengyelországban,
Csehországban, Ausztriában, és most már Magyarországon is. A további terjeszkedés az lesz,
hogy az év végére Romániában is megkezdi
működését egy nyomdájuk, melynek dolgozóit
rövidesen a Zrínyi Nyomdában fogják kiképezni a modern technika elsajátítására. A jelenlegi
11 nyomda közül négy heatset rotációs, egy coldset rotációs technológiát, öt pedig az íves ofszet
technológiát alkalmazza.
Az EDS, mint új tulajdonos, a nyomda vezérigazgatójává Balogh Ádámot nevezte ki, aki így
újra „hazakerült”. Neve és ténykedése nemcsak
a magyar nyomdaiparban, hanem több környező ország nyomdaiparában is ismert. A hazakerülés azt jelenti, hogy érettségi után a Zrínyi
Nyomda lett nyomdász-szülőhazája: itt lett kéziszedő szakmunkás. Szakvizsga után a nyomda
Lipcsébe küldte, ahol nyomdamérnöki diplomát
szerzett. Ezt követően közel két évtizedig megfelelő beosztásokban végezte munkáját a Zrínyi
Nyomdában. Később az iparág minisztériumá-
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Hogy ez a nagy beruházás mit eredményez?
A most felavatott nyomógép gyors működése
olyan mértékben növeli a kapacitást, hogy a
2007. évi 3,6 milliárd forint termelési eredményhez képest 2008-ra 6,3 milliárd forint árbevételt terveznek! Természetesen ehhez megfelelő
piaci munkával biztosítani kell a rendszeres, folyamatos megrendelést is. Mivel a piaci partnerek tapasztalják a gyors, kiváló minőségű termékgyártást, a vezérigazgató biztosnak értékeli
a jelentősen megnövekedő árbevételt. A folyóiratok, lapok és reklámkiadványok nagy pélban szakértői feladatot kapott, illetve az elmúlt
15 évben önálló vállalkozóként szakértő-tanácsadói feladatokat látott el. Az EDS megbízását
örömmel vállalta, mert azt tapasztalta, hogy
a cég tulajdonosai a versenyképesség megtartásáért – sőt növeléséért – korszerűsíteni akarják
a termelést, növelni szándékoznak a hatékonyságot. Ennek érdekében a technikai, technológiai fejlesztést tartják fontosnak. Ezt bizonyította az az alkalom, amikor március13-án 200

meghívott vendég előtt ünnepélyes keretek között felavatták a legújabb fejlesztést: a Lithoman IV rotációs heatset négynyomóműves gépet. Ez a nagy teljesítményű nyomógép A4-es
formátumban 64 oldalas terméket tud előállítani négy színben, óránként 42 000 fordulattal.
Ilyen nagy teljesítményű gép a magyar nyomdaiparban elsőként a Zrínyi Nyomdában működik. Ez a beruházás másfél milliárd forintba
került (ebben az összegben a gép árán kívül benne van a formakészítés és egyéb infrastrukturális
fejlesztés is).

dányszámú és oldalterjedelmű színes termékeivel a nyomda a régióban is a piacvezetők közé
tud kerülni. Ez többek között azt is jelenti, hogy
a hazai megrendelők mellett beindult az exportra termelés is, többek között német, cseh,
osztrák és bolgár megrendeléseket is teljesítettek.
Természetesen az export növelését az is biztosítja, hogy az új, nagy teljesítményű, 64 oldalt
előállító nyomógép mellett még két másik ofszetrotációs gép (egy 32 oldalas és egy 16 oldalas) is működik.
A decemberben elindított Lithoman IV rotációs gép ünnepélyes felavatásán a rendkívül
érdekes lézeres műsor bevezetőjeként Christian
Senf úr, az EDS-csoport vezetője köszöntötte
a nagy létszámú vendégsereget, akik között a magyar nyomdaipar és a sajtó képviselőin kívül az
üzleti partnerek is részt vettek, és a gép ünnepélyes indítása után állófogadás keretében ismerkedtek egymással.
Örülni lehet annak, hogy a 150 éves nyomda
a mostani csepeli épületében tovább folytatja
eredményes munkáját.
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