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Az angyalföldi Raszter Nyomdában a tra-
díciókra épülve már a második generáció 
gondoskodik a folyamatos megújulásról, 
a hagyományos és újdonság számba menő 
új technológiák ötvözéséről. A Pokorny 
Vilmos és Pokorny Zoltán nevével fémjel-
zett nyomda elkötelezett a minőségi 
nyomdatermékek gyártásában. A kis és 
közepes méretű nyomdák közül az elsők 
között vezették be az ISO minőségbiztosí-
tási rendszert, de a színmérés alkalmazá-
sában is az úttörők közé tartoznak.

Két évtizede költözött a nyomda Angyalföldre, s 
azóta is a kerület megbecsült nyomdája, ami fő-
ként minőségigényes kiadványokat, prospektu-
sokat, könyveket állít elő. A megrendelők zöme 
régi, visszatérő vendég, fontos számukra a mi-
nőségi, pontos, megbízható eredmény, korrekt 
áron. A minőség és megbízhatóság, és nem az 
olcsóság a nyomda erőssége. Ahogy az néha el-
hangzik üzleti megbeszélésen, ha rossz irányba 
terelődik a fókusz: „Ez itt nem a Lehel piac!”, a 
minőségből és az árból nem engednek. „Igyek-
szünk a megrendelő igényeit úgy kiszolgálni, 
hogy a tudásunkkal, tapasztalatunkkal segítsük 
őt, rámutatunk olyan lehetőségekre, fortélyok-
ra, amit hosszú évek gyakorlatával szereztünk” 

– foglalta össze mondandóját Pokorny Vilmos 
ügyvezető igazgató.
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„Sok minőségbiztosítási tanúsítvánnyal rendel-
kezik a Raszter Nyomda, ezek közül a 12647-es 
ISO-szabvány, amit a legfontosabbnak tartunk” 

– vette át a szót Pokorny Zoltán cégvezető.
 Úttörő szerepet vállaltak az ISO 14001, vala-

mint az ISO 12647-es minőségtanúsítási rend-
szer bevezetésével, de technológia területén is 
szívesen állnak új dolgok élére, elsőként volt 
vegyszermentes előhívású nyomólemezük, s ez-
zel egy időben került bevezetésre a colormanage-
ment, majd nem sokkal később, szintén elsőként 
alkalmazták a Konica High Croma rendszerét, 
amit sajnos a megrendelők nem igazán hasz-
náltak ki.
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Pokorny Vilmos a hagyományos technológia 
kapitánya, míg fia Zoltán a digitális technológiá-
ban ad jó vezetést a társaság alkalmazottainak. 

„Szerencsére a 2008-as válság éppen időben 
mentett meg bennünket egy olyan nagyberu-
házástól, amit a válságban nem tudtunk volna 
kitermelni. A mostani időszak ismét sok mun-
kát adó, pörgős termelést igényel, ehhez az ös-
szeszokott szakembergárdánkra nagy szükség is 
van. Most is mét digitális vonalon szeretnénk 
fejleszteni, és persze kooperálunk a környékbeli 
nyomdai partnerekkel is”, nyilatkozta Pokorny 
Zoltán.

„Szakembereink közül azt becsüljük meg a leg-
jobban, aki nemcsak végrehajt, hanem gondol-
kodik is. Gyakran szervezünk tréningeket, járunk 
gépbemutatókra, szakmai továbbképzésekre, 
fontos, hogy a folyamatos fejlődést fenntartsuk. 
A dolgozók ötleteit is meghallgatjuk, a fejleszté-
seket megvitatjuk az érintett kollégákkal, együtt 
megyünk tesztelni a kiszemelt új gépeket. Szeret-
jük a határokat feszegetni, és kihozni a lehetősé-
gekből a legtöbbet. A piacon keresett termékek 
gyártására alkalmas területet fejlesztjük, és a meg-
lévő megrendelők számára is megcsillantjuk az 
új lehetőségeket” – tudtuk meg Pokorny Zoltántól.


