
www.any.hu

security since 1851

Teljes körű 
okmányvédelmi 
megoldások



Az ANY Biztonsági Nyomda Okmánybiztonsági Laboratóri-
umának kutatói számos komplex, hatékony védelmi megol-
dást fejlesztettek ki. Társaságunk – több éves tapasztalatainak 
köszönhetően – okmány- és termékvédelmi projektekben 
a koncepció megtervezésétől a kivitelezésig segíti ügyfelei 
munkáját. Mindemellett ki tudja szolgálni azokat a piaci sze-
replőket is, amelyeknek egy-egy projekthez csak bizonyos 
részelemekre, egyes termékekre van szüksége. Így az ANY 
Biztonsági Nyomda papírgyárak, biztonsági nyomdák, az 
államigazgatási szektor és egyéb magántársaságok együtt-
működő partnere is.

Társaságunk az okmánykiadás folyamatában modulszerű 
termékeket és teljes körű szolgáltatásokat egyaránt kínál. 
Az okmánykibocsátás során tanácsadási, tervezési, valamint 
projektmenedzsment szolgáltatást nyújt az államigazgatási 
szektor szereplőinek. Több évtizedes tapasztalata van az 
okmánybiztonsági termékek előállításában és a kártya, vala-
mint papír alapú okmányok gyártásában, de készen állunk 
mobil ID-k fejlesztésére is. A kártya alapú okmányokat nagy 
tömegű, centralizált lézergravírozásos megszemélyesítés 
után borítékolva és postára adva juttatjuk el a tulajdono-
saiknak. Okmányirodák teljes körű felszerelését, beleértve 
az adat-felvételező munkaállomás szállítását, biztonsági 
okmánynyomtatók egyedi fejlesztését és karbantartását, 
valamint speciális kellékanyagok szállítását is vállaljuk, 
továbbá okmányellenőrző eszközök és rendszerek széles ská-
láját kínáljuk Partnereinknek.

Teljes körű 
okmányvédelmi 
megoldások

Modulrendszerű termékek és teljes körű szolgáltatások az 
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Saját fejlesztésű, széles skálán mozgó 
UV, IR és egyedi adalékanyaggal ren-
delkező festékeket kínálunk, amelyek 
között különféle színekkel fluoreszkáló 
mono-, bi-, tri- és quadrofluoreszcens 
festékek, speciális IR abszorbens és IR 
transzparens festékek, továbbá anti-
Stokes festékek találhatóak. Egyedi igé-
nyek alapján vállaljuk további festék-
specialitások kidolgozását is.

Társaságunk a papír alapú biztonsági 
okmányok biztonságosabbá tétele 
érdekében színes és színtelen, fluoresz-
káló és nem fluoreszcens, különböző 
hosszúságú, poliamid és viszkózból 
készült pelyhezőket, valamint külön-
böző színekben fluoreszkáló pettye-
zőket kínál. Az ANY Biztonsági Nyomda 
termékkínálatában mono-, bifluoresz-
cens, IR pelyhezők, illetve monofluo-
reszcens és anti-Stokes pettyezők 
szerepelnek.

Az Okmánybiztonsági Laboratórium 
munkatársai által kifejlesztett biz-
tonsági ink-jet, lézerprinter toner és 
bélyegzőpárna festékek hatékony 
védelmet biztosítanak az okmányok 
megszemélyesített adatainak.

Asztali INK-JET nyomtatók
Normál kereskedelmi forgalomban is hozzáférhető irodai nyomtatókkal kom-
patibilis, általunk fejlesztett és előállított speciális biztonsági jelzőanyagot tar-
talmazó festékekkel a printelt szöveg eredetisége, illetve a tartalmi hamisítások 
ténye egyértelműen kimutatható.

Asztali LÉZER nyomtatók
Decentralizált megszemélyesítéshez teljes körű gyártósort kínálunk, ami spe-
ciális tonerrel ellátott lézernyomtatóból és meleglamináló egységből áll.  
A rendszer kitűnően alkalmazható papírszerű okmányoknál, a nyomatok köny-
nyen ellenőrizhetőek UV lámpák és speciális eszközök segítségével.

Biztonsági bélyegzőpárna-festékek
Termékeink között több színes és színtelen kivitelben készülő, fluoreszcens ada-
lékot tartalmazó biztonsági bélyegzőpárna-festék található, amelyekből egyedi 
megrendelés esetén, rövid határidőn belül vállaljuk a szállítást.

Nyomdagépben 
és nyomtatóban 
felhasználható 
biztonsági 
festékeink

Papírban 
alkalmazható 
pelyhezők és 
pettyezők

Kitöltőszerek



TrueFace - Képellenőrzés magas fokon
A matematikai alapokra épülő fénykép-biztosítási megoldás nemcsak 
az okmánygyártók számára kínál magas szintű védelmet, hanem a 
különböző fénykép-hamisítási eljárásoknak is hadat üzen.

VerifIR - Ellenőrzési folyamat IR fluoreszcenciával a magas bizton-
sági igényű dokumentumok számára. A rendszer a másodfokú biz-
tonsági eszközök (pl. fluoreszcens biztonsági ofszetfestékek) egy-
szerű ellenőrizhetőségét kombinálja a laboratóriumi szintű eszközök 
biztonságával.

UV-vonalkód nyomtató és olvasó rendszer – a nyomtatott adatok 
láthatatlan védelme
Okmánybiztonsági szakembereink legújabb fejlesztése az UV-vo-
nalkód nyomtató és olvasó rendszer, amely segítségével a biztonsági 
nyomtatványokra rejtett, UV fényre reagáló, változó információkat 
lehet nyomtatni.

HORUS termékcsalád
A különböző funkciókkal gyártott négyféle Horus berendezés 
akár övre is csatolható. Jellemző tulajdonságaik közül a 10x nagyí-
tást, a mono-, bi- és trifluoreszcens festékek ellenőrzésére szolgáló 
UV-lámpát és az anti-Stokes vizsgálatához szükséges infravörös lézert 
emeljük ki.

RADIR
A RADIR speciális jelölőanyag kimutatására szolgáló, akkumulátoros 
táplálású kézi ellenőrző berendezés. A készülék infravörös fénnyel 
gerjesztett anyagok emisszióját méri és értékeli. A készülék alkalmas 
különféle hordozókba – például papír, szövet, műanyag, szilárd vagy 
folyékony festék – kevert jelölőanyag kimutatására.

Okmánybiztonsági 
ellenőrző eszközök és 
rendszerek



Adó- és zárjegyek
Az ANY Biztonsági Nyomda által gyártott biztonsági ter-
mékek között az adó- és zárjegyek – a felhasználási terü-
letüknek megfelelően – kiemelkedő biztonsági szintet 
képviselnek. Az ANY Biztonsági Nyomda Nyrt. 1996 óta 
szállítja konzorciumban a jövedéki adó befizetését iga-
zoló, különleges biztonsági megoldásokat tartalmazó 
termékeit a magyar Nemzeti Adó- és Vámhivatal számára, 
amelynek eredményeképpen a töredékére esett vissza 
a költségvetést megkárosító hamisítások száma. 2012. 
május 1-től Magyarországon kizárólag kétdimenziós adat-
mátrix vonalkódot tartalmazó zárjegy adható ki, melyet 
szintén az ANY Biztonsági Nyomda által vezetett konzor-
cium gyárt és szállít.

Okmánygyártás és -megszemélyesítés
Társaságunk az elmúlt években több mint százmillió kártyát 
és több millió chipkártyát állított elő, köztük Magyarország 
egyik legkorszerűbb okmányát, a kontaktus nélküli chipet 
tartalmazó tartózkodási engedélyt. Jelenleg 50 féle okmány 
megszemélyesítését és levélben történő kiküldését végzi, 
ezáltal teljes körű logisztikai szolgáltatást nyújt. Az ANY Biz-
tonsági Nyomda konzorciumi partnerével közösen gyártja 
és személyesíti meg a hazai, kártya alapú személyazono-
sító igazolványokat, gépjárműtörzskönyveket és vezetői 
engedélyeket. Az okmányirodákban kitöltésre kerülő ideig-
lenes személyazonosító igazolványt és forgalmi engedélyt 
szintén Társaságunk gyártja és szállítja. A magyarországi 
útlevelek megszemélyesítése szintén az ANY Biztonsági 
Nyomdában történik.

Okmánybiztonsági 
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Rendszámérvényesítő matrica
Az ANY Biztonsági Nyomda Nyrt. konzorciumi partnerével 
közösen több éve szállítja a magyar Nemzeti Közlekedési 
Hatóság számára a környezetvédelmi felülvizsgálat igazo-
lólapokat, a gépkocsi környezetvédelmi tulajdonságának és 
a környezetvédelmi felülvizsgálatának érvényességét jelző, 
valamint forgalmi engedély érvényesítéséhez szükséges 
biztonsági címkekészletet. A forgalmi engedély érvénye-
sítő címkekészlet készletenként egy darab rendszámtábla-
érvényesítő körcímkéből és egy darab forgalmi engedélyt 
érvényesítő sorszámcsíkból áll. A rendszámtáblaérvénye-
sítő címke Magyarországon gépjármű rendszámon hasz-
nált, sérülésmentesen el nem távolítható egyedi kialakí-
tású, szendvics-szerkezetű biztonsági címke. A műszaki 
érvényességet jelző csík biztonsági okmányra, érvényesítés 
céljából elhelyezett szendvics-szerkezetű biztonsági címke.

PersoProtect – biztonsági hőpapír a közlekedési jegyek 
és bérletek védelmére
Okmánybiztonsági Laboratóriumunk fejlesztése a kombi-
nált védelmi rendszerrel ellátott jegy alappapír, amelynek 
meghatározó eleme a legújabb, ún. „PersoProtect” rend-
szer, amely egy speciális nyomdatechnikai megoldás 
segítségével védi meg az egyébként igen sérülékeny ter-
mo-nyomtatós kitöltést.
Az ANY Biztonsági Nyomda konzorciumi partnerével 
közösen gyártja a BKK új, számos biztonsági elemmel ellá-
tott hőpapír alapú jegyeit és bérleteit, melyeket a BKK 
automatáiban és pénztáraiban vásárláskor személyesítenek 
meg. Az új biztonsági hőpapírok megkönnyítik a jegyek és 
bérletek kiadását, ugyanakkor megnehezítik a hamisítók 
dolgát.

PersoProtect védőréteg
víz és vegyszer 
oldhatatlan speciális festék

thermo nyomtató

thermo festékréteg

jegypapír



Utalványok
Egyedülálló referenciával rendelkezünk a legkülönbözőbb 
utalványok gyártása terén. Legyen szó hologramos papírról, 
vagy perforált tömbös kiszerelésről, a Társaság minden 
igénynek megfelelő utalványt képes elkészíteni, és egyedi 
igények szerint további biztonsági elemekkel, vagy akár 
online készletkövetési rendszerrel kiegészíteni. 

Eredetiség- és minőségvédelmi megoldások
Termékjelölő biztonsági címke
Az ANY Biztonsági Nyomda által kifejlesztett termékjelölő 
biztonsági címke megnehezíti a kereskedelmi forgalomba 
kerülő élelmiszerek csomagolásán a gyártás során elhelye-
zésre kerülő vonalkódos címkék tartalmának megváltozta-
tását és másolását. A rendszert az egyedi fejlesztésű kézi 
ellenőrző berendezés teszi még biztonságosabbá.

RFID megoldások
Az ANY Biztonsági Nyomda kiegészítve a rádiófrekvenciás 
azonosítási megoldásait vállalja nagy tömegű RFID mat-
ricák megszemélyesítését és nyomtatását, akár a végfel-
használási helyszínen is. A főként logisztikában használt 
azonosítók matrica vagy plasztikkártya formában kerülnek 
végfelhasználásra, nyomtatható rájuk vonalkód, márka-
védelmi jegyek, grafikák, vagy akár garanciajegyként is 
használhatóak.
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Kapcsolat

 � magyar személyazonosító igazolvány gyártása és megszemélyesítése
 � magyar gépjárműtörzskönyv gyártása és megszemélyesítése
 � magyar vezetői engedély gyártása és megszemélyesítése
 � magyar forgalmi engedély gyártása
 � magyar útlevél megszemélyesítése
 � magyar adó- és zárjegyek gyártása és megszemélyesítése
 � szlovák kiadású európai egészségbiztosítási kártya gyártása
 � izlandi vezetői engedély gyártása és megszemélyesítése
 � albán vezetői engedély gyártása
 � étkezési utalványok gyártása a Sodexo csoport részére
 � választási nyomtatványok
 � BKK közlekedési jegyek

 � Magyarország minősített ajánlattevője és értékpapír-előállítója
 � NATO beszállításra alkalmas határozat (NATO titkos szintig)
 � NATO és EU „Titkos!” Telephely Biztonsági Tanúsítvány, minősített 

adatkezelési engedély és rendszerengedély
 � Nemzeti „Szigorúan titkos!” Telephely Biztonsági Tanúsítvány, 

minősített adatkezelési engedély és rendszerengedély
 � ISO 9001 minőségirányítási rendszer tanúsítvány
 � ISO 14001 környezetirányítási rendszer tanúsítvány
 � ISO 27001 információbiztonsági tanúsítvány
 � MASTERCARD és VISA bankkártya-gyártói és -megszemélyesítői 

engedély
 � CWA 14641 High Security Printer tanúsítvány
 � AQAP 2110 tanúsítvány
 � MASTERCARD CQM tanúsítvány
 � MasterCard Mobile Provisioning

Főbb 
referenciák

Hazai és 
nemzetközi 
minősítések


