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Két éves zárjegy-szerződést nyert el a Nyomda 

 

Budapest, 2011. december 20. – Az Állami Nyomda vezette konzorcium két évre szóló szerződést 

írt alá a Nemzeti Adó- és Vámhivatallal adó- és zárjegyek gyártására. 

Az Állami Nyomda Nyrt. és a Pénzjegynyomda Zrt. konzorciuma nyerte az adó- és zárjegyek 2012-2013. 

közötti gyártására vonatkozó, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Központi Hivatala által lefolytatott eljárást. A 

2011. december 19-én megkötött szerződés nettó értéke évi mintegy 1,8 milliárd Ft. A 2012. január 1. és 

2013. december 31. közötti időszakban az Állami Nyomda által vezetett konzorcium több százmillió zár-, 

és adójegyet szállít le, amely mennyisége a Megrendelői igényeknek megfelelően -35%/+25% között 

változhat. 

„Immár tizenhat éve gyártjuk a zár- és adójegyeket. A jövedéki adó befizetését igazoló, különleges 

biztonsági megoldásokat tartalmazó termékek révén jelentősen csökkent a költségvetést megkárosító 

visszaélések száma. Több évtizedes tapasztalatunk mellett, nemzetközi minősítéseink és a hamisítások 

visszaszorítása érdekében tett fejlesztéseink is garanciát jelentenek a magas szintű biztonságra.” – 

mondta Zsámboki Gábor, az Állami Nyomda vezérigazgatója. 

 

Állami Nyomda Nyrt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rendszerben gondolkozunk 

 

Az Állami Nyomda Nyrt. Magyarország egyik legnagyobb, a CEE régió vezető biztonsági nyomdája. A Társaság az elmúlt évek 

portfolió-fejlesztésének köszönhetően komplex adatlogisztikai megoldásokat kínál a személyazonosítás, a termékazonosítás és a 

nyomtatvány-menedzsment területén. Az okmánybiztonságra és mobiltechnológiára fókuszáló fejlesztései révén olyan termékeket 

és szolgáltatásokat nyújt, mint az e-ID vagy a fejlesztés alatt álló, legkorszerűbb mobilpénztárca megoldások. Nemzetközi 

minősítései és bizonyítványai (Nemzeti „Szigorúan titkos!” minősítés, NATO „Titkos!” minősítés, EU „Titkos!” minősítés, EMV 

MASTERCARD és VISA bankkártya-gyártói és megszemélyesítői engedély, CWA 14641 High Security Printer tanúsítvány, 

MASTERCARD CQM tanúsítvány, AQAP 2110 tanúsítvány, ISO 9001, 14001 és 27001 tanúsítvány) a legmagasabb szintű 

biztonságot garantálják az okmány- és kártyagyártás és -megszemélyesítés, illetve a nagytömegű levelezés terén. Az Állami 

Nyomda Nyrt. részvényei 2005 decemberétől a Budapesti Értéktőzsdén forognak (ticker: ANY). Nyilvánosan működő 

részvénytársaságként az Állami Nyomda pénzügyi adatai publikusak, elérhetők a tőzsde honlapján (www.bet.hu), illetve a Társaság 

weboldalán (www.allaminyomda.hu). 
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