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Az ANY Biztonsági Nyomda és a Pénzjegynyomda szállítja a választási nyomtatványokat 

 

Budapest, 2014. január 9. – A Nemzeti Választási Iroda keretszerződést írt alá az ANY Biztonsági Nyomdával az 

országgyűlési, az európai parlamenti, a helyi önkormányzati és nemzetiségi önkormányzati képviselők 

választásának nyomdai munkálataira és a szállításra vonatkozóan. Az ANY Biztonsági Nyomda alvállalkozója a 

Pénzjegynyomda. A szerződés keretösszege nettó 2,3 milliárd forint. 

 

A nyomda több évtizedes tapasztalattal rendelkezik a választási nyomtatványok és a hozzá tartozó biztonsági és 

logisztikai feladatok teljes körű ellátásában. Nemcsak az elmúlt negyedszázadban, hanem korábban is a cég (korábbi 

nevén Állami Nyomda) látta el ezt a megtisztelő és felelősségteljes feladatot. A társaság tevékenységét a 

legmagasabb szintű nemzetközi minősítések jellemzik és referenciái kiterjednek más országok választási 

nyomtatványainak elkészítésére is. 

 

Az ANY biztosítja mind a hazai szavazókörökben, mind a külképviseleteken a hamisítás elleni biztonsági védelemmel 

ellátott nyomtatványok gyártását és szállítását. Szintén a nyomda feladata a szavazáshoz szükséges egyéb nyomdai 

szolgáltatások biztosítása. A választások jogszabályi környezete, a hazai választási rendszer teljes mértékben 

megújult, amely a korábbiakhoz képest számos új feladat határoz meg. Ilyen például a levélben szavazáshoz 

szükséges anyagok biztosítása vagy a látássérülteknek a Braille írásos értesítő és szavazósablon elkészítése. 

 

„A határidők rendkívül szorosak, ám a korábbi tapasztalataink és munkatársaink szakértelme biztosítja, hogy 

maradéktalanul eleget tehessünk a következő időszak e kimagaslóan fontos megbízásának.” – szögezte le Zsámboki 

Gábor az ANY Biztonsági Nyomda vezérigazgatója. 

 
 

ANY Biztonsági Nyomda Nyrt.  

korábbi nevén Állami Nyomda Nyrt. 

 

 

Bővebben a Társaságról 

Az 1851-ben alapított ANY Biztonsági Nyomda Nyrt. – korábbi nevén Állami Nyomda – Magyarország egyik legnagyobb, a CEE régió 

vezető biztonsági nyomdája. A Társaság komplex megoldásokat kínál az okmánybiztonsági termékek, a műanyagkártya- és a 

nagytömegű nyomtatványgyártás- és megszemélyesítés területén. A vállalkozás Magyarország egyik legnagyobb okmánygyártója és 

megszemélyesítője, de a Társaság számos hazai és nemzetközi bank számára készít Mastercard és VISA bankkártyákat is. A 

cégcsoport magyarországi anyavállalatán kívül, román és bolgár közös vezetésű vállalatai is készítenek megszemélyesített üzleti 

nyomtatványokat, számlákat, értesítőket bankok, biztosítók és közszolgáltatók számára. Az okmánybiztonságra és a 

mobiltechnológiára fókuszáló fejlesztései révén a Nyomda olyan termékeket és szolgáltatásokat nyújt, mint az e-okmányok vagy a 

nemzetközi standardoknak is megfelelő NFC alapú mobilfizetési megoldások. A Társaság Prémium kategóriás részvényeit a 

Budapesti Értéktőzsdén 2005 óta jegyzik. 

 


