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Termékek és szolgáltatások
a mindennapok biztonságáért

Az ANY Biztonsági Nyomdát – korábbi nevén az Állami 
Nyomdát – 1851-ben alapították. A Társaság ma Magyar-
ország egyik legnagyobb, a CEE régió vezető biztonsági 
nyomdája. A Társaság az elmúlt évek portfóliófejleszté-
sének köszönhetően komplex adatlogisztikai megoldá-
sokat kínál a személyazonosítás, a termékazonosítás és a 
nyomtatványmenedzsment területén. Az okmánybizton-
ságra és mobiltechnológiára fókuszáló fejlesztései révén 
olyan termékeket és szolgáltatásokat nyújt, mint az e-ID 

vagy a nemzetközi standardoknak is megfelelő mobilfi-
zetési megoldások. Nemzetközi minősítései és tanúsítvá-
nyai a legmagasabb szintű biztonságot garantálják. Hazai 
leányvállalatai – Gyomai Kner Nyomda Zrt., Specimen 
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Techno-Progress Kft., ANYpay Fizetési Megoldások Zrt.– mellett 
Szlovákiában (Slovak Direct spol. sr. o.) kereskedelmi irodával, 
míg Bulgáriában (Direct Services o.o.d.), Romániában (Zipper 
Services S.R.L. és S.C., Zipper Data s.r.l.) és Moldovában (Zipper 
Services S.R.L. néven) közös vezetésű vállalatokkal rendelkezik.



Társasági információk
 � Alapítás éve: 1851
 � Budapesti Értéktőzsdén jegyzett részvénytársaság
 � 18 milliárd Ft nettó árbevétel 
 �
 �
 �
 �
 �

(2013)
30% export árbevételi arány (2013)
1630 millió Ft EBITDA, 9% EBITDA margin (2013)
712 millió Ft nettó eredmény, 50 Ft EPS (2013)
Létszám: 744 fő
9 leányvállalat



Okmánygyártás és 
-megszemélyesítés

Adó- és zárjegyek előállítása

Okmánybiztonsági termékek 
és megoldások

Értékcikkek – étkezési jegyek, 
utalványok

Termékek és 
referenciák

A Társaság a régió egyik legnagyobb 
okmánygyártója és megszemélyesí-
tője. A Nyomdában 1999 óta működő 
Okmánybiztonsági Laboratóriumban 
kutatóink a legmodernebb okmány-
biztonsági termékek és megoldások 
fejlesztésén dolgoznak, amelyeket kü-
lönböző okmányvédelmi, személy- és 
termékazonosítási termékeknél hasz-
nálnak fel. Az ANY által fejlesztett biz-
tonsági elemekkel ellátott tintasugaras 
és lézernyomtatókhoz speciális tinta-
patronokat és tonereket szállít, ame-
lyekkel a magyarországi okmányirodák-
ban kerülnek kitöltésre a papír alapú 
okmányok, többek között a forgalmi 
engedélyek, az anyakönyvi kivonatok, 
valamint számos hatósági igazolvány. 
Az okmánybiztonsági fejlesztéseket 

több más termékben is alkalmazzuk. 
A magyarországi jövedékiadó-köteles 
termékek ellenőrzését a Társaság által 
több mint 18 éve gyártott adó- és zár-
jegyek magas színvonalon biztosítják. 
A Társaságunk által szállított forgalmi 
engedély- és rendszám-érvényesítő 
címkekészlet segítségével végzik Ma-
gyarországon a gépjárművek azono-
sítását. Az ANY Biztonsági Nyomda 
egyedülálló referenciával rendelkezik 
a legkülönbözőbb utalványok gyártása 
terén is, amelyet több mint 7 országba 
szállít több éve. A Társaság által fejlesz-
tett mobil okmánybiztonsági ellenőrző 
berendezések hatékonyan alkalmazha-
tóak az okmányok, termékek és címkék 
minőségének biztosításában és életút-
juk nyomon követésében. 

Biztonsági 
nyomtatványok 
és megoldások

A sok millió ember életvitelét megkönnyítő komplex termé-
kek fejlesztésével célunk a mindennapok biztonságosabbá 
és kényelmesebbé tétele. Nem egyszerűen okmányokat 
készítünk, vonalkódot gyártunk, vagy számlalevelet nyom-
tatunk, hanem biztonságos személyazonosítást, innovatív 
termékazonosítást és nagy tömegű adatlogisztikát kínálunk.



Nagy tömegű üzleti levelezés

Szerencsejáték-szelvények

Választási nyomtatványok

Magas színvonalú szolgáltatást nyújtunk az adatlogisztiká-
hoz és nyomtatványmenedzsmenthez kapcsolódó termékek 
és szolgáltatások fejlesztésében. Üzleti nyomtatványokat, 
számlákat, értesítőket gyártunk bankok, biztosítók és köz-
szolgáltatók számára Magyarországon, Romániában és Bul-
gáriában. Az elektronikus adatbázisok, a digitalizált folyama-
tok és a személyes adatok megfelelő kezelése olyan komplex 
megoldásokat tesznek lehetővé, amelyek a nyomtatástól 
kezdve, a megszemélyesítésen és borítékoláson át a postá-
zásig teljes körű szolgáltatást nyújtanak az üzleti levelezés 
területén. Speciális termékeink a szerencsejáték-szelvények, 
választási nyomtatványok, valamint különféle értékcikkek, 
melyek az étkezési utalványoktól a bélyegekig terjednek.

Nyomtatvány



Okmánykártya

Bankkártya

Kereskedelmi kártya

Városkártya

A térség egyik vezető kártyagyártójaként, több mint  
500 millió kártya gyártási tapasztalatával állítunk elő hazai 
és nemzetközi piacra azonosító és fizetési kártyákat. Az ANY 
Biztonsági Nyomda konzorciumi partnerével közösen a ma-
gyarországi okmányreform kezdete óta gyártja és lézergraví-
rozással személyesíti meg a hazai, kártya alapú személyazo-
nosító igazolványokat, gépjármű törzskönyveket és vezetői 
engedélyeket. A magyarországi útlevelek megszemélyesíté-
se mellett, jelenleg 50 féle okmány megszemélyesítését és  

levélben történő kiküldését végezzük, ezáltal teljes körű lo-
gisztikai szolgáltatást nyújtunk. Kontaktusos és kontaktus 
nélküli e-okmányok, Mastercard és Visa chipes bankkártyák 
mellett, kártyamegoldások teljes skáláját kínáljuk partne-
reinknek a gyártástól a megszemélyesítésen át egészen a 
postázásig. Kártyatermék kínálatunk magába foglalja a be-
léptető és városkártya megoldásokat, törzsvásárlói kártya-
rendszereket, valamint egyéb különleges anyagú, formájú, 
kreatív felületű műanyag kártyákat is.

Műanyag kártya



NFC alkalmazások

TSM szolgáltatás

Mobil�zetés

A Nyomda alapítása óta eltelt több mint másfél évszázadban többmilliárd ter-
méket állítottunk elő – biztonságosan.  Az elmúlt időszakban az ANY Biztonsági 
Nyomda nemzetközileg is minősített okmány- és bankkártyagyártási techno-
lógiájára és tapasztalatára támaszkodva, független TSM szolgáltatóként jelent 
meg a piacon. Az NFC technológia alkalmassá teszi a mobiltelefonokat arra, 
hogy azokat bankkártyaként, lojalitáskártyaként vagy akár közlekedési kártya-
ként használjuk, úgy, hogy az ANY biztonságos úton juttatja el a kártyaappliká-
ciókat a mobil eszközökre.

Mobil
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 � 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
 � EMV MASTERCARD és VISA bankkártyagyártói és -megszemélyesítői 

engedély
 � CWA 14641 High Security Printer tanúsítvány
 � AQAP 2110 tanúsítvány
 � MASTERCARD Card Quality Management tanúsítvány
 � Visa Vendor tanúsítvány
 � MASTERCARD mobile provisioning

 � magyar személyazonosító igazolvány gyártása és megszemélyesítése
 � magyar vezetői engedély gyártása és megszemélyesítése
 � 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
 � Sodexo csoport étkezési jegy
 � szerencsejáték-nyomtatványok
 � Rai�eisen, MKB, CCB, Procredit bankkártya

ANY Biztonsági Nyomda Nyrt. 
korábbi nevén Állami Nyomda
1102 Budapest, Halom utca 5.
www.any.hu
info@any.hu

Hazai és 
nemzetközi 
minősítések

Főbb 
referenciák

Kapcsolat


