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A társaság 1988-ban alakult, CODEX Értékpapírnyomda Zártkörűen Működő Részvénytársaság 
néven. A társaság fő termékének a védett saját találmányokon alapuló, „ECL” elnevezésű, megnövelt 
információ tartalmú öntapadó címke tekinthető. Ezen kívül a társaság tekercses és íves nyomással 
előállított, biztonsági elemekkel ellátott címke típusú termékeket, valamint íves nyomással elállított 
hagyományos biztonsági elemekkel ellátott nyomdai terméket gyárt. A társaság széleskörű 
termékportfólióval rendelkezik. A társaság mára belföldön piacvezetőnek tekinthető a megnövelt 
tartalmú, adott esetben biztonsági elemekkel is kiegészített címkék gyártása terén. Gyártói 
tevékenységét budakeszi telephelyén folytatja, mely a jelenlegi projekt megvalósítási helyszíne is. 
 
 
A projekt célja a piaci részesedés növelése, valamint a megnövekedett „ECL” elnevezésű 
termékcsoport iránti vevői igények műszaki-technikai kiszolgálása a társaság címkenyomási 
kapacitásainak és a technológiai adottságainak bővítésével. Az új berendezés bevezetésének célja, a 
társaságnál a termelési adottságokban és a kapacitási volumenben a címkenyomás terén fennálló 
szűk keresztmetszet megszüntetése. További célja, hogy a kifejlesztett gépek az előkészítéstől a 
késztermék kiszereléséig tartó teljes gyártási folyamatot lefedjék, amivel jelentős mértékben 
hozzájárulnak a termelési folyamat hatékonyságának és jövedelmezőségének javításához. A projekt 
keretében beszerzésre került 1 db 8 nyomóművel rendelkező flexografikus nyomógép. Amely képes 
minden termékcsoportban a nagy bonyolultsági fokú nyomási feladatok kivitelezését.  
A társaságnak a beruházásnak köszönhetően lehetővé vált az üzleti kapcsolatok bővítése. A 
beruházás lehetőséget biztosított egy olyan gép beszerzésére, ami hozzájárul a társaság technológiai 
adottságai és termelési kapacitásai bővítéséhez, és ezáltal nagymértékben kielégíti a mai vevői 
elvárásokat. Ez a beruházás lehetőséget nyújt a társaság számára, hogy növelni tudja az eddigi 
export értékesítési volumenét. 
 
 
A VEKOP-1.2.6-20-2020-01019 azonosító számú projekt a Széchenyi 2020 program keretében, 
2020.10.15-én valósult meg, a 68,5 millió forint európai uniós támogatás segítségével, a támogatás 
intenzitása 30,46% 
. 
 

A projektről bővebb információt a www.codex.hu oldalon olvashatnak. 
 
További információ kérhető: 
Ferencz András 
Telefon: +36(20)9254066 
E-mail: ferencz@codex.hu 

A CODEX Zrt. budakeszi telephelyén befejezésre került a „1 db flexografikus nyomógép beszerzése 
a pályázó címkenyomási technológiai adottságai és termelési kapacitásai bővítéséhez” című projekt 
a Széchenyi 2020 program keretében elnyert 68,5 millió forintos európai uniós támogatás 
segítségével. 


