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HUSZONÖT ÉV TELT EL AZÓTA…

…amikor Dezső Árpi, egykori Zrínyis kollégám fel-
hívott, hogy alapíthatnánk egy céget – emlékszik
vissza Mezei István.

1982 novemberében meg is alakították az Inter-
graf Nyomdaipari Szerviz gazdasági munkaközös-
séget, Dani László, Könczöl Géza, Dezső Árpád,
Mezei István ügyvezetésével.

Az azóta eltelt 25 évben a lithfilmtől eljutottak
a CtP-ig, a 100 dollár alapítótőkével induló gmk
szerviztevékenységtől a három céget magába fog-
laló cégcsoportig. Itthon alapították az Inter-
grafot és az Omigrafot, megvásárolták a Szövorg
Nyomdaipari Kft.-t és Romániában, Sepsiszent-
györgyi székhellyel alapították a Carpatgrafot. 

A TULAJDONOSOK FÁI MÁR TEKINTÉLYES

ÁRNYÉKOT ADNAK NYÁRON

A négy tulajdonos ültetett egy-egy fát az udvar négy
sarkában, és mint a cég, ezek a fák is szépen fejlőd-
nek.

Mind a négy tulajdonos előzőleg a Zrínyi Nyom-
dában dolgozott. Vállalkozókedvű, tehetséges,
fiatal szakembereket gyűjtöttek maguk köré, s
ezzel eljutottak egy olyan szintre, hogy a hazai szak-
embergárda jelentős részének van valami köze
hozzájuk.

1986-ban vágtunk bele saját nyomtatási háttér
nélkül a flexó nyomóforma készítésbe. 1992-ben
megkaptuk a kereskedelmi jogot a Du Pont cégtől.

Boldog születésnapot! 
HUSZONÖT ÉVES AZ INTERGRAF

Faludi Viktória

A tevékenységünk gerincét a fotopolimer kliséké-
szítés és a kereskedelem adta.

NEGYED ÉVSZÁZAD A DU PONT-NAL 

„Szerencsére az élet apránként adagolta a felada-
tokat, így lépésről lépésre haladva szorgalmasan
építettük a jövőnket” – nyilatkozta Dezső Árpád. 

Interag és Intergraf nevének hangzása össze-
cseng, ami nem véletlen. A jelenleg 60 munka-

Rég nem jártam az Intergrafnál. Emlékszem

az első alkalomra, nagy megilletődöttséggel

léptem be a flexó-formakészítés szentélyébe.

Azóta sok változás történt, új kollégák, új

technológiák, új beszállítók, új gépek, új be-

rendezés, új bútorok, még a ház előtti járda

aszfaltja is új. Újból ennyi elég. Szerencsére

azok az emberek, akik mindezt létrehozták

és sikeresen működtetik, nem változtak. A szak-

ma iránti elhivatottság és alázat ugyanúgy

megcsillan a  szemükben, legyen szó a legmo-

dernebb lézerfejről vagy a létrehozandó nagy,

közös nyomdászmúzeumról, a régmúlt szak-

mai relikviáiról. A csupa nagybetűvel írandó

KOLLÉGÁKNAK szeretnék gratulálni a cég vi-

rágkorát ünnepelve, ahhoz, amit eddig elér-

tek és még inkább ahhoz, hogy megőrizték

magukat olyannak, amilyennek megszerettük

őket.

Dezső Árpád Dani László Könczöl Géza Mezei István
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társsal működő Intergraf tevékenysége kezdetben
a néhai Interághoz kötődött. Olyan nagy múltú
cég, mint a Du Pont, fennállásának két évszázadá-
ból 25 évet az Intergraffal együttműködve töltött,
egészen a profilváltoztatásig, amikor is a profil-
tisztítás következtében a Du Pont eladta a részvé-
nyesek által kevésbé profitábilisnak ítélt üzletága-
it, így az ofszetlemezpiac, a gépgyártás és a film
területéről kivonultak, hogy figyelmüket a mező-
gazdasági kemikália, az űrkutatás, a műanyagok
területére koncentrálják.

ELSŐNEK LENNI AZ ELSŐK KÖZÖTT

Az Intergrafot az analógról digitális technológiára
váltásra a Du Pont-nál bekövetkező változások is
sarkallták, hogy a függőséget csökkentsék. Az In-
tergraf az első olyan hazai stúdió, ahol a CtP of-
szet- és flexóterületen egyidejűleg jelen van.

„A digitális technológiába 1998-ban elsőként
csatlakoztunk, a régióban elsőként hoztuk létre

a flexó CtP-t. Úttörő szerepet vállalni tradíció az
Intergrafnál. Nem álltunk meg a babérjainkat né-
zegetni, a csomagolóanyag-technológia trendje,
hogy egyre nagyobb formátumban jelennek meg.
Ehhez igazodva a 2,5 m2-t meghaladó kliséméret-
tel szintén az élmezőnybe kerültünk” – nyilatkoz-
ta Mezei István.

A PILLÉREK

Nálunk a belépő a szakmai tudás, a további tulaj-
donságok határozzák meg, hogy melyik pozícióra
alkalmas a kolléga. Jó hangulatú közösséget sike-
rült kialakítanunk, rendkívül alacsony a fluktuá-
ció. A Zrínyi nagyon jó iskola volt, a kollégák több
mint harmada zrínyis múlttal rendelkezik. 

ADNI KELL, HOGY KAPHASSUNK 

A fiatalok közül több kiválóságot is említhetnénk,
közülük talán két nagy reménység: Haronisz Kosz-
tasz, aki a főiskola elvégzése után 1998 óta dol-
gozik nálunk és szakmai tudásával, lojalitásával
bizonyított. Huszár Zsolt nálunk volt tanuló.
Egyszer egy délelőtt kapott egy bonyolult munkát,
és próbálta megoldani, s mivel tudta, hogy rend-
kívül sürgős a munka, addig nem ment haza, míg
meg nem oldotta a feladatot. Erre mi harapunk,
értékeljük az elhivatott embereket, és teret, lehe-
tőséget adunk fejlődésükre.

EMBERNEK MARADNI

A kollégáknak nem igazgató urak vagyunk, hanem
Árpád, Pista, Laci, Géza. Ha lehetséges, szabad-
időnkben is csinálunk közös programot, nem a ma

Mezei István galagonyafája

Huszár Zsolt, Medvei Ottó



105MAGYAR GRAFIKA 2007/5 EXPO KÜLÖNSZÁM  

divatos kapcsolatépítő meg egyéb tréningekben
gondolkodunk, egyszerűen elmegyünk Prágába
sörözni, Hajdúszoboszlóra pihenni, és ami már
hagyomány, a cég dolgozói számára minden év-
ben szervezünk évzáró karácsonyi vacsorát, hogy
megköszönjük az együttdolgozott évet. 

DÍJAK, ELISMERÉSEK

Kevés szakmai díjat gyűjtöttünk be, de a partnere-
ink elismerése a legnagyobb kitüntetés számunk-
ra. Ez nemcsak a vevőinkre, a beszállítóinkra is
igaz, a legtöbb díjat, minősítést és elismerést tő-
lük kaptuk.

A JÖVŐ

Visszaesésre számítunk a piacon, ezért az idei
nagyberuházást nem rögtön követi nagyobb fej-
lesztés. „Nem lehet minden évben két métert ug-

rani. Új szoftverek, új munkatársak, új berende-
zések után konszolidáció következik” – vélekedik
Dezső Árpád.

Olyan technológiát üzemelt be az Intergraf, ami
az elektromosenergia-forrás és -elosztás fejlesz-
tését is szükségessé tette. A nagy rekonstrukcióval
egy időben teljes felújítást is végrehajtottak a régi
épület adottságainak még jobb kihasználására.
„Úgy tervezünk, hogy legalább öt évig ez a lézer-
technológiával működő flexó CtP-technológia
kiszolgálja a piacot. Annak ellenére, hogy minden
engedéllyel rendelkezünk, a belváros nem teljesen
ideális hely a működésre, így egy új telephely ki-
alakítása is kilátásba kerül egy évtizeden belül,
ami már azonban valószínűleg a cégnél dolgozó
utódokra vár” – számolt be terveikről Mezei István.

Sas Tamás, Horváth Zsolt

Dezső András


