Intergraf Digiflex Kft.
AHOGY DEZSŐ ÁRPÁD, A Z EGYIK CÉGAL APÍTÓ L ÁTJA
Faludi Viktória

A flexó formakészítés zászlóshajója,
az Intergraf Digiflex Kft. 33 éve partnere
a legnagyobb csomagolóanyag-gyártó
cégeknek. A 36 fős, milliárd forintos forgalmat közelítő cég a négy alapító család
és két munkatárs tulajdonában van.

A Víg utcai üzem tárgyalótermébe lépve az első,
amin megakad a látogató szeme, a szakmai díjaktól, elismerő plakettektől szinte roskadozó polcok. Valójában ez csak a jéghegy csúcsa, hiszen
az a nagy tapasztalat és mély tudás, ami az itt dolgozó szakembereket jellemzi, szerényen, csend-
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ben működik a háttérben. A több mint három
évtized folyamatos megújulással telt, és a jövőre
vonatkozó terveik is újabb innovációt irányoznak elő. Az alapító tulajdonosgárda meghatározó személyével, a kerek születésnapját ünneplő,
két gyermekkel és két unokával, szép, harmonikus hátteret biztosító családdal rendelkező Dezső
Árpáddal beszélgettünk.
„A négy cégalapító: Dani László, Dezső Árpád,
Könczöl Géza és Mezei István a Zrínyi Nyomdában szerzett tapasztalatokra és remek munkakapcsolatukra építve a néhai Fővárosi Nyomda
épületében egy válogatott, szakmailag nagyon
erős csapattal kezdte meg működését. A DuPont
márkaképviseleteként indultunk a magyar piacon egy kis A3-as klisékészítő berendezéssel. Elsőként léptünk a piacra szolgáltató stúdióként, és
úttörők voltunk a fotopolimer klisék előállításában a csomagolóanyag-gyártó ipar számára, hiszen a nyolcvanas évek elején még a gumikliséket
alkalmazták elterjedten.
A régió első digitális formakészítő kapacitása
szintén a DuPont-kapcsolatnak köszönhetően
nálunk valósult meg.
Az első CDI-vel paralel vásároltuk meg digitális montírozó berendezésünket, amivel a nagyméretű, sokszínes termékekhez való nyomóformák minőségi előállításában piacvezetővé
váltunk.

A regionális piac legnagyobb képviselőinek
termelését szolgáltuk ki nyomóformával. Mivel
az általunk szállított nyomólemezek jó minőségűek voltak, könnyen, gyorsan ment a beállás,
időt, fáradságot takarítottak meg együttműködésünkkel. Ekkor hirtelen nagy mennyiségi növekedés lépett fel a kliségyártásunkban” – emlékezett vissza Dezső Árpád a főbb mérföldkövekre
a nyomóforma-készítéssel kapcsolatban.

lésünk biztonságát, és elérhetővé tettük partnereink számára a flexográfia csúcstechnológiáját.
TÖKÉLETESSÉGRE TÖREKEDVE
A kiemelkedő minőség fenntartása és partnereink megelégedettségének fokozása érdekében
munkafolyamataink növekvő komplexitásához
igazítottuk, valamint a legmagasabb vevői elvárásokat szem előtt tartva szigorítottuk minőség-ellenőrzési rendszerünket. A rendszer eredményességét támasztja alá könyvelési adatunk
is: 2018–2019-ben a kártérítések összege tevékenységünk árbevételéhez arányosítva kevesebb
mint 2 ezrelék.
Mérföldkőnek tekintjük, hogy sikerült erősítenünk és auditáltatnunk gyártási folyamatunkat,
miután jelentkeztünk a Flint Group által 2016ban útnak indított FlexoExpert minősítő programra. Hat-nyolc hónapot vett igénybe a folyamat három fő fázisa: a felmérés, a megvalósítás
és képzés, valamint az audit. Ennek keretében
teljes gyártástechnológiánk átvilágításra került,
felmérték gyártósorainkat, illetve a velük elérhető minőséget.

A TRENDEK VÁLTOZÁSAIRA FELKÉSZÜLVE
A legnagyobb megrendelőinkkel együttműködve tervezzük a fejlesztéseinket. Az Intergraf Digiflex folyamatosan keresi az új megoldásokat és
technológiákat, amelyek segítségével fokozhatjuk szolgáltatásunkat, illetve magasabb minőséget érhetünk el a flexográfiában. Ezt a szakmai
hitvallást követte 2018-as beruházásunk is: egy
új ESKO CDI 4260 lézerberendezés, felszerelve a
legfejlettebb HD optikával és az ESKO innovatív
HD FLEXO és PIXEL+ rácsozási megoldásaival.
Cégünk harmadik lézerberendezésével egyszerre bővítettük kapacitásunkat, növeltük termeM A G YA R G R A F I K A 2 019/6
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FLEXOEXPERT MINŐSÍTÉS
A Flint ajánlásait követően számos ponton optimalizáltunk, szükség szerint továbbképezve
műszaki kollégáinkat is. Erőfeszítéseinknek köszönhetően a 2018. július végi audit sikeres lett:
elnyertük a FlexoExpert minősítést. Büszkék vagyunk rá, hogy a világ több ezer formakészítő cége közül huszonkettedikként, Magyarországon
és a kelet-európai régióban pedig elsőként szereztük meg egy világvezető cég szakmai akkreditációját.
Az elmúlt több mint három évtizedben az
alábbi jelentős nemzetközi cégeknek szállítottunk
flexóklisét legalább öt évig: Tetra Pak, Dunapack
(Budapest, Nyíregyháza, Dunaújváros), Rondo,
DS Smith, Sealed Air Magyarország, Mondi Magyarország (Békéscsaba, Szada, Nyíregyháza).
Fontosabb alapanyag- és gépi beszállítóink:
DuPont, Kodak, Flint, Esko, Partners Hungary,
Hoffmann Kft.
Köszönjük partnereinknek a sikeres együttműködést!
ÖNERŐBŐL, LOJÁLIS MUNK ATÁRSAKK AL
A munkavállalóink átlagosan 14 éve dolgoznak
nálunk. A hozzánk érkező új munkatárs hamar
felzárkózik a csapathoz. Munkatársaink érdekel-
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tek a jó eredmények elérésében. A havi értékesített mennyiség és az üzemi eredményből képzett
komplex mutató alakulása szerint premizáljuk
őket. Havonta alapos költségelemzést végzünk,
kiértékeljük a teljesítményünket. Húsz éve banktól hitelt nem vettünk fel, beruházásra sem. A tulajdonosok tagi kölcsönéből valósítottuk meg a
nagyberuházásainkat. Még folyószámlahitel felvételére sem volt szükségünk, egyedül a lízingkonstrukció, amit alkalmazunk. Hozzávetőleg
tíz éve gyakorlatilag nem emeltünk árat, azzal,
hogy szépen növekedett a gyártott klisék men�nyisége, a teljesítménynövekedés lehetővé tette
a nagyobb hatékonyságot, az értékesítésre vetített eredményhányadunk egyre nagyobb lett.
A JÖVŐ MOST VAN
Szakmai fejlesztések mellett, a jelenlegi tulajdonosi vonal fokozatos kivonulását követően egy
új vezetőségnek adjuk át a cég irányítását. Medvei Ottót és Péter Ágnes kolléganőnket, akik már
húsz éve dolgoznak az Intergrafnál, illetve a belőle kivált Intergraf Digiflex Kft.-nél, bevontuk
a tulajdonosi körbe; Olt Károly látja el az ügyvezetői feladatokat, aki több évtizedes papírfeldolgozói és multinacionális cégkultúrában szerzett
tapasztalatait kamatoztathatja az Intergraf Digiflex Kft.-nél.

DEZSŐ ÁRPÁD
1963-ban érettségiztem a mostani Szent István
Gimnáziumban, onnan a Kossuth Nyomdába mentem kemigráfus fényképész tanulónak,
majd hamar elvittek katonának, s a seregben
töltött időben elvégeztem a nyomdaipari felsőfokú technikumból két évet, majd visszamentem a Kossuth Nyomdába, onnét pedig a Zrínyi
Nyomdához hívtak technológusnak. Ebben az
időben végeztem a Könnyűipari Műszaki Főiskola nyomdaipari szakán. Az ott eltöltött 17 év
alatt a szamárlétrát végigjárva technológus, művezető, főművezető, üzemvezető voltam. Az ofszet- és mélynyomtatás területén is dolgoztam,
majd a formakészítés és az íves ofszetnyomtatás
tartozott hozzám. Ez alatt a csaknem két évtized alatt nagyon sokat tanultam, miközben egy
rendkívül jó szakmai kvalitással bíró csapattal
dolgoztam együtt. 1977-től az Interag Külkereskedelmi Vállalatnál, másodállásban, műszaki tanácsadóként a DuPont Graphics Art divízió magyarországi vevőszolgálati tevékenységét láttam
el, melyben az alapító kollégáim már akkor segítségemre voltak. Majd, amikor lehetővé vált,
1984-től több kollégámmal együtt önállósítottuk magunkat, és nyomdaipari filmeket, nyomó-

lemezeket, proofokat, fotopolimer lemezeket forgalmaztunk, kollégáim pedig a gépek műszaki
felügyeletét, üzembe helyezését, javítását végezték. Huszonöt éve működtünk együtt a DuPontnal, amikor az Agfa Gevaert megvette a céget. Ezután mozgalmas évek következtek, dolgoztunk
a Kodakkal is öt évet, a kliségyártás felfutóban
volt, amikor megalapítottuk az Omigraf Stúdiót,
ami az akkoriban egyre népszerűbbé váló színes
magazinok ofszet formakészítését és nyomdai
előkészítését végezte. Ezt követően, hasonló profillal, megalapítottuk a Carpatgraf Stúdiót Romániában, amit tíz éven át működtettünk, majd
eladtuk a helyi résztvevőknek. Folyamatos változások és megújulások láncolata volt a szakmai
pályafutásom, és az Intergraf Digiflex működését is az innováció, fejlődés és átalakulás jellemezte a kezdetektől fogva. Többek között ennek
köszönhetjük azt, hogy ma is jól működünk, és
jövőt tervezhetünk. Eljött az ideje, hogy a cégünknél dolgozó tehetséges kollégáknak átadjuk
a cég irányítását.
Alapító társaimnak és cégünk munkatársainak köszönöm a többéves együttműködést.
Munkatársaimnak kívánom, hogy további sikeres éveket éljenek meg együtt.
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