
Magyar óra
Néhány éve nem telt menő órára, így jött az ötlet, hogy elkészíti a magáét. Mostanában pedig 
azért nem hord órát, mert a készleten lévő darabok olyan gyorsan elfogynak, 
hogy neki nem marad.

FO
TÓ

: O
R

B
IT

A
L 

ST
R

A
N

G
ER

S

ÍRTA: HORVÁTH IVETT // KÖZREMŰKÖDÖTT: HERMANN IRÉN

Mezei István a Képzőművésze-
ti Egyetem intermédia szak-
iránya után 2009-ben kezdte 
el megtervezni a karóráját, és 
öt év telt el, mire az elképzelt 

darab végre elkészült. Fő állásban a filmszakmát 
szolgálja ki. Kamerastabilizátorok (ez egy film-
forgatási kellék) és egyéb audiovizuális termé-

kek tervezésével foglalkozik. A technológia isme-
retében gondolkozott el azon, hogy össze tudna 
rakni egy automata órát. 

Kezdetben hobbiszinten hozzá is látott a fej-
lesztéshez. A japán óraszerkezeten kívül a közel 
60 alkatrészből álló óra magyar gyártású. Nem 
volt könnyű menet, addig ment gyártóról gyár-
tóra, amíg meg nem találta azokat, akik a terveit 
megvalósítják. (Kedvencünk az óramutatóba vájt 
márkanév.) Talán nemsokára az alkatrészek egy 
részét is ő tudja gyártani, már elkezdett gépek-
be is beruházni. Egyelőre csak az összeszerelést 
végzi a kis műhely, amelyben rajta kívül még egy 
alkalmazott dolgozik.

Akárkit kérdezett, üzletileg öngyilkos vál-
lalkozásnak tartotta az órabizniszt. A befektetői 
modellt elvetette, inkább maga kezdett márka-
építésbe. Az volt a célja, hogy megbízható tech-
nológiájú, egyedi kivitelezésű és karakteres ma-
gyar terméket és márkát hozzon létre. Több 
beszállítón, gyártón és üzlettárson át vezetett 

a rögös út az első 
darab értékesítésé-
ig, amikor István 
rájött, hogy igen-
is van kereslet a ter-
mékre, és megta-
lálta azt a bizonyos 
piaci rést. Első vá-
sárlója egy ameri-

kai férfi volt, aki magyar felesége révén szeretett 
volna egy Budapesthez kötődő darabot. Elmon-
dása szerint ma már inkább a magyar vevők van-
nak többségben.

A direkt értékesítés kezdeti szakaszában 
átlagosan havi egy rendelés futott be, ma már 
a havi harmincat próbál teljesíteni, két hetet 
vállal a szállításra. Egy-egy darab ára 150–200 
ezer forint körül mozog.  Jelenleg négy típus van, 
és hamarosan lesz még két további férfi és egy 
női modell is. Mára már befektetett milliói is 
megtérülni látszanak. Szeretne a termékkel 
valami pluszt az embereknek, státusszimbólum-
nak és érzelmi köteléknek tartja az óráit. Több 
száz terve van, köztük például a Szabadság-híd 
hangulatának átültetése egy-egy darabba. F

Mindenki 
öngyilkos 
vállalkozásnak 
tartotta az 
órabizniszt.

SMALL & SWEET

Cégnév: EVOLVENS WATCH BUDAPEST • Tulajdonos: MEZEI ISTVÁN • Alapítás éve: 2013 • Befektetett összeg: KB. 10 MILLIÓ FORINT (ÖT ÉV ALATT) 
• Árbevétel (2016): 5,8 MILLIÓ FORINT • Adózott eredmény (2015): 2,4 MILLIÓ FORINT
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