
1984-ben született Debrecenben. Középiskolai 
tanulmányait Budapesten, a Tótfalusi Kis Miklós 
Nyomdaipari Szakközépiskolában végezte 1998 
és 2003 között, mint ofszet gépmester. Ezután 
másik nagy szerelmét, az atlétikát folytatta edzé-
sekkel sportállásban. 2005-ben hármasugró or-
szágos bajnok volt. 2006-ban visszatért a szak-
májához, vagy mégsem?

Debrecenbe, a Bogáti Nyom-
dába ment dolgozni, KDO ol-
dószeres flexó nyomógépre.  
A flexónyomáshoz elég egy 
„festő”, aki jól látja és keveri a 
színeket, mondta a főnöke. Er-
re egy ofszet gépmester tökéle-
tesen megfelelt. A gép kezelé-
sét könnyű volt megtanulni. 
Direktszínekkel tejtermékek-
hez készítettek csomagoló-
anyagokat és címkéket. 

2007-ben a Gravic Hungary 
Kft.-nél folytatta munkáját. Ez 
a cég a francia Gravic Europe 
debreceni leányvállalata volt. Munkáját kiemel-
ten magas minőségi elvárásoknak megfelelően 
végezte a Nilpeter FB 3300-as, nyolcszínes, soros 
építésű UV-szárítású flexó nyomógépen. Galaxy 
háromszínes UV- és IR-szárítású, tekercses, sík-
ágyas szitanyomó gépen elektronikai és autó-
ipari címkéket gyártott, riccelt, stancolt. 

Az RR Donnelley-hez ofszet gépmesternek je-
lentkezett, de végül mégis maradt a flexónál. Mi 
lett volna, ha felveszik? Ez ma már csak költői 
kérdés.

Helyette Zalaegerszegre került a Göcsej Nyom-
dába. Mark Andy 2200-as, nyolcszínes, UV-szárí-
tású, soros építésű flexó nyomógépen öntapadós 
címkéket és csomagolóanyagokat állított elő.

2011-től Hajdúdorogon papír reklámtáskák 
alapnyomtatását végezte egy központi elle n-
nyomó-hengeres, hatszínes, 1050 mm széles 
flexó nyomógépen, melyhez vízbázisú festékeket 
használt.

Munkáját a hódmezővásárhelyi Norma Nyom-
dász Kft.-nél folytatta, Mark Andy 2200 XL-es, 
nyolcszínes, UV-szárítású soros építésű gépen. Itt 
flexó gépmesterként öntapadó címkéket és cso-
magolóanyagokat gyártott 2012-ig.

A nyomdászok régi hagyományát folytatta 
(valcolt). Magyarországon hét év alatt öt flexó-

nyomdában dolgozott. Úgy 
érezte, ennyi valcolás után 
már jól ismeri a flexószakmát, 
amit iskolában akkor még 
nem is tanítottak. Sok kollek-
tívába kellett beilleszkednie, 
sok vezetőt, tulajdonost ismert 
meg. Ekkor azt gondolta, hogy 
már mindent tud a flexóról. 
Visszatekintve, ma már látja, 
hogy milyen speciális, széles 
körű tudást igényelnek ezek a 
feladatok.

2013-ban került Kiskőrösre a 
Druk-ker Nyomdába. Itt a Gal-
lus EM 410 full szervós, hétszí-

nes UV-szárítású gépen gyártott öntapadó papír- 
és fóliacímkéket, In-Mold címkéket, Bopp- és 
PE-fóliákat, hőre zsugorodó PET sleeve fóliákat, 
kilencmikronos alumíniumfóliákat, fűszercso-
magoló-anyagokat, pozicionáló ragasztóval ellá-
tott shrink sleeve-ket. A hidegfóliázás, laminálás 
megmutatta, mi minden van még ebben a tech-
nológiában.
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Ahhoz, hogy ennyi mindent megtanuljon, 
Kiskőrösön telepedett le feleségével, és családot 
alapított. Családiház-felújítás, kölcsön és sok 
más kötöttség ellenére hét év után újabb kihívá-
sokat keresett.

2020 őszén nagy fordulatot vett saját és csa-
ládja élete. Budakeszin a Codex Zrt.-nél vállalt 
munkát. Ez gyökeresen változtatta meg a család 
életét. Költözéssel, új lakásvásárlással, a régi el-
adásával, a gyermekek óvoda- és iskolaváltásával, 

feleségének munkahelyváltásával járt. A szakma 
szeretete és az új tudás megszerzése hajtotta. Az 
állásinterjúnál érezte, hogy mint egy komoly, ta-
pasztalt szakemberrel tárgyaltak. Ennek ellenére 
az újonnan érkező Mark Andy Evolution 13”-os 
nyolcnyomóműves soros építésű flexó nyomó-
gép beüzemelésénél látta, hogy az elmúlt tíz év-
ben milyen nagyot fejlődött ez a technológia. Új 
kihívást jelentett a stick and stick címkék meg-
felelő minőségű gyártása 3-5-7 rétegben pon-
tos pozícióval. Új feladat volt számára a hideg- 
és melegprégelés, rotációs gépen egy menetben, 
akár hologramokkal is. Szélesedett a paletta az 
öntapadós bélyeg gyártással, a flexónál szokat-
lan 350 vonal/cm-es minőségben. A speciális 
biztonsági címkék gyártása szintén egy izgalmas 
feladat, főleg úgy, hogy a fejlesztésben nap mint 
nap benne van, kikérik a véleményét és számí-
tanak a tapasztalatára. Ma már különleges tech-
nológiákkal felszerelt gépeken varázslatokat tud 
végrehajtani, mint például a tekercses, pozicio-
nált hologram felvitele.

Ofszet gépmesterként, 38 évesen, 17 év flexós 
tapasztalattal rendelkezik. Azért szereti ezt a mun-
kát, mert a csomagolóanyag-gyártás a nyomdá-
szat jövője. Szereti azt, hogy a munkahelyén a 
tudását igénybe veszik, és így a maximumot tud-
ja nyújtani.




