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Közel fél évszázad 
a magyar nyomdaipar szolgálatában

Dr. Juhász Géza

Szikszay Olivér nevét és személyét minden olyan
nyomdász ismeri, aki tagja a Papír- és Nyomda-
ipari Műszaki Egyesület nyomdaipari szakosztá-
lyának. Ugyanis több mint négy évtizede tagja
a PNYME-nek, hét éve pedig titkára a nyomdaipari
szakosztálynak, és részt vesz lapunk, a Magyar
Grafika szerkesztőbizottságának munkájában is.
Mint szakosztályi titkár, szervezi, előkészíti az
egyesület különböző nyomdaipari összejövete-
leit, szimpóziumait. Tevékenysége meghatározó
a többi tisztségviselővel együtt. Nyugdíjasként is
aktívan részt vesz a nyomdászok szakmai tudásá-
nak fejlesztésében.

Mindezeken túl négy évtizedig minden mun-
kahelyén meghatározó egyéniség volt, akinek
munkája, vezetőkészsége döntő volt a feladatok
megoldásában és az iparág fejlődésében. Közép-
iskolás korában nem nyomdásznak készült. A csa-
ládi kapcsolatok – keresztapja könyvkötő volt –,
a könyvek, a betű szeretete, rajzolni tudása és
egyéb okok miatt végül is érettségi után, 1958-
ban nyomdásznak, kéziszedőnek jelentkezett
a Ságvári Endre nyomdaipari iskolába. További
életútjáról ő maga a következőket mondta el.

– Másodéves ipari tanulóként keresztapám a
Szikra Lapnyomdába hívott. A szakmunkásvizsga
után, 1960-ban, itt lettem kéziszedő. Ebben a nyom-
dászkollektívában töltöttem harminc évet, és
közben végigjártam a „szamárlétrát”: voltam mű-
vezető, gyekes, végül termelési főosztályvezető-
ként váltottam 1991-ben munkahelyet. Közben
a nyomdaipar technikája és technológiája egyre
gyorsabb iramban fejlődött: a Szikra például a la-
pok készítésénél fokozatosan áttért a rotációs ma-
gasnyomtatásról a rotációs ofszetnyomtatásra. Ez
viszont megkövetelte a fényszedés beindítását is.

Az akkori vezérigazgató, Csöndes Zoltán meg-
bízásából munkaköri feladatunk mellett Sándor
József kollégámmal közösen vettünk részt a nyom-
da új helyén a fényszedési beruházás megszerve-
zésében és irányításában. Hogy a szakmai kihívás-
ban sikeresen tudjak részt venni, s általában helyt
tudjak állni az egyre magasabb szintű feladatok

ellátásában, szükséges volt a szakmai tovább-
képzés. 1961-ben be kellett vonulnom katonának.
A mezőtúri laktanyában olyan parancsnokom
volt, aki hozzásegített ahhoz, hogy megfelelően
felkészülhessek a felvételi vizsgára. Az 1962-ben
indult Könnyűipari Felsőfokú Technikumban
felvételiztem Gara Miklósnál. Mikor a Felsőfokú
Technikum főiskola lett, különbözeti vizsgával
1974-ben üzemmérnöki diplomát szereztem, amit
1988-ban megtoldottam gazdasági szakmérnöki
képesítéssel is. Közben több alkalommal vezettem
szakmai csoportokat külföldre, hogy továbbkép-
zés formájában elsajátítsák a fényszedés techno-
lógiáját. Én magam is olyan szinten megismer-
tem a fényszedést, hogy segíteni tudtam a napi- és
hetilapoknak, amikor számukra is egyre sürge-
tőbbé vált az ólomszedésről a fényszedésre való
átállás.

– Miért hagytad ott a Szikra Lapnyomdát 1991-
ben?

– Szeretném hangsúlyozni, hogy a Szikrában
olyan kollektíva dolgozott együtt, amely mint
egy nagy család, élt és dolgozott – összefogva.
Összetartó, egymást segítő „család” voltunk, amely
a munkán túl egyéb alkalmakkor is együtt volt,
ráadásul családostul. Ennek is köszönhető, hogy
a fiam és a lányom is nyomdai szakmát választott
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élethivatásul, mivel gyermekként soha nem hiá-
nyoztak az ilyen együttlétekről. Jogos a kérdés: ha
ilyen erős volt a kötődésem, miért váltottam?
1991-ben a Népszabadság Rt. vezetői felajánlot-
ták, hogy vállaljam el új helyükön, a Bécsi úton
a fényszedő rendszer telepítését, beüzemelését.
Mivel továbbra is a Szikra készítette a Népszabad-
ságot, a nyomda érdeke is az volt, hogy a szerkesztő-
ségen belül megfelelő szintű legyen a fényszedés.
Így a Népszabadság Rt.-n belül a Fényszedő Kft.
vezetője lettem. De bevallom őszintén: hiányzott
a nyomda, a papír és a festék illata. Ezért 1992 vé-
gén elfogadtam az akkor svájci tulajdonba került
Marquard Nyomda ajánlatát, és az üzem – ahol

A német útlevélgyártó hivatal megbízásából a hol-

land Royal Philips Electronics fogja szállítani a mik-

rochipeket a bevezetni tervezett új chipkártyás, vagyis

intelligens útlevelekhez az ország nyolcvanmillió

állampolgára számára. A bonyolult titkosítási techno-

lógián alapuló rendkívül biztonságos chip az útlevél

tulajdonosának személyi adatait – köztük digitális

fotóját – fogja tartalmazni. Ez csökkenti a vissza-

élések és az úti okmányok hamisításának lehetősé-

gét, és növeli az utazók biztonságát. A Philips az első

cég, amely nagy mennyiségben szállít útlevélhez

való chipeket. Miután az Egyesült Államok új rend-

szere értelmében a kilencven napnál rövidebb időre

érkező külföldiektől a vízummentesség fejében

megkövetelik, hogy gépi leolvasásra alkalmas útleve-

lük legyen, a világ kormányai intelligens útleveleket

készülnek bevezetni. Az Európai Unió országai közül

Németország az első, amely ezt megteszi. Az USA ok-

tóber 26-át szabta határidőnek, amíg Japán, Auszt-

rália és további huszonöt – főként európai – ország

köteles megkezdeni az új útlevelek kibocsátását, ha

meg akarja tartani vízummentes státusát, de a német

hatóságok szerdán közölték, hogy csak november

elejétől tudják megkezdeni az új dokumentumok

kibocsátását.

A Philips, amely világelső a világítótestek gyár-

tásában, az első három között van a gyógyászati be-

rendezések előállításában, európai első a fogyasztói

elektronika terén és harmadik a félvezetőgyártásban,

mára világelső lett a chipkártyák kifejlesztésében

és gyártásában is, amelyeket biztonsági rendszerek-

nél és banki automatáknál használnak. A holland

vállalat projektvezetőként együttműködik több más

céggel a program megvalósításában.

több napilap is készült – termelési vezetője lettem.
Ezt a vezetői munkakört 2000-ig láttam el, s az év
nyarán mentem nyugdíjba.

– Mégsem hagytad abba a napi folyamatos
munkát, hiszen most is a Szó-Kép Nyomdaipari
Kft. épületében találkoztunk.

– Mint említettem, a fiam, ifjabb Szikszay Olivér
(az ő fia is Olivér) nyomdai szakember lett. A Kos-
suth Nyomdában tanult és dolgozott, majd sor-
katonaként egy honvédségi nyomdában tevékeny-
kedett. Leszerelése után három társával együtt
1990-ben létrehoztak egy nyomdát, ahonnan
1995-ben kivált, önálló lett, és megalapította
a Szó-Kép Nyomdát. Ezt a nagyszerű épületet
néhány évvel később hozták létre, amelyben
a legmodernebb gépi felszereléssel dolgoznak.
Én itt műszaki szaktanácsadóként végzem nyug-
díjas, segítő munkámat. Nagy örömmel teszem,
mert boldogsággal tölt el, hogy a családom ilyen,
minden igényt kielégítő nyomda tulajdonosa-
ként növelheti a magyar nyomdaipar presztízsét.
Remélem, ennek eléréséhez nyugdíjasként is nagy-
ban hozzá tudok járulni.

– Kedves Olivér! Biztos így van. Tudásodra és fá-
radhatatlan energiádra továbbra is szükség van,
nem csak a fiad nyomdájában, hanem a PNYME-n
keresztül az egész magyar nyomdaiparban.

A Philips szállítja a chipeket a német útlevelekbe
FÉL ÉV MÚLVA KEZDIK A NÉMETEKNÉL AZ ÚJ CHIPKÁRTYÁS ÚTLEVELEK KIADÁSÁT


