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Huszonöt év – közel egy emberöltő –  
a nyomdaipar szolgálatában.  
A Szikszay család immár három generá- 
ciója dolgozik a Szó-Kép Nyomdáért. 
A céget 1996-ban alapította Szikszay  
Olivér. Édesanyja, édesapja, sen. Szikszay 
Olivér hathatós támogatásával és fia,  
ifj. Szikszay Olivér együttes erejével,  
tapasztalatával és lendületével adják  
a Szó-Kép Nyomda stílusát. Családi vállal-
kozás, melyet húga, Szikszay Júlia és férje 
is erősít. A családi vállalkozás e két és  
fél évtized tapasztalatairól és főbb állo-
másairól kérdeztük a család doyenjét,  
sen. Szikszay Olivért.

 
A múlt század utolsó  
éveiben – hasonlóan sok 
családi vállalkozáshoz –  
a szaktudásra és szakmai 
tapasztalatokra építve 
kezdte meg működését 
 a Szó-kép Nyomda. Milyen 
főbb állomásai voltak  
a cég fejlődésének? 
Az első nagy mérföldkő a cé-
günk életében talán az volt, 
amikor a bérelt helyiségekből 
átköltöztünk az 1999 őszén át-
adásra került, újonnan épült 
nyomdánkba. 

Fontos állomás volt az első új 
heidelbergi nyomógép mun-
kába állítása és a későbbiekben 
egy-egy új gép üzembe helye-
zése vagy cseréje. Természetesen a műszaki fej-
lesztések és beruházások minden technológiai 
területet érintettek – CtP, nyomtatás, kötészet. 
A töretlen lendületű fejlesztéseknek köszönhe-
tően hamarosan kinőttük a csarnokokat. 2006-
ban egy új csarnok építésével megdupláztuk a 
termelő területet és a szociális helyiségeink te-
rületét. 

Egy nyomda – három generáció 
A SZÓ-KÉP KFT. 25 ÉVES JUBILEUMÁT ÜNNEPLI 
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Sok nyomdatulajdonos nem tudja átadni 
a céget a gyermekeinek. Nálatok ez példa- 
értékűen sikerült, a Szikszay família három 
generációja is együtt dolgozik a nyomda 
működtetésén és folyamatos fejlesztésén. 
Mi a titka a jó közös munkának? Voltak-e 
nehéz pillanatok, fordulópontok, amit  
bravúrosan megoldottatok? 
Abban a szerencsés helyzetben voltunk, hogy 
nem kellett generációs problémákkal foglalkoz-
nunk. Szikszay Olivér édesanyja tartotta kézben 
a gazdasági ügyeket, én felügyeltem a technoló-
giai, műszaki területeket, beruházásokat. Húga, 
Júlia pedig az árajánlatokkal és egyéb adminiszt-
rációval foglalkozott. Mindenkinek megvolt a 

maga területe, és így jól ösz-
szehangoltan, közös gondol-
kodással erősítettük egymás 
munkáját. És ez az együttmű-
ködés volt a záloga az esetle-
gesen felmerülő nehézségek 
áthidalásának is. 2010-től a 
lányom párja is a csapat tag-
ja. Nyolc év angliai tanulás 
után, 2012-ben a Sheffieldi 
Egyetemen információs me-
nedzsment szakon diplomát 
szerzett unokám is belépett a 
céghez. Így lett teljes, immár 
háromgenerációs a családi 
vállalkozás. Levente unokám 
egy logisztikai céget vezet, és 
a szállítási feladatainkban ak-
tívan közreműködik. Meg-
említeném még Julcsi, Dorka, 

Zsombor unokáimat is, akik még középiskolá-
sok, de nyári szünidőben már „belekóstoltak” a 
nyomdai munkákba – összegezte a Szikszay csa-
lád rangidős tagja. 

Miben egyedi a Szó-Kép Nyomda? 
Természetesen a családtagok mellett az állandó-
ságot biztosítják a jól felkészült, szakmájuk és a 
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nyomda iránt elkötelezett kolleginák, kollégák. 
Balta Virág, Rovnán Ildikó a cég alakulása óta 
dolgoznak nálunk. Fontos a jó csapatmunka. 
Többen 10-15-20 éve dolgoznak a cégnél. A szak-
mai tudásuk, habitusuk a záloga a megbízható, 
minőségigényes tevékenységünknek. 

Hozott-e előnyt a piaci jelenlétben, hogy  
a nyomda képviseletében három korosztály 
áll a megrendelők szolgálatában? 
Akár a megrendelők, akár a kereskedők részéről 
érezhetően több bizalmat tapasztaltunk. 2012 
után, jr. Olivér az „y”-generáció szellemiségé-
vel felvértezve, jól kiegészítette a több évtizedes 
szakmai tapasztalatainkat. Munkába állásával 
külföld felé is jobban tudtunk kapcsolatokat ki-
építeni, a közvetlen tárgyalásoknak köszönhető-
en. A háromgenerációs családi vállalkozás a kül-
földiek esetében talán még több pluszt jelentett. 

Hogy változott a megrendelők igénye,  
ehhez kapcsolódóan a gépparkotok az  
elmúlt negyed évszázadban? 
A megrendelői igények szakmai elvárásainak ki-
elégítése érdekében folyamatosan fejlesztettük a 
gépparkunkat. A nyomdaipar fejlődési irányait 
figyelemmel kísérve – hazai és külföldi kiállítá-
sok, külföldi nyomdák, PNYME-rendezvények 
látogatása – gyűjtöttük a tapasztalatokat, és eze-
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ket használtuk fel a fejlesztéseknél. Ez döntően 
gépcseréket jelentett, elsősorban a nyomógépek-
nél. A gépek kiválasztásánál az új műszaki fej-
lesztések mellett fontos szempont volt a gépek 
hatékonysága. 

Kötészet területén Horizon hajtogatógépekkel 
bővítettük gépparkunkat. Immár hét hajtogató- 
géppel tudjuk biztosítani a legváltozatosabb haj-
togatási kombinációkat. 

Ezzel a technikai, műszaki fejlődéssel igyek-
szünk lépést tartani. Idén például egy új, MM 
Pantera ragasztókötő gépsort és egy új heidelber-
gi XL nyomógépet cserélünk le. 

Alapos megfontolás után, 2018-ban – figye-
lembe véve az igényeket – nyitottunk a digitális 
technológia felé: egy egyszínt nyomó és egy szí-
nes nyomtatásra alkalmas digitális nyomógépet 
helyeztünk üzembe – nyilatkozta sen. Szikszay 
Olivér. 

Milyen technológiai, üzemszervezési,  
környezetvédelmi és minőségbiztosítási 
fejlesztésekkel és eredményekkel tettétek  
a nyomdát elismert vállalkozássá? 
2000-ben a minőségbiztosítás területén sike-
resen auditálták cégünket és megszereztük az 
ISO 9000-es tanúsítványt. 2006-ban a 14000-es 
környezetirányítási szabványt is bevezettük és 
mindkettőt folyamatosan megújítottuk. 2018-
ban az ISO 9001:2015 és a 14001:2015 szabványok-
ra frissítettünk. Ugyancsak a vevői igényeknek 
kívántunk megfelelni az FSC tanúsítvány meg-

szerzésével. Cégünk filozófiája tükröződik mi-
nőség- és környezetvédelmi nyilatkozatunkban. 

Külföldi partnereink is rendszeresen auditál-
ták a céget. Havonta értékelték a minőségi és 
környezetvédelmi, szállítási előírások betartását. 
Észrevételeiket, javaslataikat folyamatosan be-
építettük a MIR/KIR rendszerünkbe. 

Milyen terveitek vannak a következő 25 évre? 
Üzletpolitikánk legfontosabb elemei – árképzés, 
határidők betartása, kifogástalan minőség – nem 
változtak. 

Az elmúlt 25 év eredményei, megrendelőink 
visszajelzései tanúsítják, hogy sikerült a helyes 
utat megtalálnunk. Úgy gondoljuk, ezen az úton 
kell tovább haladnunk, természetesen figyelem-
be véve és alkalmazkodva a fejlődés irányaihoz, 
a változó körülményekhez.




