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A Magyar Nyomdászatért-díj 
ez évi kitüntetettje
Dr. Juhász Géza

A február 18-án megtartott idei Nyomdászbálon

ismét átadásra került a Magyar Nyomda- és Papír-

ipari Szakmai Szövetség által alapított Magyar

Nyomdászatért-díj. A hetedik alkalommal átadott

rangos elismerést Jászkuti László, a Grafika Keres-

kedelmi Rt. vezérigazgatója vehette át. A magyar

nyomdászatért végzett eredményes tevékenysége

indokolta, hogy ez évben ő nyerhette el ezt a szép

elismerést.

A Magyar Grafika szerkesztősége és olvasói ne-

vében köszöntjük Jászkuti Lászlót, gratulálunk a ki-

tüntetéshez és köszönjük a nyomdászatért végzett

munkáját. Természetesen az eredményeket elsősor-

ban a szakmai szövetségben végzett munkájával

érte el, de szerintünk sokat jelent a nyomdaipar-

nak a Grafika Kereskedelmi Vállalat vezetésében

két évtized óta végzett tevékenysége is, hiszen a cég

folyamatos és zökkenőmentes szolgáltatása is hoz-

zájárul az iparág eredményeihez. Ez a tevékeny-

sége tette ismertté a nevét a nyomdaiparban, és

eredményezte azt, hogy a szakmai szövetség meg-

alakulását követően két évig alelnöki, majd tíz évig

elnöki tisztséget töltött be. 

Jászkuti László tulajdonképpen 1984-ben került

kapcsolatba a magyar – és később a nemzetközi –

nyomdaiparral, amikor pályázat útján elnyerte a

Grafika Kereskedelmi Vállalat igazgatói tisztségét.

Ezt megelőzően – a közgazdasági egyetem külke-

reskedelmi szakán megszerzett diploma után –

Szombathelyen, a Sabária Cipőgyárban kereskedel-

mi igazgatóként tevékenykedett, majd 1974-ben

Sárosi Sándorné miniszterhelyettes innen hívta

a Könnyűipari Minisztérium munkatársai közé.

A privatizáció során a Grafika Kereskedelmi Vállalat

részvénytársaság lett.

Visszatérve a szakmai szövetséghez: a rendszer-

váltás előtt a Nyomdaipari Egyesülés volt az a

szerv, amely összefogta a nyomdák tevékenységét.

1991-ben ennek utódjául hozta létre a Kereskedel-

mi Kamara nyomdaipari tagozata a nyomdász-

szakszervezet támogatásával a Magyar Nyomdász

Szakmai Szövetséget. Ennek első elnöke két évig

dr. Egyed Béla volt. Az ő tevékenységének is sokat

köszönhet az iparág, hiszen elismertséget szerzett

azzal a magyar nyomdaiparnak, hogy elvezette

a szövetséget az Intergraf néven működő nemzet-

közi szövetséghez. Ez a lépés tette lehetővé azt, hogy

a későbbiek folyamán a magyar szakmai szövetség

elismert tagja lett a Brüsszelben székelő Intergraf-

nak, sőt Jászkuti Lászlót 1998-ban beválasztották

a nemzetközi szövetség elnökségébe is, melynek

2003-ig volt tagja, amíg a magyar szakmai szövet-

ség elnöki tisztségét betöltötte. 

Az elnöki tisztség tíz évéről beszélgetve, Jászkuti

László hangsúlyozta, hogy véleménye szerint min-

den iparágnak szüksége van egy olyan összefogó

szervezetre, amely meghatározott céllal lobbizni

tud érte, eredményesen képviseli az ágazatot és azon

belül az egyes vállalatok érdekeit. Ez ma olyan,

mint valamikor voltak az egyes ipari céhek. Örülök

– mondta Jászkuti László –, hogy egy izgalmas

évtizedben lehettem egyik részese a nyomdaipar

fejlődésének, amikor a privatizáció kialakítása köz-

ben ennek a fejlődésnek meghatározott, világos

irányzatot kellett kialakítani. Ez korszakváltó esemény

volt, amelyben a mi iparágunkat eredményesen

tudta a szakmai szövetség képviselni és érdekében

munkálkodni. Fontos volt az összetartó, összefogó
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erő, melyet éppen a szakmai szövetség biztosított.

Ez idő tájt több iparág nehéz helyzetbe került, mi

ugyanakkor összetartó, megtartó erő voltunk a

nyomdaipar számára. Ebben nagy segítségünkre

volt Kelényi Ákos, a szakmai szövetség főtitkára.

Jelentős eredmény volt, hogy közben a papíripar

is csatlakozott a szövetséghez, hiszen a két iparág

együttmunkálkodása, közös céljainak képviselete

rendkívül fontos. Így lettünk a Magyar Nyomda-

és Papíripar Szakmai Szövetsége, mely az Intergra-

fon belül egyedülálló, hiszen az Európai Unión be-

lüli nyomdaipari szakmai szövetségeknek nem

tagjai a beszállítók.

A szakmai szövetség eredményes munkájáért az

elnöki tisztség ciklusának lejártakor, 2003-ban, a köz-

társasági elnök Jászkuti Lászlót a magyar köztársa-

sági Bronz Érdemkereszttel tüntette ki. 

Beszélgetésünk során elmondta, hogy most is

figyelemmel kíséri a szakmai szövetség munká-

ját. Véleménye szerint, a nyomdaipar különböző

okok miatt nehéz helyzetbe került. Ebből van kiút,

de ehhez tovább kell erősíteni az összefogást.

Ezért tartja jónak, hogy a múlt év végén a szakmai

szövetség megállapodott a szakszervezettel az ún.

Ágazati Párbeszéd Bizottság létrehozásában. Eb-

be be kell vonni a harmadik szervezetet, a Papír- és

Nyomdaipari Műszaki Egyesületet is. E három szerv

összefogása, együttes munkája kivezetheti az ipar-

ágat, az egyes nyomdákat a nehéz helyzetből. Eh-

hez persze nemzetközi szinten szükséges az Intergraf

erősítése is. Munkaadók és munkavállalók érdeke

közös, még akkor is, ha nem azonos oldalon vannak.

Az összefogás a nyomdaipar érdekében elenged-

hetetlen – fejezte be a beszélgetést Jászkuti László.


