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A Mérnök és Nyomdász Kft. két alapítója, 
dr. Endrédy Ildikó és dr. Schulz Péter több 
mint negyven éve írásban és szóban folya-
matosan tanítanak. Főiskolai, tanfolyami 
és üzemi oktatások, nemzetközi és hazai 
konferenciákon, szimpóziumokon, iparági 
összejöveteleken tartott előadások,  
az X-Rite eXpected oktatássorozat ma-
gyar nyelvű változatának meghonosítása,  
a PCC (Professzionális Színszakemberek 
Klubja) megalakítása és működtetése  
keretében webináriumok, workshopok 
tartása, valamint egy igényes méréstech-
nikai periodika szerkesztése, a GPwA Zöld 
Minikonferencia szervezése – csak néhány 
kiemelés a szerteágazó nyomdaipari  
oktatási tevékenységből. 

PCC

2014-ben alakult meg a modern grafikai ipari 
színkommunikációban érdekelt hazai szerveze-
tek színelméleti és színméréstechnikai gyakor-
lattal rendelkező szakembereinek hazai fóruma, 
a PCC, amely idén már 13 tagvállalat 23 szak-
emberével működik. A PCC olyan hazai fórum, 
amely segíti a tagok továbbképzését, színelmé-
leti, színméréstechnikai és gyakorlati színkom-
munikációs felkészültségük magasabb szintre 
emelését, segíti a tagok szervezeteinél felmerülő 
általános színkommunikációs problémák kor-
szerű megoldását, a színméréssel kapcsolatos 
beruházási döntések előkészítését, ötleteket ad 
a tagvállalatok színreprodukálással kapcsolatos 
konkrét problémáinak megoldásához, hozzá-
járul a hazai méréstechnikai kultúra magasabb 
szintre emeléséhez, a szakmai nyelvápoláshoz, 
és nem utolsósorban segíti a szakmai kapcsolat-
építést.

A PCC évente két-két alkalommal workshopot 
és webináriumot rendez, melynek témái: a gra-
fikai ipari színkommunikáció nemzetközi új-
donságai (előadások), külföldi „best practice” 

példák bemutatása, a hazai adaptálási lehetősé-
gek értékelése (esettanulmányok), a tagok által 
előzetesen jelzett színkommunikációs problé-
mák vizsgálata (közös mérések, kiértékelések).

A PCC évente három alkalommal megjelenő 
e-kiadványa, a PCC News színelméleti és a szín-
méréstechnikai tanulmányokat, a grafikai ipart 
érintő aktuális híreket, a workshopok közös mé-
réseinek eredményeit, a grafikai ipari szabvá-
nyok aktualizált listáját tartalmazza. 

A PCC 2016. évi fővédnöke az X-Rite Pantone, 
exkluzív médiatámogatója a Magyar Grafika. 
www.p-e.hu/?page_id=858

EXPECTED.HU

Az X-Rite Pantone hivatalos oktatási partner-
séget kötött 2014-ben a Mérnök és Nyomdász 
Kft.-vel, képviseletében dr. Schulz Péterrel, az-
zal a céllal, hogy a hazai nyomdaipari szakem-
berek részére magyar nyelven is elérhető legyen 
az amerikai X-Rite Pantone „The eXpected” el-
nevezésű, világszerte sikeres workshop soroza-
ta. Az oktatási sorozat haladó szintű, kétnapos 
interaktív, gyakorlatcentrikus, kis létszámú, ha-

Negyven éve az oktatás szolgálatában
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tékony workshop. A három egységből álló prog-
ram egy-egy tagja az ofszet-, a flexó-, valamint 
a digitális nyomtatás színes reprodukálási mun-
kafolyamatának átfogó megértésére épít. A kép-
zéssorozat célja, hogy a résztvevők a megszerzett 
elméleti és gyakorlati ismeretek birtokában tu-
datosan és hatékonyan legyenek képesek felis-
merni, értelmezni és kezelni a színek reproduká-
lásánál felmerülő gyakorlati problémákat. 

A magyar nyelvre adaptált eddigi workshopo-
kon 15 hazai cég 32 munkatársa vehette át az 
X-Rite Pantone svájci oktatási központja által ki-
állított oklevelet – jelenleg ők azok, akik a hazai 
nyomdásztársadalom színelméleti és gyakorlati 
méréstechnikai szakembereinek derékhadát al-
kotják.
www.p-e.hu/?page_id=834 

PRINTCHECK RUNNING

Az 1990-es évektől gyorsult fel a nyomdaipari 
színmérés. Másfél évtized alatt Magyarország 
kezdett felzárkózni a fejlett országok méréstech-
nikai színvonalához, de a 2008-as gazdasági vál-
ság megállította ezt a folyamatot, ezért ma már 
ismét szembetűnő a lemaradásunk Nyugat- és 
Észak-Európához képest. Tisztelet a kivételnek, 
de tény, hogy a magyar nyomdák többségénél 
különösen nagy a lemaradás a színminőség 
mérése, dokumentálása, illetve az erre építhető 

adatgyűjtés, értékelés, elemzés és fejlesztés te-
rületén. Mivel fel kell készülni arra, hogy egyre 
gyakoribbá válik az a megrendelői elvárás, mi-
szerint az ISO 12647-2 szabványnak megfelelő 
színminőséget dokumentáló jegyzőkönyvvel 
együtt kell leszállítani a megrendelt munkát, a 
P&E Measurements ehhez a felkészüléshez egy 
olyan szolgáltatási modellt dolgozott ki, amely 
a színfelügyelet mellett egyben tanácsadás, 
benchmarking és marketingeszköz is.
www.p-e.hu/?page_id=47 

GPWA MINIKONFERENCIA

Az 1991-ben alapított GPwA, melynek célja a pa-
pír-, nyomda- és csomagolóipar területén végzett 
kiemelkedő környezetközpontú vállalatirányí-
tási tevékenység, környezetkímélő technológiák 
alkalmazása, valamint a papír-, nyomda- és cso-
magolóipar környezettudatosságának fejleszté-
se területén végzett tudatformáló, példamutató 
eredmények elismerése, idén már hatodik al-
kalommal került kiírásra. Mint minden évben, 
idén is megrendezésre kerül a PNYME és a P&E 
Kft. közös szervezésében a díjkiosztóval egybe-
kötött „Zöld Minikonferencia”, melyen a részt-
vevők informatív előadásokat hallgathatnak 
meg a papír- és nyomdaipar környezettudatossá-
gáról, a fenntartható fejlődésről.
www.p-e.hu/?page_id=768


