Dr. Schulz Péter
2018 M AG YA R N YO M DÁ SZ AT É R T É L E T M Ű D Í J A S A
Dr. Novotny Erzsébet

Gyulán, a Nyomda- és Papíripari Szövetség
tavaszi menedzserkonferenciáját követő
bankettvacsorán került sor a Magyar
Nyomdászatért díj átadására, amit a szövetség 2018-ban dr. Schulz Péternek
adott. A díjra jelölték még Fábián Endrét,
Gór Józsefet, Kelemen Eörsöt, Korsós Ilonát
és Pesti Sándort is.
Dr. Schulz Péter évtizedeken keresztül oktatta
először a Könnyűipari Műszaki Főiskolán, majd
annak jogutódjában a hazai nyomdamérnökök
generációit. Dr. Schulz Péter a nyomdaipari kutatások, azon belül a színtan és színméréstan tudomány kiemelkedő, új megoldásokat bevezető,
nemzetközileg is elismert kutatója, életpályája a
bizonyíték arra, hogy az oktatás és kutatás talaján kialakuló tudás és tapasztalat átültethető egy
iparág, nevezetesen a nyomdaipar üzemi gyakorlatába, az innovatív technikák előnye rövid
idő alatt adaptálható a szakmai életbe.
Többek között az ő vezetésével dolgozták ki
Magyarországon az ISO 12647 szabvány szerinti eljárást az ofszetnyomtatási folyamatok minősítésére, amely segítségével a vállalatok növelni
tudják versenyképességüket, kiléphetnek a nemzetközi piacra.
Különösen fontos az a tevékenysége, amely a
korszerű nyomdaipari színkommunikáció színelméleti és színméréstechnikai gyakorlatának
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oktatására, bevezetésére irányul. 2014 óta rendszeresen megtartja az X-Rite Pantone cég „The
eXpected” megnevezésű, általa magyar nyelvre adaptált és színelméleti alapokkal kiegészített
workshopját. Ugyanehhez a tevékenységéhez
tartozik a 2015-ben általa megalapított és vezetett Pro Color Club is, ahol színelméleti és színméréstechnikai gyakorlattal rendelkező szakemberek az ő szakmai irányításával oldanak meg a
megjelenő új technológiák és alapanyagok alkalmazása során felmerülő színvisszaadási problémákat.
Tevékenysége rendkívül sokoldalú, a környezettudatosság fejlesztésére is kiterjed. Vezetésével
Magyarországon elsőként dolgozták ki a nyomdaipar Zöld Díj rendszerét, a GPwA-t, amely a papír-, nyomda- és csomagolóipar területén végzett
kiemelkedő környezetközpontú vállalatirányítási tevékenység, környezetkímélő technológiák
alkalmazása területén végzett tudatformáló, példamutató tevékenység elismerése.
Dr. Schulz Péter innovatív kutató és oktató
munkáját teljes odaadással, a témát megillető
szakmai alázattal végzi, a grafikai kommunikációban érintett szakemberek, cégek, egyetemi
hallgatók szakmai fejlődését, kiválóvá válását
előtérbe helyezve. Folyamatosan keresi az innovatív lehetőségeket a hazai színreprodukció minőségének általános javítása érdekében.
Gratulálunk a szakmai elismeréshez!

