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A nyomdaiparban ők a legismertebb házaspár:
dr. Endrédy Ildikó és dr. Schulz Péter. Nevükkel és
személyükkel több helyen és többféleképpen le-
het találkozni. A barátságos, mindig mosolygós
házaspárral én például a Budapesti Műszaki Főis-
kola Rejtő Sándor Könnyűipari Mérnöki Karán
találkoztam, ahol hosszú évek óta mindketten

oktatják a nyomdamérnök-hallgatókat. De ez
csak egyik feladatuk, a nyomdásztársadalom más
vonatkozásban is találkozhat velük. Ez a találko-
zás azt jelenti, hogy ők írásban és szóban folya-
matosan tanítanak, mindig lehet tőlük kapni a
nyomdaiparról olyan ismereteket, szinte tudo-
mányos ismérveket, amelyek a jelen és a jövő
technológiáját tartalmazzák. A főiskolai tanítás
mellett közösen létrehozták a Mérnök és Nyom-
dász Műszaki és Szolgáltató Kft.-t, ahol tanfolya-
mok szervezésével oktatást végeznek, műszaki ku-
tatómunkát, tanácsadást, igazságügyi szakértést
folytatnak. Ezenkívül 1995-ben Szilágyi Tamással
közösen létrehozták a Nyomdavilág című szak-
folyóiratot, amely műszaki cikkeivel hasznos se-
gítség mindazoknak, akik beosztásuknál fogva
felelősek a nyomdaipar jelenéért és holnapjáért.

Ugyanakkor ott vannak minden szimpóziumon,
iparági összejövetelen, többször előadóként, más-
kor résztvevőként. Beszélgetésünk közben mind-
ketten hangsúlyozták, hogy a szakma szeretete
inspirálja őket az ismeretek bővítésére, ugyanak-
kor nagyon jól érzik magukat a nyomdászok kö-
zösségében. 

Az udvariasság azt kívánja, hogy előbb Ildikót
hallgassuk meg, aki jelenleg a Budapesti Műszaki
Főiskola Rejtő Sándor Könnyűipari Mérnöki Ka-
rán belül a Médiatechnológiai Intézet igazgatója.
Az intézet nyomdaipari, valamint csomagoló- és
papíripari tanszékre tagozódik, amelynek vezeté-
se mellett előad a nyomdaipari tanszéken. Magá-
ról, tevékenységéről a következőket mondta el:

– Az ELTE Természettudományi Karán diplo-
máztam. Ezt követően négy évig középiskolában
tanítottam, utána dr. Gara Mikós tanár úr mellett
tanársegéd lettem ezen a főiskolán, ahol a nyom-
daipari szakon anyagismeretet oktattam. 1987-
ben doktoráltam az Eötvös Loránd Tudomány-
egyetemen nyomdafesték témából, utána öt évig
a Gazdasági Minisztériumban minisztériumi fő-
tanácsosként a papír- és nyomdaipar területe
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volt a munkaköröm. Óraadóként ugyanakkor
folyamatosan tanítottam a főiskola nyomdaipari
szakán, majd miután férjem, Péter 1997-ben meg-
vált a tanszékvezetői beosztástól, azt megpályáz-
tam, és el is nyertem. 2000-ben a soproni Nyugat-
Magyarországi Egyetemen még egy doktorátust,
a PhD-t szereztem meg. A tanszékvezetői beosz-
tás mellett négy évig voltam főigazgató-helyet-
tes a 2000-ben történt átszervezés után, jelenleg
a Médiatechnológiai Intézet igazgatója vagyok.
Emellett nyomdaipari műszaki, környezetvédelmi
és igazságügyi szakértőként, az ISO 14001 audi-
toraként és a Nyomdavilág társszerkesztőjeként
is ténykedem. A tanszéken heti tíz órában tanítok. 

Ezek után a férj, Péter vette át a szót.
– 1973-ban a Műszaki Egyetemen gépészmérnö-

ki diplomát szereztem. Jelentkeztem a Könnyű-
ipari Műszaki Főiskola gépészmérnöki szakán
meghirdetett állásra, de végül a nyomdaipari
szakra vettek fel. Itt az akkori tanártól, Jáni Ist-
vántól egy évig kötészetet tanultam, a szakma
gyakorlati ismeretét nyomdákban szereztem.
Jáni István nyugdíjba menetele után rám hárult
a kötészeti technológia oktatása, amelyhez egy
új terület: a színelmélet, színmérés, majd a vizuá-
lis kommunikáció tantárgyak oktatása is kapcso-
lódott. A kötészet oktatását a hetvenes évek vé-
gén átvette tőlem Bede Istvánné, nekem maradt
a színelmélet és színmérés oktatása, amely kibő-
vült dr. Lovász Kálmán mellett a nyomtatásel-
mélet oktatásával is. Később 1995-től tanszékve-
zető lettem a nyomdaipari szakon. 1997-ben er-
ről a tisztségemről lemondtam, és főfoglalko-
zásként a Mérnök és Nyomdász Műszaki és Szol-
gáltató Kft. műszaki igazgatója lettem. Ugyanak-
kor címzetes főiskolai docensként, előadóként
továbbra is tanítom a nyomdaipari szakon a
színelmélet, színmérés és nyomtatáselmélet
tárgyakat. Közben egy évig a Zrínyi Nyomda ve-
zérigazgatója is voltam.

Mindez azt mutatja, hogy ez a sokoldalúság
nem fér bele a napi nyolc órába. Mégis változat-
lan munkabírással és lelkesedéssel tevékenyked-
nek a magyar nyomdaiparért. Mivel mindketten
ugyanannak a szakágnak tudósai, természetes,
hogy egymás között is folytatnak szakmai vitát,
de ez csak tovább erősíti a házastársi kapcsolatot.
A főiskola azért is fontos számukra, mert itt is-
merkedtek meg, itt találtak egymásra, és azóta
dr. Endrédy ldikó és dr. Schulz Péter együtt örül
annak a sok szakembernek, akik kezük alól,
mint nyomdamérnökök kerültek vissza a nyom-

daiparba. A hosszú évek alatt kb. ezerötszáz hall-
gató szerzett nyomdamérnöki diplomát, akik
mind az ő tanítványaik is, sokukkal azóta is tartják
a szakmai és emberi kapcsolatot. Hosszú ideig
a nappali tagozat mellett esti tagozat is létezett,
most csak levelező tagozat van. Évente száz főt
vesznek fel a nyomdaipari tagozatra, ugyaneny-
nyit a csomagolás és papíripari területre. Termé-
szetesen a hallgatók a nyomdai szakmai tárgyak
mellett műszaki alap- és közgazdasági, pénzügyi,
vezetéselméleti képzésben is részesülnek.

Dr. Gara Miklós, Jáni István, dr. Lovász Kálmán
mellett és azok utódaiként a dr. Endrédy Ildikó–
dr. Schulz Péter házaspár is beírta nevét a nyomda-
ipari felsőfokú oktatás történetébe. Még nagyon sok
hasznos és szép évet kívánunk mindkettőjüknek.
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