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2019 
 
A Mérnök és Nyomdász Kft. (P&E KFT.) 2014 végén alapította meg a PCC-t, a Professzionális Színszakemberek 
Klubját. 2015-ben 9 cég 18 tagjával indult a munka, 2018-ban 16 cég 25 nyomdaipari színkommunikációs 
szakemberével működött a Klub. 
 
 

A PCC célja  
A PCC – Professzionális Színszakemberek Klubja – célja a modern grafikai ipari színkommunikációban érdekelt 
hazai szervezetek (nyomdák, csomagolóanyag-gyártók, grafikai stúdiók, nyomdafesték- és nyomdagépgyártók, 
kereskedők) színelméleti és színméréstechnikai gyakorlattal rendelkező kulcsszakemberei részére olyan hazai 
fórum biztosítása, amely  
- segíti a tagok továbbképzését, színelméleti, színméréstechnikai és gyakorlati színkommunikációs 

felkészültségük magasabb szintre emelését, segítve ezzel a tagok szervezeteinél felmerülő általános 
színkommunikációs problémák megoldását, a vevői színreklamációk kezelését, a színméréssel kapcsolatos 
beruházási döntések előkészítését, 

- ötleteket ad a tagvállalatok színreprodukálással kapcsolatos feladatainak megoldásához, 
- hozzájárul a hazai méréstechnikai kultúra magasabb szintre emeléséhez, a szakmai nyelvápoláshoz, 
- segíti a szakmai kapcsolatépítést. 
 

Működési forma  
 A PCC évente két alkalommal workshop-ot rendez, melynek témái:  
- a grafikai ipari színkommunikáció nemzetközi újdonságai (előadások), 
- külföldi „best practice” példák bemutatása, a hazai adaptálás lehetőségeinek értékelése (esettanulmányok), 
- a tagok által előzetesen jelzett színkommunikációs problémák vizsgálata (közös mérések, kiértékelések). 
 

 A PCC évente egy alkalommal webináriumot szervez (egy aktuális témát felvető előadás és azt követő 
konzultáció). 
 

 A PCC évente három alkalommal e-kiadványt (PCC News – Színelméleti és Színmérés-technikai Hírlevél) 
jelentet meg és küld el a tagcégek első számú vezetőinek és a PCC tagoknak. A Hírlevél a színelmélet és a 
színmérés grafikai ipart érintő aktuális újdonságait, a workshop-ok közös méréseinek eredményeit, a grafikai ipari 
szabványok változásait tartalmazza. 
  
 A PCC minden év végén elküld a tagoknak egy aktualizált ISO szabványlistát, amely a grafikai ipari 
színkommunikáció, a fény-, szín- és denzitásmérés, valamint a color management területeket érintő szabványok 
listáját tartalmazza. 
 

Részvétel 
A PCC éves tagsági díja: 99.000,- Ft/fő 
Amennyiben egy szervezet kettőnél több tagot küld, a harmadik 50%-os, a negyedik 75%-os kedvezményt kap, 
ötödik tagtól pedig ingyenes. 
A klubtagság egyéb kedvezményekkel is jár, így például a P&E által szervezett szakmai oktatásokon a PCC 
tagok 20%-os kedvezményes díjjal vehetnek részt. 
 

Védnökség  
A PCC 2019. évi fővédnöke az X-Rite Pantone, képviseletében Boncza Attila X-Rite Pantone Sales Leader of 
Easter Europe 
 

Médiatámogató  
A PCC 2019. exkluzív médiatámogatója a Magyar Grafika 
 

Működtető  
A PCC működtetője a P&E Mérnök és Nyomdász Kft. Projektvezető: dr. Schulz Péter, a P&E műszaki igazgatója.  
 
 
Szentendre, 2018. december 


