
A kiadványok típusai
Hagyományosan kiadványnak nevezhető minden olyan szellemi termék, alkotás, amely nyomtatásban 
megjelenik. A digitalizálás, a számítógép használatának mindennapossá válása, és az internet révén új 
műfajok jöttek létre. A kiadók kezelésében megjelenő CD-ket és a DVD-ket is a kiadványok közé sorolhatjuk, 
bár fizikai megjelenésükben különböznek a hagyományos kiadványoktól. Készül hozzájuk borító, esetleg 
szövegkönyv, vagy valamilyen ismertető, amely még mindig a papírhoz és a nyomdákhoz köti ezeket a 
kiadványokat is. Az interneten az online magazinok, a különféle weboldalak is kiadványok abból a 
szempontból, hogy van kiadójuk, vagy közreadójuk, azonban már nem jelennek meg nyomtatásban. A 
kiadványtervezés tudománya viszont ezen a területen is hasznosítható. A weben persze a design-nak 
alkalmazkodnia kell a speciális körülményekhez, elvárásokhoz.

A nyomtatásban megjelenő kiadványoknak három nagy csoportja van: a könyvek, az időszaki kiadványok 
(periodikumok) és az akcidens nyomtatványok.

Könyvek

A könyvek általában nagyobb terjedelmű, összefűzött, egybekötött kiadványok. Előfordulhat azonban, hogy 
egészen kis terjedelmű kiadványt is könyvnek nevezünk, a kötése, vagy a tartalma alapján. A vastag 
papírlemezből készült mesés leporellókat, szintén a könyvek körébe soroljuk.

A könyvek mérete sokféle lehet. Szokások, hagyományok, a jó használhatóság és a gazdaságosság 
befolyásolják a méretválasztást. Gyakran a szabványméretekhez igazodnak. Ennek a gazdaságosságon kívül 
az is előnye, hogy a kiadók egységes méretű könyveket tudnak kínálni, könnyebb sorozatokat kialakítaniuk. 
A könyvespolcon is könnyebb elhelyezni a hasonló méretű könyveket, mint az egymástól nagyon 
különbözőeket. Természetesen ez nem jelenti azt, hogy ne lehetne ezektől a méretektől eltérni.

Borítójuk minősége szerint lehetnek puha kötésűek, vagy kemény táblásak. A kemény táblás könyvek 
gyakran kapnak védőborítót is.

Tartalmuk szerint lehetnek regények, verses-, vagy novellás kötetek, albumok, kiállítási katalógusok 
műszaki-, tudományos-, ismeretterjesztő könyvek, tankönyvek, mesés könyvek stb.

A könyv borítójának és belíveinek megtervezése mindig szorosan kapcsolódnak egymáshoz, de a borító 
megjelenése lehet sokkal látványosabb is. Természetesen ez függ a könyv tartalmától.

A könyv borítója az, ami kívülről is látszik, a borító szólítja meg az olvasót, a borító adja el a könyvet. A könyv
borítóján, vagy a védőborítón a grafikai szempontok erősebben érvényesülhetnek. A belíveken, mivel ott 
általában a szöveg a főszereplő, a tipográfiai szempontok mérvadóak, bár akadhat ez alól is kivétel.



1. ábra. Suzanne Wheil könyvterve http://folio2.com/books/ Borító és egy oldalpár a könyvből.

Hogyan kezdjünk hozzá a kiadványtervezéshez?
Mikor hozzákezdünk a tervezéshez, eleve tudjuk, hogy milyen típusú kiadványt szeretnénk készíteni: 
plakátot, szórólapot, névjegyet, vagy könyvet. Sokszor a terjedelem, vagy a formátum is előre meghatározott
adottság. De az is előfordul, hogy távolabbról indulunk. Át kell gondolnunk, pontosan milyen funkciókat 
szánunk a kiadványnak, hogyan lesz célszerű használni, kiknek fog szólni, mennyi szöveget és mennyi képet 
szeretnénk elhelyezni benne, vagy rajta. Ezeket átgondolva becsüljük meg, hogy mekkora lesz a terjedelem.

A nyomtatásban megvalósuló kiadványok előkészületei

A terjedelem és a funkció ismeretében most már biztosan meghatározhatjuk a kiadvány típusát. Ezen a 
ponton kell alaposan átgondolnunk, hogy milyen gazdasági lehetőségeink vannak. Mindezek tudatában kell 
döntenünk a kiadvány minőségéről és a példányszámról.

Amennyiben a kivitelezés meghaladja az irodai nyomtatás lehetőségeit, akkor egy nyomdát kell megbíznunk 
vele.

Nagyobb példányszámú nyomdai munkáknál a költségek legnagyobb részét a papír ára teszi ki. Ezért is és 
azért is, mert a pazarlás nem etikus, nagyon fontos, hogy a papírral gazdaságosan bánjunk, törekedjünk arra,
hogy minél kevesebb legyen a hulladék. A papírkereskedők kérésre adnak, vagy küldenek papír mintákat, 
ezeket általában a nyomdákban is megtaláljuk. Érdemes alaposan átnézni őket, mert a papír minősége is 
nagyon fontos összetevője egy kiadvány megjelenésének.

Ismernünk kell a papírméreteket, amelyekkel a választott nyomda dolgozni tud, ismernünk kell a szabvány 
méreteket, hogy tudjuk azt, hogy a nyomdák mit rendelhetnek a kereskedőktől.

Fontos lehet, hogy a papírok a gépi gyártás miatt szálirányban merevebbek, míg a szálirányra merőlegesen 
hajlékonyabbak. Egy könyv kivitelezésénél a papír száliránya a gerinccel legyen párhuzamos, hogy szebb 
legyen a lapok esése. Ez különböző más kiadványok esetében is fontos lehet! A papírmennyiség 
kiszámításánál ezt is figyelembe kell venni.

Kisebb példányszám esetében a különféle műveletek és a szerszámhasználat ára képezi a nagyobb részt a 
kivitelezés árában.

http://folio2.com/books/


Munkánkban alkalmazkodnunk kell a nyomdai és kötészeti technológiához. Ha bármelyik ponton 
elbizonytalanodunk az előkészületeknél, vegyük föl a kapcsolatot a nyomdával, minden kérdést tisztázzunk 
velük, mielőtt munkához látunk.

Azután később, menet közben is megbeszélhetünk velük minden fölmerülő problémát. Általában a 
nyomdákban szívesen veszik, ha kérdezünk, hiszen a kérdésekkel megelőzhetjük, hogy az anyagainkat 
hibásan adjuk át nekik, és az sokkal több kellemetlenséget okozna, mint néhány kérdés.

Szabványos papírméretek

Többféle szabványosított sorozat létezik a papírok formátumának meghatározására.
Ilyen például a „A” illetve „B” jelölésű sorozat.
Mindkét esetben1: √2 az oldalak aránya.
Az A/0-s papír mérete 841×1189 mm (ez a kiinduló méret, területe 1 m2). 
A kisebb alakokat A/1, A/2, A/3, A/4, A/5, A/6 stb. jelölik. A szám az ívrétet jelenti, vagyis azt, 
hogy hányadik felezéssel lehet megkapni az adott méretet. A hosszabbik oldal felezésével, és ha 
szükséges, lefelé történő kerekítéssel lehet kiszámolni a méreteket.
Az „A” sorozat minden tagjának az oldalaránya mindig azonos, sarkaik egy átlóra esnek. 
Két „A” alak közé esik a „B” sorozat egy-egy alakja.
A B/0-s papír mérete 1000×1414 mm. Ebből a kerekített, manapság használatos BB/0-s 
sorozat terjedt el, aminek kiinduló mérete 1000×1400 mm. Ez tartalmazza a 70×100 mm-es 
és 50×70 mm-es méreteket.

62. ábra. Az „A” és a „B” sorozat
Az „A” és „B” sorozatokból származtatott formátumok:
AN20 (mérete 210×237 mm)
Az „A” formátumból származtatott négyzetes (N) formátum, ahol az oldalak aránya 1:1,13. A 20-as szám 



mutatja a kapott ívek számát. A származtatás módja: az A/0 rövidebb oldalát néggyel osztjuk, a 
hosszabbik 
oldalát pedig öttel (841:4 = 210; 1189:5 = 237 mm). Így ennek a formátumnak az A/4-hez viszonyítva a s
zélessége azonos, viszont a magassága kisebb lesz.
AK40 (mérete 118×210 mm; Az AN20-nak a fele.)
Az „A” formátumból származtatott keskeny formátum, ahol az oldalak aránya 1:1,78. Magassága az 
A/5 méretével azonos, szélessége viszont kisebb. Az A/0-s ívből 40 darab AK40-es ív vágható ki.
BN20 (mérete 176×200 mm)
A B/1-es méretből származtatott formátum, amelynek négyzetes alakja van. Az oldalak aránya 1:1,13. A 
B/1 
rövidebb oldalát néggyel, a hosszabbik oldalát öttel kell osztani (700:4 = 176; 1000:5 = 200). 
Összehasonlítva a B/5-ös mérettel (176×250 mm), a szélességük azonos, a BN20 magassága kisebb, mint
a B/5-é.
BK40 (mérete 100×176 mm)
A BN20-nak a fele, az oldalak aránya 1:1,77. Keskeny formátum. Magassága a B/6-os mérettel egyezik 
meg (176 mm), szélessége azonban kisebb. A B/1-es ívből 40 darab BK40-es ívet lehet kivágni.
A Francia sorozat
Olyan szabványsorozat, amelynek az oldalaránya változó. A Fr/0 keskeny téglalap alakú (780×1040 mm; 
az oldalak aránya 1:1,33). A Fr/1 a hosszabbik oldal felezésével – mint második ívrét – már szélesebb (
520×780 mm; az oldalak aránya 1:1,50). Ez a két oldalarány váltakozik a sorozat folytatásakor.
A „C” sorozat
Borítékméreteket tartalmaz, nem papíralakokat jelöl. A „C”-s sorozatszám az általuk befogadott 
„A”-s formátumot jelöli. C/6-os borítékba a négyrét hajtott A/4-es, vagyis A/6-os méretű levél fér el; 
C/5-ösbe a félbe hajtott A/4; C/4-esbe pedig hajtás nélküli A/4.
Hivatalos és üzleti levelezéshez csak LA/4-es – hosszú – borítékot szokás használni. 
Ebbe a borítékba egy A/4-es levélpapír fér bele, hosszanti hajtás nélkül, keresztben háromfelé hajtva.
A  B  BB  C  Fr  

Az 
alak 
jele

Méret mm

Az 
ala
k 
jel
e

Méret mm
Az 
alak 
jele

Méret mm

Az 
ala
k 
jele

Méret mm Az alak
jele Méret mm

A/0 841×1189 B/
0

1000×1414 BB/0 1000×1400           C/0 917×1297 Fr/0 780×1040

A/1 594×841 B/
1 707×1000 BB/1 700×1000 C/1 648×917 Fr /1 520×780

A/2 420×594 B/
2

500×707 BB/2 500×700 C/2 458×648 Fr /2 390×520

A/3 297×420 B/
3 353×500 BB/3 350×500 C/3 324×458 Fr /3 260×390

A/4 210×297 B/
4

250×353 BB/4 250×350 C/4 229×324 Fr /4 195×260

A/5 148×210 B/
5 176×250 BB/5 175×250 C/5 162×229 Fr /5 130×195

A/6 105×148 B/
6

125×176 BB/6 125×175 C/6 114×162 Fr /6 97×130

A/7 74×105 B/
7 88×125 BB/7 87×125 C/7 81×114 Fr /7 65×97

A/8 52×74 B/
8

62×88 BB/8 62×87 C/8 57×81 Fr /8 48×65

1. táblázat. Szabványos alakok jelei és méretei -1.



Címkék, jegyek esetében előfordulnak, eltérő arányú lapok. Származtatásuk a következőképpen alakul: a 
szabványos méretű lapok rövidebbik oldalát párhuzamosan 3, 4 vagy 8 egyenlő részre vágják ( 1/3 A/4: 
99×210; 1/4 A/4: 74×210; 1/8 A/4: 37×210; 1/4 A/3: 105×297; 1/3 A/5: 70×148)
Az „RA” és „SRA” méreteket az ISO szabvány definiálja. SRA – „supplementaryrawformatA” jelentése 
kiegészítő nyers méret. Kicsit nagyobbak az „A” sorozatnál. Az ISO RA/0 felülete 1,05 m 2 , az ISO SRA/0 
felülete pedig 1,15 m 2 .
RA A  
Az alak jele Méret mm Az alak jele Méret mm
RA/0 860×1220 SRA/0 900×1280
RA/1 610×860 SRA /1 640×900
RA/2 430×610 SRA /2 450×640
RA/3 305×430 SRA /3 320×450
RA/4 215×305 SRA /4 225×320
2. táblázat. Szabványos alakok jelei és méretei -2.
A postai méreteket az ISO 269 és DIN 678 határozza meg az alábbi táblázat szerint:
Formátum/méret 
mm  Bele illő szabvány lap

C/6 114×162 A/4 kétszer hajtva = A/6
DL 110×220 A/4 kétszer hajtva = 1/3 A/4
C6/C5 114×229 A/4 kétszer hajtva = 1/3 A/4
C/5 162×229 A/4 egyszer hajtva = A/5
C/4 229×324 A/4
C/3 324×458 A/3
B/6 125×176 C/6 boríték
B/5 176×250 C/5 boríték
B/4 250×353 C/4 boríték
E/4 280×400 B/4
3. táblázat. Szabványos postai méretek

Méretek és arányok

A kiadvány szépsége függ a jól megválasztott arányoktól. Egy kiadvány megjelenéséről az első benyomást az 
oldalarányok adják. (ld. A kompozícióról c. fejezet)

Vágott méret és a kifutós méret

A vágott méret a kiadvány végleges, kész mérete, mivel a nyomdában először történik a nyomás, teljes 
ívekre, majd a festék száradása és más munkafolyamatok után, attól függően, hogy milyen típusú 
kiadványról van szó, hajtogatják és körbevágják az anyagot. Így alakul ki a végleges méret. Amikor a 
nyomdában megrendelünk valamit, ezt a méretet kell megadnunk.

A kifutós méret pedig a kifutóval (bleed) megnövelt vágott méret. A kifutóra a vágás kisebb-nagyobb 
pontatlansága miatt van szükség.



63. ábra. A kifutós-, a vágott- és a tükörméret

A tükör méret

Egy oldal tervezésekor legtöbbször meghatározzuk a margó méretét.

Az oldalon a margókon belüli területet nevezzük tükörnek.

A hagyományos tipográfiában [10] az oldal legjellegzetesebb szerkezeti elemei a szedéstükör és a margók.

A modern stílusú oldalnak (ld. 2. lábjegyzet) is legtöbbször vannak margói, de ott a tartalom funkcionális 
elrendezéséből fog adódni a margó mérete és helyzete.

Az aranymetszés

Az aranymetszés egy nevezetes arányosság. Ahogyan azt a neve is tükrözi, a legszebb, legharmonikusabb 
arányosságnak tekintjük. Gyakran előfordul a természetben is és a művészetben is.

64. ábra. Orosz István: Csigabiga

http://mutermek.com/festeszet_grafika/orosz-istvan/

http://mutermek.com/festeszet_grafika/orosz-istvan/
http://elte.prompt.hu/sites/default/files/tananyagok/VizualizacioATudomanykommunikacioban/ch06s03.html#ftn.d0e5624


Ha egy szakaszt az aranymetszés arányai szerint elmetszünk, akkor az így kapott kisebbik rész úgy aránylik a 
nagyobb részhez, ahogyan a nagyobbik rész aránylik az egészhez.

Ezt az arányt numerikusan a Φ ≈ 1,618 értékkel fejezzük ki.

Az aranymetszés alkalmazása az oldalarányok meghatározásában és az oldalon szereplő grafikai és 
tipográfiai elemek méretének és elhelyezkedésének meghatározásában nagy valószínűséggel olyan 
eredményt ad, ami nem okoz csalódást.

65-66. ábra. Az aranymetszés arányai szerint elmetszett szakasz és „aranytéglalap”



67. ábra. Csigavonal szerkesztése az aranymetszés arányai szerint



68-70. ábra. Aranymetszeti tengely, aranymetszeti vonal, aranymetszeti pont

Az oldal aranymetszeti tengelyét, aranymetszeti vonalát, és aranymetszeti pontját is meghatározhatjuk. Az 
aranymetszeti pontok megszerkesztésekor a sík legexponáltabb pontjai határozhatók meg, de a vonalon is 
az aranymetszeti pont a legfeszültebb.



Szimmetrikus és aszimmetrikus megoldásokhoz egyaránt alkalmazhatók az arányszámok, az utóbbinál még 
látványosabbak lehetnek ezek a megoldások. Például ha az egyes grafikai elemek az aranymetszés szabályai 
szerint helyezkednek el egy felületen, akkor egymáshoz képest összehangoltnak tűnnek.

A Fibonacci-számsor is jól alkalmazható a tipográfiai tervezésben, mert az aranymetszéssel szoros 
rokonságot mutat. A sorozatot úgy képezzük, hogy az első szám az 1, majd a következő tag mindig az előző 
kettő összege: 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610, stb. Ha a szomszédos számértékeket – a 
nagyobbat a kisebbel – elosztjuk, közelítőleg a Φ értéket kapjuk. Minél nagyobb a tagok számértéke, a 
hányados annál jobban közelít a Φ-hez.

Az iniciálék, címek, lábjegyzetek betűmérete szintén meghatározható az aranymetszet szabályai alapján (pl. 
ha a lábjegyzet betűméretét 3 egységnyire, azaz 6 pontosra vesszük, akkor a kenyérszöveg betűmérete 5 
egységre véve 10 pontra jön ki, így az iniciálé mérete 8 egységgel számolva 18 pontos lehet.) Ha a 
szedéstükör szélessége 3 egységnyi széles, magassága 5 egység lehet. Valamint a margóarány 
meghatározásakor is segíthetnek Fibonacci arányszámai.

Aranymetszés-kalkulátor:

http://www.radovleugel.com/golden-ratio-calculator

Összefoglalva, ezek az arányok vonatkozhatnak egy vonal felosztására, nyomással fedett, valamint üresen 
hagyott területek egymáshoz való viszonyára, vagy a margók egymáshoz való viszonyára. Megkereshetjük a 
segítségével egy oldal leghangsúlyosabb pontját, meghatározhatjuk a különféle funkcióval bíró szövegrészek 
betűméretét, a fennálló hierarchiának megfelelően.

Fontos megjegyezni, hogy ez az arányossági szabályrendszer nem merev kikötés, hanem mankó a tervezés 
során! A kiadvány jellege, célja nagyban befolyásolja a szabály alkalmazhatóságát. Bizonytalanság esetén 
kontroll vagy segítő lehet.

Nemes hagyományok

J. A. Van de Graf felfedezett egy szerkesztési módot az oldal és az oldalpár átlóinak segítségével, amellyel 
bizonyos méret és aránybéli tulajdonságok mindig ugyanúgy alakulnak.

A szedéstükör és az a lap, amelyen létrehozzák azonos oldalarányú. A belső margó mértékének a kétszerese 
lesz a külső margó és a felső margó mértékének a kétszerese lesz az alsó margó. Ez minden esetben igaz, 
akármilyen méretű és formájú lapot veszünk alapul.

Ugyanerre az eredményre jutunk, ha az oldalt vízszintesen is és függőlegesen is 9 részre osztjuk. Felül és 
belül egy-egy részt hagyunk a belső és a felső margó számára, kettőt-kettőt pedig a külső és az alsó margó 
számára. Ezt a módszert Raúl Rosarivo dolgozta ki, Gutenberg munkáit tanulmányozva. Számítógépen, a 
kiadványtervező programokban dolgozva ez azért is nagyon hasznos, mert könnyebben tudunk számértékek 
segítségével kialakítani egy segédvonal rendszert, amellyel meghatározhatjuk a tükör elhelyezkedését, mint 
szerkesztéssel.

http://www.radovleugel.com/golden-ratio-calculator


71. ábra. Átlós szerkesztés, illetve a kilences osztás elve az oldalon

Azonos az eredmény a különböző szerkesztés ellenére

(J. A. Van de Graaf, RaúlRosarivo)

Jan Tschichold pedig rátalált arra a szabályosságra, hogy, ha az oldalak aránya 2:3, akkor ugyanezekkel a 
szerkesztési elvekkel olyan szedéstükröt hozunk létre, amelynek a magassága pontosan megegyezik az oldal 
szélességével.

Ezt isteni aránynak is nevezik a nyomdászatban.

72. kép. Az isteni arány szerkesztése Jan Tschichold nyomán

A klasszikus stílus ma



Természetesen más oldalarányokat is használhatunk, hiszen ezzel a szép geometriai módszerrel elég széles 
margókat határozunk meg, ami egyébként eleganciát és gondos kidolgozást sugall. Egy kicsivel keskenyebb 
margó komoly tartalmat sejtet.

Legyünk körültekintőek, mert a túl keskeny margó az olcsóság érzetét kelti, a túlzottan széles margót 
hivalkodónak érezzük. (Virágvölgyi)

Amint látjuk, a hagyományok szerint a belső margó mindig kisebb, mint a külső. Így az oldalpár 
szimmetrikusan elhelyezkedő szedéstükreit összetartozónak érezzük, az oldalpár egy egységet alkot. Az alsó 
margónak pedig nagyobbnak kell lennie, mint a felsőnek. Ez azért is van így, mert a sík kompozíció optikai 
közepe följebb van, mint a geometriai közép (ld. A kompozícióról c. fejezetet).

73-76. ábra. Példák klasszikus margóarányokra



77. ábra. Agathias: De bello Gothorum

http://www.corvina.oszk.hu/corvinas-html/hub1codlat413.htm

(1483-1484 körül. Nápoly, Pergamen) Beatrix királyné könyvtárának darabja

http://www.corvina.oszk.hu/corvinas-html/hub1codlat413.htm


78. ábra. A lovagrend c. könyv, William Morris munkája

Érdekessége, hogy pergamenre nyomtatták

79. ábra. Morus Tamás Utópiája William Morris tipográfiájával

http://www.libraries.uc.edu/libraries/arb/exhibits/William%20Morris/kelmscott_images.html

A margón a piros szövegrészek összefoglalják a főszöveg tartalmát.

A régi könyvek széles margója gazdag díszítést is lehetővé tett. A régi kódexekben, vagy később is volt erre 
példa. Ma kevesebb példa akad, de használják a margót marginális szövegek elhelyezésére, vagy kisebb 
ábrák is helyet kaphatnak itt. A hagyományos stílus megengedi ezt is.

A mai kiadványok tervezésénél előfordul, hogy a tervezők bizonyos elemeket megőriznek a stílus jegyei 
közül, másoknál pedig eltérnek tőle. Például hagyományos szövegtükörrel terveznek, és a képeket attól 

http://www.libraries.uc.edu/libraries/arb/exhibits/William%20Morris/kelmscott_images.html


teljesen függetlenül helyezik el, kiengedik a margóra, vagy kifutóra hagyják őket. Vagy például a törzsszöveg 
végigfut a hagyományos tükörben, és más funkciójú, például magyarázó szövegek, vagy képaláírások 
kerülnek a margóra. Ezeket a kisebb szövegeket, vagy akár képeket úgy is elhelyezhetik, hogy nem csak a 
margón foglalnak helyet, hanem részben a törzsszövegbe, vagyis a szövegtükörbe is belenyúlnak. Ezekkel az 
egyéni elképzelésekkel megbomlanak a klasszikus arányok. A látványba az ilyen arányváltozásokat be kell 
kalkulálni, amikor a margókat meghatározzuk. Erre nem nagyon van mankó, csak a szemünkre 
hagyatkozhatunk. Ezért, ha nem vagyunk biztosak a dolgunkban, inkább maradjunk a biztos keretek között 
és a kifinomult arányérzéket és rutint igénylő feladatokat bízzuk a szakavatott tervezőkre.

Hasábok

A szedéstükröt meg is oszthatjuk, használhatunk kettő, vagy több hasábot is. Erre szintén bőven találunk 
példát a régi nyomatokon is. Például Gutenberg korszakalkotó 42 soros Bibliája is két hasábos szedéstükröt 
tartalmaz. A margók arányai azonban a hagyományos mértékhez igazodtak (ld. A Tipográfiáról c. fejezetben 
is).

80. ábra. Egy oldal Guttenberg 42 soros Bibliájából, amelyet az első nyomtatott könyvként tartunk számon

http://tesourobibliografico.wordpress.com/2011/04/28/biblia-de-42-linhas-de-gutenberg-disponivel-on-
line/

A hagyományostól eltérő képet ad már az is, ha a szedéstükör arányait és elhelyezését megváltoztatjuk, ha 
eltérünk a klasszikus arányoktól.

A tartalom ismeretében dönthetünk több hasábos elrendezés mellett is. Fontoljuk meg, hogy a választott 
formátumhoz mekkora lesz az ideális sorhossz és sortávolság és így hány hasábban érdemes gondolkodnunk
(ld. A tipográfiáról c. fejezetben, Sortávolság, sorhossz).

Nagyobb méretű kiadványokban jobb több hasábba tördelni a szöveget, hogy a sorok ne legyenek túl 
hosszúak.

http://tesourobibliografico.wordpress.com/2011/04/28/biblia-de-42-linhas-de-gutenberg-disponivel-on-line/
http://tesourobibliografico.wordpress.com/2011/04/28/biblia-de-42-linhas-de-gutenberg-disponivel-on-line/


Ha nem a hagyományos arányokhoz tartjuk magunkat, hanem egyéni, modern megoldásokat szeretnénk, 
magából a szövegből és az oldalon elhelyezni kívánt többi elemből kell kiindulnunk.

Tisztában kell lennünk a szöveg terjedelmével, a képek méretével, azzal, hogy mekkora méretben 
szeretnénk közölni őket. Ezek az információk nagyon sokat nyomnak a latban, már akkor, amikor a 
terjedelmet megpróbáljuk megbecsülni. Formai szempontból nagyon fontos, hogy jól megismerjük a szöveg 
tartalmát és tisztában legyünk azzal is, hogy kinek fog szólni a kiadvány.

Ezek alapján alakíthatjuk ki a megfelelő számú hasábot az oldalon és megszabhatjuk, hogy milyen rendszer 
szerint fogjuk elhelyezni a képeket.

A margók ebben az esetben legutoljára, vagy a rendszer többi elemével együtt organikusan alakulhatnak ki. 
A hasábok száma és az, hogy azonos, vagy nem azonos méretűek, szimmetrikus, vagy aszimmetrikus 
rendszert is kijelölhetnek.

Tervezés modulhálóval

A modern oldaltervezés kedvelt és célszerű eszköze a modulháló. Ez egy olyan függőleges és vízszintes 
segédvonalakból összeállított funkcionális háló, amelyre felépíthetjük az oldalt.

A háló mezők és csatornák (mezők közötti térközök) rendszeréből áll. Így meghatározhatók a méretek és az 
arányok, valamint az elemek elhelyezése.

A rácsnak megfelelően méretezett képek és szövegdobozok elhelyezése a modulhálós rendszeren belül 
viszonylag szabad és változatos lehet. A méretek precízen a segédrácshoz igazodnak, és az oldal 
felépítésekor rendezett kompozíció jön létre.

Modulhálót akkor érdemes használnunk, ha éppen ezt a rendezettséget szeretnénk sugallni, akár egyetlen 
oldalon is.

Modern stílusban tervezett könyv, vagy folyóirat tervezésekor egy pontosan felépített modulrács 
elengedhetetlen. És egyszerűbb több oldalas kiadványoknál is hasznos.

Egy megfelelő modulháló elkészítése után, az információt be kell illeszteni az adott helyekre. Ha a 
modulhálót következetesen használjuk, akkor az információ logikusan felépített és a kiadvány áttekinthető 
lesz. A következetesség rendet, ismétlődést, és az egység érvényesülésének hátterét teremti meg.

Alap modulháló felépítése:

A modulháló szegmenseket alkot és a benne elhelyezhető elemek számára pozicionálási lehetőségeket 
nyújt.A modulokat csatornák választják el egymástól.

Ebben a példában nem szerepelnek margók.



81. ábra. Alap modulháló Adobe InDesign CS5 mesteroldalán kialakítva



82. ábra. Az alkalmazott modulok kijelölése

83. ábra. A modulok hatása szövegfoltként

A modulháló kialakítása

A modulháló készítésekor az első lépés hogy meg kell határoznunk azt a minimális margót, amely 
mindenképpen szükséges.



A nyomdai műveletek során (nyomtatás, kötés, vágás) szükség lehet valamennyi helyre a lap szélén. Erre 
olyankor fokozottan figyeljünk, amikor a nyomtatás a végleges méretű papírra történik, tehát a nyomást 
nem követi a vágás. Ilyenkor a végleges méreten belül van szükség arra, hogy a nyomtató, vagy nyomdagép 
számára a papír megfogásához és továbbításához szükséges hely üresen maradjon.

Ha a nyomást a vágás követi, akkor, ahogy már korábban itt szó volt róla (ld. ebben a fejezetben, Vágott 
méret és kifutós méret c. részben), számítani kell akár milliméternyi csúszásra a vágásnál, mert ez 
előfordulhat.

A szöveges részek pedig a technikai meghatározottságtól függetlenül is igényelnek valamekkora margót, 
kellemetlen volna olvasni, ha a szöveg teljesen a lap széléig kifutna. Tehát, ha nem éppen ennek a 
kellemetlen érzésnek a felkeltése a művészi szándékunk, akkor számoljunk minimális margóval a szövegek 
miatt is.

Nem utolsó sorban, egy több oldalas kiadvány, például egy könyv esetében, gondolnunk kell arra is, hogy a 
kötés miatt, a lapok hajlása szintén igényel egy kis helyet, hogy optikailag mindig egész maradjon az oldal 
képe.

Az így meghatározott minimális margón belül létrejön a teljes modulháló mérete és alakja. Ezen belül 
fejleszthető az oldal struktúrája. Egyszerű feladatokhoz, amelyekben kevés a szöveg, egy alap modulháló is 
alkalmas.

A főszöveg kitölti a vázrendszer erre kijelölt moduljait, más szövegrészek egy-egy modulon belül, annak 
valamelyik sarkához állíthatók, különféle sorzárással, így kellemes üres terek alakulnak ki a felületen, ami 
oldja a váz merevségét.

A margókat csak a rács pontos kialakítása után lehet véglegesíteni.

A háló létrehozása megkönnyíti a döntést méretekről, arányokról, elhelyezésről.

A nyomott és nyomatlan felületek aránya ennél a tervezési módnál is fontosak, ezért nem szükséges minden
modult kitölteni.

A modulháló véglegesítése

A szöveg kívánt formai tulajdonságait szem előtt tartva építhető fel a végleges tipográfiai modulháló. A 
modulháló véglegesítéséhez meg kell tervezni a szöveg pontos paramétereit.

Meghatározzuk a betűtípust, a betűméretet, a sortávolságot, a sorok hosszát, a sorzárást, ezzel a 
szövegtömbök formáját, méretét és tónusát. A képek helyét és méretét is meghatározzuk. Egy alapháló 
segítséget nyújt a tervezésnek ebben a szakaszában, de az alakuló layout-hoz hozzá kell igazítani a rácsot. 
Különösen a szöveg pontos beállítása okozhat eltérést a rács kezdeti beállításától, mert a modulrács akkor 
pontos, ha az összefüggő szövegfolt is kitölti a tetejétől az aljáig, vagyis a rács pontatlansága miatt nem 
marad fölül és alul több-kevesebb üres hely. Így lehet pontos optikai hatásokkal tervezni.

A tervezés során a rácsot többször is korrigálhatjuk.

Amikor már biztosan kialakult minden méret és többet már nem kívánunk változtatni rajta, akkor 
létrehozhatjuk a rácsot a mesteroldalon (pl. az InDesign-ban) és hozzá lehet kezdeni a tördeléshez.

Ha sok a szöveg és kevés más elem helyezhető el az oldalon, akkor egy minimális struktúrával felépített háló 
elegendő a címek és a szövegek elhelyezésére szánt hasábok elhelyezésével.



Ha a tördelési terv más elemeket is tartalmaz a szöveg mellett, akkor ez a háló bővíthető, lényeges 
változtatások nélkül.

84. ábra. Minimális struktúra, címek és szöveghasábok elhelyezésére



85. ábra. A minimális struktúra bővített változata

86. ábra. A minimális struktúrából származtatott újabb hálóterv



Kérdések, feladatok:

1. Mutassa be ábrán és magyarázza el, hogy egy hirdetés tervezésekor, mi mindenre alkalmazható az 
aranymetszés!

2. Mi a kifutó szerepe a nyomdaiparban? Mekkora a lehetséges mértéke?

3. Egy B/3-as ív hány B/5 oldal?

4. Hogyan alakul ki a margó, ha hagyományos stílusban tervezünk, és hogyan akkor, ha modern 
stílusban gondolkodunk?

5. Mutasson be legalább két megoldást hagyományos stílusban a szövegtükör (illetve a margók 
megszerkesztésére!

[10]   Váradi Judit: A tipográfiáról c. fejezetében is ír arról, hogy a hagyományos és a modern tipográfiai stílus 
fogalmát Suzanne West: Stílusgyakorlatok c. munkájából vettük át.
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Linkek:

„A Médiapédia egy bárki által hozzáférhető és szerkeszthető webes média- és marketing tudástár.”

http://mediapedia.hu/menu/cimkek

Digitális- és ofszet nyomdai szolgáltatások – Szakmai szótár

http://www.sunny-studio.eu/digit_hun/szotar.html

Szegedi Tudományegyetem Könyvtár- és Humán Információtudományi Tanszék

Könyvtári fogalomtár

http://www.sunny-studio.eu/digit_hun/szotar.html
http://mediapedia.hu/menu/cimkek
http://elte.prompt.hu/sites/default/files/tananyagok/VizualizacioATudomanykommunikacioban/ch06s03.html#d0e5624


http://www.huminf.u-szeged.hu/index.php/hallgatoknak/kisokos/fogalmak/konyvtari-fogalomtar

Országos Széchényi Könyvtár – Plakátok, kisnyomtatványok, sokszorosított grafikák (különgyűjtemény)

http://www.oszk.hu/plakatok_kisnyomtatvanyok

Hagyományos oldalszerkesztési módszerek animációval bemutatva

http://www.presentandcorrect.com/blog/page-perfection

Book Design Basics Part 1: Margins and Leading

http://theworldsgreatestbook.com/book-design-part-1/

The Secret Law of Page Harmony

http://retinart.net/graphic-design/secret-law-of-page-harmony/

2. ábra. Ionesco: Kopasz énekesnő c. könyvének borítója (francia)

3-6. ábra. Néhány oldalpár a könyvből

http://blog.typogabor.com/2009/03/02/massin-typographie-la-cantatrice-chauve-eugene-ionesco-
reloaded/

Massin tervezett könyvet Eugène Ionesco: Kopasz énekesnő c. darabjából. Általában nem ez a jellemző egy
könyv megformálására, de jó példa arra, hogy a kifejezés szabadsága hogyan feszegeti a megszokott formai

határokat.

http://retinart.net/graphic-design/secret-law-of-page-harmony/
http://theworldsgreatestbook.com/book-design-part-1/
http://www.presentandcorrect.com/blog/page-perfection
http://www.oszk.hu/plakatok_kisnyomtatvanyok
http://www.huminf.u-szeged.hu/index.php/hallgatoknak/kisokos/fogalmak/konyvtari-fogalomtar
http://blog.typogabor.com/2009/03/02/massin-typographie-la-cantatrice-chauve-eugene-ionesco-reloaded/
http://blog.typogabor.com/2009/03/02/massin-typographie-la-cantatrice-chauve-eugene-ionesco-reloaded/


A borító és a belívek hasonlóan vannak megformálva. A grafikus és a tipográfus megközelítés egyaránt
föllelhető bennük. Jó példa a kollázs-szerű komponálásra

Könyvsorozat

A sorozattervezésnek más szempontjai is vannak, mint az egyedi könyvtervezésnek. A sorozat tagjainak 
design-jában valamilyen közös elv valósul meg. Ez lehet konkrét grafikai, vagy tipográfiai elv, de a terv 
tükrözhet elvontabb gondolatokat is, grafikailag és tipográfiailag kevésbé konkrétan megfogalmazva. A 
sorozat összetartozását nyilvánvalóvá kell tenni.

7. ábra. Könyvsorozat terv

http://www.davidairey.com/designing-book-covers/

David Airey sorozatterve 6 kötetből áll. Az emberi fejet azonos perspektívából ábrázoló anatómiai képek
adják a grafikai alapot. Ugyanannak a nézetnek más-más részlete egy-egy könyv borítójának a fő motívuma.
A szerző neve azonos betűkkel és azonos méretben van feltüntetve minden köteten. A könyvek címének a

betűtípusa és mérete is azonos, de színben és elrendezésben nagyobb változatosságot engedett a tervező. A
sorozat kialakításának filozófiája és stílusa azonos, a kötetek megjelenése pedig változatos.

http://www.davidairey.com/designing-book-covers/


8-10. ábra. Charles Design Associates tankönyvsorozat terve

http://www.charles-design.co.uk/portfolio-publishing-page-1.php

A sorozatterv a borítók tervezési elvének kialakítása mellett a könyvek belsejének a tipográfiai tervezésére is
kiterjed.

Időszaki kiadványok

Az időszaki kiadványoknak bizonyos időközönként újabb száma jelenik meg.

Lehet újság, napilap, vagy folyóirat, éves jelentés, programfüzet, menetrend, vagy rendszeres időközönként 
megjelenő katalógus. A periodikumok számai sorozatot képeznek. Ezeknek a sorozatoknak arculatot kell 
tervezni, amely állandóságot hordoz. Az arculat magában foglalja a periodikum címét (újság és magazin 
esetében lapfejnek nevezzük), a borító jellegzetességeit (például elrendezés, az alkalmazott fotó típusa, 
színek használata, betűtípusok stb.) és a belívek tipográfiai tervét is.

Erről föl lehet ismerni újra és újra, de teret enged a változatosságnak is. Ezt a sorozattervet hosszú időn 
keresztül megjelenő kiadványok, például folyóiratok esetében időről időre meg szokták újítani, hogy 
megjelenésük mindig korszerű maradjon, a legújabb trendeknek megfelelő. A változást úgy kell megoldani, 
hogy a közönség továbbra is felismerhesse a keresett kiadványt.

http://www.charles-design.co.uk/portfolio-publishing-page-1.php


11-16. ábra. A National Geographic számai

http://en.wikipedia.org/wiki/File:Sharbat_Gula_on_National_Geographic_cover.jpg

http://www.coverbrowser.com/covers/national-geographic/25

http://ngm.nationalgeographic.com/archives

A 9. és a 10. kép 1943-ból és 1954-ből valók. A 11. és a 12. kép a 80-as és 90-es évekből. A 13. és a 14. kép
pedig a legújabb megjelenése a magazinnak. Jellegzetes a sárga keret használata, és persze a lapfej

megformálása, amelyet időről időre egy kissé megváltoztatnak.

A sárga keret hatásos arculati elemnek bizonyult. Ma már nem csak a világszerte havilapként megjelenő
magazin hordozza, hanem a National Geographic számtalan tematikus kiadványa és az ismeretterjesztő

filmeket sugárzó TV csatornája is. A megbízhatóan jó minőség, tartalmasság, valamint a karakteres arculat
emlékezetes márkát teremtett.

http://ngm.nationalgeographic.com/archives
http://www.coverbrowser.com/covers/national-geographic/25
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Sharbat_Gula_on_National_Geographic_cover.jpg


17-19. ábra. A Science magazin három számának borítója

http://www.sciencemag.org/content/by/year

A lapfej mindig azonos méretű, mindig egy látványos fotó a háttér, de a betűk színét a háttérhez igazítják, a
szín tehát változhat. Egy kis leporolás ráférne erre az arculatra.

Akcidens nyomtatványok

Az akcidencia szó (latin eredetű) magyar jelentése véletlenség, esetlegesség.

A nyomdaiparban a kis terjedelmű, kis példányszámú alkalmi, vagy egyedi nyomtatványok megnevezésére 
használják.

Ezek lehetnek különleges igényű munkák, amelyek megjelenésükben hangsúlyosabban magukon viselik az 
adott kor művészeti stílusjegyeit, valamint a tervező egyéniségét.

Például meghívók, névjegykártyák, levélpapírok, borítékok, képeslapok, de lehetnek ezek hirdetések, 
cégismertetők, prospektusok, plakátok stb.

A digitális nyomtatás elterjedésével az egyedi nyomtatványok köre is bővül. Most már minden nehézség 
nélkül megoldható, hogy egy nyomtatvány akár egyetlen példányban készüljön el. A nyomtatványok 
perszonalizálása is lehetővé vált. Ez azt jelenti, hogy a nyomtatvány minden példányára más név, vagy akár 
portré kerülhet. (Például csekkek, vagy oklevelek nyomtatásakor.)

http://www.sciencemag.org/content/by/year


20. ábra. Számolócédula

http://www.oszk.hu/plakatok_kisnyomtatvanyok

A számolócédula üres oldalán adták össze a vásárolt áru értékét. A pincérek is ilyet használtak. A képes
oldalt reklámozásra használták.

21. ábra. Meghívó táncmulatságra

http://www.oszk.hu/plakatok_kisnyomtatvanyok

22. ábra. A London Fashion Week meghívója

http://2.bp.blogspot.com/-HHnKC4Aqrw8/URqQNRSdwbI/AAAAAAAAFXY/AfFIFUvxM8U/s1600/london-
fashion-week-magyar-divatblogger-chaby-smizedivat-megh%C3%ADv%C3%B3.JPG

23. ábra. Névjegykártya

http://www.artcharacter.hu/friss/business-card-design-things-to-consider-and/

Az akcidens nyomtatványok kategóriái nem mindig teljesen egyértelműek. Van, amikor a megnevezés a 
nyomtatvány tartalmára utal, van, amikor pedig a formátumára. Ezek a kategóriák változnak az idők során. 

http://www.artcharacter.hu/friss/business-card-design-things-to-consider-and/
http://2.bp.blogspot.com/-HHnKC4Aqrw8/URqQNRSdwbI/AAAAAAAAFXY/AfFIFUvxM8U/s1600/london-fashion-week-magyar-divatblogger-chaby-smizedivat-megh%C3%ADv%C3%B3.JPG
http://2.bp.blogspot.com/-HHnKC4Aqrw8/URqQNRSdwbI/AAAAAAAAFXY/AfFIFUvxM8U/s1600/london-fashion-week-magyar-divatblogger-chaby-smizedivat-megh%C3%ADv%C3%B3.JPG
http://www.oszk.hu/plakatok_kisnyomtatvanyok
http://www.oszk.hu/plakatok_kisnyomtatvanyok


Nézzünk meg egy párat ezek közül! Ezeket a fogalmakat sokszor halljuk, de nem mindig tudjuk, hogy 
pontosan miről van szó, illetve mi a különbség egyes kiadványtípusok között.

Hirdetés:

A hirdetés olyan kategória, amely a tartalomra utal. Ebben az értelemben nem is mindig nyomtatvány, 
hiszen megjelenhet bármilyen tömegkommunikációs médiumban is, például a televízióban, rádióban, az 
interneten, az adott médiumnak megfelelő eszközökkel megformálva.

Hirdetések, önálló nyomtatvány formájában például a plakátok (ld. alább), falragaszok, röpcédulák.

Ma is találunk ilyen kisebb méretű hirdetéseket bőséggel a postaládánkban. Ma már inkább szórólapoknak 
nevezik őket.

A hirdetés nyomtatott formában megjelenhet újság, vagy magazin hasábjain is, ebben az esetben annak a 
kiadványnak a része.

A hirdetés árucikkekre, eseményekre, vagy valamilyen szolgáltatásra hívja fel a figyelmet. Célja az olvasók 
érdeklődésének a felkeltése és meggyőzése, valamilyen akcióra, vásárlásra buzdítása.

A hirdetés rövid, kevés, lényegre törő szöveget tartalmaz. Készülhet kép nélkül, vagy lehet képes.

24. ábra. Fűnyíró reklám

http://botanicus.org/page/436335

(Curtis’s Botanical Magazine vol. 102 (1876)

25. ábra. Tibi csoki hirdetése szalvétán

http://blog.xfree.hu/myblog.tvn?SID=&pid=97846&n=venci76&blog_cim=Tibi%20csokit%20mint%E1z
%F3%20szalv%E9t%E1mhoz:

http://blog.xfree.hu/myblog.tvn?SID=&pid=97846&n=venci76&blog_cim=Tibi%20csokit%20mint%E1z%F3%20szalv%E9t%E1mhoz:
http://blog.xfree.hu/myblog.tvn?SID=&pid=97846&n=venci76&blog_cim=Tibi%20csokit%20mint%E1z%F3%20szalv%E9t%E1mhoz:
http://botanicus.org/page/436335


26-28. ábra. A Nyíregyházi Állatpark (Sóstó Zoo) hirdetés tervei óriásplakátra

http://www.kreativ.hu/reklam/cikk/promier__a_nyiregyhazi_allatpark_kampanya

Készítette: Alfabrand

29-31. ábra. Retró újsághirdetések a 80-as évek IPM magazinjából

http://klassdsign.com/tag/ujsaghirdetes/

http://klassdsign.com/tag/ujsaghirdetes/
http://www.kreativ.hu/reklam/cikk/promier__a_nyiregyhazi_allatpark_kampanya


32-34. ábra. Kreatív újsághirdetések

http://neon.hu/kattanj_meg/besza-behu-vicces-es-otletes-duplaoldalas-hirdetesek-211572

Plakát:

A plakát is hirdetés , olyan, ami elsősorban az utcán jelenik meg. Mindig is fontos volt, hogy meg tudja 
ragadni az arra járók figyelmét. Most, hogy már egyre gyorsabban suhanunk el a plakátok előtt és már 
annyira hozzászoktunk, hogy lépten-nyomon ott vannak a látóterünkben, egyre nehezebb a plakátnak 
magára vonnia a figyelmet.

A plakáton alkalmazott vizuális elemek szempontjából két alapvető típus van:

A tipográfiai plakáton a főszereplő a betű. Ide sorolhatjuk a régi és a mostani hivatalos és hatósági 
hirdetéseket, közleményeket. Ilyenek voltak például a régi színházi plakátok, színlapok, moziműsorok. A 
feliratokból álló plakátok az ólombetűk korában azért voltak elterjedtebbek, mert a képek kivitelezése 
drágább volt és több időt is vett igénybe. Amikor rendelkezésre állt, szívesen használtak díszeket és díszes 

http://neon.hu/kattanj_meg/besza-behu-vicces-es-otletes-duplaoldalas-hirdetesek-211572


betűket. A díszesebb színlapokhoz, hogy ne legyen drága a kivitelezés, kliséket használtak, amelyekben csak 
a szöveget kellett cserélni.

35. ábra. Színházi plakát a Békés Megyei Levéltár színházplakát-gyűjteményéből

http://www.bekesmegye.com/bekes-megye/gyulan-1898-ban-volt-az-aranylakodalom-avagy-leszkay-
andras-rendezo-a-pavilonban

36. ábra. Kutya kiállítás plakát Angliából, a viktoriánus korból

http://www.telegraph.co.uk/culture/books/8134622/Evolving-English-at-the-British-Library.html?image=6

(1879) A British Library „Evolving English” c. kiállításából

37. ábra. Játékot reklámozó plakát az 1860-as évekből

http://www.vintageadbrowser.com/toys-ads

http://www.vintageadbrowser.com/toys-ads
http://www.telegraph.co.uk/culture/books/8134622/Evolving-English-at-the-British-Library.html?image=6
http://www.bekesmegye.com/bekes-megye/gyulan-1898-ban-volt-az-aranylakodalom-avagy-leszkay-andras-rendezo-a-pavilonban
http://www.bekesmegye.com/bekes-megye/gyulan-1898-ban-volt-az-aranylakodalom-avagy-leszkay-andras-rendezo-a-pavilonban


(Boston. Geo. B. Hamlin, printer, 131 Hanover Street. [1860])

38. ábra. Színházi plakát 1841-ből

http://www.sk-szeged.hu/statikus_html/digitalis/szinhaz1883/kezdetek.html

A tipográfiai plakát ma is létező kategória, de ma már nem a technológiai megkötöttségek miatt készítenek 
ilyet, hanem mert a betűk neutrális formái a szavak jelentéséhez igazítva, rendezve, különleges 
kompozíciókként a sok megszokott kép között gyorsan képes megfogni a tekintetet és finom szavakon túli 
jelentésével megmozgatni a szellemet.

39. ábra. „A jó és a rossz tipográfia” plakátterv

http://www.imgspark.com/image/view/4f86eae41f9221f304000321/

(feltöltötte: theatrayn)

40. ábra. Kill Bill plakát

https://picasaweb.google.com/104510022310361219519/TypographyArt#5632256414735558674

(feltöltötte: karl martin)

41. ábra. 911

http://www.petrilladesign.com/works/category/plakat#&panel1-6

Társadalmi célú plakát

(Petrilla Márton)

A másik fő típus a képes plakát. Ezen a főszerepet a képi motívum, az illusztratív jelleg, a grafika, a rajz kapja.
Ez a típus a litográfia feltalálásakor indult virágzásnak. A litográfiával kezdődött el a plakát igazi nagy 
korszaka. Ez a technika lehetővé tette a teljesen szabadon formált grafika sokszorosítását. És nagyon gyorsan
megoldották a több színnel való nyomtatást is, így a színek is óriási szerephez jutottak.

http://www.petrilladesign.com/works/category/plakat#&panel1-6
https://picasaweb.google.com/104510022310361219519/TypographyArt#5632256414735558674
http://www.imgspark.com/image/view/4f86eae41f9221f304000321/
http://www.sk-szeged.hu/statikus_html/digitalis/szinhaz1883/kezdetek.html


42. ábra. Toulouse Lautrec plakát (1892)

http://www.panteek.com/ToulouseLautrec/pages/tlt25-212.htm

43. ábra. Mucha plakátok (1899)

http://www.codex99.com/design/89.html

A fotó is kép, a mai plakátokon nagyon gyakori a fotók használata.

44-47. ábra. Benetton plakátok

http://www.fashionical.com/news/womens_fashion/united_colors_of_benetton_s_new_fashion_campaign
/13/

Ha a tipográfiai, vagy grafikai-képi elemek nem is kizárólagos szereplői egy plakátnak, itt a szerint nevezzük 
tipográfiai, vagy képes plakátnak az adott plakátot, hogy a tipográfiai, vagy a képi elemek játsszák rajta a 
főszerepet.

http://www.fashionical.com/news/womens_fashion/united_colors_of_benetton_s_new_fashion_campaign/13/
http://www.fashionical.com/news/womens_fashion/united_colors_of_benetton_s_new_fashion_campaign/13/
http://www.codex99.com/design/89.html
http://www.panteek.com/ToulouseLautrec/pages/tlt25-212.htm


A plakát mérete igazán változatos. Az A/5-ös mérettől a többszörös A/0-s, citylight, óriásplakát, giga poszter 
vagy a renováláskor fölállványozott épületeken több emeletnyi méretű építési háló formátumig. Minden 
olyan nyomtatványt, amelyet közlési céllal kifüggesztenek, plakátnak nevezünk, méretétől függetlenül.

48. ábra. Orosz István színházi plakátja (1992)

http://loveandunity.interneteurope.eu/~mimhu/database/photos/big/19952a.jpg

Felhasználás szerinti csoportosítás:

Kereskedelemi plakát: Valamilyen terméket vagy szolgáltatást reklámoz.

Politikai plakát: Választási kampányban politikai pártot hirdet és választásra buzdít. Általában egy eszme, 
ideológia, vagy mozgalom reklámja.

Kulturális plakát: Kulturális eseményt, vagy intézményt hirdet.

A kihelyezett plakátok többsége reklámplakát. Ritkán, de előfordulnak közöttük olyanok is, amelyek művészi 
színvonalúak. Vannak azonban kifejezetten művész plakátok is.

http://www.magyarplakat.hu/pages/news/news-hu_HU.php

A megrendelő a saját anyagi lehetőségeit, igényeit számba véve dönthet arról, hogy kivel, milyen 
színvonalon és milyen mondanivalóval készítteti el a plakátot.

Ernst Growald néhány pontban megfogalmazta – 1910-ben! –, hogy mik a jó plakát ismérvei, ezeket még ma
is érdemes megfogadni…

A jó plakát ismérvei [9]

http://elte.prompt.hu/sites/default/files/tananyagok/VizualizacioATudomanykommunikacioban/ch06s02.html#ftn.d0e4784
http://www.magyarplakat.hu/pages/news/news-hu_HU.php
http://loveandunity.interneteurope.eu/~mimhu/database/photos/big/19952a.jpg


1. "A plakát nem lehet sem illusztráció, sem táblakép, hanem – csakis plakát.

A jó plakát csak a reklám tárgyát ábrázolhatja. A képi ábrázolás egyszerű és erőteljes, a szöveg rövid 
és megragadó legyen.

A plakát ne legyen unalmas.

2. A jó plakátot nem olvassák, nem nézik, hanem csupán megpillantják.

De a jó plakátot nemcsak az első pillanatban érzékelik, azt a szemlélő vizuális memóriája szemének 
recehártyájára „fényképezi” és az hosszú időn át ott dereng.

Rövid szöveg – optimálisan jó (a képpel összehangolt) betűtípus lehet biztosítéka a sikernek.

A plakát ne „meséljen”.

A jó plakát nem mindenkinek tetszik – de mindenkinek feltűnik.

Ha a plakát nem felel meg az általános „szépségideálnak”, akkor lesz igazán hatásos.

Mennél színvonalasabb dolgot (tárgyat, eseményt, eszmét) reklámozol, annál feltűnőbb legyen az 
azt hirdető plakát.

3. A megrendelő egyéni ízlése nem lehet mérvadó a plakát megítélésénél.

A propagandafőnök legyen tudatában annak, hogy a plakátot nem a maga és barátai 
gyönyörűségére rendeli. A rendelő ne kérje véleményét se barátjának, se levélhordójának, se 
titkárnőjének, se feleségének. Hallgasson meg műítészeket és reklámszakértőket.

A plakátot nem nagyítóüveggel nézik, hanem átlagosan 10–15 méter távolságból. Az utcára kerülő 
plakátot ne a szobában, hanem az utcán bíráljuk el.

4. Legyünk bizalmatlanok az olyan művészekkel szemben, akik készséggel teljesítik minden 
kívánságunkat.

Hatást keltő terveket ne dobjunk sose félre csak azért, mert a konkurensek közül senki sem 
jelentetett meg hasonlót. A grafikusnak adjunk teljes szabadságot, hogy mindég valami újat, 
meglepőt alkosson részünkre. Ne gondoljuk, hogy a művésznél jobban ítélhetjük meg: hibátlanul 
van-e egy figura vagy tárgy megrajzolva.

Kívánságainkat a tervezővel a munka megkezdése előtt közöljük, és ne, amikor már készen van a 
terv.

Ne fogadjunk el a plakátot, ha az nem szolgálja a célt, de ne változtassunk azon a magunk 
„elképzelése” szerint.

A plakátot minden esetben rosszabb lesz, ha a mi „hozzászólásunk” nyomán változtatnak rajta.

5. A plágium a szellemi szegénység és a tolvajösztön gyermeke. Óvakodj azoktól a „művészek”-től, akik 
minden kívánt stílusban képesek „alkotni”!

Minden jó művész alkotásának egyéni sajátossága van.

A célnak legjobban megfelelő művészt kell megtalálni.

Ez a siker biztosítéka.



Ha a művész megismeri a reklámozható tárgyat, annak előállítását (akár gyártás közben) és a témát, 
akkor lesz igazán jó a plakát.

Ha meggyőződtünk arról, hogy talentumos plakátművésszel van dolgunk, engedjük neki át a plakát 
megteremtését.

A művésznek ne adjunk ötleteket, hanem hívjuk fel figyelmét a plakát, a téma minden fontos 
összefüggésére."

Szórólap:

Ha szórólapot emlegetünk, akkor egy műfaj és formátum jut eszünkbe, bár a forma sokféle lehet, de 
bizonyos korlátok között mozog. Előfordul, hogy a szórólapot flyer-nek nevezik, ez inkább angol 
nyelvterületen használatos és onnan szivárgott be hozzánk is. Tartalmát tekintve a szórólap változatos. 
Szinte bármilyen témában készülhet, hirdetés, vagy közlemény is lehet a tartalma. Lehet például cég, vagy 
intézményismertető, készülhet eseményre, eseménysorozatra, műsor-, vagy programismertető is lehet stb. 
Alakjuk szabványban nem rögzített, a formátumot a praktikum, az esztétikum és gazdasági szempontok 
befolyásolják. Terjedelme egy, két vagy többoldalas. Lehet hajtás nélküli, vagy hajtogatott, de nem fűzött.

Lehet például leporelló is.

49-51. ábra. Szórólapok

http://www.petrilladesign.com/works/category/kiadvany#&panel1-1

(Petrilla Márton)

Leporelló:

A leporelló egyértelműen a formára utal.

A leporelló harmonikaszerűen hajtogatott kiadvány. A legkisebb gyermekek számára készülő meséskönyvek 
is gyakran ebben a formában készülnek, de ez a forma sokféle tartalom megjelenítésére alkalmas. 
Komponálásakor figyelni kell arra, hogy a leporellónak sok arca van. Láthatjuk egyszerre csak egy oldalát, 
vagy kettőt, vagy többet is. Akárhogyan hajtogatjuk, a kompozíciónak mindenhogyan jónak kell lennie.Az 
Idegen szavak és kifejezések szótára szerint Mozart Don Juan-jának egyik szereplője, Leporello nevéből 
származik ez az elnevezés.

http://www.petrilladesign.com/works/category/kiadvany#&panel1-1


52. ábra. II. Nemzetközi Építészeti Makettfesztivál – leporelló

http://www.behance.net/gallery/Pop-up-leporello-design-International-Model-Festival/1437123

(Mészáros Szani, iskolai feladat – MKE, 2010)

53. ábra. Transfabrik

http://www.clairepaq.com/TRANSFABRIK

http://www.transfabrik.com/

(Claire Paq, 2013)

Brosúra:

A brosúra tartalmi oldalról megközelítve rövid, tömör, a lényeget kiemelő ismertető anyag. Formai 
szempontból olyan füzet, amelynek a terjedelme nem haladja meg a 48 oldalt.

http://www.transfabrik.com/
http://www.clairepaq.com/TRANSFABRIK
http://www.behance.net/gallery/Pop-up-leporello-design-International-Model-Festival/1437123


54. ábra. Brosúra

http://doocab.com/of-creative-brochure-designs-for-inspiration-the-wondrous-
design/maxcdn.thedesigninspiration.com*wp-content*uploads*2012*01*Brochure-Design-001.jpg/

(Free Download 50 Fabulous Ex Le Of Creative Brochure Designs For Inspiration)

55. ábra. Brosúra

http://www.designbrochure.net/category/brochure-photo/

(feltöltötte: Brochure Design, 2012)

Prospektus:

A prospektus tájékoztató jellegű kiadvány. Bemutatja például egy cég tevékenységi körét, vagy termékekről, 
termékcsoportokról, aktuális akciókról, szolgáltatásokról, vagy egyéb lehetőségekről nyújt információt.

Ez a tartalom akár egy szórólapon is elférhet, de a prospektus nagyobb méretű és nagyobb terjedelmű 
kiadvány, mint egy szórólap és reprezentatívabb is.

Katalógus

A katalógus számba veszi például egy cég teljes árukínálatát, vagy szolgáltatásainak repertoárját, vagy 
ezeknek egy speciális szempontokból összeválogatott részét.

http://www.designbrochure.net/category/brochure-photo/
http://doocab.com/of-creative-brochure-designs-for-inspiration-the-wondrous-design/maxcdn.thedesigninspiration.com*wp-content*uploads*2012*01*Brochure-Design-001.jpg/
http://doocab.com/of-creative-brochure-designs-for-inspiration-the-wondrous-design/maxcdn.thedesigninspiration.com*wp-content*uploads*2012*01*Brochure-Design-001.jpg/


Terjedelme lehet hosszabb, vagy rövidebb is és lehet reprezentatív, vagy egészen egyszerű is.

Kiállításokhoz is készülnek katalógusok, amelyek tartalmaznak minden kiállított darabot képekkel, 
leírásokkal. Nagyobb kiállításokhoz a katalógus könyv alakban jelenik meg. Mivel különleges válogatást 
tartalmaznak, ennek megfelelően szép és értékes könyvek is lehetnek ezek a kiadványok.

56. ábra. IKEA katalógus, 2013

http://onlinecatalogue.ikea.com/HU/hu/IKEA_Catalogue/

57. ábra. TIMEX katalógus

http://across.hu/referenciak/timex-katalogus/64/492

(Across Média, 2012)

Névjegy

A személyes kapcsolatteremtés és kapcsolattartás fontos kelléke még ma is, az internet korában. Tartalmát 
tekintve különböző lehet. Egysoros: csak a tulajdonos nevét tartalmazó névjegy. Többsoros névjegy: lehet 
magán vagy hivatalos jellegű. A magánjellegű a tulajdonos nevét, tisztségét, foglalkozását, lakcímét, egyéb 
elérhetőségét tartalmazza. A hivatalos a munkahely adatait tartalmazza az előbbiekhez hasonlóan és a cég 
emblémáját, nevét. Olyan névjegykártya is van, amelyen a személyes és céges adatok is szerepelnek. A 
névjegy mérete legtöbbször 90×50 mm, vagy 85×55 mm de előfordul ettől eltérő kialakításban is.

A névjegy egészen különleges nyomtatvány is lehet. Egy jól megtervezett névjegy tükrözi gazdája 
egyéniségét, amennyiben magán névjegyről van szó.

A hivatalos névjegy és mellette a levélpapír, a boríték is nagyon fontos hordozója a cég arculatának.

58-60. ábra. Névjegyek

http://horvathtamas.tumblr.com/post/24407730224/kek-nevjegyek

(Feltöltötte: Horváth Tamás)

http://horvathtamas.tumblr.com/post/24407730224/kek-nevjegyek
http://across.hu/referenciak/timex-katalogus/64/492
http://onlinecatalogue.ikea.com/HU/hu/IKEA_Catalogue/


Elektronikus kiadványok

A nyomtatásra szánt kiadványok mellett ma már elektronikus felületekre is készülnek látványtervek, amelyek
ugyanúgy, szövegekből és képekből építkeznek. Az elektronikus felületek látványtervezéséhez ugyanazokat 
az alapelveket alkalmazzuk.

Vannak persze különbségek is. A nyomtatott anyagoknál a nyomdák, vagy a nyomtató által használt 
papírméreteket érdemes ismernünk, hogy gazdaságosan használjuk a papírt. Az elektronikus tartalmak 
esetében nem a papírméretek, hanem a képernyőméretek a fontosak. A számítógépekhez kapcsolt 
különféle méretű monitorok, a laptopok monitorjai, az okos telefonok és a tabletek kijelzői, mind más 
méretűek.

Nyomtatott kiadvány esetében hasznosabb cm-t, vagy a mm-t használni mértékegységként, a betűk 
méretét, és a léniák (vonalak) vastagságát pedig pontban szoktuk megadni. Amikor képernyőre tervezünk és 
programozó keze alá dolgozunk, akkor az objektumok és a betűk mértékegységeként is célszerűbb pixelt 
alkalmazni, a gördülékenyebb kommunikáció érdekében.

61. ábra. A mértékegység beállítása az InDesign Preferences (Beállítások) ablakban.

[9]   Idézet Ernst Growald a „DasPlakat – Spiegel” szerzőjétől. Szántó Tibor: A magyar plakát, Corvina, 
Budapest, 1986. 8-9. oldal.

http://elte.prompt.hu/sites/default/files/tananyagok/VizualizacioATudomanykommunikacioban/ch06s02.html#d0e4784
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