
16. tétel
• Mutassa be a tervezőgrafi kai munka során alkalmazásra kerülő 

színelméleti és színkezelési szabványokat történeti szempontból! 

• Beszéljen a különböző műfajoknál felmerülő színhasználati prob-

lémákról és a kivitelezéseknél a színellenőrzésről! 

• Mutasson be kortárs alkotókat, akik a színhasználat kreatív

lehetőségeit alkalmazzák munkásságukban! 

• Határozza meg a szín fogalmát, jellemzőit, az additiv és a szubtr-

aktív színkeverés tulajdonságait, a különböző

színrendszereket! 

• Részletezze a direkt szín fogalmát, használatának szükségessé-

gét, a Pantone-skála használatát!

• A színtan történeti áttekintése.

• A spektrum színei.

• Kis színpszichológia, a színek jelentése.

• Komplementer színpárok.

• Additív és szubtraktív színkeverés, RGB, CMY, CMYK, HSB, Lab.

• A direkt színek szerepe a tervezésben, színmintakönyvek.

• Színbontás különböző nyomtatási és kreatív nyomdai eljárásokhoz.

• Nyomtatott és online felületek színkezelésének problémái.

• Különböző grafi kai médiumok színhasználati lehetőségei, kortárs alkotók, példák.

• Direkt szín, fi zikai színminták, Pantone-skálák.

• Solid, Solid to Process, Process, Metal és Pastell Pantone-skálák.



A látás



A látás mint érzékelés

 Látószervünk a szemből, a látóidegekből és 

az agy bizonyos részeiből áll. A szemünket 

érő fény a retina látósejtjeit ingerelve elő-

ször kémiai jellé, majd elektromos impulzus-

sá alakul, amit a látóideg rostjai agyunk lá-

tóközpontjába vezetnek. A két szemünkkel 

látott kép egymástól kismértékben eltér, de 

ezt agyunk térbeli képpé alakítja át. A szem 

a fényingert olyan ingerületté alakítja át, 

amelynek következménye a külvilágban lévő 

különbségek felismerése, vagyis a látás.

Látószervünk tehát három nagyobb 
egységből épül fel:

• a szem, a látás érzékszerve
• a látóidegpályák
• az agyban lévő látóközpont







Retina

A retina (recehártya) a szemgolyó belső 

felületének nagy részét borító fényérzékeny 

hártya (felülete kb. 3 cm2). Felépítésének és 

működésének bonyolultsága miatt „az agy 

előőrsének” vagy „mini agynak” is nevezik, 

és ez nem csak metafora, az embrioná-

lis korban a retina és az agy ugyanabból a 

szövetből indul fejlődésnek. A retina két-
féle fotoreceptort tartalmaz, pálciká-
kat és csapokat, melyek különböző 
intenzitású fényingerekhez adaptá-
lódnak. A retinán a receptorok átlagos sű-

rűsége: 43.000/mm2.

A retina az emberi szervezet leginkább oxi-

génigényes szövete.



Pálcikák és csapok
A pálcikák a szürkületben vagy sötét-
ben való, ún. szkotopikus látás esetén 
működnek, ezek fogják fel a gyenge 
fényingereket. A spektrumról akromati-

kus érzet keletkezik, vagyis sötétben nem 

látunk színeket, csak szürkét, feketét, to-

vábbá nem látunk élesen sem. Periferiális 

látásunk is a pálcikák működésétől függ. Az 

emberi szemben körülbelül 120 millió pálci-

ka van. 

A csapok a világoshoz adaptálódtak, ez az 

ún. fotopikus látás, melyhez 30 candela/

m2-nél nagyobb fénysűrűség kell. A csapok 

a világosságra csak kismértékben, sokkal 

inkább a hullámhosszra érzékenyek, vagy-

is az általuk felvett ingerek a spektrumról 

kromatikus érzetet keltenek a szemlélőben. 

Egyszerűbben: a csapok segítségével 
érzékeljük a színeket, feltéve, hogy 
a megvilágítás elegendő. Az emberi 
szemben körülbelül 8 millió csap van.
A retina csapjai háromfélék lehetnek, mind-

egyik különböző abszorpciós (elnyelő) ké-

pességű jodopszint, vagyis fényérzékeny 

pigmentet tartalmaz.





Színérzékenység

A napfény energiájának eloszlását az ún. 

láthatósági görbe (vagy láthatósági függ-

vény) mutatja, eszerint szemünk csapja-
inak színérzékenysége a ráeső fény 
hullámhosszától függően változik. 
(Color Luminance)

A „legláthatóbb” (vagyis relatíve legvilágo-

sabb, legragyogóbb) a sárgászöld, mely a 

spektrum közepe táján van (550 nm), innen a 

két széle felé csökken a relatív spektrális vi-

lágosság, vagyis egyre sötétebbnek látszód-

nak a spektrumszínek. Legsötétebb az ibo-

lyakék és a vörös, mellettük a spektrum már 

nem látható része –az ultraviola ill. infravörös 

tartomány– pedig értelemszerűen fekete.

A láthatósági görbét úgy is elképzelhetjük, 

hogy ha a napfény spektrumáról szürke-

árnyalatos fényképet készítenénk, akkor a 

legvilágosabb szürke foltot a sárgászöld 

helyén látnánk, a többi fokozatosan egyre 

sötétebb szürke lenne.

Láthatósági görbe



A fizikai eredetű objektív színinger bonyolult agyi feldolgozás 
után hozza létre agyunkban a szubjektív színérzetet.

A szín nem objektív, az embertől független fizikai mennyiség, 
hanem érzet, tudattartalom, vagyis pszichológiai élmény.



A fény



A fény

A fény elektromágneses sugárzás: 
az elektromágneses sugárzásoknak 
azon hullámhosszú tartománya, ame-
lyet az emberi szem érzékelni tud. Az 

emberi szem a 390 és 750 nanométer hul-

lámhosszak közé eső elektromágneses su-

gárzást érzékeli.

A környezetünkben előforduló összes elekt-

romágneses sugárzás sorba rendezhető 

hullámhossz (illetve energia) szerint, ekkor 

kapjuk az elektromágneses spektrumot. 

Ezen belül a 380 nm és 780 nm közötti hul-

lámhosszú elektromágneses sugárzások 

az emberi szem számára is láthatók, eze-

ket látható fénynek vagy egyszerűen fény-

nek nevezzük. Fizikai természetét tekintve 

a fény - mint elektromágneses sugárzás - 

voltaképpen energia, amely a térben elekt-

romágneses hullámként terjed. 





Foton

A kvantumelmélet és a foton modern elmé-

lete olyan jelenségeket magyarázott meg, 

amelyek nem illeszkedtek a fény klasszikus 

hullámmodelljébe. Eszerint a fény és a töb-

bi sugárzási energia csak kis, kvantumok-

nak nevezett energiacsomagokban képes 

terjedni: a fény maga kvantált; a fény kvan-

tumai a fotonok. A foton az az elektromág-

neses jelenségekért felelős elemi részecs-

ke, ami a fény és a többi elektromágneses 

hullám minden formájáért felelős. Amikor a 

fény kibocsátódik vagy elnyelődik, mindig 

fotonok áramaként viselkedik. 

Tehát a fény egyszerre hullám és ré-
szecske is egyben.

A képen a fény mindkét állapota látszik, vagyis egyszerre vannak látható fényrészecskék és 

fényhullámok a képen



A fény

A világítás (szempontunkból) két legfonto-

sabb csoportja:

• A megvilágítás eredete szerint:

-természetes

-mesterséges

• A megvilágító fény színe szerint:

-polikróm (összetett, több színből álló, szí-

nes )

-monokróm (egyetlen hullámhosszal jelle-

mezhető)

-akromatikus (színtelen, „fehér”) 



Színhőmérséklet
A szilárd anyag izzítása során fényt bocsájt 

ki: az izzás kezdetén, kb. 800 kelvinen gyen-

ge vörös fényt, a hőmérséklet növekedésé-

vel egyre világosabb pirosat, majd sárgát 

(3.000 K). Azok az anyagok, amelyek ma-

gasabb hőmérsékleten is izzanak (és nem 

párolognak el előbb), elérik a fehéret (6.500 

K, fehérizzás), végül kékes színűek lesznek 

(9.000 K és e felett).

A megvilágító fényforrás színhőmér-
séklete befolyásolja az érzékelt szí-
neket: az alacsony színhőmérséklet 
sárgás-tompa színeket eredményez, 
a magas pedig kékes-éles-világos 
színeket, ahogy az alábbi ábrák próbál-

ják érzékeltetni.

A hőmérséklet növekedésével változik az izzó anyag színe

5000 K 6500 K 9300 K



A fény

A napfényt alapvetően színtelennek 
(akromatikusnak) látjuk, de ha prizma 
segítségével felbontjuk, előtűnnek a 
spektrum –a szivárvány– színei, vagy-
is a nap fénye több színből tevődik 
össze (polikromatikus). Ezt Newton 
munkássága óta tudjuk.

Üvegprizma segítségével ugyan már New-

ton előtt is színeire bontották a napfényt, de 

az angol fi zikus bizonyította először, hogy 

a színes alkotórészek tovább nem 
bonthatóak, vagyis a szivárvány kü-
lönböző monokromatikus fényekből 
tevődik össze. A színekre bontott fény 

egy gyűjtőlencsével újra akromatikus fény-

nyé összegezhető. 





A szín



A szín

Köznapi értelemben a szín a környezet tár-

gyainak látással érzékelhető azon tulajdon-

sága, amit olyan fogalmakkal írunk le mint a 

vörös, sárga, zöld és kék stb.

A különböző tárgyak a rájuk eső 
fényt különböző, rájuk jellemző mó-
don nyelik el illetve verik vissza. Az 
emberi látás a visszaverődő fények 
egyedi sajátosságát (hullámhosszát) 
színként érzékeli. Agyunk pedig az 
érzékelt színt az adott tárgy tulajdon-
ságaként értelmezi.

Tudományos szempontból a szín olyan a 

látással érzékelhető fi ziológiai érzet, ame-

lyet a látható fény kelt, méghozzá a hullám-

hosszától függő minőségben.



Fényelnyelés

Az anyag szelektív (v. spektrális) fényel-

nyelési képessége azt fejezi ki, hogy a fe-

lület nem veri vissza a ráeső összes fényt, 

hanem –szelektív módon– a spektrum 

egyes részeit visszaveri, más részeit el-

nyeli. Az anyag e képességét szelektív 

vagy spektrális visszaverésnek is mond-

hatjuk. (Absorption)

A köznyelvben az anyagnak ezt a felületi 

tulajdonságát nevezzük színnek.

Természetes nappali fényben a fehér felü-

let a fény nagy részét visszaveri, a fekete 

majdnem mindent elnyel, a szürke a fény 

egy részét elnyeli – de mindegyik esetben 

azonos arányban történik az elnyelés–

visszaverődés. 

A tárgy színe annak a fénynek a keve-
réke, amit a felület nem nyel el, ha-
nem visszaver. A sárga felület kéket 
nyel el, a vörös felület türkizkéket, a 
bíborvörös felület zöldet, stb.

Fehér, szürke és fekete felület fényelnyelése ill. visszaverése

(A beeső fény természetes és polikróm)





A szín

Az észlelt szín vizuális érzéklet, amit 

olyan szavakkal fejezünk ki, mint sárga, 

narancs, barna, vörös, rózsaszín, zöld, 

kék, vagy bíbor, illetve olyan akromatikus 

érzékletek nevével, mint fehér, szürke, fe-

kete; és olyan kifejezésekkel minősítünk, 

mint ragyogó, fakó, fényes, sötét, vagy 

ezek kombinációja.

Az észlelt szín függ a színinger 
spektrális tulajdonságaitól, az in-
gert létrehozó felület méretétől, 
alakjától, szerkezetétől, és környe-
zetétől; függ az észlelő adaptációs 
állapotától, tapasztalataitól, és a 
megfigyelthez hasonló érzékletere 
vonatkozó emlékeitől. 



A spektrum színei





Ez a ma ismert 12 osztatú színkör hosszú történeti fejlő-

dés során alakult ki. Már Newton is szerkesztett hét szín-

ből álló színkört (szerepelt benne a vörös, narancs, sárga, 

zöld, kék, indigó és ibolya). Később Goethe színelméle-

tében is fontos szerepet kapott a színek kör alakú elren-

dezése. A 12 színből álló színkör Hölzel és Itten munkája 

nyomán a XX. század hatvanas éveiben vette fel végleges 

alakját. A továbbfejlesztési próbálkozások a gyakorlati al-

kalmazás céljára túl bonyolultnak bizonyultak, ezért álta-

lában ma is az Itten-féle változatot használjuk.





A konstruktív színelmélet szerint a 12 osztatú színkör 

megszerkesztésekor alapszínként (vagy Itten szóhasz-

nálatával élve elsődleges színként, elsőrendbeli színként) 

kiválasztjuk a sárgát, a vöröset és a kéket. Ezek helyez-

kednek el az egyenlő oldalú háromszög csúcspontjain







A szomszédos színek egyenlő arányú keveréséből ki-

alakuló színek, az ún. másodlagos, vagy másodrend-

beli színek (a narancs, a zöld és az ibolya) kerülnek a 

hatszög csúcsaira, s végül a körülírt körön ismételten 

csak a szomszédos színek (ez esetben már persze 1-1 

elsődleges és másodlagos szín) keverékeként alakul-

nak ki az ún. harmadlagos, vagy harmadrendbeli színek





A színkörből egy fontos adat rögtön leolvasható, a 

szemben elhelyezkedő színek ún. komplemen-
ter vagy kiegészítő színpárok. Kiegészítő szí-

neknek (komplementer színeknek) nevezzük azokat a 

színingereket, amelyek additív vagy szubtraktív keve-

rése akromatikus (színtelen) érzékletet hoz létre. Ha 
valamely komplementer színpárnak megfele-
lő színű, azonos intenzitású monokromatikus 
fényt keverünk, fehér szín jön létre. Ha pedig 
az összekeverést festékpigmentekkel végez-
zük, akkor az eredmény semleges szürke lesz. 



A színek kutatói



Leonardo, Newton

 Leonardo da Vinci, a híres reneszánsz festő 

és tudós, a 15. – 16. század fordulóján ta-

lán az első volt, aki tudományos alaposság-

gal, a jelenségek gondos megfi gyelésével 

kereste a színek, a fények és az árnyékok 

törvényszerűségeit. Az volt a terve, hogy 

könyvet ír a művészetről, és ebben egy szí-

nelméleti fejezetet is szándékozott írni.

Isaac Newtont, a 17. – 18. század forduló-

ján egészen más szempontból érdekelték a 

színek. Fizikusként üvegprizmával kí-
sérletezve felfedezte, hogy a fehér 
fény a szivárvány színeire bontható, 
majd ismét fehér fénnyé egyesíthető. 
Newton a szivárvány színeit kiegészítette 

az abban nem található, de a festőanya-

gok között akkor már létező bíbor (vagy lila) 

színnel, és a színeket egy kör mentén he-

lyezte el.

Színkörében 7 szín szerepel: vörös, na-

rancs, sárga, zöld, indigó, kék és ibolya.
Newton színköre



Le Blon

Le Blon frankfurti rézmetsző művész a 18. 

század közepén rájött, hogy három szín-

nel, a sárga, vörös és kék színek egymás-

ra nyomásával a színkör minden színét, sőt 

azok fi nom átmeneteit is meg tudja valósí-

tani. Ő tekinthető tehát a háromszínnyomás 

feltalálójának, bár vele egy időben hasonló 

megoldásra jött rá egy vetélytársa, a párizsi 

Gautier is.



Goethe

A „költőfejedelem”, Goethe, a 18. -19. 

század fordulóján igen elmélyült színta-

ni kutatást folytatott. Főleg a színek fi zio-

lógiai-lélektani vonatkozásai érdekelték. A 

kiegészítő színekkel, a színes utóképekkel, 

a színek pszichológiai hatásaival kapcso-

latos megfi gyelései és megállapításai ma 

is helytállóak. „Mindazt, amit költőként al-

kottam, nem sokra tartom. Kiváló költők 

éltek koromban, még kiválóbbak előttem, 

s hasonlóan kiválóak fognak élni utánam. 

De hogy századomban a színtan bonyo-

lult tudományában én vagyok az egyetlen, 

aki tudja az igazat, erre büszke vagyok.” 

– írja Színtan című művében. Tanítványát, 

Schopenhauert, maga Goethe oktatta szí-

nelméletre. Schopenhauer volt az első, aki 

szerint a színérzet létrejöttében az agymű-

ködésnek igen jelentős szerepe van.

Goethe színköre



Heimholtz

Helmholtz a 19. században a spektrum hul-

lámhosszai és az általuk kiváltott színérzet 

kapcsolatát vizsgálta. A mai színelmélet 

alapját a Young-Helmholtz-féle három-szín 

elmélet képezi. Lényege, hogy az embe-

ri szem a színeket három különböző típu-

sú receptorral érzékeli, a vörösre érzékenyt 

protossal, a zöldre érzékenyt deuterossal, 

és a kékre érzékenyt tritossal.



Színkontrasztok



Magábanvaló színkontraszt

Előállításához a színeket tisztán, a 
legteljesebb világítóerejükben hasz-
náljuk fel. Amint a legerőteljesebb fény 

– árnyék kontrasztot a fekete – fehér fejezi 

ki, úgy jön létre a sárgából, vörösből és 

kékből a legnagyobb kifejező erejű ma-

gábanvaló színkontraszt. Előállításához 
legalább három, egymástól határo-
zottan elütő színre van szükség. Ha-

tásuk mindig tarka, harsogó, erőteljes és 

határozott. A magábanvaló színkontraszt 

hatásának ereje egyre csökken, amint a 

választott színek távolodnak a három első 

rendbeli színektől. 

A magábanvaló színkontraszt sokféle új ki-

fejezési minőséget ölthet, ha a világos – sö-

tét értékeken módosítunk.

Ha a színek tisztán szerepelnek egymás 

mellett, a színek felerősíthetik vagy csök-

kenthetik erejüket egymás társaságában. 

Ha fekete kontúrt kapnak méginkább elő-

térbe ugrik telítettségük. A legerősebb 

színkontraszt a sárga-vörös-kék alaphár-

masban van. 



A Fauve mozgalom jellemzője



Fény–árnyék kontraszt

A fény és az árnyék kifejezésének legerő-

teljesebb eszköze a festő számára a fehér 

és a fekete szín. E kettő között terül el 
a szürkék véghetetlen tónustípusa. 
Ha egy szín közelébe tesszük a szürkét, 

életet lehelnek bele, a szürke pedig letom-

pítja a színek világítóerejét. 

Karaktert és életet csak a szomszéd szí-

nek lehelnek belé, a szürke pedig gyön-

gíti erejüket, megszelídíti őket. Semleges 

közvetítőként rikító színbeli ellentéteket 

hidalhat át, mivel erejüket kiszívja, maga 

pedig megelevenedik tőlük.





Hideg–meleg kontraszt

A sárga, a sárgásnarancs, narancs, vörö-

sesnarancs, vörös és vörösesibolya szí-

neket általában meleg, a sárgászöld, zöld, 

kékeszöld, kék, kékesibolya és ibolya szí-

neket hideg színeknek nevezik.

A festészetben a perspektivikus és plaszti-

kus hatáskeltés fontos eszköze ez a kont-

raszt. Ha valamilyen kompozíciót egy meg-

határozott kontraszt szerint, tiszta stílusban 

akarunk kidolgozni, akkor az összes többi 

kontrasztot visszafogottan, csak mellék-

kontrasztként vagy egyáltalán nem szabad 

alkalmaznunk.







Komplementer kontraszt

A sárga – ibolya színállás Pl.: nemcsak a 

komplementer – kontrasztot tartalmazza, 

hanem erőteljes világos – sötét kontrasz-

tot is. 

A vörösesnarancs – kékeszöld színpár 

komplementer, de benne mutatkozik meg 

a hideg – meleg kontraszt legnagyobb 

ereje is.

Sok komplementer – kontrasztban festett 

képen az egymással komplementer kont-

raszthatásba lépő színeken kívül ezek ke-

verékszíneiből is láthatunk, amelyek köz-

vetítő és kiegyenlítő funkciót töltenek be. 

Ezek ugyanis mindkét tiszta színnel ro-

konságban állnak s így egyetlen családdá 

egyesítik őket. Sőt a keverékszínek gyak-

ran nagyobb tömegben szerepelnek, mint 

a tiszta színek. 

Impresszionisták kedvelt kontraszt megol-

dása, kék-narancs, vörös-zöld, ibolya-sár-

ga





Szimultán kontraszt

Szimultán kontrasztnak a következő je-

lenséget nevezzük: szemünk valamely 

adott szín meglátásával egyidejűleg, tehát 

szimultán módon megköveteli a komple-

menter színt, s öntevékenyen létrehozza, 

ha az nincs jelen.

A szimultán hatást nemcsak a szürke és 

valamely tiszta szín közötti feszültség 

hozhatja létre, hanem két tiszta szín is, ha 

nem pontosan komplementerek.

Mindkét szín megkísérli a másikat a maga 

komplementerévé kényszeríteni, ezáltal 

többnyire elveszítik reális, tényleges ka-

rakterüket, s új hatásokban ragyognak fel. 

A legmagasabb feszültségű, dinamikus 

izgalom hatását keltik! Stabilitásuk meg-

rendül, váltakozva vibrálnak.



Minőségi kontraszt

A szín minőségének fogalma a szí-
nek tisztasági vagy telítettségi fokát 
jelenti. Minőségi kontrasztnak a telí-
tett, ragyogó színek és a tompa, tört 
színek közötti ellentétet nevezzük.

• Meg lehet törni egy tiszta színt fehérrel. A 

szín karaktere ezáltal valamivel hidegebbé 

válik. 

• Meg lehet törni egy színt feketével. Álta-

lában véve a fekete megfosztja a színeket 

világító jellegüktől.

• Meg lehet törni a telített színt akkor is, ha 

fehéret és feketét keverünk hozzá: színes 

szürkék 

• Megtörhetjük a tiszta színeket úgy is, hogy 

a nekik megfelelő komplementer színeket 

keverjük hozzájuk. 



Mennyiségi kontraszt

A mennyiségi kontraszt két vagy több 
színfolt méretviszonyaira vonatkozik. 
A „sok és kevés”, a „nagy és kicsiny” el-

lentéte ez. Egy szín hatóerejét két tényező 

határozza meg. Az első a világítóerő, a má-

sodik a folt nagysága.



Színpszichológia





Zöld

• nyugtató hatású, enyhíti a depresszió és 

a szorongás tüneteit

• a megújulás, harmónia érzését adja

• az egészséget és nyugalmat szimboli-

zálja

• a béke és a természet színe

• a sötétzöld férfi as, konzervatív és jólétet 

sugároz

• a kék után a legkedveltebb szín

• a leggyakoribb szín, amely körülvesz 

bennünket a természetben, ezért is 

használják gyakran háttérként a belső-

építészek

• az emberi szem számára a legkönnyeb-

ben észrevehető és megkülönböztethe-

tő szín.

• a kórházakban gyakran használják ezt a 

színt, hogy megnyugtassák a betegeket.



Zöld

A zöld színt az egészséggel, nyugalommal, 

a természettel és a pénzzel hozzuk össze-

függésbe, de a kékhez hasonlóan a békét 

is szimbolizálja. A természetben a leggyak-

rabban előforduló szín. Az emberek által 

legkönnyebben észrevehető és talán leg-

pihentetőbb szín. Természetesen sok 
egészségmegőrzéssel foglalkozó cég 
használja, de előszeretettel használ-
ják a biotermékekkel foglalkozók is. 
A pénzügyi szektor elsődleges színe 
is a zöld. Színkombinációban leginkább a 

sárgával harmonizál, de a kékkel is a termé-

szetességet harmóniát áraszt.



Piros

• izgalmas, kalandos, erős, barátságos, 

dinamikus

• a szerelmet és szenvedélyt szimbolizálja

• a pirosnak ösztönző, stimuláló, energeti-

záló hatása van

• a piros fi gyelemfelhívó, mivel azonnal 

magára irányítja a fi gyelmet

• növeli a lelkesedést, emeli a vérnyomást, 

a légzést, a szívverést és a pulzusszámot 

(lehet, hogy ezért lett a szerelem színe?)

• tettre ösztönöz, növeli az önbizalmat

• Figyelemfelkeltő, gyors cselekvésre ösz-

tönöz, ezért gyakran használják a pirosat 

a leárazásoknál és a reklámokban.

• Világszerte a kommunista és szocialista 

pártok színe.

• A piros autókat gyakrabban lopják



Piros

Akik a piros színt kedvelik energikusak, fel-

szabadultak, nyitottak. A szín erős érzelme-

ket vált ki. A szerelem, a szenvedély színe 

is a sötétebb árnyalatai dühöt, bátorságot, 

vágyódást, haragot is sugallnak. 

Leginkább a figyelem felkeltése a fi-
gyelem odavonzására a legfőbb is-
mérve. A legtöbb tiltó tábla, fi gyelmeztetés, 

kiemelés a piros színnel történik, egyszerű-

en azért, mert gyorsan észrevesszük. Ha pi-

rosat látsz, úgy érzed, sürgetnek. Gondolj 

csak a boltokban az “akció” szóra!

Nagyon jól működik háttérként, ott ahol kat-

tintást akarunk elérni, ott ahol a fontos mon-

danivalót emelünk ki, tehát tettre sarkall! 

Előszeretettel használja az élelmi-
szeripari is, mert fokozza az étvágyat. 





Kék

• az óceán és az ég színeként folyamato-

san jelen van az életünkben

• békét és nyugalmat áraszt

• nyugtató kémiai anyagok termelését in-

dítja el a testünkben, ezért gyakran hasz-

nálják hálószobában

• növeli a munka hatékonyságát, támogat-

ja az intuíciót

• hideg színként ismert

• megbízhatóságot, elkötelezettséget, in-

telligenciát sugall – ezért állásinterjúra ja-

vasolják a kék viseletét



Kék
A kék szín kedvelői általában a gyermekek 

és a fi atalok. A kékről a békére, a vízre és a 

kék égboltra asszociálunk. A szín bizton-
ságérzetet nyújt, de hideg színként 
tekintünk rá. Sok színnel kombinálható, 

pirossal erőteljes lesz, viszont kicsit ellen-

súlyozza azt. Sárga kombinációval azonnal 

a kék égen lévő napot juttathatja eszünk-

be, ami jókedvet fog felidézni számunkra. A 
világosabb kék derültséget, optimiz-
must, a sötét tónusúak bölcsességet 
és tudást szimbolizálnak. Az zöld és a 

fehér mellett az egészség megőrzésében 

előszeretettel használják hirdetésekhez, 

csomagolás tervezéséhez. Takarítással, 

tisztítással foglalkozó cégek alapszíne a 

zöld mellett. 



Sárga

• vidám, jókedvű, szeretetteljes szín

• melegséget, energiát sugall

• stimulálja az idegrendszert és a mentális 

folyamatokat

• optimizmust és boldogságot áraszt

• ösztönzi a kommunikációt

• inspirál és beindítja a kreativitást

• aktivizálja a memóriát és elősegíti a kon-

centrációt

• az arany árnyalat a pozitív jövő ígéretét 

hordozza



Sárga

A sárga szín növeli a jókedvet, optimiz-
must, fiatalságot áraszt. Szimbolizálja 

a napsütést, boldogságot és erőt ad. Fi-

gyelemfelkeltő jellege miatt több vállalat is 

használja logójában, így például a McDo-

nald’s. Célravezető szín, így a piros mellett 

kiemelésként is használhatod, pl. egy fekete 

háttér előtt különösen ráirányul a fi gyelem. 

Ne használd, ha exkluzív és drága dolgok 

csomagolását tervezed, mert sokan gyer-

metegnek gondolják.





Narancssárga

• melegséget, barátságosságot, megbíz-

hatóságot sugall

• körültekintésre fi gyelmeztet

• a piros közeli rokona

• sok pozitív és negatív érzés társul hozzá 

és talán a legmegosztóbb szín is: gyak-

ran vált ki az emberekből szélsőséges 

„imádom” vagy „utálom” érzést

• stimulálja az aktivitást

• erősíti az immunrendszert

• növeli az étvágyat

• elősegíti a szocializációt

• tettre ösztönöz: vásárlásra, eladásra, 

előfi zetésre



Narancssárga

A narancssárga fi atalos szín, ez a cselek-

vés, valamint a nagylelkűség színe is. Ke-

vert szín, hiszen a piros és a sárga keve-

réke. Érzelmeket, melegséget sugároz 

magából, ugyanakkor ez a szín a fi gyelem-

felkeltésre is szolgál. A marketingben a 
narancssárga agresszíven hathat és 
cselekvésre buzdít. Vásárolj, siess! A 

játékipar előszeretettel használja fi atalossá-

ga miatt, de élvezeti cikkek és élelmiszerek 

esetében is sokan használják csomagolás-

ra, sőt online térben is nagy jelentősége van 

hasonlóan a piroshoz.



Lila

• a királyság színe, hatalmat, jólétet, luxust 

sugároz

• nőies és romantikus

• mivel ritka a természetben, művinek 

hathat

• a lila testesíti meg a harmóniát a piros di-

namizmusa és a kék nyugalma között

• a titokzatos és királyi tulajdonságai miatt 

a lilát előszeretettel használják a nagyon 

kreatív és különc emberek

• lenyugtatja az elmét és az idegeket

• ösztönzi a kreativitást



Lila

Ez a „legszexibb” szín. Gondolj a híres par-

fümökre! A márkák előszeretettel gyárta-

nak hölgyeknek készült, lilába csomagolt 

illatokat. Emellett a különféle ránctalanító 

krémek, kozmetikumok doboza is gyakran 

ilyen színű. A lila szín kedvelői gyakran mű-

vészeti beállítottságúak, a színt a gazdag-

sággal, sikerrel, bölcsességgel hozzuk ösz-

sze. A lila emellett nemes, királyi szín is. A 

márka, amely a lila színt választja, bölcses-

séget és kreativitást sugároz magából. Erő-

teljes szín, de logóban és weben viszonylag 

ritka a használata, mégis van pár márka, 

logó ami azonnal eszünkbe jut a liláról.





Rózsaszín

• az élénk rózsaszín fiatalos, vidám 
és izgalmas, ugyanolyan magas 
energiaszinttel, mint a piros

• érzéki és szenvedélyes anélkül, hogy túl 

agresszív lenne

• ha a piros szenvedélyességét tompítjuk 

a fehér tisztaságával megkapjuk a hal-

vány rózsaszínt, amelyet a romantikához 

kapcsolnak

• az élénk rózsaszín, csakúgy, mint a piros 

növelni tudja a vérnyomást, szívritmust, 

pulzust

• tettre és magabiztosságra ösztönöz

• a halvány rózsaszín viszont nyugat



Barna

• stabilitás, megbízhatóság, elérhetőség

• anyaság, gondoskodás, termékenység 

színe

• a Földdel való kapcsolat, és ezál-
tal minden természetes és orga-
nikus dolognak a színe

• semleges színnek számít, a dizájnerek 

előszeretettel használják háttérként, 

nyugtató, harmonizáló hatása miatt



Szürke

• értelem, tudás, bölcsesség színe

• klasszikus, kifi nomult, előkelő

• a pesszimizmust, melankóliát, unalmat 

is reprezentálja

• méltóságteljes, konzervatív, tekintélyt 

parancsoló

• teljesen semleges szín, ezért gyakran 

használják háttérként



Fekete

• mérvadó és erős szín

• mivel erőteljes érzelmeket gerjeszt, túl 

sok belőle nyomasztó lehet

• megnyugtató ürességet áraszt

• a nyugati kultúrában a fekete a gyász 

színe

• a fekete a színek hiányát reprezentálja, 

az ősi űrt, az ürességet

• klasszikus szín az öltözködésben, va-

lószínűleg mert a fekete ruha optikailag 

karcsúsít és időtállóan divatos

Egyszerre sugall eleganciát és ridegsé-
get, erőt, merevséget, de más színek-

kel kombinálva csodát érhetünk el vele. 

Nagyon sok logó alapszíne a piros-fekete, 

nem véletlenül, mert ez a kombináció erőt 

és tiszteletet mutat. Ha a fekete színről 

beszélünk, akkor elmaradhatatlan kom-
binációja az arannyal és az ezüsttel, 
ami a luxust és a gazdagságot jelké-
pezi. Sok márka használja a feketét, hi-

szen olyan erőt, tiszteletet sugároz, mint 

semmi más, ellenben nagyon elegáns.

A fenti példák mellett általában véve minden cégnek létezik 

fekete-fehér logóvariációja



Fehér

• semlegesség, erkölcsösség, béke, nyu-

galom, tökéletesség színe

• a tisztaságot jelképezi, ezért hordanak 

az orvosok fehér köpenyt és esküsz-

nek hagyományosan fehér ruhában a 

menyasszonyok

• támogatja a szellemi tisztaságot is: az 

akadályok elgörgetésére és a gondola-

taink megtisztítására ösztönöz

• az új kezdetet szimbolizálja

• tágítja a teret



Színek élettani hatásai

Laboratóriumi körülmények között az ala-

nyokat bekötött szemmel színes lámpákkal 

világították meg. Eszerint:

A vörös az idegrendszerre serkentőleg és 

izgatólag hat. Növeli a vérnyomást és a per-

cenkénti légzésszámot. 

A narancssárga kedvezően befolyásolja 

az emésztőszervi működéseket és csök-

kenti az anyagcsere zavarait. 

A citromsárga serkenti az agytevékeny-

séget, zöldes árnyalatában nyugtatólag hat. 

A zöld is nyugtatólag hat az idegrendszer-

re, csökkenti a vérnyomást, tágítóan hat az 

erekre. 

A kék lázcsillapító hatású, csökkenti a fáj-

dalomérzést, vérnyomást, pulzust és a per-

cenkénti lélegzetvételt. 

Az ibolya (lila) kedvező hatású a szívmű-

ködésre.





https://visme.co/blog/color-combinations/ http://photographyblogger.net/22-great-
examples-of-photos-that-use-contrasting-

color/

     Két oldal színkontrasztok nézegetéséhez: 



http://www.szinkommunikacio.hu/11_28.htm

http://elte.prompt.hu/sites/default/fi les/tananyagok/VizualizacioATudomany-

kommunikacioban/ch04s03.html

http://www.mogi.bme.hu/letoltes/OPTIKAI%20&%20OPTOMECHATRONI-

KAI%20T%C3%81RGYAK/OPTIKA%20K%C3%96NYV%20(%C3%81BRA-

H%C3%81M)/21.fejezet.pdf

http://cegarculat.hu/hogyan-hatnak-a-szinek-a-marketingben/

https://pszichozona.hu/szinpszichologia/

https://jegboszi.blog.hu/2008/09/25/szinkontraszt_1


