
16/2. 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.



Színrendszerek



Színrendszerek

A 20. században megfogalmazódott az 

igény a színek számszerűsítésére, mérésé-

re is. 1905-ben Munsel amerikai festőmű-

vész egy mintegy 4000 tagból álló közel 

egyenközű színmintagyűjteményt és 
egy színrendszerezést dolgozott ki. Ezt 

a színrendszert igen elterjedten alkalmazzák 

ma is. A másik fontos színrendszert és szín-

mintagyűjteményt a német kémikus-fi zikus 

Ostwald hozta léte 1939-ben. Ez a rend-

szer a színharmóniákon alapul. Az építészek 

számára dolgozta ki a Coloroid színrend-

szert és színminIákat a magyar Nemcsics 
professzor l980-ban. Ez a színrendszer a 

színpreferencián alapul.



Szervezetek

A Nemzetközi Világítástechnikai Bi-
zottság l93l-ben kezdte meg a színekkel 

kapcsolatos terminológia és a színmérés 

szabványosítását. l964-ben egy „kiegészí-

tő” színmérőrendszert is bevezettek. Ezek a 

nemzetközi szabványok a magyar szabvá-

nyokban is helyet kaptak.

A CIE (Commission Internationale de 
la Éclargie) az egész világra kiterje-
dő nonprofit szervezet. Minden 4. év-

ben nemzetközi konferenciát, és azt követő-

en szekciótalálkozókat tart. A másik nagy 
nemzetközi színbizottság az AIC. En-

nek is van magyar nemzeti bizottsága. Míg 

a CIE elsősorban a világítással kapcsolatos 

méréstechnikai kérdésekkel foglalkozik és 

ezen belül a színek méréstechnikájával, ad-

dig az AIC fő céIja a színekkel kapcsolatos 

tudományos, művészeti és oktatási munka 

koordinálása. Az AIC is 4 évenként tartja 

nemzetközi konferen ciáját, de a CIE-hez ké-

pest 2 év eltolással. Magyarország a színek-

kel kapcsolatos kutatásban élen jár.

A CIE weblapja



Trikromatikus színrendszer

A színek egyértelmű, objektív leírá-
sára és meghatározására a CIE 1931-
ben elfogadta az additív színkeveré-
sen alapuló trikromatikus színmérő 
rendszert. Azóta ezt a színmeghatározási 

rendszert mindenütt elfogadták, és alkalma-

zása egyre nagyobb teret nyer. A CIE additív 

színkeverési kísérletek alapján meghatáro-

zott függvények segítségével írja le a színe-

ket. A tapasztalat azt mutatta, hogy 
három független alapszínbőI bármely 
szín additív módon kikeverhető. A há-

rom alapszín tetszőlegesen váIaszíható, 

csak függetlenek legyenek, vagyis egyiket 

se lehessen a másik kettőből kikeverni.



RGB

A CIE áItal váIasztott alapszínek 

a 700 nm hullámhosszúságú vörös (R), 
az 546,1nm-es zöld (G) 
435,8 nm-es kék (B) 

Egyenlő energiájú (W) fényfonásnak azt a 

fényfonást nevezzük, amelynek spektrális 

teljesítményeloszlása állandó. Másképpen: 

380-tól 780 nmig egyenlő hullámhossztar-

tományokban a kisugárzott teljesítmény 

ugyanakkora. Kísérletekkel megállapították, 

hogy ha a váIasztott piros, zöld és kék alap-

színeket rendre

1 : 4,5907 : 0,0601

arányban keverik, akkor az a fehér szín adó-

dik, amely azonos az egyenlő energiájú fény-

fonás színével.

AZ RGB SZÍNRENDSZERNÉL FÉNY-
SZÍNEKRŐL BESZÉLÜNK.



Az RGB skálán egy színt az határoz meg, hogy mily-

en intenzitású a három komponense. Ezen koncepció 

szerint rajzolható egy háromdimenziós modell, ahol a 

3 tengely sorra a 3 alapszínt adja meg, 0 és valamilyen 

maximális érték (általánosságban 1 vagy a 255) 
között, és ezen határokon belül értelmezhető a színtér 

összes eleme. 

Ha mindhárom 0, akkor az eredő szín fekete lesz, ha 1 

(vagy a maximum), akkor fehér, az összes köztes érték 

eredményezi a különböző árnyalatokat, mint pl.: 

Piros és zöld maximum sárgát eredményez

Kék és zöld maximum türkiz színű lesz

Piros 0,5 (vagy a maximum fele), kék maximum pedig lila



RGB

A számítógép színmegjelenítése, működé-

séből adódóan az additív színkeverést al-

kalmazza. A fényszínek csak átvilágítva 
(monitor, tv-képernyő), illetve vetítve 
hozhatók létre. Minden szín leírható a vö-

rös, a zöld és a kék (azaz a RED-GREEN-

BLUE) árnyalataival, ezért a gyakorlatban 

egy adott színt a számítógépen az RGB ér-

tékekkel adhatunk meg, az RGB sorrendet 

alkalmazva. 

LED panel



CMY

A CMY, vagy más néven a szubtraktív (ki-
vonó) színrendszer alapmodellje a nyomta-
tás során lejátszódó színkeverés. Eb-

ben a rendszerben azt mondjuk meg, hogy 

mennyi kékeszöld (Cyan), bíbor (Magen-

ta) és sárga (Yellow) színt kell kivonni a fe-

hérből, hogy a keverék a kívánt színérzetet 

keltse,  vagy a gyakorlatban mennyi ilyen 
festéket kell felvinni a fehér lapra a 
megkövetelt színérzet kiváltása cél-
jából. A CMY színrendszer úgy származtat-

ható RGB-ből, hogy a derékszögű koordi-

náta-rendszerben történő ábrázolás esetén, 

a színek és inverzeik felcserélődnek. A ko-

ordináta-rendszer kezdőpontjában a fekete 

található, és az alapszínek a tengelyeken he-

lyezkednek el.

CMY és CMYK esetében festékszínek-
ről beszélünk.



CMYK

CMYK rendszer alkalmazását az indokol-

ja, hogy a három alapszín csak elméletileg 

ad feketét, a gyakorlati kivitelezés során ez 

azonban csak sötétbarnának felel meg. A 
fekete festékanyag alkalmazásával 
ez a probléma orvosolható, továbbá a 
mély színek intenzitása fokozható. A 

fekete kulcsszín (Key) alkalmazása esetén az 

alapszíneket arányosan módosítani kell.

A CMYK színrendszer a nyomdaiparban 

használatos. Az offset technológiáról külön 

tételben foglalkozok bővebben.











Különbségek

A legnagyobb gond, hogy az egyik szín-
tér nem teljesen konvertálható line-
árisan át másikba. Mások az összetevő 

színek (Piros Zöld Kék / Világoskék Magenta 

Sárga), más a szín keletkezése (összeadódik 

/ kivonódik) és más a megjelenés módja (ki-

bocsátott fényösszeadódó színe/ festékfol-

tok fedéséből visszaverődő fény színe). Nem 

lehet tehát tökéletesen leképezni ugyanazt a 

színárnyalatot.

A CMYK színskála technológiailag 
az RGB részhalmazának tekinthető, 
ezért a nyomdai grafika színei (CMYK) 
aránylag jól leképezhetőek netes fe-
lület (RGB) színeire. Fordítva azonban 
nem.

A különböző konvertáló programok ad-

nak egy megközelítőleg korrekt eredményt, 

de nagyon gondos színbeállítást igényel a 

nyomdai grafi kai anyagok készítése, hogy a 

lehető legközelebbi színárnyalatot állítsunk 

elő. És persze gyakran sok és költséges pró-

banyomat is szükséges, hiszen CMYK –ban 

készült grafi kák is RGB monitoron születnek.



HSB

A HSB színmód azt jelenti, hogy a kép-
pontot a Hue, Saturation, Brightness 
(színezet, telítettség, világosság) pa-
raméterekkel jellemezzük. 
A színezet jelenti a képpont színét, vagy-

is milyen hullámhosszúságú fényt sugároz 

(vagy ver vissza), ez egy konkrét érték a 380-

780 nm közti tartományban. A telítettség az 

jelenti, mennyire tiszta (hétköznapi szóhasz-

nálattal sötét-világos) színről van szó. A tel-

jesen telített (tiszta) színben nincs fehér szín, 

de a fehér hozzákeverésével tudjuk kevés-

bé telítetté tenni, vagyis halványítani. A vilá-

gosság ismét egy pontosan (akár számmal) 

leírható jellemző, egy képpont világossága 

azt jelenti, hogy a fekete - fehér skálán hol 

helyezkedik el. Mennyire fehér, szürke, vagy 

fekete. Ezt például százalékos megadással 

írhatjuk le.





LAB
Az eddig bemutatott színmodellek a sze-

münkhöz vagy eszközeinkhez igazodtak.

A CIE egy eszközfüggetlen, elméleti 
színtér, amit a Nemzetközi Színbizottság 

(Commission Internationale de l‘Eclairage) 

1931-ben a szín szabványos nemzetközi 

mérésére fejlesz tett ki. Ezt 1976-ban módo-

sították, és a CIE L*a*b* nevet kapta (egy-

szerűsítve LAB-nak nevezünk). 

Az L a színtől független fényességet 
(Luminance) jelöli. Értékét százalékban adják 

meg (0-tól 100-ig). 

Az a a zöld és a vörös közti átmenetet, 
a b pedig a kék és sárga közti átme-
netet jellemzi. Értékük -1 és +1 között vál-

tozik. A grafi kai programok a számítógépes 

adattárolás sajátosságainak megfelelően 

gyakran -128-tól +127-ig terjedő intervallu-

mot használnak. 

A legtöbb színt a Lab színtér tartalmazza. 

Ennél jóval szűkebb a monitor, és még szű-

kebb egy nyomtató által megjeleníthető 

színtér. 
Különböző eszközök által megjeleníthető színek a CIE-Lab színtérben

(fehér: szkenner, zöld: monitor, fekete: nyomtató)



LAB

Ezt a színrögzítési módot egyébként a szí-
nes televíziós képátvitelhez dolgozták 
ki. A színes televíziózás kezdeti időszaká-

ban fontos volt, hogy a kisugárzott színes 
adást a fekete-fehér készülékek is 
tudják fogni fekete-fehérben. Ezért az 
egyik csatorna a “világosságjel”, ez 
egy önmagában is használható feke-
te-fehér képet hordoz. A szín-informáci-

ót a másik két csatorna adja hozzá, mintegy 

kiszínezve azt. Az “a” betűvel jelölt csatorna 

a telített zöld és bíbor komplementer színpár 

közötti színeket tartalmazza. A “b” csatorna 

a telített sárga és kék színek közötti értéke-

ket hordozza. A számítástechnikában a Lab 

mód a Kodak Photo CD képformátummal 

jelent meg. Ezt eredetileg a televízión való 

visszajátszásra fejlesztették ki. Ennek a szín-

kezelésnek számos gyakorlati előnye van, 

ezért fontos ismerni. An example of color enhancement using LAB color mode in Photoshop. The 

left side of the photo is enhanced, while the right side is normal.



Direkt szín

A direkt szín olyan speciális, előre kike-
vert festék, amelyet a nyomdai alapszínek 

helyett vagy mellett használnak, és amely-

hez a nyomógépben külön nyomólemezt al-

kalmaznak. Akkor használunk direktszínt, ha 

kevés színt határoz meg, és a színpontos-
ság elengedhetetlen feltétel. A direkt-

színfestékek pontosan képesek visszaadni a 

négyszínes színek színtartományán kívül eső 

színeket. A nyomtatott direktszín tényleges 

megjelenését azonban a nyomda által kike-

vert festék és a nyomtatáshoz hasz-
nált papír együttese határozza meg, 
nem azok a színértékek, amelyeket a képhez 

a felhasználó vagy a színkezelő rendszer be-

állított. Amikor direktszínértékeket defi niál, 

akkor csupán a színnek a képernyőn vagy a 

nyomtatón való szimulált megjelenését írja 

le, amit az eszközök színtartománybeli kor-

látai is befolyásolnak.



Pantone

A Pantone egy New Jerseyben, Carlstadtban 

található cég. A vállalatot legjobban a Pan-

tone Színegyeztető Rendszerről, Pantone 

Matching System (PMS) ismerik, amely egy 

szabadalmaztatott színtér, amit különböző 

iparágak használnak, elsősorban nyomta-

tásra. A vállalat elsődleges termékei 
a Pantone Kézikönyvek, amelyek nagy-

számú és apró (körülbelül 6×2 inch, 15×5 

cm) vékony kartonlapokból állnak, az egyik 

oldalára egy sor, a vállalatnál megtalálható 

színminta van nyomtatva, legyezőszerűen 

összefűzve. 

A PMS mögött rejlő ötlet az volt, hogy 
a tervezők be tudják tartani a színhű-
séget, amikor az adott szín termelési 
fázisba kerül, függetlenül attól, mi-
lyen berendezést használtak a szín 
előállítására. Ezt a rendszert széles kör-

ben átvették a grafi kus tervezők, a repro-

dukálók és a nyomdák. Pantone azt ajánl-

ja, hogy évente vásárolják meg az évente 

kiadott színmintáit, mivel az idő elteltével a 

színek sárgássá válhatnak (kifakulnak). 





HKS, TOYO, stb.

Amellett hogy a Pantone a legnépszerűbb és 

legelterjedtebb gyártó, léteznek mások is a 

piacon. 

HKS: egy német festékgyártó, a Pantone-hoz 

hasonló színmintákat gyárt.

FOCOLTONE: szintén egy direkt szín rend-

szer

TRUMATCH: eredetileg digitális nyomtatás-

hoz kitalált direkt szín rendszer

TOYO: festékgyártó, szintén színpalettákat 

ad ki



Színmérés

A színmérés során műszer segítségével 

meghatározzuk a szín paramétereit. A kor-
szerű színmérő készülékek összete-
vői: a spektrofotométer és a számító-
gép. Ezekkel a műszerekkel minden színt 

meg lehet mérni, kivéve a speciális hatások 

(metál, gyöngyfény, fl oureszkáló) színeit.

A spektrofotométer hullámhosszanként méri 

meg a felület fényvisszaverő képességét. 

A mért adatokból a számítógép, a beállítá-

sunknak megfelelően, a színmérő számo-

kat adja meg, vagy grafi kusan jeleníti meg a 

színjellemzőket. 

A spektrofotométer berendezéseket csopor-

tosíthatunk a mérés hullámhosszának tar-

tománya szerint. Eszerint lehet ultraibolya, 

infravörös vagy látható tartományban mérő 

spektrofotométer. A fényelbontás módja 

szerint rácsos vagy prizmás spektrofotomé-

tereket különböztethetünk meg. Ezenkívül 

a működési elvet tekintve megkülönböztet-

hetünk egy fényutas spektrofotométert, két 

fényutas spektrofotométert és osztott fényu-

tas spektrofotométert. 



Színprofil

A színprofi l egy eszközt (például egy projek-

tort) vagy egy színteret (mint az sRGB) ka-

rakterizáló adathalmaz.

A legtöbb színprofi l ICC-profi l formájában lé-

tezik, amely egy kis méretű, .ICC vagy .ICM 

kiterjesztésű fájl.

A színprofilok beágyazhatók a kép-
fájlokba az adatok színskála-tarto-
mányának megadása érdekében. Ez 
biztosítja, hogy a felhasználók ugyan-
azokat a színeket látják a különböző 
eszközökön.

Minden, színeket feldolgozó eszköznek ren-

delkeznie kell saját ICC-profi llal, ha ez telje-

sül, akkor a rendszer teljes egészében szín-

kezelt munkafolyamattal rendelkezik. Ilyen 

munkafolyamat esetén biztos lehet benne, 

hogy a színek nem vesznek el és nem mó-

dosulnak.



Színkezelési problémák

A színmodell meghatározza az értékek kö-

zötti kapcsolatot, a színtér pedig megadja, 

hogy abszolút értelemben milyen színt je-

lentenek az értékek. Néhány színmodellnek 

(mint például a CIE L*a*b) rögzített a színte-

re, mivel közvetlenül kapcsolódik az embe-

ri színészleléshez. Az ilyen modelleket esz-

közfüggetlennek. Más színmodelleknek 
(például RGB, HSL, HSB, CMYK stb.) 
több színterük is lehet. Ezek a model-
lek függenek a hozzájuk rendelt szín-
tértől vagy eszköztől, ezért ezeket 
eszközfüggőnek.

Változó színterek használata esetén a színek 

megjelenése eltolódhat a dokumentumok 

különböző eszközök közötti átvitelekor. A 
színeltérések a képforrások különb-
ségeiből adódhatnak, továbbá abból, 
ahogyan a szoftverek meghatározzák 
a színeket. Okozhatja őket a nyomathor-

dozó (az újságpapíron kisebb a megjelenít-

hető színtartomány, mint a magazin minő-

ségű papíron), valamint egyéb természetes 

eltérések, például a monitorok gyártási kü-

lönbségei, illetve a monitor kora.

 A különféle eszközök és dokumentumok színtartománya


