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A KIADÓ SZEREPE

Azt a céget nevezzük hagyományos kiadónak, amely 
ha számára érdekes kéziratot kap egy szerzőtől, 
akkor abba időt és energiát fektet.

A szerző felajánlja kéziratát egy könyvkiadónak és ha 
az érdekesnek találja, illetve gazdasági szempontból 
is lát benne fantáziát, akkor létrejöhet a szerződés. 
Ez esetben a szerző, szerzői díjat kap a kiadótól, ami-
nek mértéke az általános gyakorlat szerint 8–10% kö-
zötti. Ez azt jelenti, hogy a megjelenő könyv fogyasz-
tói árának 8%-a illeti meg a szerzőt, illetve valamilyen 
eladás utáni százalékban is meg szoktak állapodni. 
Ekkor, mivel a kiadó vállalja az anyagi kockázatot, 
ő teszi bele a pénzét, ezáltal a nyereség nagyobb része 
is a kiadóé lesz.



MAGÁNKIADÁS

A másik megoldás a magánkiadás amikor az anyagi 
kockázatot, a szerző vállalja, viszont ebben az eset-
ben minden a kiadással kapcsolatos probléma meg-
oldása is a szerzőre vár, igaz a haszon is a szerzőnél 
marad. Valamint a szerző tulajdonában maradnak 
a szerzői jogok is, nem kell lemondania róluk a kiadó 
javára, amit utólag nem lehet visszacsinálni, hiszen 
a kiadóval kötött szerződéssel hosszú évekre birtokba 
adja a szerzői jogot.

Ma Magyarországon a könyvkiadás joga mindenkit 
megillet, tehát bárki lehet a maga könyvének kiadója. 
Ezt hívjuk magánkiadásnak. A megjelenő mű tartalmá-
ért a szerző és a kiadó felelős.

Tartalmi szempontból tehát gyakorlatilag nincs korlát. 
Íme néhány ötlet:

• verseskötet
• regény
• mesekönyv
• novella
• családtörténet fotókkal, régi dokumentumokkal
• szakácskönyv családi receptgyűjteményből
• fotókönyv utazásról, családról



KÖTELESPÉLDÁNY
A kötelespéldány a könyvekből és más sajtótermé-
kekből a nemzeti könyvtárnak , illetve más meghatá-
rozott intézményeknek kötelezően  adott ingyenes 
példány. A nemzeti könyvtárak egyik feladata az 
adott országhoz, néphez kötődő dokumentumok 
gyűjtése, főként kötelespéldányok beszolgáltatása 
által. Magyarországon a  hungarikumnak számító 
műveket – ebbe beletartozik minden magyar szer-
ző által írt mű, minden Magyarországon megjelent 
mű, minden magyar nyelvű mű, illetve minden, ami 
témájában Magyarországhoz kötődik. Az ingyenes kö-
telespéldány-szolgáltatás célja szinte minden fejlett 
országban a dokumentumok gyűjtése és megőrzése 
a nemzeti könyvtárakban.

Országos Széchenyi Könyvtár



ISBN SZÁM
Az ISBN betűszó az International Standard Book 
Number (azaz: Nemzetközi Szabványos Könyva-
zonosító) rövidítése. Ez a numerikus kód könyvek, 
hangoskönyvek, elektronikus könyvek, térképek 
egyértelmű azonosítására szolgál, amelynek hasz-
nálatát egy nemzetközi szabvány, illetve annak ho-
nosított változata írja elő. Nagyjából fél évszázada, 
az 1960-as évek derekán merült föl először egy nem-
zetközi könyvszámozási rendszer szükségessége és 
lehetősége. 2007. január elsejétől világszerte átáll-
tak a 13 számjegyes ISBN-kódra, ami kompatibilis 
az európai gyártmánykód vonalkódrendszerével. 
Egy kiadvány minden variációjának külön ISBN-azo-
nosító dukál, tehát, ha például egy műből készítenek 
kemény- és puhatáblás változatot, valamint e-könyvet 
is, akkor mindegyik új számot kap.



Mi a gyakorlati haszna az ISBN-számnak?
• A gyártás első pillanatától kezdve egyértelműen 
azonosíthatóvá teszi az adott kiadványt.

• Kiváltja a hosszú bibliográfiai leírásokat.

• Lehetővé teszi naprakész címjegyzékek (katalógu-
sok) összeállítását és használatát.

• Egyértelműen azonosítja a köteteket a kiadói kata-
lógusban, a hirdetésekben, a weboldalakon, a jegy-
zékekben.

• Rendelési számként egyszerűsíti a könyvvásárlást 
és terjesztést, valamint a raktári készletek ellenőrzé-
sét.

• Megkönnyíti a könyvelést és a számlázást, az el-
adási adatok figyelését, a jogdíjak kezelését és a kü-
lönféle statisztikák készítését.

• Az ISBN beépítése a géppel olvasható EAN vonalkód-
ba gyors és hibátlan azonosítást tesz lehetővé.

• Segíthet a kiadók azonosításában is.



Az ISBN-szám felépítése
1. Az első az előtag, jelenleg 978.
Az ISBN első számcsoportja egy háromjegyű szám, ame-
lyet a GS1 (korábban EAN International) jelölt ki a köny-
vek (és hasonló termékek) számára.

2. A második a származási országot vagy egy nyelvi 
területet jelölő kód. (0 vagy 1 például az angol anya-
nyelvű országokban, 2 a francia, 3 a német, 4 a japán, 
5 az orosz anyanyelvű országokban, Magyarországon 
pedig 963 vagy 615.)

3. A harmadik a kérelmezőelem: a kiadó azonosí-
tója, illetve azonosítóval nem rendelkező kiadók ese-
tében gyűjtőszám. Ez a számcsoport 2-5 számjegyű 
lehet.

4. A negyedik a kiadvány sorszáma az azonosítón 
belül; 1-4 számjegyből állhat.

5. Az utolsó egy ellenőrző számjegy. Matematikai 
képlet alapján generálják, és az az elgépelések, a saj-
tóhibák kiszűrésére szolgál.



KÉZIRAT
A könyv szerzője által szerkesztésre, nyomdai elő-
készítésre leadott anyag. A kézirat lehet kézzel 
írott, nyomtatott és elektronikus formában leadott 
anyag is. Elnevezése a régmúltból származik. A kéz-
iratok valóban kézzel íródtak az íráshordozóra kezdve 
a papirusztól, a pergamenen át a papírig. Az íróeszkö-
zök ecset, lúdtoll, fémtoll. Az írógép feltalálásáig és el-
terjedéséig a könyvek, újságok és mindenféle nyom-
datermék szövegét kézzel írt formában juttatták el 
a kiadóhoz és majd a nyomába.

A digitális kéziratok megjelenése előtt három külön-
böző készültséggel, átdolgozással készültek el végle-
ges formában a kéziratok:

• szerzői kézirat
• kiadói kézirat
• nyomdai kézirat

Ez azt jelentette, hogy a kézirat nyomdába kerülésig 
három különböző fázison, ellenőrzésen ment át, és 
bármelyik eredményében több hibát fedeztek fel az 
egész kéziratot újra kellett gépelni. A digitális kézirat 
ellenőrzése során megtalált hibák miatt nem kell a tel-
jes kéziratot újra beírni, csak a hibákat javítani, ami 
időben sokat jelent. Az új rendszer teljesen megválto-
ztatta egy műnek a megjelentetési folyamatát.



SZERZŐI KÉZIRAT
A szerzői kézirat kiindulási pont a kiadó munkatár-
sai számára. A kézirat leadása a kiadónak legtöbbször 
elégséges egy példányban. A szerkesztő a lektori 
vélemények figyelembevételével stilárisan javította 
és megszerkesztette az anyagot, valamint javaslatot 
tett a szerzőnek esetleges kiegészítések megírására 
A kézirat•előkészítő (segédszerkesztő) pedig ellenőriz-
te a címrendszert, egységesítette a bibliográfiát, jegy-
zeteket stb., valamint javította a művet nyelvhelyes-
ségi és helyesírási szempontból. Ezt a javított kéziratot 
a kiadó újragépeltette. Az újragépeltetett kéziratot 
a kéziratelőkészítő vagy a korrektor összeolvasta 
a szerzői kézirattal, s azokat az oldalakat, ahol öt hi-
bánál többet talált, ismét legépeltette (tehát az is 
előfordult, hogy az egész kéziratot másodszor is újra 
kellett gépelni).

A szerzői kézirat alapkövetelményei:

• közérthetőség
• nyelvhelyesség
• logikus felépítés
• következetesség
• megbízhatóság
• eredetiség



SZERZŐI KÉZIRAT ALAPKÖVETELMÉNYEK
KÖZÉRTHETŐSÉG: A könyveket – egy-két na-
gyon kivételes esettől eltekintve – mindig az 
olvasóknak szánjuk. Ezt a trivialitást gyakran sajnos 
éppen a szerzők felejtik el (a kiadók pedig nem figyel-
meztetik őket erre). A szerző el akarja juttatni mon-
dandóját egy szűkebb szakmai vagy egy szélesebb 
olvasóközönséghez. Ha azt szeretnénk, hogy olvasó-
ink megértsék azt, amit mondani akarunk, akkor egy 
kicsit az ő fejükkel is kell gondolkodnunk.

NYELVHELYESSÉG: A magyar szerzőket helyesírási 
és nyelvhelyességi szótárak, kézikönyvek és egyéb se-
gédletek tucatjai segítik, amelyek közül kiemelkedik a 
Nyelvművelő kézikönyv és a Nyelvművelő kéziszó-
tár . A szövegközlés legelső követelménye, hogy az 
írás magyarul szóljon. Fordítók, gyakori hibája, hogy 
a fordítás majdnem hibátlan, csak a magyar olvasó 
számára érthetetlen, akár az idegen szavak halmozá-
sa miatt. Az idegen szavak használata – különösen tu-
dományos munkákban – gyakran elkerülhetetlen, de 
nem mindegy, hogy csak a szakkifejezéseket vagy a 
magyarul is pontosan visszaadható fogalmakat hasz-
náljuk. 

LOGIKUS FELÉPÍTÉS: A szerkezeti egységeket (elő-
szó, bevezetés, főszöveg, ezen belül fejezetek, összeg-
zés különítsük el egymástól, s csak indokolt esetben 
térjünk el ettől a szerkezettől. A szöveg terjedelme 
annyi legyen amennyit a mondandó megkíván.



SZERZŐI KÉZIRAT ALAPKÖVETELMÉNYEK
KÖVETKEZETESSÉG: A könyvben, tanulmányban 
ne legyenek egymásnak ellentmondó állítások, 
de formai szempontból is legyen a mű következetes. 
Ezért az írás befejezése után mindig egységesítsük 
formai szempontból az idézeteket, a kiemeléseket és 
a jegyzeteket, továbbá a rövidítések, a számok,a nevek 
és a mértékegységek írását.

MEGBÍZHATÓSÁG: Törekedjünk arra, hogy a köny-
vünkben szereplő statisztikai és egyéb adatok, év-
számok pontosak legyenek, s ha nem közismert ada-
tokról van szó, akkor legalább két független forrásból 
ellenőrizzük őket.

EREDETISÉG: A jó könyv nem nélkülözheti az erede-
ti gondolatokat és a személyes vonásokat sem. A 
legsúlyosabb vétség, amit egy szerző elkövethet, ha 
más gondolatát kisajátítja.  Az idézés tehát nemcsak 
formai, hanem tartalmi és etikai kérdés is.



KIADÓI KÉZIRAT
A kiadók néhány éve még ragaszkodtak a kézirat két, 
illetve három példányban történő leadásához. A fény-
másoló gépek elterjedése után ma már legtöbbször 
megelégednek az eredeti példány leadásával. 
Az elbírálásra leadott és a kiadásra elfogadott kézirat 
között Nyugat-Európában jelentős különbség van. 
A magyar kiadók többsége megelégszik az elbírálásra 
beküldött kézirattal, s elfogadása után nem küldi visz-
sza a szerzőnek egy levél kíséretében, amelyben közli 
a szerző feladatait a kézirattal kapcsolatban. Ehelyett 
az a gyakorlat alakult ki, hogy az elfogadásra beter-
jesztett kéziraton a kiadó munkatársai azonnal dol-
gozni kezdenek, s a hiányzó részekre akkor derül fény, 
amikor már szükség lenne rájuk.

Az elfogadásra benyújtott kézirat részei:

• címoldal
• tartalomjegyzék
• járulékos részek
• főszöveg
• ábrák, táblázatok, illusztrációk
• mutatók
• egyebek
• file jegyzék



KIADÓI KÉZIRAT RÉSZEI
CÍMOLDAL: A könyv szerzője, a mű pontos címe, 
alcíme. Fordításoknál a fordítás alapjául szolgáló mű 
eredeti címe és kiadási adatai, valamint a fordító neve.

TARTALOMJEGYZÉK: A tartalomjegyzékből egyér-
telműen ki kell derülnie a címhierarchiának, tehát ne 
a szövegben jelöljük (kurzívval, félkövérrel stb.) a cím-
rendet, hanem a tartalomjegyzékben.

JÁRULÉKOS RÉSZEK: Az ajánlás, a mottó és az elő- 
vagy utószó, valamint a köszönetnyilvánítás szöve-
ge.

FŐSZÖVEG: Az elkészült fejezetek, a kinyomtatott 
oldalak arab számokkal sorszámozva.

ÁBRÁK, TÁBLÁZATOK, ILLUSZTRÁCIÓK: Az ábrá-
kat, táblázatokat és illusztrációkat külön lapokon, illet-
ve külön fileban, sorszámozva, címekkel ellátva kell 
a kiadóknak leadni. A nemzetközi gyakorlat szerint a 
más művekből átvett ábrák és illusztrációk közlési en-
gedélyeit a szerzőnek kell beszereznie, és írásban a ki-
adónak átadnia.

MUTATÓK: A kiadónak egyezségre kell jutnia a szer-
zővel abban is, hogy ki állítja össze a név- és tárgymu-
tatót.



KIADÓI KÉZIRAT RÉSZEI
EGYEBEK: A kézirathoz a legtöbb kiadó kér egy rö-
vid, egy-két oldalas tartalmi összefoglalót a műről, 
esetleg a szerző életrajzi és tudományos pályájának 
legfontosabb adataival kiegészítve, amelyet a hátsó 
borítóhoz, a kereskedelmi és információs oldalakhoz, 
továbbá pályázatokhoz, illetve kereskedelmi kataló-
gusaihoz használ fel.

FILE JEGYZÉK: A lemezen is leadott műhöz feltétle-
nül csatolni kell egy file jegyzéket, amely a file-ok sor-
rendjét tartalmazza.



NYOMDAI KÉZIRAT
1. a nyomdai kézirat tartalmazta mindazokat az 
anyagokat, jelöléseket amelyeket a kiadó műszaki 
szerkesztője előkészített, tipografizált, azaz:

• rávezeti a szedési utasításokat
• rávezeti a tördelési utasításokat,
• a szerzői kézirat lapjait folyamatos arab sor- 
számokkal számozza  a kézirathoz mellékelt pót-
lapokat kis betűkkel jelölik, pl.: 22a, 41b, 41c,
• a mellékleteket önálló sorszámozással kell leadni, 
a táblázatokat, ábrákat, képeket folytatólago-
san kell sorszámozni, helyüket a főszövegben, 
a margón jelölni kell. A képeket ábrákat kariká-
ba írt arab számmal, a képleteket négyzetbe ír 
szintén arab számmal kell jelölni,
• a térkép és egyéb mellékletek római számot 
kaphatnak,a hagyományos kéziraton és digitális 
kézirat nyomatán a kiemelésekhez használt jelölé-
seket célszerű a kiadóval és a nyomdával egyez-
tetni,
• a kurzív( dőlt) egyszeres aláhúzás,
• a félkövér változat kettős aláhúzás,
• a kiskapitális változat hullámvonal,
• a ritkított szedést ritkított aláhúzás,
• a verzál (antikva) kiemelést vörös színű egyszeri 
aláhúzás jelölje.



NYOMDAI KÉZIRAT
2. Mellékletben lehet a forgatókönyv, ha a kiadó azt 
előre elkészítette. Ezt a forgatót terjedelemszámítás-
sal, a képek, az ábrák, a táblázatok stb. pontos meg-
jelenési méreteivel rajzolva készül tükörlapra. A tü-
körlap általában világos kék színnel van nyomtatva, 
oldalpárral, melyet a kiadó a nyomdától megrendel. 
A tükrön a szövegek és egyéb tipográfiai építő elemek 
egyezményes jelzések formájában ceruzával vagy tus-
sal készülnek.

3. Fel van tüntetve a papír nyers mérete, a körül-
vágott termék mérete, a szedéstükör, a margó- 
arányok, a pagina, az élőfej, a lábjegyzet, a margi-
nális és minden ami az oldalakon szerepel.

4. A méretpontos tükörlap a DTP rendszerben a mes-
teroldalak pontos méretit tartalmazza.

5. Ezen a tükörlapon készülhet a beragasztott forga-
tókönyv. A kiadó a kinyomtatott szövegeket, ábrákról 
képekről megfelelő méretben készült kópiáit össze- 
ollózva beragasztja.



1 körülvágott méret,  2 nyers méret,  3 pagina,  4 ívjelző,  5 tükör,  6 élőfej

A TÜKÖRLAP LEGFONTOSABB VONALAI



FOLYAMAT



KORREKTÚRA



KORREKTÚRA
Munkafolyamat, melynek során a korrektor kijavítja  
a helyesírási, nyelvhelyességi és tipográfiai hibákat  
a közlésre szánt nyomtatott vagy elektronikus szövegben.

A számítógép átrendezte a kiadók és a nyomdák 
hagyományos kapcsolatát, és megnövelte a szerzők, 
valamint a fordítók felelősségét. A munkafázisok  
száma csökkent, így a kézirattal dolgozó többi 
munkatárs feladata is fontosabbá vált.

A számítógép megkönnyítheti a munkafolyamatokat, 
hatékonysági okok miatt mégis szerencsésebb, ha  
a szerkesztők és a korrektorok hagyományosan, azaz 
papíron dolgoznak.

KORREKTOR

Összehasonlítja a szedett szöveget a kézirattal (olyan 
kézzel írt dokumentum pl.: könyv, feljegyzés, levél, 
napló, mely szerzője miatt vagy tartalmánál fogva  
kiemelkedik az egyéb kézírásos iratok közül) és kijavít-
ja a hibákat.

József Attila kézirata



KORREKTÚRA
A nyomda kiszedi a szöveget és a kiadónál a korrektor 
átnézi.

ELSŐ KORREKTÚRA FORDULÓ

 ū A korrektor jelöli a kézirattól eltérő hibákat

 ū A szerző ebben a fázisban még javíthat, ezt 
nevezik szerzői vagy szerkesztői korrektúrának

MÁSODIK KORREKTÚRA FORDULÓ

 ū A nyomda betördeli a szöveget a javítások után 
és megküldi a kiadónak

 ū A korrektor kijavítja a hibákat

Ha kevés volt a hiba, akkor a kiadó imprimálta, azaz 
engedélyt adott a nyomásra. A nyomdák revizorokat 
is alkalmaztak, akik a gyorssajtón lehúzott oldalakat 
még egyszer összevetették az imprimatúrával.

példa a korrektúrák használatára



TÍPUSHIBÁK
A korrektor a nyelvtani, helyesírási hibákért felel, köv-
etkezésképpen tartalmi kérdésekben nem dönthet. 
Fokozottan figyelnie kell a következőkre:

 ū A szerző nevének és a könyv címének egységes 
írása a könyv különböző oldalain

 ū A könyvben szereplő nevek egységes írása

 ū A terminológia egységes írása

 ū A címfokozatok tipográfiájának megfelelése  
a tartalomjegyzékben és a szövegben

 ū Az idézőjelek és zárójelek helyes használata

 ū A jegyzetek pontos számozása

 ū Tipográfiai hibák kiszűrése

 ū A címnegyed, a tartalomjegyzék és az im-
presszum szövegének fokozott ellenőrzése.

példa a korrektúrák használatára



KORREKTÚRA JELEK
Az általánosan használt korrektúrajeleket a szerzőknek 
is ismerniük kell, hiszen a szerzői korrektúrán ők is 
csak ezeket az egyezményes jeleket használhatják. 
A korrektúrajeleket mindig kétszer tüntetjük fel: 
egyszer a hiba előfordulási helyén, a szövegben, 
másodszor pedig megismételjük a margón, melléír-
va a helyes megoldást vagy utasítást. A korrektúrára 
vonatkozó megjegyzéseket minden esetben be kell 
keretezni körvonallal.

 ū Hibásan szedett, sérült vagy fordított karakter 
kicserélése és pótlása

 ū Több, egymás mellett álló betű vagy egy-egy 
szó megváltoztatása

 ū Nagyobb terjedelmű szöveg megváltoztatása

 ū Hiányzó szó, szavak vagy szövegrész pótlása

 ū Hiányzó sor vagy sorok elhelyezése

 ū Fölösleges szövegelemek törlése

 ū Táblázat-, klisé-, képlethivatkozás elhelyezése

 ū Szomszédos betűk vagy szavak felcserélése

 ū Nem szomszédos betűk vagy szavak felcserélése

 ū Szócsoport különböző sorrendi felcserélése példa a korrektúrák használatára



példa a korrektúrák használatára



példa a korrektúrák használatára



CÍMNEGYED, IMPRESSZUM, 
ÉLŐFEJ, ÉLŐLÁB, TARTALOM



A címnegyed a könyv első (általában) négy oldala:

1. szennycímoldal

2. üres oldal

3. főcímoldal

4. impresszumoldal (manapság itt található a 
kolofon, és a copyright adatok is)
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AZ EMLÉKEK ŐRE

Eredeti funkciója a címoldal szennyeződésektől való 
védelmezése. A könyvborító megjelenésével ez a 
funkció az idők folyamán háttérbe szorult, esztétikai 
szempontból azonban ma sem elhanyagolható. Ezen 
az oldalon feltüntetik a könyv címét, esetleg a könyv 
szerzőjének nevét és többkötetes mű esetén a kötet 
számát.

Szennycímoldal



 
 
 
 
 

LOIS LOWRY 
 
 

Az emlékek őre
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Ezen közlik a mű egészére vonatkozó legérdemibb 
tartalmi és jogi információkat. Itt tüntetik fel a szerző 
nevét, könyv főcímét (ha van, akkor saját betűtípus-
sal), elkülönítve a kiadó nevét, kiadás évszámát, meg-
jelenés helyét.

Főcímoldal



Egyre több könyvből hiányzik manapság a kolofon- 
oldal. A kiadók a kolofont rendszerint az impresz-
szumoldalra teszik, ezzel is tovább növelve az ezen 
az oldalon megjelenő információk mennyiségét, 
így hozzájárulva az áttekinthetetlen, túlzsúfolt oldal 
születéséhez. A kolofont csak akkor érdemes a negye-
dik oldalra tenni, ha az impresszum nem túl hosszú, 
illetve ha a könyv pontosan egész ívre végződik, és 
jelentős anyagi terhet jelentene a kiadónak egy ne-
gyed vagy fél ív terjedelemnövelés.

Az impresszum és a kolofon eredetileg nem tartozott 
össze. Az impresszum adatai a negyedik, míg a kolo-
fon adatai a könyv végén, a kolofonoldalon jelentek 
meg. Az impresszum eredetileg a rendeletileg elő-
írt adatokat (a felelős kiadó nevét, a nyomtatványt 
előállító nyomda nevét, telephelyét, felelős vezetőjét, 
munka táskaszámát, gyártási évét) tartalmazta, a 
kolofon viszont a könyv legfontosabb adatait (a 
felelős szerkesztő nevét, a könyv terjedelmét stb.).

Mai értelemben a kolofon az a záradék, amely a kiad-
vány kiadására és előállítására vonatkozó valamennyi 
lényeges adatot tartalmazza.

Rendszerint a kolofon alá kerül a könyv ISBN- és 
ISSN-száma is. Ugyancsak itt helyezhetjük el a könyv 
lehetséges olvasóira vonatkozó utalást, valamint 
a borítón elhelyezett festmény, rajz, fotó címét és 
alkotóját, a könyv támogatóit. 

Kolofon és impresszum



A szedéstükör élén a szövegfolyamtól léniával vagy 
üres felülettel elválasztott információs terület. 
Jellegzetes megoldása lexikonoknak, enciklopédiák-
nak, szótáraknak, tudományos kiadványoknak, nem 
ritkán irodalmi kiadványoknak is. 
Információt adhat a kiadvány egészéről (cím szerző 
stb.) és az adott oldalon tárgyalt aktuális információ-
tartalomról (fejezetcím, aktuális alcím stb.).

Élőfej és élőláb beállítása InDesign-ban: 
Type (Szöveg) menü > Insert Endnote / Footnote 
(Élőfej / Élőláb beillesztése) menüpont

Élőfej és élőláb



A tartalomjegyzék a járulékos részek legfontosabb ré-
sze, azon egysége, amely címrendszereket és az ezek-
hez tartozó oldalszámokat tartalmazza. A gyakorlat 
azt tükrözi, hogy a tudományos művekben a tarta-
lomjegyzék a mű elején, míg szépirodalmi művekben 
a mű végén helyezkedik el. 

Tartalomjegyzék beállítása InDesign-ban:
Layout (Elrendezés) menü > Table of contents (Tar-
talomjegyzék) menüpont... A tartalomjegyzék előál-
lítása előtt el kell dönteni, hogy mely bekezdéseket 
szeretnénk abba belefoglalni, ezekhez meg kell adni 
bekezdésstílusokat.

Tartalomjegyzék



MESTEROLDALAK
Ha mesteroldalakat használsz, a kiadványod 
több oldalán megismételheted a tervezési és 
elrendezési elemeket.  Emiatt egységesebb lesz a 
kiadványod, valamint egyszerűbben szerkeszthe-
ted és alakíthatod.

Oldalpároknál kétoldalas mesterpárokat érdemes 
használni, ha nem használsz oldalpárokat a kiad-
ványodnál, akkor pedig egyoldalas mesterpárokat 
érdemes használnod.

Mesterelemek felülbírálása: Ha egy oldalon egy 
elemet szeretnénk módosítani, akkor a CTRL és 
Shift együttes lenyomása mellett kattintsunk rá. 
Ezzel csak ez az egy (vagy akár több) elem válik el 
a mesteroldaltól, a többi elem a mesteroldal mó-
dosításával ugyanúgy frissül.

Mesterelemek leválasztása: Ebben az esetben az 
oldalt teljesen leválasztjuk a mesteroldalról, így a 
kapcsolat megszűnik. Ha ezt egy elemre szeret-
nénk alkalmazni, akkor a CTRL és Shift lenyomása 
mellett katt az elemre, majd a Page manüben 
Master Page > Detach Selection From Master.

Az automatikus oldalszámozást is a mesteroldal-
hoz kell adnunk.



mesteroldal beállításai



STÍLUS

A karakterstílusok karakterformázási jellemzők 
csoportjai, amelyek egyetlen lépésben alkalmaz-
hatók a szövegre.

A bekezdésstílusok karakter- és bekezdésformá-
zási jellemzőket is tartalmaznak, és egyetlen be-
kezdésre vagy bekezdések tartományára egyaránt 
alkalmazhatók.

Ezeket a stílusokat pedig együttesen szövegstí-
lusnak nevezzük.

az objektumstílusok a grafikák és keretek gyors 
formázására szolgálnak. Az objektumstílusok  
a körvonalakra, a színekre, az áttetszőségre, a ve-
tett árnyékokra, a bekezdésstílusokra, a szöveg-
folyatásra és más jellemzőkre vonatkozó beállítá-
sokat tartalmazzák.



Karakterstílus beállításai



Bekezdésstílus beállításai



objektumstílus beállításai



MARGÓ
A munkaterület testreszabásában van szerepe. 
Meghatározza a szöveg körüli üres területet, ami-
től olvashatóbb és átláthatóbb lesz.

A margók által határolt területet szedéstükör-
nek nevezzük.

b – belső margó
f – felső margó
k – külső margó
a – alsó margó
o – oldalarány

A margók legelőnyösebb aránybeli felosztása:
b<f<k<a

Mindent a belső margó alapján számolunk ki.

szedéstükör fajtái: 

•	 Gutenberg-féle: f=ob   k=2b   a=2ab
•	 Fibonacci-féle: f=1,5b   k=2,5b   a=4b
•	 Aranymetszés szerinti: f=1,7b  k=2,4b   a=3,4b
•	 Kilences felosztású: b=oldalszélesség/9   

f=oldalmagasság/9   k=2b   a=2f



A TIPOGRÁFIAI PONTRENDSZER
ÉS AZ ‘n’ FOGALMA



DIDOT-FÉLE MÉRTÉKRENDSZER
Tipográfiai pont

A betűfokozatok méreteit tipográfiai pontban adjuk 
meg. Két nagy mértékrendszer van, a pontrendszer
és az angolszász területeken használt picarendszer.
A mértékegység jele pontrendszerben p, picarend-
szerben pt. A pont a francia F. Didot általkidolgozott 
tipográfiai mértékegy ség.

A méter legkisebb általánosan használt egysége,
a milliméter túl nagy volt, ezért a nyomdai mérték-
rendszer alapja a tipográfiai pont, aminek a mérete 
0,376 milliméter. Kisebb pedig azért nem lehetett, 
mert ólomból ez volt az előállítható legvékonyabb.
A nyomdaiparban nem is olyan rég még általánosan 
elterjedt, ólomalapú kézi szedés és a magasnyomta-
tás még két magasabb egységet is használt, a néme-
tül Durchschussnak nevezettet, amely 2 pontból állt, 
és a cicerót, ami 12 pont (4,513 milliméter).

Példák

A folyamatos szöveg (újság, könyv) általában 9-11 
pont közötti nagyságban szerepel. A lábjegyzetek 
ideális mérete 6–9 pont. Az apróhirdetések betűfoko-
zata 6–8 pont körül van. Gyermekeknek szánt művek 
esetében általában nagyobb méretű betűket alkal-
maznak, ezek lehetnek 13–22 pontosak.



Pica-pontrendszer

1886-ban az USA-ban rögzítették az angolszász pont 
nagyságát. Ez a hüvelyk (1” = 25,4 mm) körülbelül 
1/72 részeként határozták meg. (1 hüvelykben való-
jában 72,463768116 pica-pont van.)

Az európai Didot-ponttól megkülönböztetve pi-
ca-pontként fogjuk emlegetni, s jele a pt. A pica-pont 
kisebb, mint az európai pont.

1 pt = 0,351 mm.

Az angolszász pont tizenkétszerese a pica.

1 pica = 12 pt.

A számítógépes gyakorlatban a pica-pont-rendszer 
kerekített változata terjedt el, a PostScript nyelv 
bevezetésével. Itt a hüvelyk (1” = 25,4 mm) 72 részét 
veszik, hogy ne kelljen annyi tizedesjeggyel számol-
ni. Emiatt a számítógépeken milliméterre számítva a 
következő értékkel találkozunk majd:

1 pt = 0,353 mm.

ANGOL-AMERIKAI PONTRENDSZER



A kézirat terjedelemszámításának alapegysége:
1 n = 1 betűhely. Egy szerzői kéziratoldal terjedelme
a kiadói gyakorlatban 2000 n.

1 flekk = 1500 leütés (karakter, szóközökkel) = 1500 n
vagy régebben: 1 flekk = 30 sor, 1 sorban 60 leütés
(1 írógépoldal)
Egy Wordben, 12 pontos betűvel teleírt A4-es lap 
szövege kb. 3 flekk.

A szerzőknek a legtöbb helyen flekkek után fizetnek.

AZ ‘n’ FOGALMA



Betűválasztás, betűkeverés, betűméret



Betűválasztás
Egy rosszul megválasztott betű akár az egész doku-
mentumot elronthantja, mivel az általa adott vizuá-
lis élmény és információ ütni fogja egymást. Az 
egységes tipográfia esztétikussá teszi dokumentu-
mainkat, a megfelelő betűtípus megválasztása pedig 
egyediséget kölcsönözhet például egy márkának, 
illetve fontos, hogy törekedjünk arra, hogy például 
egy gyermekeknek szóló kiadvány főcímei játékosak 
legyenek, amit mondjuk egy horrorsztory főcíme 
igen rosszul viselne.
Általában a szépirodalmi művekhez reneszánsz vagy 
barokk betűket választanak, tudományos/műszaki ki-
adványhoz klasszicista vagy egyptienne, a reklámok-
hoz valamilyen lineáris típus passzol leginkább.
A betűválasztásban sok szempont segíthet, hogy a 
szöveghez a legmegfelelőbb típust válasszuk, illetve 
ha kell a szöveg hangulatát is vissza adja. 
Például ilyen szempont a szöveg terjedelme, hossz-
abb szövegeknél fontos az olvashatóság és hogy a 
szem ne fáradjon el benne.
Törekedjünk a kevés betűtípus használatára és inkább 
egy típus különböző változatait használjuk fel. Ha ké-
pek/grafikai elemek is megjelennek, fontos ügyelnünk, 
hogy a betűtípus ezekkel harmóniát alkosson.

Rosszul megválasztott betűtípusok



Betűkeverés
Betűkeverésről akkor beszélünk, amikor egy kiad-
ványon belül két vagy több betűtípust használunk 
egyszerre. Például más típusú lehet a fejezetcím, és 
más a szöveg törzse. Így még jobban elkülöníthetjük 
és kiemelhetjük a címeket. 
Használhatunk betűkeverés céljára különböző 
méreteket, vastagságot, szerkezetet, alakot, il-
letve különböző színt/tónust.
Általános szabály, hogy „a kis különbség nem 
különbség”. Minél nagyobb az eltérés két betűstílus 
között, annál bátrabban keverhetjük őket egy kiad-
ványon belül. Leggyakoribb eset (például egy magazin-
ban) az alapszövegtől eltérő stílusú címek, képaláírások 
vagy a táblázatokon, ábrákon belül használt más típusú 
betűk használata.
Jól keverhetők a változó vonalvastagságúak a lineáris 
típusokkal és a lineárisok a kézírásos vagy dőlt típusok-
kal.
A különbség kevésbé érvényesülése miatt nem szokás 
keverni:

-az azonos betűcsoportba tartozókat egymással, 
-a változó vonalvastagságú (reneszánsz, barokk vagy 
klasszicista) típusokat egymással,
-a váltakozó vonalvastagságú (reneszánsz, barokk vagy 
klasszicista) dőlt változatait a kézírásos típusokkal,
-talpas lineáris a talpatlan lineárissal.

Magazin borító különböző betűkeveréssel



Címek és alcímek hiearchiája



Hiearchia
A címek mérete lehet azonos a szövegmérettel 

(ezen belül lehet vastag, dőlt, VERZÁL, ritkított) 
vagy nagyobb (sőt, kisebb is!). Ha al- és felcímeket 
is használunk, az azonos fokozatú cím tipográfiai 
megoldása minden esetben azonos legyen. A címet 
általában vagy a szövegbetű betűtípusából, vagy 
azzal „ellentétes” betűtípusból (talpas vs. talpatlan) 
szedik. Különféle betűtípusú címek alkalmazása egy 
kiadványon belül nagyon csábító lehet, és nagyon 
csiricsáré összképet ad. Ez nem vonatkozik az azonos 
betűtípus eltérő változataira, azaz alkalmazhatjuk 
ugyanannak a betűtípusnak világos, kövér, keskeny, 
extra kövér stb. változatait is.

Az alcímek előtt általában 1,5, alatta 0,5 sornyi 
térközt hagyunk vagy

Az alcímek előtt 1, alatta 0 sornyi térközt hagyunk 
vagy

Az alcímek előtt 2, alatta 1 sornyi térközt hagyunk.

Példa a hiarchiára I. - részlet Moliére Tartuff című darabjából



Hiearchia jele tipoval
PÉLDA 1. RENDŰ CÍMRE (verzál, normál, kissé ritkítva, 

nagyobb méretben)

PÉLDA 2. RENDŰ CÍMRE

Példa 3. rendű címre

Példa 4. rendű címre

Példa 5. rendű címre

 

Egy másik rend szerint (félkövér nélkül):

1. RENDŰ CÍM

2. rendű cím

3. rendű cím

A főcímeket hagyományosan nagybetűvel (verzál), 
kicsit ritkítva szedjük.

A címek, alcímek nem kezdődnek behúzással.

Példa a hiarchiára Il. - részlet Moliére Tartuff című darabjából



A könyvek címei a következő hierarchiába  
rendezettek:

1. rendű cím: részcím
2. rendű cím: fejezetcím
3. rendű cím: alfejezetcím
4. rendű cím: szakaszcím
5. rendű cím: pontcím
6. rendű cím: alpontcím
7. rendű cím: bekezdéses cím (nem azonos  
a bekezdésekkel!)
8. rendű cím: marginális vagy mandzsettacím

Bekezdéses címek. A bekezdéses címek egy sor-
ban vannak az adott bekezdéssel. Szedésükre bevett 
gyakorlat, hogy pont zárja le őket, ám a pont - mint 
a címeknél általában - el is maradhat. Ekkor azonban 
más tipográfiai megoldással kell élnünk:
Például nagyobb közzel a bekezdéses cím után Ez 
egy megoldás, vagy:
Akár valamilyen jel alkalmazásával · Ez is egy meg-
oldás.

Példa a hiarchiára Ill. - részlet a volánbusz üzletszabályzatából

Hiearchia jele tipoval 



Tipográfiai megoldáson túl jelezheti szám, vagy betű 
is a tagoltságot. Ez tudományos műveknél fontos, 
ahol a hivatkozás szempontjából lehet rá szükség. 
Akkor is szükséges, ha a szöveget nem lehet  
tipografizálni.
Egy „általánosított” klasszikus típus szerint a hierar-

chia:

I. Főcím római számmal

1. Alcím arab számmal

a) Alcím kisbetűvel

A) Alcím nagybetűvel

α) Alcím görög betűvel

 

A modern típus szerinti hierarchia

1. Főcím

1.1. Alcím

1.1.1. Második szintű alcím
Példa a hiarchiára IV. - részlet a munka törvénykönyvéből

Hiearchia jele számmal



TÖRDELÉSI HIBÁK



HIÁNYZÓ SOREGYEN
A soregyen azt jelenti, hogy a lap két oldalára kerülő 
szövegsorok pontosan fedjék egymást. Ez azzal érhető 
el, hogy az üres részek és a nagyobb méretű (pl. cím) sorok 
a szöveg-törzs sortávolságának egész számú többszöröse 
kell, hogy legyen. Ez természetesen a tipográfiai tervezés 
mellett a nyomdai kivitelezéstől (sokszorosítástól) is függ. 
De ha nem állítjuk be őket, gyakran megrontja a kiadvány 
esztétikai értékét, az olvashatósága csökken.

Soregyen Soregyen



Árvasornak nevezzük a bekezdések első sorait, 
amennyiben azok egyedül állnak egy oldal vagy hasáb 
legalján, míg a bekezdés többi sora a következő olda-
lon/hasábon. A fattyúsorok a bekezdések utolsó sorai, 
amennyiben azok egyedül állnak egy oldal vagy hasáb 
legalján, míg a bekezdés többi sora az előző oldalon/
hasábon van. Ez nagyon sok űrt hagy a szövegben.

A hibát úgy lehet megszüntetni, hogy keresünk egy 
olyan bekezdést, amelynek utolsó sora közel végződik 
valamelyik margóhoz. Ha a bal oldalhoz áll közelebb, 
akkor a szóközök (és esetleg a betűközök) minimális 
összehúzásával egy sort csökkentünk; míg ha a jobb 
oldalihoz áll közel, akkor szóközök (és esetleg a betűkö-
zök) minimális növelésével nyújtunk egy sort.

Fattyúsor, és a társa
Abo. Mus. Am experuptam volupta quiam reium qui dit, 
alis maio quatum consed ma dolore voluptus non ped que 
volenturita sequi quam, sit, auditatum, coreprati omniae 
sint.
Mus. Nimus sunt. Facias explaud aectur?

Abo. Mus. Am experuptam volupta quiam reium qui dit, alis 
maio quatum consed ma dolore voluptus non ped que volen-
turita sequi quam, sit, auditatum, coreprati omniae sint. 
Mus. Nimus sunt. Facias explaud aectur? El idelest voluptat 
qui ipsae molumqu atium, sam in nos verat rectae nonem do-



Sortávolság, betűköz fontossága
A betűtávolság vagy betű térköz az az érték, amivel 
a karakterek sűrítését vagy éppen ritkítását szabály-
ozhatjuk. Vagyis beállíthatjuk, hogy egy szóban a 
betűk milyen közel vagy távol legyenek egymástól. 
Általában akkor szoktak ritkítást alkalmazni, amikor 
ki szeretnék emelni az adott szót, mondatot. 
Meghívókon például viszonylag gyakori a ritkított betű.

A sortávolság a szöveg azon jellemzője, ami 
meghatározza, hogy két egymás alatt lévő sor között 
mekkora távolság legyen. Az alapértelmezett 
érték az egyszeres. Ez azt jelenti, hogy két sor 
között a távolság pont akkora, hogy a felfelé és lefelé 
nyúló betűk szárai ne érjenek össze. Hosszú 
szövegek esetén ez a sorköz nehezen olvasható, 
ezért a másfélszeres is gyakori beállítás. Ez azt jelenti, 
hogy két sor között másfél sormagasságnyi távolság 
van. Viszonylag elterjedt még (főleg könyveknél) 
110-130%-os érték. Ez a sormagasságnál egy kicsivel 
nagyobb sorközt jelent, ám még nem húzza szét úgy 
a szöveget, mint a másfeles.

Z s i r á f ,  K í g y ó 

Zsiráf, Kígyó 

Erovit officim hilicaectati optatem alibus, 

cuptat omniminctur? Occulla est fuga. 

Cum rem a andae volupta tioruptatio. Nam 

quos doluptatis asincipid eum dellabor 

rent. Ut omnis volorec turenis dest etur 

rem nectota cum utatemo lloriores sit qui 

iliam ut alisquassim at que natem il inciis 

simoluptat. Apiste lantinctae sitionem es-

enem sim volorpori atur aut explaut qui 

ut rent eumquiat maionsequi il ipsanda 

ecaectur, alicimo et, coneseq uostius con 

eossitior rerum re si voluptaepe simus vo-

loreptis as ut ut volor se perspelest, erem 

lantiuntias voluptat earum num quossimin 

rerspid untorec totasinim coreper feritium 

fugit ium eius sitis molenihil id quam que 

Erovit officim hilicaectati optatem alibus, 
cuptat omniminctur? Occulla est fuga. 
Cum rem a andae volupta tioruptatio. Nam 
quos doluptatis asincipid eum dellabor 
rent. Ut omnis volorec turenis dest etur 
rem nectota cum utatemo lloriores sit qui 
iliam ut alisquassim at que natem il inciis 
simoluptat. Apiste lantinctae sitionem es-
enem sim volorpori atur aut explaut qui 
ut rent eumquiat maionsequi il ipsanda 
ecaectur, alicimo et, coneseq uostius con 
eossitior rerum re si voluptaepe simus vo-
loreptis as ut ut volor se perspelest, erem 
lantiuntias voluptat earum num quossimin 
rerspid untorec totasinim coreper feritium 
fugit ium eius sitis molenihil id quam que 
vent, quia dolesto temporepel incil ipien-
imGit quissinis modi id ut eum quam vel-
ibus molendunt. Ulparis duciunt et quae.



Rosszul választott betűtípus
Ha több, többféle fonttal is dolgozunk az adott 
munkában, akkor a harmonikus betűpárosítások, 
az egymáshoz jól passzoló, egymást jól kiegészítő 
betűtípusok elengedhetetlenek. De ezeken kívűl 
vannak olyan döntések, amelyek megnehezíthetik 
a szöveg értelmezését, illetve más üzenetet közvetít, 
mint amelyre szánták. 

Manapság „menőnek” számít, hogy ha nem csak egy faj-
ta betűtípus használunk egy munka során, azonban az 
ideális így is 2 maximum 3 betűtípus, amelyeket azért 
variálunk, hogy valóban kiemeljünk bizonyos részeket 
a szövegből. Kerülni kell az írógép típusú betűket a 
talpast helyezzük előnybe egy könyv esetében, illetve, 
aranyszabály, hogy semmiképpen sem kerüljünk 
a COMIC SANS közelébe. Ezzel mélységesen egyet értek, 
szerintem borzasztóan együgyű. Külömboző 
kézírásos fontok is ronthatják a kézírat népszerűségét.
Az internetről letölthető fontokon kívűl akad fizetős, 
teljesen hivatalos, bejáratott betűcsalád is, ami 
ideális komoly szakembereknek. De addig a New Times 
Roman, a Garamond, Roboto megteszi. 

Rendíthetetlen 
Rendíthetetlen

Rendíthetetlen

The show must go on!

The show must go on!



Bekezdések előnye
Egyszerűen, célratrően szemléletetve. 
A beömleszett szövegeknek fárasztó hatása 
lehet a szemre. A bekezdések segítenek, hogy 
a szövegben fontos információkat láthasssunk 
át. Ez adja meg a könyvek szellőségét, ami 
miatt élmény lesz ránézni és kezünkbe fogjuk 
emiatt venni újra - mint grafikus, ez nekem egy 
plusz szempont, ha könyvet vásárolok. 

Tulajdonképpen ismeritek ti Tó-Bühlt? Tó-
Bühlt, a hegyi falut? A Bühl-tavi Tó-Bühlt? 
Nem? Tényleg? Különös - akárkit megkérdez az 
ember, senki sem ismeri Tó-Bühlt! Lehetséges 
volna, hogy a Bühl-tavi Tó-Bühlt csakis azok is-
merik, akiket nem kérdez meg az ember? Nem 
is csodálnám. Van ilyen. Nos, ha a Bühl-ta-
vi Tó-Bühlt nem ismeritek, akkor természe-
tesen nem ismerhetitek a gyermeküdülőt sem, 
a Bühl-tavi Tó-Bühl ismert gyermeküdülőjét. 
Kár. De ez sem baj. A gyermeküdülők úgy ha-
sonlítanak egymásra, mint a kétkilós kenyerek 
vagy a kökörcsinek, aki egyet ismer, valamen-
nyit ismeri. Aki pedig elsétál mellettük, azt hi-
hetné, hogy óriási méhkasok. Csak úgy zúgnak 
a nevetéstől, kiabálástól, pusmogástól és kun-
cogástól. Az ilyen gyermeküdülők a gyermek-
boldogság és jókedv méhkasai. S bármennyi le-
gyen is belőlük, sosem lehet elég. Néha persze, 
úgy estefelé, le-lehuppan a honvágy szürke 
törpéje a hálóterem ágyaira, elő is húzza zse-
béből szürke számtanirkáját és szürke ceruzá-
ját, s komoly képpel összeszámolja a gyermek-
könnyeket, az elsírtakat meg az el nem sírtakat 
is. Ám reggelre, huss, eltűnik! Akkor már 
csörögnek a tejescsészék, és versenyt pörögnek 
a nyelvecskék. A fürdőző kislányok beszalad-
nak a hűs, üde zöld tóba, és pancsolnak, rikol-
toznak, ujjonganak, kukorékolnak és úsznak, 
vagy legalábbis úgy tesznek, mintha úsznának. 
Ugyanígy van ez a Bühl-tavi Tó-Bühlben is, ahol 
történetünk kezdődik. Kissé bonyodalmas

Tulajdonképpen ismeritek ti Tó-Bühlt? Tó-Bühlt, a hegyi 
falut? A Bühl-tavi Tó-Bühlt? Nem? Tényleg? Különös - 
akárkit megkérdez az ember, senki sem ismeri Tó-Bühlt! 
Lehetséges volna, hogy a Bühl-tavi Tó-Bühlt csakis azok 
ismerik, akiket nem kérdez meg az ember? 

Nem is csodálnám. Van ilyen. Nos, ha a Bühl-tavi Tó-
Bühlt nem ismeritek, akkor természetesen nem ismer-
hetitek a gyermeküdülőt sem, a Bühl-tavi Tó-Bühl ismert 
gyermeküdülőjét. Kár. De ez sem baj. A gyermeküdülők 
úgy hasonlítanak egymásra, mint a kétkilós kenyerek vagy a 
kökörcsinek, aki egyet ismer, valamennyit ismeri. Aki pedig 
elsétál mellettük, azt hihetné, hogy óriási méhkasok. Csak úgy 
zúgnak a nevetéstől, kiabálástól, pusmogástól és kuncogástól. 

Az ilyen gyermeküdülők a gyermekboldogság és jókedv 
méhkasai. S bármennyi legyen is belőlük, sosem lehet elég. 
Néha persze, úgy estefelé, le-lehuppan a honvágy szürke 
törpéje a hálóterem ágyaira, elő is húzza zsebéből szürke 
számtanirkáját és szürke ceruzáját, s komoly képpel összeszámolja 
a gyermekkönnyeket, az elsírtakat meg az el nem sírtakat is. 

Ám reggelre, huss, eltűnik! Akkor már csörögnek a te-
jescsészék, és versenyt pörögnek a nyelvecskék. A fürdőző 
kislányok beszaladnak a hűs, üde zöld tóba, és pancsolnak, 
rikoltoznak, ujjonganak, kukorékolnak és úsznak, vagy 
legalábbis úgy tesznek, mintha úsznának. Ugyanígy van ez a 
Bühl-tavi Tó-Bühlben is, ahol történetünk kezdődik. 



Sorok vége, írásjelek használata
A mondat végi írásjelek elhagyása és a sorvégi "A" 
figyelmen kívű hagyása egy súlyos tördelési hiba, 
amit nem néznek sehol sem jó szemmel. De sajnos 
akadnak még olyan kiadványok, ahol ezen a szabá-
lyon simán áttekintenek. Bizony, a legfontosabb írásje-
lek használatáról egy pár szót ejteni kell: 
- Az idézőjelek nem macsakörömök. “„ írandó. 
- Ajánlott írásjeleket nem lehet elhagyni. ( . , ! : ;?) 
- A kötőjel (‐) és a gondolatjel (—) közötti külömbség.
A helyes írásjeleket könnyedén kiválaszthatjuk 
a Karakterábla menüpontban, az adott betűtípusok-
hoz azonban nem mindig találni megfelelő mennyi-
ségűt. Felsorolásokat, forrásjelölést is találni, különle-
ges szimbolumokat egy átlagos könyv nem igényel.



GERINC SZÁMOLÁS

Egy könyv gerincének széles-
sége függ a könyv lapjainak 
számától és vastagságától. 
A könyv oldalszámának felét 
összeszorozva a papír vastag-
ságával megkapjuk az ered-
ményt (pl. 120 oldal / 2 = 60 
lap, 60x0.5mm= 30mm) 
Tehát a képlet: 
oldalszám/2 x papírvastag-
ság = gerinc szélessége

A könyvborító szerkezete



KÉPSZERKESZTÉS



KÉPPONTMÉRETEK ÉS A NYOMTATOTT 
KÉPEK FELBONTÁSA

A képpontméretek azt határozzák meg, hogy egy kép hány 
képpont széles és hány képpont magas. A felbontás egy bit-
kép részletgazdagsága, amely képpont/hüvelyk (ppi) mérté-
kegységben adható meg. Minél nagyobb a hüvelykenkénti 
képpontok száma, annál nagyobb a felbontás. Nagyobb 
felbontású kép esetén általában jobb lesz a nyomtatott kép 
minősége.
Hacsak egy kép nincs újraszámolva, a képadatok mennyisé-
ge nem változik a nyomtatás vagy a felbontás módosítása-
kor. Egy fájl felbontásának módosításakor a fájl szélessége 
és magassága úgy változik, hogy a képadatok mennyisége 
megmaradjon.

A Photoshop programban a képméret és a felbontás kap-
csolata a Képméretpárbeszédpanelen látható (válassza  
a Kép menü Képméret parancsát). Ha nem szeretné, hogy 
a fényképen szereplő képadatok mennyisége megváltoz-
zon, törölje a Kép újraszámítása választónégyzet bejelölését. 
Ezután módosítsa a szélességet, a magasságot vagy a fel-
bontást. Az egyik érték változtatásakor a másik kettő ennek 
megfelelően módosul. A Kép újraszámítása lehetőséget 
választva a felbontást, a szélességet és a magasságot  
a nyomtatás vagy a képernyőn való megjelenítés igényei-
nek megfelelően lehet módosítani.

Azonos kép 72 ppi és 300 ppi felbontással; 200%-os belső nagyítás



KÉPPONTMÉRETEK ÉS A NYOMTATOTT 
KÉPEK FELBONTÁSA

Képernyőfelbontás:
A képernyőfelbontás megadása képpontméretben történik. 
Ha például a képernyőfelbontás és a fénykép képmérete 
azonos, a fénykép 100%-os nézetben teljesen kitölti a ké-
pernyőt. A képernyőn látható kép nagysága bizonyos té-
nyezők, például a kép képpontmérete, a képernyő mérete, 
valamint a képernyőfelbontás kombinációjától függ. 
A Photoshop programban módosítható a képernyőn látható 
kép nagyítása, így bármilyen képpontméretű képpel dol-
gozhat. 
Amikor képernyőn való megtekintéshez készít elő képeket, 
vegye figyelembe azt a legalacsonyabb képernyőfelbontást, 
amelyen valószínűleg megjelenítik a képeket.



KÉPPONTMÉRETEK ÉS A NYOMTATOTT 
KÉPEK FELBONTÁSA

Nyomtatófelbontás:
A nyomtatófelbontás pont/hüvelyk, más néven dpi mérté-
kegységben adható meg. Minél nagyobb a hüvelyenkénti 
pontok száma, általában annál finomabb a nyomtatott 
kimenet. A legtöbb tintasugaras nyomtató felbontása meg-
közelítőleg 720 és 2880 dpi közé esik. (A tintasugaras nyom-
tatók a levilágítóktól vagy lézernyomtatóktól eltérően nem 
tényleges pontokat, hanem mikroszkopikus méretű tinta-
cseppeket állítanak elő.)

A nyomtatófelbontás nem azonos a képfelbontással, azon-
ban kapcsolat áll fenn közöttük. Magas minőségű fénykép 
nyomtatásához egy tintasugaras nyomtatón legalább 220 
ppi képfelbontás szükséges.

A rácssűrűség a szürkeárnyalatos vagy színre bontott képek 
nyomtatásához használt hüvelykenkénti nyomtatási pontok 
vagy raszterrácscellák száma. A rácssűrűség más néven rasz-
terrács vagy vonalsűrűség, melynek mértékegysége a vonal/
hüvelyk (lpi) – vagy egy raszterrácsban a vonalak cellánkénti 
száma/hüvelyk. Minél nagyobb a kimeneti készülék felbon-
tása, annál finomabb (nagyobb) a használható rácstartó.

A képfelbontás és a rácssűrűség kapcsolata határozza meg 
a nyomtatott kép részleteinek minőségét. Magas minőségű 
raszterrácskép létrehozásához a rácssűrűségnél általában 
1,5-szörös vagy legfeljebb 2-szeres képfelbontást érdemes 
használni. Néhány kép és kimeneti eszköz esetén azonban 
alacsonyabb felbontással is jó eredmény érhető el. A nyom-
tató rácssűrűségének meghatározásához ellenőrizze a do-
kumentációját vagy forduljon a szolgáltatóhoz.



SZÍNCSATORNÁK A KÉPSZERKESZTÉSBEN

A digitális képszerkesztés során az egyes képpontokhoz 
tartozó színinformációkat rögzíteni és definiálni kell. Ezek az 
információk a színcsatornákban tárolódnak el.  
A színcsatornák elsődleges szerepe tehát a színmegje-
lenítés. A színcsatornák többnyire a felhasználó műveleti 
alapján változtatják meg tulajdonságaikat, de részleteiben 
is szerkeszthetőek. Csatornákat alkalmazunk az egyes szín-
korrekciókhoz, a színmódok közötti váltásokhoz, különleges 
grafikus hatásokhoz, multicsatornás képek szerkesztéséhez, 
a maszkokat és kijelöléseket tartalmazó alfa-csatornák táro-
lásához, valamint direktszín csatornák létrehozására.

A képszerkesztő programokra és így a Photoshop-ra is te-
kinthetünk úgy, mint egy szürkeskálás képek editálására 
szolgáló programra. Többnyire szeretünk inkább úgy gon-
dolni ezekre a programokra, mint full-color, vagyis színes ké-
pek szerkesztésére alkalmas szoftverre. Ez a nézet természe-
tes igaz, de a mindezek hátterében valójában arról van szó, 
hogy például egy RGB kép esetében, három szürkeskálás 
képpel dolgozunk egyszerre, amelyek mindegyike egyedi, 
mivel más-más tartalommal és önálló szerkeszthetőséggel 
rendelkezik. A képszerkesztő programok, a műveletek vég-
rehajtása közben, ezeket a szürkeskálás képeket, valós idő-
ben, folyamatosan összeolvasztják, kompozitálják. Így létre-
jön  az a kép, illetve látvány és az a színes szerkesztési mód, 
ahogyan erre korábban gondoltunk. MUNKAANYAG

A CSATORNÁK TÍPUSAI. A CSATORNÁK SEGÍTSÉGÉVEL ELVÉGEZHETŐ MŰVELETEK. 
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A színcsatornák olyan szürkeskálás képek, amelyek a kép színinformációit, illetve kijelölése-
ket és átlátszósági információkat tárolnak. Utóbbi kettőt alfa-csatornának nevezik, melyek 
egy adott kép áttetsző területeit definiálják. A színcsatornák a direkt színek színkivonatainak 
tárolására is használhatók. A csatornák 8, 16 vagy 32 bitesek lehetnek. A nagyobb bitszám, 
nagyobb képpontonkénti információmennyiség tárolását teszi lehetővé. Így növelhetjük az 
egyes csatornák árnyalatainak számát, vagyis az árnyalati terjedelmet, aminek köszönhetően 
a kép színmélysége is nő. Nagyobb színmélység, jobb színhűséget, vagyis jobb minőséget 
feltételez. Alfa-csatornák esetében a kijelölések és átlátszósági információk részletessége 
növelhető a csatornákon tárolt adatmennyiség növelésével, azaz nagyobb bitráta alkalmazá-
sával. 

 
1. ábra. A legtöbb RGB színmódú kép esetében hasonló látványt nyújt a hozzá tartozó 

Channels (Csatornák) paletta 

A tananyag készítésekor az Adobe Photoshop-ot vettük alapul, mivel a nyomdaipar, a 
képszerkesztés, illetve a reklámgrafika területén is, szinte kivétel nélkül ezt a programot 
használják a digitális képek szerkesztésére. Gyakorlatilag nem hivatalos ipari szabványként 
tekintenek rá. A Photoshop képes a csatornákat 8, 16 és 32 biten is megjeleníteni, illetve 
dolgozni azokkal. A lényeges több árnyalat előállításához, vagy a kiváló minőséget 
megkövetelő nyomtatási feladatokhoz erre szükség is van. 

A nyomdatechnikai szempontból használható szoftverek sorában, meg kell még említeni a 
Corel Photo-Paint-et, illetve Apple Machintosh környezetben az Aperture nevű alkalmazást. 



SZÍNCSATORNÁK A KÉPSZERKESZTÉSBEN

A színes képet alkotó, szürkeskálás képeket hívjuk 
csatornáknak, hasonlóan a TV, vagy rádiócsatornák elne-
vezéséhez. 
Ezek a teljes kép színinformációinak egymástól független 
sávjai, csatornái, amiket külön-külön ki- és bekapcsolha-
tunk. Mindegyik csatornához egy-egy szín társul. A csa-
tornák száma a képen használt színmódtól függ. A szer-
kesztés közben minden eszköz és parancs egy időben, de 
egymástól függetlenül, az összes csatornán hat.

A színcsatornák olyan szürkeskálás képek, amelyek a kép 
színinformációit, illetve kijelöléseket és átlátszósági infor-
mációkat tárolnak. Utóbbi kettőt alfa-csatornának neve-
zik, melyek egy adott kép áttetsző területeit definiálják.  
A színcsatornák a direkt színek színkivonatainak tárolására 
is használhatók. A csatornák 8, 16 vagy 32 bitesek lehet-
nek. A nagyobb bitszám, nagyobb képpontonkénti infor-
mációmennyiség tárolását teszi lehetővé. 
Így növelhetjük az egyes csatornák árnyalatainak számát, 
vagyis az árnyalati terjedelmet, aminek köszönhetően  
a kép színmélysége is nő. Nagyobb színmélység, jobb 
színhűséget, vagyis jobb minőséget feltételez.  
Alfa-csatornák esetében a kijelölések és átlátszósági in-
formációk részletessége növelhető a csatornákon tárolt 
adatmennyiség növelésével, azaz nagyobb bitráta alkal-
mazásával.



FEHÉREGYENSÚLY

A fehéregyensúly (angolul White Balance vagy WB)  
a digitális fényképezőgépek, videokamerák egy beállítási 
lehetősége az éppen adott fényforrásokhoz beállítani  
a színhőmérsékletet a színhelyes felvétel érdekében.

A gép azért korrigálja a képeket ezzel az eszközzel, 
mert az egyes fényforrásoknak nem teljesen fehér a 
fénye, ezért valamennyire már befolyásolják a készülő 
kép színvilágát. Az izzólámpának sárgába, a fénycsö-
veknek zöldbe hajlik a fénye, az árnyékban a fény kékes 
jellegű. A napfény pedig reggel vöröses, este narancsos, 
délben kékes, a nap többi részében pedig fehér.

Az Adobe Photoshop szoftverben található White Balance 
(fehéregyensúly) eszköz akkor működik a legjobban egy 
fotón, ha egy világosszürke részre kattintunk, és nem egy 
fehérnek vélt pontra. Miután kiválasztottuk a világosszür-
ke pontot, a Tint és Temperatures csúszkákkal tovább fino-
míthatjuk a fehéregyensúly-beállítást, de általában maga 
a White Balance eszköz elvégzi a munka nagy részét.



FÉNYKÉPEK LEVÁGÁSA ÉS 
DŐLÉSMENTESÍTÉSE

A vágási művelettel eltávolíthatja a fénykép egyes 
részeit a figyelem irányítása vagy a kompozíció javítása 
érdekében. A Photoshop alkalmazásban a Vágás eszköz-
zel vághat és dőlésmentesíthet fényképeket. A Vágás 
eszköz eredménye visszaállítható, és a levágott képponto-
kat megtartva később még igazíthat a vágás keretein. 
A Vágás eszköz használata során a fényképek dőlésmente-
sítése is – intuitív módon – elvégezhető.

Fénykép levágása:
1. Az eszköztárban kattintson a Vágás eszközre . A fénykép 
szélén megjelenik a vágási keret.
2. Új vágási területet rajzolva vagy a sarok- és szélfo-
gantyúkat mozgatva állítsa be a fénykép vágási keretét.
3. (Nem kötelező lépés:) A beállítássávon adja meg a Vá-
gás beállításait.

Fényképek dőlésmentesítése vágáskor:
A fényképeket vágás során dőlésmentesítheti. A dőlés-
mentesítéshez a program elforgatja és igazítja a fényké-
pet. A művelet a rajzvásznat automatikusan úgy méretezi 
át, hogy illeszkedjen az elforgatott képpontokhoz.



Könyvborító 



Könyvborító
Papíranyagok:
A nyomtatvány-feldolgozás során különböző vas-
tagságú, grammsúlyú, színű és szakítószilárdságú 
papírt használnak:
– a fedéltípusnak megfelelő lemezeket,
– kartonokat,
– előzékpapírt,
– védőborítót

Könyvborító anyagok:
A jobb minőségben készülő könyvek, egyes folyóira-
tok, dossziék fedelét kellemes fogású, tartós, esztéti-
kus anyagokkal – papírral, műanyaggal, vászonnal 
és bőrökkel – borítják.

A könyvkötészeti fóliák lehetnek:
– magas fényű fémfóliák,
– matt fémfóliák,
– transzparens lakk présfóliák,
– műanyag fóliák,
– pvC-fóliák,
– kasírozó fóliák,
– csomagoló és zsugorfóliák.

Borító részei



Borító
Táblaborító
Kemény táblás és puha kötés. A könyvek bármilyen 
módon készült kötésének díszítései a legkülönbö-
zőbb megoldással készülhetnek. Kivitelezhető raj-
zos, szöveges, feketefehér, egy- vagy többszínes, 
esetleg magasfényű, vagy mattfóliával, gyakran 
vakdombornyomású megoldással. A fedelet sok-
szor nyomtatott színes papír vagy karton felragasz-
tásával díszítik. Feladata, hogy felkeltse a figyelmet, 
tükrözze a belső tartalmat, tipográfiája legyen össz-
hangban a termék belső tipográfiájával.

Védőborító
A védőborító a könyv táblájára, ill. fedelére rá-
hajtott, esetleg gerincnél ragasztott burkoló. 
Lehet fényes vagy matt, lakkozott, esetleg fóliázott. 
A burkolónak kettős célja van. Védi a könyvet a pisz-
kolódástól, rongálódástól és tipográfiájával felhívja 
magára a figyelmet.



Előzék
Az előzék a könyvnek fontos szerkezeti eleme. 
A könyv első íve előtt és utolsó íve után helyezke-
dik el, gerincoldalon keskeny csíkban a könyvtest-
re ragasztva. A könyvtestet összekapcsolja  
a könyvtáblával és a nyitással, továbbá a csukással 
járó megterhelés nagy részét viseli. Az előzék anya-
ga erősebb papír vagy karton, amelynek színével 
harmonizál a fedél anyaga, illetve a belív papírjának 
színe. Lehet nyomtatott, de leggyakrabban nyomat-
lan. Funkciója, hogy az összefűzött könyvtestet  
a könyvtáblába erősítse.

Előzék elhelyezkedése



Kifutó és fülszöveg
Kifutó
Ez egy további terület (általában 3 mm az összes 
szélen), amelyet hozzáadunk a dokumentum kész 
méretéhez. Ez lehetővé tesz egy kis mozgásteret 
amikor a kész méretre vágjuk. Az objektummezőt 
– akár képet, akár színt – ki kell terjesztenie az oldal 
szélén túl. Ezután a PDF létrehozásakor be kell állíta-
nia a kifutó margóit 3 mm-re.

Fülszöveg
A könyv papír védőborítójának behajtott részén 
(fülén) található szöveg, amely általában a könyv 
tartalmát reklámozza.

Fülszöveg



Kifutó



Könyv részei



Puha táblás könyv Kemény táblás könyv



A nyomdai pdf elkészítése



Pdf
A Portable Document Format (PDF) olyan univerzális 
fájlformátum, amely megőrzi a különféle alkalmazá-
sokban és platformokon készített forrásdokumentu-
mok betűtípusait, képeit és kinézetét. 
A dokumentumok és könyvek exportálása Adobe 
PDF formátumba nem bonyolultabb, mint a kiváló 
minőségű nyomtatás az alapértelmezett beállítások 
szerint, és éppen annyira testreszabható, amenny-
ire azt feladatai megkívánják. A megadott PDF ex-
portálási beállítások az alkalmazással együtt mentésre 
kerülnek, és minden új, PDF formátumba exportált 
InDesign dokumentumra alkalmazva lesz, amíg nem 
változtatja meg ismét. A PDF fájlok egyedi beállítá-
sainak gyors megadását alapbeállítások (készletek) 
segítik.



Exportálás pdf formátumba

• Válassza a Fájl > Exportálás menüpontot.

• Adja meg a fájl nevét és helyét.

• A Fájl típusa (Windows) vagy a Formátum (Mac OS) 
legördülő listából válassza az Adobe PDF (nyomta-
tásra) fájltípust, és kattintson a Mentés gombra.



Tömörítés

Automatikus (JPEG)
A színes és szürkeárnyalatos képek legjobb minő-
ségének automatikus meghatározása. A legtöbb 
fájl esetén ez a beállítás megfelelő eredményt ad.

JPEG
Szürkeárnyalatos és színes képek esetén célszerű 
használni. A JPEG-tömörítés veszteséges tömö-
rítés, ami azt jelenti, hogy adatokat távolít el a 
képekből, és minőségromlást okozhat, miközben 
minimális adatvesztéssel próbálja meg csökkente-
ni a fájlméretet. 

ZIP
Nagyméretű és egyszínű területeket vagy ismét-
lődő mintákat, valamint ugyanilyen mintákat 
tartalmazó fekete-fehér képek esetén hatékony 
módszer. A ZIP-tömörítés lehet veszteségmentes 
és veszteséges is – ezt a Képminőség beállítás ha-
tározza meg.



Jelek és kifutók beállításai

Kifutónak nevezik a nyomtatási határolókereten, illet-
ve a vágójeleken vagy a körülvágási jeleken kívül eső 
rajzelemeket. A hibák elkerülésére a rajzelemek kifut-
tathatók – így biztos lehet benne, hogy a rajz az oldal 
széléig tart körülvágás után is, vagy hogy egy grafika 
léniává változik egy dokumentumban.
Lehetőség van a kifutás mértékének megadására, 
illetve különböző nyomtatási jeleket adhat a fájlhoz.



Kimeneti beállításai

Színátalakítás
A színinformációk Adobe PDF fájlbeli reprezentálásá-
nak módja. A direktszínekkel kapcsolatos információk 
megőrződnek a színek átalakítása során; csak a nyom-
dai alapszínes megfelelőik konvertálódnak a mega-
dott színtérbe.

Cél
A végső RGB vagy CMYK típusú kimeneti eszköz – pél-
dául a monitor vagy SWOP-szabvány – színtartomá-
nyának megadása. E profil használata esetén az InDe-
sign a dokumentum színadatait (amit a Színbeállítás 
párbeszédpanel Munkaszínterek szakaszában mega-
dott forrásprofil definiál) a célként megadott kimeneti 
eszköz színterére képezi le.

Profilfelvételi alapelv
Megadja, hogy egy színprofil a fájl része legyen-e. 
A beállítások a Színkonvertálás menüben megadott 
beállítástól függően változnak, vagyis attól függően, 
hogy egy PDF/X-szabvány van-e kijelölve, és hogy a 
színkezelés be van-e kapcsolva.



Speciális beállítások

Betűtípusok részhalmaza, amikor a használt karak-
terek aránya kisebb, mint
A teljes betűkészletek beágyazási küszöbének meg-
adása az adott betűtípusból a dokumentumba írt ka-
rakterek száma alapján. Ha egy betűtípus karakterei-
nek százalékos értéke a dokumentumban meghaladja 
a küszöböt, a teljes betűtípus beágyazódik. Ellenkező 
esetben csak a betűtípus részhalmaza lesz beágyazva. 
A teljes betűtípusok beágyazása növeli a fájlméretet. 
Ha minden betűtípust teljesen be szeretne ágyazni, a 
0 értéket adja meg. 

OPI
Szelektíven kihagyja az importált grafikákat, amikor a 
képadatokat nyomtatóra vagy fájlba küldi, így csak az 
OPI-hivatkozások (megjegyzések) maradnak meg az 
OPI-kiszolgáló általi kezelésre.

Készlet
Ha a párbeszédpanel Általános területén lévő Kom-
patibilitás értéke Acrobat 4 (PDF 1.3), megadható egy 
készlet (beállításcsoport) az áttetszőség összeolvasz-
tására. Ezeket a beállításokat csak akkor használja a 
program, ha áttetsző rajzelemekkel rendelkező oldal-
párokat exportál.



RGB - CMYK Direct és színbontás



A direktszínek és
a négyszínes színek
A színeket direktszínekként vagy négyszínes színek-
ként határozhatja meg – ezek a rendszerek a nyom-
daiparban használt két fő festéktípusnak felelnek meg.  
A Színtárak panelen az egyes színek típusát a mellet-
tük lévő ikonok alapján ismerheti fel.

Amikor görbékre és keretekre színeket alkalmaz, min-
dig gondoljon a végtermékre, amelyben az adott kép 
meg fog jelenni, és ennek fényében válassza a leg-
megfelelőbb színmódot.

Megjegyzés:
Ha a színkezelési munkafolyamat részeként a doku-
mentumokat egyik eszközről a másikra átviszi, célszerű 
színkezelési rendszert használni, amellyel a színeket 
az egész folyamatban következetesen megőrizheti 
és szabályozhatja.

Színkörök



Direktszínek ismertetése
A direktszín olyan speciális, előre kikevert festék, 
amelyet a nyomdai alapszínek helyett vagy mel-
lett használnak, és amelyhez a nyomógépben 
külön nyomólemezt alkalmaznak.  Akkor hasz-
náljon direktszínt, ha kevés színt határoz meg, és 
a színpontosság elengedhetetlen feltétel. A di-
rektszínfestékek pontosan képesek visszaadni  
a négyszínes színek színtartományán kívül eső színeket.

A nyomtatott direktszín tényleges megjelené-
sét azonban a nyomda által kikevert festék és  
a nyomtatáshoz használt papír együttese határozza 
meg, nem azok a színértékek, amelyeket a képhez  
a felhasználó vagy a színkezelő rendszer beállított. 

Amikor direktszínértékeket definiál, akkor csupán  
a színnek a képernyőn vagy a nyomtatón való szimu-
lált megjelenését írja le, amit az eszközök színtarto-
mánybeli korlátai is befolyásolnak.

Direktszínek definiálásakor ügyeljen az alábbi 
irányelvekre:

• Nyomtatott dokumentumok esetében akkor érhe-
ti el a legjobb eredményt, ha a nyomda által támo-
gatott színegyeztetési rendszerből választ direktszínt.  
A szoftverben több beépített színegyeztetési könyvtár ta-
lálható.

RGB Pantone színskála



• A lehető legkevesebb direktszínt használjon. Minden to-
vábbi definiált direktszín újabb direktszínes nyomólemez 
használatát teszi szükségessé a nyomdában, ami meg-
növeli a nyomtatás költségeit. Ha négynél több színre 
van szüksége, érdemes négyszínes színekkel nyomtatni a 
dokumentumot.

• Ha egy direktszínekből álló objektum egy másik, át-
tetsző részeket tartalmazó objektumot átfed, nem kí-
vánatos eredmény születhet, ha a dokumentumot EPS 
formátumba exportálja, a Nyomtatás párbeszédpa-
nelen a direktszíneket négyszínes színekké konvertálja, 
vagy ha az Illustrator, illetve az InDesign alkalmazáson 
kívül más alkalmazással színbontást készít. A legjobb 
eredmény érdekében az Összeolvasztási előnézet vagy  
a Színbontási előnézet parancs használatával, a nyom-
tatás előtt, a képernyőn ellenőrizze az áttetszőség-ösz-
szeolvasztás hatását. Mindemellett nyomtatás vagy  
exportálás előtt az InDesign Festékkezelő funkciójával a 
direktszíneket négyszínes színekké konvertálhatja.

• Egy direktszínes nyomólemez segítségével lakkha-
tást alkalmazhat a dokumentum négyszínes színekkel 
nyomtatott részeire. Ebben az esetben a nyomtatáshoz 
öt festékre lesz szükség, a négy nyomdai alapszínre és  
a direktszínes lakkra.

RGB színkör



Négyszínes színek
ismertetése
A négyszínes szín olyan szín, amelyet a négy szabvá-
nyos nyomdafesték, a cián, a bíbor, a sárga és a fekete 
(angol rövidítéssel CMYK) keverékéből állítanak elő. 
Akkor használjon négyszínes színeket, ha egy feladat-
hoz annyi színre van szükség, hogy az egyes direkt-
színek alkalmazása túl költséges vagy gyakorlatilag 
értelmetlen lenne, például színes fényképek nyomta-
tásához.

Négyszínes színek definiálásakor ügyeljen az aláb-
bi irányelvekre:

• A legjobb eredmény érdekében a minőségi nyomtatott 
dokumentumokban a négyszínes színeket színatlaszok 
CMYK értékei alapján adja meg. A megfelelő színatlasz 
használatáról egyeztessen a nyomdával.

• A folyamat színének végső színértékei a CMYK-ban 
megadott értékek, tehát ha az InDesignban RGB, HSB 
vagy LAB használatával ad meg egy műveleti színt, ak-
kor ezek a színértékek CMYK-ba konvertálódnak, ami-
kor színelválasztásokat nyomtat. Ezek az átalakítások  
a színkezelési beállításoktól és a dokumentumprofiltól 
függően eltérőek lehetnek.

• A négyszínes színeket soha ne az alapján határozza 
meg, ahogyan a képernyőn megjelennek, kivéve ha biz-
tos abban, hogy helyesen állította be a színkezelési rend-

CMYK Pantone színskála



szert, és tisztában van a színek előnézetével kapcsolatos 
korlátokkal.

• Csak online megtekintésre szánt dokumentumokban 
lehetőleg ne használjon négyszínes színeket, mert a 
CMYK rendszer színtartománya kisebb, mint egy átlagos 
monitoré.

• Az Illustrator és az InDesign segítségével a négyszínes 
színeket globális és nem globális színekként határozhat-
ja meg. Az Illustrator alkalmazásban a globális négyszí-
nes színek mindig a Színtárak panel egyik színtárához 
vannak csatolva, így ha egy globális négyszínes szín 
színtárát módosítja, a program az azt a színt használó 
összes objektumot frissíti. A nem globális négyszínes szí-
nek módosításuk után nem frissülnek automatikusan a 
teljes dokumentumban. Alapértelmezés szerint a négy-
színes színek nem globálisak. Ha az InDesign alkalma-
zásban színtárat alkalmaz az objektumokra, a program 
azt automatikusan négyszínes színként alkalmazza. A 
nem globális színtárak névtelen színek, amelyeket a Szín 
panelen szerkeszthet.

CMYK színkör



A direkt szín és a műveleti 
szín együttes használata
Esetenként hasznos lehet a négyszínes színek és a di-
rektszínek egyazon dokumentumban való vegyítése. 
Használhat például egy direktszínt a cégembléma 
pontos színének visszaadásához, és ugyanezeken az 
oldalakon ismertethet egy éves jelentést – négyszínes 
színekkel reprodukált fényképekkel szemléltetve. 

Egy direktszínes nyomólemez segítségével lakkha-
tást is alkalmazhat a dokumentum négyszínes színek-
kel nyomtatott részeire. Mindkét esetben a nyomta-
táshoz öt festékszínre lesz szükség, a négy nyomdai 
alapszínre és egy direktszínre vagy lakkra. Az InDesign 
alkalmazásban a nyomdai alapszínek és a direktszínek 
vegyítésével kevert festékszíneket állíthat elő.



Színbontások létrehozása

A színes és árnyalatos képeket általában úgy reprodu-
kálják a nyomtatók, hogy négy színre bontják őket: 
egy-egy lap készül a kép cián (C), sárga (Y), bíbor 
(M) és fekete (K) részeiről. A megfelelő színű festék-
kel és pontosan illesztve ezeket egymásra nyomtatva a 
színek kombinációja az eredeti ábrát adja vissza. A kép 
két vagy több színre való elkülönítését színbontásnak 
nevezik, míg az egyes részek elnevezése színkivonat.

A színbontás munkafolyamatai
Az Adobe InDesign CS4 két PostScript munkafolyamatot 
támogat, és a fő különbség ezek között a színbontás létre-
hozásának helye: a gazdaszámítógép (az InDesign prog-
ramot és a nyomtató illesztőprogramját használó rend-
szer) vagy a kimeneti eszköz raszteres képfeldolgozója.  
A másik lehetőség a PDF-munkafolyamat.

Gazdagép alapú színbontás
A hagyományos gazdagép alapú, előzetes színbontást 
használó munkafolyamatban az InDesign hozza létre  
a dokumentumhoz szükséges valamennyi színbontás 
PostScript adatait, és ezeket elküldi a kimeneti eszközre.

In-RIP színbontások
Az újabb, raszteres képfeldolgozón alapuló munkafo-
lyamatban a színbontást, a túltöltést és a színkezelést  
a PostScript raszteres képfeldolgozók új generációja 

A kép színbontás



végzi, így a gazdaszámítógépnek ezeket nem kell vég-
rehajtania. Ezzel a módszerrel az InDesign kevesebb 
idő alatt hozza létre a fájlt, és minimálisra csökken a 
nyomtatási feladathoz szükséges adatok mennyisége. 
Gazdagép alapú színbontás nyomtatásakor például négy 
vagy több oldal PostScript adatainak küldése helyett az 
InDesign egyetlen kompozit PostScript fájl PostScript 
adatait küldi el a raszteres képfeldolgozóban való fel-
dolgozásra.



Dokumentum előkészítése 
színbontásra
• Javítsa a kép színhibáit.

• Adja meg a felülnyomás beállításait.

• Ellensúlyozza a nyomdai passzerhibákat túltöltési uta-
sítás megadásával.

• Tekintse meg a színbontások előnézetét a képernyőn.

• A Nyomtatás párbeszédpanel megjelenítéséhez kattint-
son a Fájl menü Nyomtatás parancsára.

• Ha a megfelelő színrebontási beállításokkal nyomtatási 
készletet hozott létre, azokat a Nyomtatás párbeszédpa-
nel tetején található Nyomtatási készletek legördülő lis-
tában választhatja ki.

• A Nyomtató menülegördülő listában válasszon nyom-
tatót vagy PostScript fájlt.

• Ha PostScript fájlba nyomtat, válassza ki a PPD-t  
a színbontás kimeneteként használni kívánt eszközhöz.

• A meglévő nyomtatási beállítások megtekintéséhez  
és módosításához a Nyomtatás párbeszédpanel bal ol-
dalán kattintson egy szakasz nevére.

• Mielőtt a dokumentumot elküldi a szolgáltatónak,  
készítsen próbanyomatot a színbontásokról.

• Nyomtassa vagy mentse a színbontásokat.
Kép előkészítése



Direkt színek megadása
A nyomdai alapszínek mellett vagy helyett egyéni 
festékeket, úgynevezett direktszíneket is használhat.  
Egy fekete színű szövegből és kékeszöld rajzból álló 
kép esetében például a négy nyomdai alapszín hasz-
nálata helyett két direktszínt is használhat: a feketét 
és a zöld megfelelő árnyalatát. A direktszínű festékek 
használatával a CMYK festékek segítségével nem elő-
állítható (például lakkozott, fluoreszkáló és fémes)  
színeket is használhat. Lehetőség van ezenkívül  
a direktszínek keverésére másik direktszínnel vagy  
nyomdai alapszínnel.

A képet nyomdai alapszínnel, direktszínnel és a ket-
tő kombinációjával is színezheti. A színbontások 
nyomtatásakor a direktszíneket a megfelelő nyomdai 
alapszínre konvertálhatja a CMYK színekkel történő 
nyomtatás érdekében.

RGB színmegadás



PROOF/SZÍNELLENŐRZÉS



PROOF ELJÁRÁSOK
Célja: 
hogy nyomtatás előtt tájékozódjanak  
a várható színhűségről, amelyet a kívánt papír 
(nyomathordozó), festék és nyomtatási eljárás 
alkalmazásával reprodukálni tudunk.

Próbanyomat készítés
A kész nyomóformáról a példányszám nyomta-
tás előtt készítettek levonatokat. Ezt fogadtatták 
el a megrendelőkkel

Imprimatúra
Az imprimált levonat alapján állították be a nyo-
mógépet. Az imprimatúra dokumentum a GYEK 
számára. Ebben az esetben a nyomathordozó, 
a festék és a nyomtatási feltételek azonosak 
a valódi nyomtatásnál lévőkkel, ilyen módon a 
megrendelő azt látja, amit majd kapni fog. 



PROOF ELJÁRÁSOK

Próbanyomtatást helyettesítő színellenőrző el-
járások. (Proof - bizonyíték)
A proof lehet analóg és digitális.
 
ANALÓG PROOF

Fotokémiai próbanyomtató eljárás
Alapja  önmagában színezett vagy a fotokémi-
ai változás után színeződő, UV fényre érzékeny 
réteg vékony hordozón. Az alapszínt tartalmazó 
fóliát nyomathordozóra kell felrétegezni (laminál-
ni). Ezután UV fénnyel megvilágítják a másolóere-
detin keresztül. A fólia eltávolítása után a nyo-
mathordozón a pozití másolóeredetin levő rajzi 
elemeket, rácspontokat kapjuk meg, a fóliával 
megegyező színben.

DIGITÁLIS PROOF
Digitális adatokkal vezérelt, másolóeredeti nélkü-
li nyomtatás. File-ból történik a proofkészítés, 
nincs anyagfelhasználás. A képminőség el-
lenőrzésére készült nyomatot a másolóeredeti 
levilágítását megelőzően készítik el.
Kétféle lehet:
-színes monitoron történő képellenőrzés (Soft 
Proof)
-a monitoron levő kép nyomathordozón való 
megjelenítése (Hard Proof)
A digitális adatok alapján dolgozó berendezések 
lehetnek digitális színes fényképészeti  
próbanyomtató vagy digitális adatokkal vezérelt 
színes nyomtatóeljárások.



PROOF ELJÁRÁSOK
-Szakember ellenőrzi a minőséget: a képeredetinek és 
a megrendelő elvárásainak megfelel-e az eredmény, 
vagy korrigálni kell.
-A megrendelő eredeti alapján ellenőrzi, hogy a próba-
nyomat megfelel-e a megrendelőben rögzítetteknek.
-Gépmester a próbanyomat alapján ellenőrzi a vég-
eredményt (tartalom, minőség szempontjából). Elvileg 
csak a hagyományos eljáráshoz közelítő technológiá-
val lehet aránylag jó próbanyomatot készíteni. A proof 
legtöbbször nem valódi nyomdai eljárással, hanem azt 
helyettesítő technológiával készül.

A monitoron történő színellenőrzés, a soft proof a 
nyomtatási előkészítés egyik lépése. A számítógépen 
futó képszerkesztő program segítségével ellenőrizhet-
jük a képek színeinek pontosságát a nyomtatás előtt. 
A monitoros színellenőrzés abban különbözik egy ha-
gyományos nyomdai próbanyomattól, hogy a kalibrált 
monitor képernyőjét használja az összehasonlításhoz.
A soft proof technika annak a szimulációja, hogy a szí-
nes kép valamely kalibrált  
eszközön milyen látványt mutat majd.



CTP



CTP
Computer-to-plate

A korábbi (CTF) eljárás során a képet először egy filmre 
világították, és abból készítették a nyomtatáshoz 
szükséges formát. 
 
A CTP ezt a lépést iktatja ki, ugyanis a nyomóformát 
közvetlenül a számítógéptől kapott képről készíti — 
ezzel jelentősen lerövidítve az elkészítési időt.



Kilövés
Az oldalak olyan elhelyezése az íven, hogy azok hajto-
gatás után az előírt sorrendben kövessék egymást.

• egymás mellett lévő oldalszámok összege = 
 = oldalak száma + 1

• a páros oldalak a bal, a páratlanok pedig a jobb oldalra  
 kerülnek

Tehát 8 oldalas füzet esetén a képen látható módon kell 
elrendezni az oldalakat.

Kilövés Adobe Indesignban, PostScript létrehozása

https://www.youtube.com/watch?v=L8qKkkNEpOI


Digitális Ofszet 
nyomtatás
Olyan ofszet nyomtatás, amelynél a formahengerre 
„elektro-fotografikus” módon kerül a kép: 
A hengeren egy speciális fólia van, amelyre egységesen 
töltést adnak. A kép részein lézerrel eltávolítják a 
töltést, és ezeken a felületeken tapad meg a festék.

Ezután a festéket átveszi egy gumikendős henger, 
amiről pedig a papírra kerül.



OFSZET TECHNOLÓGIA



Az ofszetnyomtatás egy széles körben használt nyom-
tatási technika, melynél a festéket egy nyomólemezre 
és onnan egy gumihengerre viszik fel, majd erről kerül 
a nyomtatási felületre. 

Az olajos, zsíros anyagok és a víz kölcsönös taszításának 
elvén alapuló litográfiai eljárással kombinálva az ofszet-
technikánál egy sík (planografikus) hordozót használ-
nak, amelyre a hengerek a nyomtatandó kép helyére 
felviszik a festéket, míg a többi területre egy vízalapú 
réteg kerül. Így a nem nyomtatandó területek festék-
mentesek maradnak. 

Ez angolul a fountain solution, amely a nedvesítő fo-
lyadék alkalmazását jelenti. A modern rotációs gyors-
sajtó más megoldást alkalmaz, itt a nagy papírtekercse-
ket részenként egy nagyméretű nyomdagépen vezetik 
keresztül, általában többméteres részekben, a gép pe-
dig folyamatosan nyomtat a papírra. 

A technológia



Az olajos, zsíros anyagok és a víz kölcsönös taszításának 
elvén alapuló litográfiai eljárással kombinálva az ofszet-
technikánál egy sík (planografikus) hordozót használ-
nak, amelyre a hengerek a nyomtatandó kép helyére 
felviszik a festéket, míg a többi területre egy víz-
alapú réteg kerül. Így a nem nyomtatandó területek 
festékmentesek maradnak. 



Kép címe, keletkezés éve, stb Kép címe, keletkezés éve, stb

Az ívnyomó ofszetgépek lényegesen nagyobb szám-
ban vannak jelen a nyomdákban mint tekercsnyomó 
társaik.  
 
A kisebb íves gépek maximális ívmérete B/2, a nagyok 
pedig B/1 formátumúak. Természetesen képesek a ma-
ximálisnál kisebb méretek nyomására is, ekkor viszont 
nincsenek teljes mértékben kihasználva. Teljesítményük 
15–20000 ív/óra.  
 
Felépítésük soros jellegű, ami azt jelenti, hogy a berakó 
és kirakómű közé tetszőleges számú (akár hat) modul, 
werk tehető. Minden werk egy szín megnyomására alkal-
mas.

ívnyomó offszetgép



Kép címe, keletkezés éve, stb Kép címe, keletkezés éve, stb

Napi- és hetilapok, folyóiratok nagy tömegű előállítására 
használják, hisz teljesítményük eléri a 100 000 fordulat/
óra értéket. 

A tekercsnyomó gépek általában nemcsak a többszíny-
nyomást végzik el, hanem a tovább feldolgozás műve-
leteit is. A megnyomott papírt újságnyi ívekre vágják, 
azokat hossz- és keresztirányban hajtogatják, majd ismét 
vágják, a kész lapot szükség szerint tűzik, esetleg drót-
fűzik, végül a készterméket kötegelik. 

A tekercsnyomó ofszetgépek fix mérettel, formátummal 
dolgoznak, hisz a formahenger szélessége megadja a 
papírtekercs szélességét, kerülete pedig az egy fordu-
lattal nyomható papír hosszát. A tekercsnyomó gépek 
helyigénye nagyon nagy. Tekercses offszetgép



Kép címe, keletkezés éve, stb Kép címe, keletkezés éve, stb

A nyomda CMYK rendszert használ. Ez a nyomda 4 alap 
színe. 
 
A színes képek előállítására alkalmas ofszet nyomdagé-
pek minimum 4 „egységet” , úgynevezett werket vagy 
tornyot tartalmaznak, melynek tetején vájúban talál-
ható a festék, amit hengerek terítenek szét minél egyen-
letesebb és vékonyabb réteggé. 
 
A 4 werken kívül továbbiak is lehetnek, pl formalakk 
létrehozására.

CMYK, RGB



Kép címe, keletkezés éve, stb Kép címe, keletkezés éve, stb

A legújabb technológiával felszerelt HEIDELBERG nyomdagép a Premier nyomdában



Kötészeti eljárások



Kötészeti eljárások

A nyomdai folyamat végső állomása a kötészet. A nyom-
tatott ívek feldolgozását hagyományos nyomdater-
mékeknél kötészeti műveletnek nevezzük. A könyvek 
kötésének legalább hat gyakran használt fajtája van.
Ezen kívül, ha csak a prospektusokra és a magazinokra 
gondol, azokat többségében már tűzzük (ezt fűzésnek 
nevezzük).
A könyvszerű kiadványok nagy részét spirálozzuk, de 
a tömbözés, vágás, hajtogatás, lyukasztás, kasírozás, 
ragasztás, ringlizés is kötészeti művelet.



Keménytáblás kötés

Olyan kiadvány, amelynek a fedele 1,5 - 3,5 mm vastag köté-
szeti lemez egészpapír, egészvászon, félvászon, műbőr vagy 
bőrborítással van ellátva.

Miért válasszuk a keménytáblás kötést?

A keménytáblás kötés olyan könyvet eredményez, amely elegáns 
és különösen tartós. Ez a legdrágább kötészeti eljárás, de nagy 
mennyiségnél költséghatékonyan alkalmazható. Ezért a legtöbb-
ször nagy tételben készített könyvek esetén használjuk, illetve 
olyan dokumentumoknál, amelyeket hosszabb használati időre 
szántak.

Hogyan készül a keménytáblás kötés?

A lapokat kötegelt ívekbe szerkesztjük, összegyűjtjük és össze-
varrjuk a nagyobb tartósság érdekében. Ezután a könyvlapokat 
három oldalukon körülvágjuk. Ezután a belívet egy szövetdarabbal 
bevonva a gerinc mentén az előzékhez ragasztjuk. Az előzék 
rögzíti a könyvtestet a táblához. Az előzék a belíveknél maga-
sabb grammsúlyú (rendszerint 120-150 grammos) papírból ké-
szülő, általában nyomatlan lappár. Végül a lapokat beragasztjuk 
a táblába, ami nem más, mint egy kemény, merev anyagú papír-
lemez, amely a könyv merevítését, erősítését szolgálja. A tábla 
vastagsága 1,5-3,5 mm közötti. Az így készült könyvek gerince 
domború, a gerinc mentén két bemélyedéssel. A táblákra vé-
gül papír, vászon vagy bőrborítás kerül, amely egyrészről véd, 
másrészt jobban eladhatóvá teszi a könyvet. A keménytáblás 
kötés gazdaságosabbá tehető, ha egy puhafedelű könyvre kerül 
a keménytábla, megtakarítva ezzel az ívek összevarrásának és 
beragasztásának költségét.



Puhatáblás kötés

A puhatáblás könyv kötegbe rakott nyomtatott lapokból 
készül, melyek gerincben ragasztással vannak fixál-
va. Magazin vagy prospektus készítésekor érdemes ezt 
választani, mivel komoly, professzionális megjelenést 
kölcsönöz kiadványának. A ragasztókötött könyv előnye, 
hogy kedvezőbb árú, mint a keménytáblás, mégis erős 
és tartós.

A belívek PUR-kötéssel vannak rögzítve, ennek nagy 
előnye a korábbi ragasztókhoz képest, hogy az utób-
bi időben szívesebben alkalmazott vastagabb lapokat 
is biztonsággal lehet kötni. A PUR kötési ideje kb. 24 óra. 
A borítót érdemes fóliázni vagy ofszet lakkozni a felület 
védelme érdekében. Prospektus gyártásához a legel-
terjedtebb kivitelezési mód.



Mikor van szükség lyukasztásra és 
fúrásra?

Bizonyos termékek gyártása folyamán mindenképpen 
szükséges a lyukasztás. A munkafolyamat során a ma-
ximális lyukasztási vastagságot (2,5-3 mm) figyelembe 
véve történik az ívek lyukasztása.

Fontos, hogy a lyukasztás kivitelezése nem megegyező 
a papírfúrással, eltérő eszközökkel kivitelezhető. Íme, 
néhány példa, hogy mikor melyiket érdemes választania:

Lyukasztás:

• falinaptár esetén
• asztali naptár esetén
• füzethez

Fúrás:

• ruhacímkék készítésénél
• etiketthez
• rajtszámokhoz



Az irkafűzés

Az irkafűzés egy kötészeti eljárás. Főként füzet, újság, 
brosúra vagy katalógus készítése során alkalmazzuk. 
A munkafolyamat során a kinyomtatott borító és a belí-
vek drótkapoccsal kerülnek tűzésre, az adott kiadvány 
gerince mentén. Ezt a kis oldalszámú kiadványoknál 
érdemes választani.

• egyszerű, gyors és gazdaságos
•  elegáns, letisztult eljárás olyan brosúráknál melyek 
kevés lapból állnak

Omegakapcsos irka

Az irkafűzéssel ellentétben az omegakapcsos tűzésnél 
a kiadvány gerincén félkör alakú fémszemek találhatók, 
amelyek lehetővé teszik a kiadvány mappába történő 
lefűzését.
Főként étlapok, prezentációs anyagok, tanulási segéd-
letek készítése során alkalmazzuk.



Ragasztókötés

A kiadványok esetében – például könyvek, katalógusok 
– az ívek összekapcsolásának legmodernebb módja. 
A ragasztás tartósságát nem befolyásolja a környezeti 
hőmérséklet változása. A ragasztótechnológiának kö-
szönhetően könyveink könnyedén nyithatóak. Az egyik 
legnagyobb előnye, hogy a ragasztott gerinc esetében 
nem tapasztalható minőségi romlás évek múltán sem.

A ragasztott kötésnél kétféle ragasztót használnak: 

• melegragasztó

• hidegragasztó.

A melegragasztó, azaz a hőre olvadó műgyanta előnye, 
hogy felületkezelt papírokat is összeragaszt. Hátrán-
ya, hogy merevebb, nehezebben nyitható könyveket 
eredményez. Sok év múlva a ragasztó töredezni kezd 
és a kötet lapjaira hullhat szét.

A hidegragasztó hátránya, hogy felületkezelt papírok 
esetében nem jól használható. Előnye, hogy jól nyitható 
köteteket kapunk és az elöregedés, töredezés, lapokra 
hullás veszélye sem áll fenn.



Kasírozás

A kasírozás nem más, mint a nyomat ragasztása táblá-
ra: azt jelenti, hogy felragasztjuk a nyomatot egy hát-
lapra, így több lehetőség nyílik a kép bemutatására, 
mintha egyszerűen egy keretbe raknánk. Ha ügyesen 
tervezzük meg a kasírozást, esetleg a kombinációját 
a keretezéssel és paszpartuzással, akkor a kihelyezett 
kép vizuálisan kiemelkedik a környezetéből, hangsúlyt 
adva a látványának.



Hajtogatás

A hajtogatás egy viszonylag egyszerű, mégis fontos 
eleme a gyártási folyamatnak, hiszen a precíz hajtás 
kivitelezése igényes megjelenést biztosít pl. a szórólap 
vagy prospektus számára. A papír vastagsága fontos 
befolyásoló tényező – 170 g/m² felett a hajtogatás 
előtt az íveket biegeljük, ezt követően hajtogatjuk, 
hogy a papír rostjai ne sérüljenek.

Biegelés

Bizonyos termékek esetében – például prospektus, 
meghívó stb. – a biegelés mindenképpen alkalmazandó 
kötészeti eljárás, mely a kinyomtatott ív precíz és szép 
meghajtását segíti elő. Ez a folyamat abból áll, hogy 
a hajtás vonala mentén előnyomjuk a papírt, így köny-
nyebben fog a megfelelő vonal mentén meghajtódni.

Legfontosabb tényező a biegelés szempontjából a pa-
pír vastagsága – 170 g/m² felett a hajtás előtt az íveket 
mindig biegeljük, így egy minden igényt kielégítő vég-
terméket kap a megrendelő.



Fóliázás

A kinyomtatott íveket igény esetén felületkezeljük. A fó-
liázás során a nyomtatott papírra átlátszó fólia kerül. 
Választhat matt vagy fényes felületű fóliát ízlésének és 
a kiadvány céljának megfelelően.
A fóliázás előnye, hogy a színek élesebbek lesznek, maga 
a fóliázott felület pedig ellenállóbbá, karcállóbbá válik.

Matt vagy fényes felületvédelem (30-40 mikron), óvja 
a nyomatot az elpiszkolódástól vagy a gyakori használat 
miatti kopástól, a kéz nedvessége miatti elrongyolódástól 
(különösen gyakran használt kiadványoknál, mint könyv- 
vagy füzetborító, mappa, spirálozott anyag borítója stb.). 
A fényes fóliázás kiemeli a színeket, ezért inkább reklá-
manyagokhoz használják, a matt fólia enyhén tompítja, 
halványítja a színeket, de hatása elegánsabb.

Meleg fóliázásnak (nyomdai fóliázás) nevezzük azt a fo-
lyamatot, amikor egy átlátszó műanyag védőréteget (la-
mináló filmnek nevezzük) fóliázó gépben 100-120 fokon 
összepréselünk a papírral. A papíron ez a nyomtatás után, 
de még a vágások előtt történik, és erős, kopásálló fe-
lületet hoz létre.
Lehet matt vagy fényes, de vannak speciális pl. erezett 
felületű fólia típusok is. A könyvborító fóliázása jelentősen 
fokozza annak professzionális megjelenését és vonzerejét 
– ez adja meg a borító fényes ragyogását, vagy selymes 
tapintását. A papír súlya és felülete alapvetően befolyá-
solják a tapadási minőséget. Laminálható papírok a 135-
350g/m2 tartományban találhatóak. Minőségigényes 
nyomdai kiadványokat is lehet fóliázni, mint névjegy, 
dosszié, mappa, prospektusok borítója.



Spirálozás

A spirálozás rendkívül népszerű kötészeti eljárás, hiszen 
mindamellett, hogy egyszerű a kivitelezése, elegáns keretet 
is ad a készterméknek.

A spirálozás számtalan esetben előnyös – például gyors 
megoldás vállalati kiadvány készítése, dokumentációk 
rendszerezése, illetve természetesen naptárak készítése 
esetén is. Akár nagyobb terjedelmű anyagok esetén is al-
kalmazható kötészeti eljárás.

Műanyag és drót spirálokkal tudjuk az anyagait összeállítani.

Műanyag spirálozás:
• gyorsan elkészíthető és költséghatékony
• többféle színben és méretben választható
• bővíthető: a spirál sérülés nélkül bontható és ezáltal az ösz-
szefűzött dokumentum utólag is bővíthető
• különböző színû és anyagú előlap és hátlap választékunk-
kal még tetszetőssebbé teheti dokumentumait

Fém spirálozás: 
• esztétikus, tartós kötési forma
• a dokumentum lapjai utólag nem cserélhetőek, csak új-
raspirálozással
• spirálozott dokumentum 360-fokban kihajtható, átlapozható
• könnyen fénymásolható valamennyi oldal
• többféle színben és méretben választható, a lapszám 
függvényében
• tetszés szerint: különböző színű és anyagú előlap és hát-
lap választék



Vágás

A vágás azon kötészeti eljárások egyike, amely szinte 
mindegyik terméktípus gyártása esetében az egyik 
legfontosabb lépés. A kinyomtatott íveket a megha-
tározott méretnek megfelelően vágjuk meg. Ilyenkor 
vágjuk le a nyomdai PDF-en található kifutót.
A vágógép segítségével a papírvágás rendkívül pre-
cízen kivitelezhető. A pontos vágás a készterméknek 
is igényesebb megjelenést biztosít.



Na ez jó hosszú volt
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