
 

TANANYAGFELOSZTÁS ÉS KÖVETELMÉNYRENDSZER 

GRAFIKAI TERVEZÉSI GYAKORLATOK I. 

2021/22 II. félév 

 

ÓBUDAI EGYETEM 

Rejtő Sándor Könnyűipari és Környezetmérnöki   Kar Médiatechnológiai és Könnyűipari       Intézet 

Tantárgy neve: Grafikai tervezési gyakorlatok I. Neptun kód: 

RMWCA1NBNE 
RMWCA1NBLE 

RMTCA1NTLD + 

Tantárgy neve angolul:  Kredit:  2 

Jelleg (kötelező/ választható:) kötelező Tagozat: 
nappali és 
levelező 

Félév a mintatantervben: 6. 

Szakok melyeken a tárgyat oktatják: Könnyűipari mérnök 

Tantárgyfelelős: Németh Róbert DLA Oktatók: Prokai Piroska 

Előtanulmányi feltételek (kóddal is): RMWNT2NBNE, RMWNT2NBLE 

Heti óraszámok: Előadás:   0 Tantermi gyakorlat:   0 Laborgyakorlat: 2 

Számonkérés módja (s; v; f): é A képzés nyelve: magyar 
A tárgy óra-
rendi helye: 

péntek 8.00-9.40 

D-201 labor 

1,4,8,11  

oktatási hét 

A TANANYAG 

Oktatási cél: 

A számítógépes grafika alapjai. A bittérképes és a vektorgrafika sajátosságai. Tipográfiai bevezetés (tipográfia sza-
bályok és rendszerek megismerése és azok alkalmazása a tervezési folyamatokban). A tervezéshez használt szoft-
ver (Adobe Illustrator) kezelőfelületének bemutatása. A szoftver beállításainak ismertetése (szoftver- és színbeállítá-
sok, Adobe programok színtereinek szinkronizálása). Vektoros rajzolás, a Toll eszköz használata. Alapvető geomet-
riai elemek és transzformációk létrehozásával egyszerű ábrák létrehozása. Bitmap képek a vektorgrafikában. Objek-
tumok egyesítése és igazítása, a Görbekezelő használata. Szöveg bevitele és formázása, alapvető tipográfiai felada-
tok megoldása. Ecsetek létrehozása és kezelése. Szimbólumok használata, transzparencia létrehozása a szoftverrel. 
Az Illustrator Hatásai és a 3D effektek ismertetése. Bevezetés a grafikai tervezésbe. Logók és logótípusok (szöveges, 
képi- és kevert) ismertetése, logótervezés. Piktogramok, betű önarckép és -poszter tervezése. Infógrafika készítése. 

 
A tárgy részletes leírása, ütemezés: 

gyakorlat 

kon-
zultá-

ció 

Időpont 
(hónap, 

nap) 
Témakör 

1. 02. 11. Adobe Illustrator kezelőfelületének bemutatása 

2. 03. 04. 
Vektoros rajzolás, a Toll eszköz használata. Alapvető geometriai elemek és transzformációk létre-
hozásával egyszerű ábrák létrehozása. Görbekezelő használata 

3. 04. 01. 3D effektek ismertetése, Szimbólumok használata, Logók és logótípusok 

4. 04. 22. Elkészített munkák értékelése 

Félévközi követelmények 

Foglalkozásokon való részvétel: 

Kötelező a részvétel a laboratóriumi gyakorlatokon, valamint a beadandó feladatok elkészítése.  

A félév eredményes teljesítéséhez az előadásokon elhangzott anyag ismerete okvetlenül szükséges. 

Zárthelyik, jegyzőkönyvek, beszámolók, stb. (száma, időpontja) 

11. 
hét 

Az elkészített tervezési feladatok bemutatása 



 

Az aláírás megszerzésének/félévközi jegy kialakításának módszere: 

A hallgatók a félév folyamán egy elméleti zárthelyit írnak. A félévközi jegy az elméleti zárthelyiből és a gyakorlaton 
kialakított érdemjegyekből áll össze. 

A gyakorlaton kialakított érdemjegy a beadott gyakorlati feladatok minősítéséből, és a gyakorlati foglalkozásokon elért 
feladat megoldási eredményekből áll össze (minden kiadott feladat elkészítendő!). Értékelhetőnek csak az önállóan 
elkészített feladatok számítanak. 

A vizsga módja (írásbeli, szóbeli, teszt, stb.) és értékelési módszere: 

Írásbeli zárthelyi vizsga.  

IRODALOM 

Kötelező:  

Virágvölgyi Péter - A tipográfia mestersége számítógéppel, Osiris Kiadó, 2004 

Miklósi Imre, Nagy Sándor: Szövegszerkesztés – feldolgozás és tipográfia. Papír-Press Egye-
sülés, 2001 

Ajánlott: 

David Jury: Mi az a tipográfia? Scolar kiadó, 2007 

Timothy Samara: A grafikai tervezés kézikönyve. Scolar kiadó, 2016 

Schulz Péter, Endrédy Ildikó: Angol – magyar nyomdaipari értelmező szótár, Mérnök és Nyom-
ász Kft., 2005 

Györgyi A., Tiefbrunner A., Varga J.: Csomagolástervezés, Papír-Press Egyesülés, Bp., 1999. 

Egyéb segédletek:  moodle rendszer on-line segédletek 

A tárgy minőségbiztosítási módszerei: 

A tárggyal kapcsolatban évenként oktatói felülvizsgálat történik, melynek során figyelembe vesszük a tudásátadás 
hatékonyságát, illetve a hallgatói és a végzettek által adott vélemények kiértékeléséből származó információkat. Az 
értékelés alapján a tárggyal kapcsolatos fejlesztési akciók indíthatók, melynek területei  

- a tudásátadás módszertana, 

- a tananyag tartalma, 

- az előadások és gyakorlatok egymásra épültsége. 

A változtatásokról és azok eredményeiről évenkénti értékelést végzünk, erről feljegyzést készítünk és a bevált elemeket 
a szakfelelős által szervezett ütemezéssel a tantárgyi program részévé tesszük. 

 

Budapest, 2022. január 11. 

 

 

dr. Koltai László 

dékán 

 
 


