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4C nyomat: Nyomdaipari kifejezés. A négy alapszín és azok keveréséből lét-
rehozott nyomat. (Ma már ez 6 ill. 8 szín is lehet, de a köznyelv 4C-nek hívja 
ezeket is.) Összetett színvilágú, anyagában színezett öntapadó fóliákból nem 
létrehozható dekorációs felületek esetén, vagy nagy darabszám esetén al-
kalmazzák. Kiváló megoldás periodikus megjelenésű citylight-ok, poszterek és 
óriásplakátok, vagy színátmeneteket tartalmazó céglogók és feliratok esetén. 
Nem minden dekorációs jellegű nyomathoz szükséges a négy szín, ezért ezek 
a dekorációs célú digitális nyomatok egyszerűen színes nyomatok. Élettarta-
ma különféle lamináló fóliákkal növelhető.

 Adobe Illustrator (Ai): 1987-ben megjelent vektorgrafikus szerkesztő prog-
ram. Az eredetileg Apple Macintosh számítógépeken történő futtatásra terve-
zett szoftver 1997 óta Windows platformon is használható. Használata a konku-
rens (CorelDRAW) alkalmazáshoz hasonlóan szakértelmet igényel.

Ai: vö.: Adobe Illustrator

Akril: vö.: Plexi

Alkonykapcsoló: reklámfeliratok világításának a környezeti megvilágítás 
függvényében történő automatikus kapcsolására használható. (Angol szöveg-
környezetben twilight switch, német szövegkörnyezetben Dämmerungsschal-
ter.)  

Alumínium szendvicslemez: Két anyag előnyös tulajdonságait egyesítő kom-
pozitlemez féleség. A polietilén (vagy ásványi őrlemény) lemez mindkét olda-

lára 0,18-0,5 mm vastag alumínium lemezt sajtolnak, 
a végtermék jellemző vastagsága 2, 3, ill. 4 mm. Az 
alumínium lemez többnyire gyári, RAL színskála sze-
rint azonosítható fényezéssel, és százalékban kife-
jezhető fényességgel rendelkezik, vagy valamilyen 
mintát alakítanak ki rajta (pl. szálcsiszolás). Építőipari 
felhasználása mellett kedvelt reklámtechnikai alap-
anyag is, kiváló mechanikai tulajdonságai, változa-
tos felhasználási módja és időjárás-állósága miatt. 
A legismertebb márkaneveken forgalmazott alumí-
nium szendvicslemezek (Dibond, Alucobond, Rey-
nobond) egyben minőségi etalonként is szolgálnak.

AutoCAD: Az Autodesk CAD szoftverterméke, a legelterjedtebb mérnöki ter-
vező program. 

Backlit: Hátulról megvilágított.



Black&White plexi: Speciális színezésű plexi alapanyag, mely a ráeső fény-
ben fekete, átvilágított állapotban fehér színű. Kompromisszumos megoldást 
jelenthet előre világító feliratok esetén, amikor az arculat szerint alkalmazandó 
szín fekete.

Betáp kábel: A telepítendő reklámtechnikai berendezés elektromos ellátá-
sát biztosító villamos vezeték. Méretezése szakértelmet igényel, megelőző épí-
tőipari kivitelezés esetén célszerű a tervezett reklámeszköz leendő helyén előre 
biztosítani.

Cégér: Hagyományosan a homlokzatra merő-
legesen elhelyezett, a járda fölé kinyúló, a mes-
terség valamely jellemző eszközét is megjelenítő 
reklámtábla. A középkorig visszavezető cégérek 
egyedi formavilággal, részletgazdag, archa- i -
kus megjelenéssel rendelkeznek. Létjogosultsá-
ga fokozott megrendelő igény, vagy műemlé- k i 
környezet esetén megkérdőjelezhetetlen. vö.: 
Konzolos reklámtábla. 

Citylight: Olyan függőleges formátumú köztéri reklámeszköz, melynek mére-
te maximum 120 cm x 180 cm, valamint átvilágított papíralapú médiafelület-
tel, vagy 16:9 arányú, digitális kijelzővel rendelkezik.

CMYK: Nyomdaipari rövidítés. A CMYK színtérben négy alapszín szerepel. 
Ezért ezt még hívjuk négyszínnyomásnak is, mert négy alapszínt nyomtatnak 
a papírra. Alapszínei a következők: Cyan, azaz cián (enciánkék), Magenta, 
azaz bíbor, Yellow, azaz sárga, és Key, általában fekete (kulcsszín). A színek 
a CMYK rendszerű fájlokban a használt festékek felületkitöltési értékével (szá-
zalékérték) definiálhatóak, így belátható, hogy a felhasznált festékek színtani 
tulajdonságainak megfelelően eltérő eredményeket, színárnyalatokat kapunk 
más-más eljárások, eszközök esetén. Az alapfestékek színtani tökéletlensége 
miatt a látható színtér jelentős része CMYK nyomtatással nem reprodukálható. 
A képernyőn látható (RGB) színek optimális CMYK értékekre történő átszámí-
tását az alkalmazott nyomtatási eljáráshoz készített ún. színprofil (ICC-profil) 
alkalmazásával végezhető el.

CorelDRAW: (Corel Draw, CDR) 1989 óta használt professzionális grafikai 
szerkesztő program. Az Adobe Illustrator mellett a legelterjedtebb vektorgrafi-
kus alkalmazás, mellyel változatos felhasználású reklám, ill. marketing anyag 
készíthető. Használata szakértelmet, és a szoftverfrissítésék által nyújtott újabb 
lehetőségek folyamatos követését igényli.



Direkt szín: A hagyományos nyomdai eljárással nem reprodukálható színek 
nyomtatására a nyomdák Pantone színeket használnak, ezeket direkt színek-
nek nevezzük. Ezek külön festékek, amelyeket CMYK festékeken kívül külön 
nyomtatnak az anyagra. A színes nyomtatóeszközökben a plusz, direkt szín 
nyomtatása nem lehetséges, de a nyomtatók a nyomdai CMYK festékekhez 
képest eltérő festékeket, sőt egyes típusokban más színű (narancs, zöld stb.) 
pluszfestékeket alkalmazva a hagyományos nyomdai lehetőségekhez képest 
nagyobb színtér jeleníthető meg. Ezek a berendezések több-kevesebb Pan-
tone-szín megjelenítésére is képesek lehetnek. Arculati elemek készítése so-
rán van jelentősége, ilyen előre kikevert színt használ például az Opel (sárga), 
T-Mobile (magenta). Ennek alapján felhasználásuk akkor válik szükségessé, ha 
kiválthatják a négy alapszín kompozícióját (így költséghatékonyabbá válik a 
gyártás), vagy ha a négy alapszínből nem keverhető ki a szín.

Dobozbetű: Olyan reklámtábla, melyen a felirat 
nem egy konvencionális felületen jelenik meg, ha-
nem karakterenként biztosít háromdimenziós hatást. 
A dobozbetű belseje üreges, így igény szerint megvi-
lágítás építhető be. A dobozbetű alapanyaga fém 
vagy műanyag, a megvilágítást napjainkban leddió-
dák, régebben egyedi gyártású hajlított neoncsövek 
biztosították. (Angol megfelelője Channel letter vagy 
illuminated channel letter, német megfelelője Bele-
uchtender Buchstabe.)

DWG: A DWG a technológiai környezetet és az Au-
todesk AutoCAD® szoftverének natív .dwg fájlformátumát is jelenti.

.dwg fájlformátum: Az Autodesk 1982-ben dolgozta ki a .dwg formátumot 
az AutoCAD szoftver első kiadása alkalmával. A DWG-fájlok a felhasználó ál-
tal a CAD-rajzba bevitt minden adatot tartalmaznak. Ilyen adatok lehetnek: 
Tervek, Geometriai adatok, Térképek és fényképek. A .dwg fájlformátum egyi-
ke a leggyakrabban használt tervadatformátumoknak, amely szinten minden 
tervkörnyezetben megtalálható.

DXF: Az adatcsere formátumok a különböző 2D-s és 3D-s modellező szoft-
verek egymás közötti kommunikációra szolgálnak. Ezek a formátumok semle-
gesek, teljesen kompatibilisek már rendszerekkel. A 2D-s rendszereknél a DXF 
formátum terjedt el, ami mára már szabványnak számít az iparban.

Élfényezés: Víztiszta plexi táblák (pl. élvilágítók), mart vagy vágott felületé-
nek fényesítése a dekoratív megjelenés érdekében.

Élpolírozás: Vö.: Élfényezés



Élvilágító: Víztiszta plexibe gravírozott minta vagy felirat, mely a plexi tábla 
éle mentén kap megvilágítást, és a fény a plexibe mart minta kontúrját kiraj-
zolva lép ki.

Fénycső: A gázkisülés elvén működő fényforrás. Alakját tekintve hengeres, 
általában egyenes, ritkábban hajlított. A hagyományos, kereskedelmi forga-
lomból beszerezhető fénycsövek szabványosított hosszúsággal rendelkeznek, 
így reklámtábla tervezésekor ezt figyelembe kell venni. Egyedi gyártású fény-
csövek esetén változatos formák érhetők el, viszont a nagy szaktudást igénylő 
technológia miatt magas előállítási költséggel kell számolni. A led-technológia 
miatt mindkét fénycsőtípus felhasználása csökkenő tendenciát mutat.

Fényszín: Nem nyomdai úton, vagy egyéb festőanyag felhordásával létre-
hozott szín. A változó vagy változtatható színű fényforrások esetén a színt tipi-
kusan alkalmas vörös, zöld és kék (RGB) fényforrások fényének megfelelő ará-
nyú keverésével állítják elő (additív, összeadó színkeverés). Az emberi színlátás 
esetén normál megvilágítás mellett a fény vörös, zöld és kék tartományára ér-
zékeny receptorok (a csapok) jelei alapján keletkezik az agyban a megfelelő 
színérzet. (A fehér színérzet mindhárom RGB alapszín együttes, jelenléte estén 
keletkezik. Sárga színt a vörös és zöld fények együttes jelenlétekor érzékelünk.)   
Mindennapi használatban legtöbbször képernyők, kijelzők esetében találko-
zunk vele, fényreklámok vonatkozásában a fényt biztosító ledek kapcsán be-
szélhetünk fényszínről. A fény színe nem határozható meg RAL, vagy Pantone, 
vagy egyéb színskála szerint, ezért konkrét igény esetén mintáztatás szükséges.

Feszített fóliás világító reklám: Nagy méretű fényreklámok esetén használt 
technológia. A világító doboz előlapja egy átvilágítható, kültéri viszontagsá-
goknak jól ellenálló, szöveterősítésű pvc ponyva. A hordozó szerkezetre ráfe-
szítve tartós és homogén felületet biztosít. Szükségszerűsége a táblás anyagok 
korlátozott méretéből és fizikai 
tulajdonságaiból (hőtágulás, 
tömeg stb.) ered. A feszített fó-
lián a grafikai megjelenés direkt 
nyomtatással vagy vágott fóli-
ával történik.

Font: Betűkészlet. Számítógé-
pes felhasználás esetén vektor-
grafikusan eltárolva.

Frontlit: Előröl megvilágított. 



Habbetű: Alapanyagát tekintve táblásított expandált polisztirol hab, melyet 
leginkább az építőiparban használt hőszigetelőanyagként ismerhetünk fel. 

Olcsón előállítható, festéssel felületkezelt 
plasztikus feliratok készíthetők belőle legy-
gyakrabban külső megvilágítással. Belső 
megvilágítású habbetűk tervezése vagy 
kivitelezése kevésbé javasolt a tartósság 
és a karbantarthatóság szempontjai mi-
att. 

Habosított pvc: Zárt buborékos szerke-
zetű, különböző vastagságban elérhető, olcsó alapanyag, melyet széles körű 
felhasználhatósága tesz kedvelté. Könnyen megmunkálható (darabolás, haj-
lítás, festés, ragasztás), az időjárásnak jól ellenáll. Beépítése során számolni kell 
a nagy hőtágulási együttható értékével.

Horganyzás: Acélszerkezetek felületvédelmére szolgáló eljárás. A megtisztí-
tott acél cinkbevonatot kap, így biztosítva az acél korrózióval szembeni tartós 
ellenállását. A cinkréteg kialakítása galvanikus úton, vagy cinkfürdőbe merít-
ve történik (tűzihorganyzás). Alkalmazása ritkán dekorjellegű, sokkal inkább a 
karbantartásmentes fenntartás indokolja a technológia alkalmazását.

HSF: Hungarian Sign Federation. A Magyar Fényreklámgyártók Szövetségé-
nek angol nyelvű rövidítése. A 2015-ben létrejött szövetség fő célja a szakmai 
érdekképviselet mellett az, hogy a magyarországi világító reklámokat gyártó 
szakemberek és vállalkozások szakmai párbeszéd keretein belül emeljék az 

iparág színvonalát, elősegítsék az igényes kivitelű 
reklámeszközök elterjedését az EU területén. Egy 
olyan fórum, ahol az új fejlesztésekről, technológiai 
újdonságokról, szakmát érintő hírekről, szabványok-
ról, hatósági elvárásokról lehet tájékozódni, amely 
együttműködések, szakmai alapokon nyugvó kap-
csolatok kialakítására ösztönöz, ahol ingyenesen 
tapasztalatot és információkat lehet cserélni, közös 
célokat, programokat lehet kijelölni és közös erővel 
véghezvinni.

Időkapcsoló: Digitális időzítő óra, mely az előre beállított időintervallum sze-
rint vezéreli egy világító reklám (vagy más elektromos eszköz) működését. Kor-
szerűbb változatai valós idejű feladatvezérléssel, programozhatósággal, és 
szoftveres naptárral is rendelkeznek. 



Indirekt megvilágítás: Olyan dekora-
tív megjelenésű világítás, amikor a fényt 
egy szórófelületről visszaverődve látjuk. 
Bekapcsolt állapotban a reklámtábla eg-
zakt kontúrját vagy egy feliratot láthatunk 
fényből kialakítva, ez által érdekes, lebegő hatást keltve.

Intarziás világító doboz: Világító doboz, melynek 
előlapja különböző színű és vastagságú anyagok 
felhasználásával jön létre. Az előlap világíthat teljes 
felületében, de kivitelezhető nem világító alaple-
mezből kiemelkedő világító logó vagy felirat is. 

Inventor (Autodesk Inventor): Háromdimenziós 
gépészeti modellező szoftver. A programmal lét-
rehozott digitális alkatrészekről automatikusan mű-

szaki rajz készíthető, nézetekkel, metszetekkel, látványokkal, ill. animációkkal.

Irányító tábla: Intézmény, cég, telephely, áruház belső területén történő, el-
igazodást elősegítő dekoratív megjelenésű eszköz, világító, vagy nem világító 
kivitelben.

Kompozit lemez: Különböző szerkezetű és tulajdonságú anyagok társításá-
ból létrejött anyag, mely során az alkotó alapanyagok tulajdonságait ötvözve 
optimálisabb végtermék jön létre. Sokféle kompozit anyag létezik, reklámtech-
nikai megoldások esetében az alumínium szendvicslemez (pl. Alucobond, Di-
bond, Reynobond) a legelterjedtebb.

Kompozit PDF: Nyomtatásra (nyomda részére, dekorációs cégek részére) le-
adott CMYK színeket és képi elemeket tartalmazó pdf fájl. Az optimális ered-
mény érdekében a  pdf fájlt a nyomtató cég előírásainak megfelelően kell 
elkészíteni (színprofil, kifutó, nyomtatási jelek). A helyesen elkészített kompozit 
pdf használata teszi lehetővé a megrendelő által leadott anyag optimális és 
hibamentes elkészítését.

Kontúrmarás: Felirat, logó, egyéb ábra külső határoló vonalait követő gépi 
forgácsoló eljárás.   

Konzolos reklámtábla: Fal, homlokzat, üzletportál síkjára merőleges, két 
irányba kommunikáló világító doboz, gyakorlatilag a középkori cégérek mo-
dernizált, formavilágában egyszerűsített változata. (Angol szövegkörnyezet-
ben edgesign, német szövegkörnyezetben Beidseitiger Leuchtkasten mit Fuss.)

Köma (Kömacel): Fajtanévvé vált védjegy. Vö.: Habosított pvc.  



Lamináló fólia: Legfontosabb felhasználási területe a digitális technológiá-
val előállított nyomat védelme. UV szűrő képességének köszönhetően színtar-
tósságot biztosít, de egyéb időjárási viszontagságok ellen is védelmez nyújt. A 
védett nyomatnak egységes matt vagy fényes felületet ad. Rendkívül ellenál-
ló a legtöbb kémia oldószerrel, lúgokkal savakkal szemben, antigraffiti célokra 
is használható.

LED: A LED szó az angol Light-Emitting Diode (fényt kibocsátó dióda) kifejezés 
rövidítéséből származik. Széles körben történő felhasználhatósága miatt nap-
jaink legelterjedtebb fényforrása. Számtalan előnye közül az alacsony energi-
aigény, kis méret, hosszú élettartam, ütésállóság, hosszú élettartam emelhető 
ki. 

LED modul: A fényreklámiparban legszélesebb körben elterjedt fényforrás. 
Kivitelét tekintve egy, vagy több led dióda műanyag vagy fém házba beépít-
ve. Gyors felhasználást, egyszerű javíthatóságot biztosít, gyakorlatilag karban-
tartásmentes üzemeltetést tesz lehetővé. További előnye, hogy törpefeszült-
ségről működik, leggyakrabban 5, 12, 24 V-os üzemi feszültséggel.

LED szalag: Nagyon vékony és keskeny nyomtatott áramköri lapra egyenlő 
távolságra felforrasztott világító chipek láncolata, melyet a kereskedelmi for-
galomban általában 5 méteres tekercs kiszerelésben forgalmaznak. Változa-
tos fényszínben, valamint kül-, és beltéri kivitelben is elérhető. Legfőbb előnye 
a flexibilitás mellett a gyors beépítési lehetőség, és az alacsony beszerzési ár. 
Kiválóan alkalmazható belsőépítészeti feladatokra, bútorok, munkafelületek, 
polcok rejtett megvilágítására, és egyéb dekorációs célokra. Megbízható for-
galmazón keresztül beszerzett led szalagokkal szakszerű elektromos tervezést 
figyelembe véve tartós és látványos eredmények érhetőek el.

Lehorgonyzó szerkezet: A fogadó alapzat és a reklámeszköz közötti kapcso-
latot biztosító acél szerelvény. Beépítése úgy történik, hogy a kellő mérete-
zéssel bíró szerkezetet betonba ágyazzák, melyre a betonkötési idő leteltével 
szerelhető a berendezés. A lehorgonyzó szerkezet elhelyezéséve egyidejűleg 
célszerű gondoskodni az elektromos ellátást biztosító védőcsövezésről, és az 
esetleges villámvédelemről is.

Lézervágás: A számítógépen megtervezett arculati elem nagy energiasűrű-
ségű, koncentrált fénynyalábbal történő kivágása. Változatos formavilágban, 
és nagyfokú pontossággal számtalan anyag munkálható meg, kis darabszám 
esetén is gazdaságos módon. Lézervágással megmunkálható anyagok: kü-
lönféle fémlemezek, egyes műanyagféleségek, fa, rétegelt lemez, bőr, és pa-
pír. A vágást csak a lézervágó gépasztala és a gép teljesítménye korlátozza.



Nagyfeszültségű fénycső: A gázkisülés elvén működő egyedi gyártású fény-
cső. Manufakturális módszerekkel készül, gyártásához fénytani, elektromos, 

és üvegműves ismeretek szükségesek.  A 6 és 
20 mm közötti átmérőjű üvegcsövek meg-
munkálásának főbb lépései: Hajlítás-formázás, 
elektródák beforrasztása, vákuumozás, majd 
nemesgázzal való feltöltés. Színét a betöltött 
nemesgáz (hélium, argon, neon, kripton, xen-
on), az üvegcső anyaga (víztiszta, vagy anya-
gában színes), vagy a cső belső falára felvitt 
fényporozás együttesen határozza meg. Fény-
forrásként csökken a felhasználása, viszont 
egyedi megjelenés (épületdíszítések, eladás-
helyi reklámok, szabadonsugárzó homlokzati és 
tetőreklámok) vagy művészi igény esetén máig 
használható eszköz. Egy szakszerűen elkészített 
fénycső élettartama tapasztalatok szerint 7-10 
év, de léteznek ettől öregebb, fényerejükben 

ugyan csökkent, de működő fényreklámok is!

Neon: A neon egy nemesgáz, a periodikus rendszerben a 10. helyet foglalja 
el. A fényreklám nem neon! A köztudatban valószínűleg azért helyett kapott 
helyet e szóhasználat, mert az első fényreklámokat alkotó nagyfeszültségű 
fénycsövek neongázzal voltak töltve. 

Négyszínnyomat: vö.: 4C nyomat.

Nyomdakész grafika: A szükséges nyomtatási minőség eléréséhez a nyom-
tatásra szánt anyagnak számos elvárásnak kell megfelelnie. Tartalmaznia kell 
a nyomat méretét, színmódját, színprofilját, színterhelését. Megfelelő felbontás 
szükséges, beágyazott vagy körvonalasított fontkészlettel, nyomtatásra alkal-
mas fájlokba mentve. Szövegek ellenőrzése nem nyomdai feladat, ezért erre 
különös gonddal kell ügyelni. Rosszul összeállított állomány jelentős többlet-
munkát igényel, vagy eleve lehetetlenné teszi a nyomtatást, ezért a feladat 
felkészültséget igényel. 

Opál plexi: A fényreklám-iparban igen elterjedt, mégis különleges anyag. Az 
anyag speciális fizikai rendelkezik: Nem átlátszó, de áttetsző. Világító reklám-
eszközök átvilágított felületeként, előlapjaként használják. Vö: Plexi.



Öntapadó fólia: PVC alapanyagból készült, 50-100 mikron vastagsá-
gú, egyik oldalán akril alapú ragasztóval bevont víztiszta, vagy anya-
gában színezett, nyomtatható vagy plotterrel vágható öntapadó de-
korációs fólia. Rengeteg fajtája létezik az átvilágítható, transzparens, 
homokfújt hatású fóliákon keresztül a különböző anyagokkal kevert, 
strukturált felületű fóliákig a felhasználás széles spektrumát biztosítva. 
Kétféle technológiával készülnek, miszerint öntött vagy hengerelt fóliákat kü-
lönböztetünk meg. A hengerelt fóliák a nyújtás miatt rövidebb élettartamúak 
(3-4 év), általában síkdekorációkhoz használják. Az öntött fóliák alkalmasak 
akár 3D felületek hosszú élettartamú (7-8 év) dekorációjának elkészítéséhez.

Pantone: A Pantone egy ipari szabvánnyá vált színegyeztető rendszer. Célja, 
hogy standardizálja a színeket, így különböző alapanyaggyártók vagy előállí-
tók különböző helyeken a publikált Pantone színskálára hivatkozva kezdemé-

nyezhessenek gyártást, anélkül, 
hogy egymással egyeztetné-
nek. A színreprodukció direkt szí-
nekre korlátozódik, és egy részük 
előállítható a CMYK eljárás se-
gítségével is. Bár léteznek inter-
netes színkonvertáló alkalmazá-
sok, mégis elmondható, hogy a 
különböző színskálák és színterek 
közötti átváltás komoly színelmé-

leti ismereteket feltételező, felelősségteljes feladat.

Photoshop: 1988 óta használt képszerkesztő és fényképfeldolgozó szoftver, 
melynek segítségével minden képfeldolgozással kapcsolatos feladat megold-
ható. Igen elterjedt amatőr célokra is, de professzionális célok esetében meg-
felelő jártasságot igényel. 

Pilon: Önálló rúdra vagy oszlopra függesztett vagy felszerelt reklámberen-
dezés. Célja a nagy távolságból való észlelhetőség, vagy viszonylag magas 
épített környezetből való kitűnés. Ritkán használt, ezért a köztudatba kevésbé 
átment magyar megfelelője az árboc reklám. Nincs egyértelmű határvonal 
a totem, totemoszlop megnevezésű eszköz és a pilon között, a különbséget 
valószínűleg nem a formai megjelenésben, hanem a betöltendő szerep és 
mondanivaló körül kell keresni. Lásd: Totemoszlop.

Plasztikus felirat: Adott felületből kiemelkedő, 3D hatású felirat vagy logó. 
Az anyagfelhasználás lehetőségei szinte korlátlanok: különböző fémek és 
műanyagok, fa, habanyag, üveg. Megrendelői igény szerint világító vagy 
megvilágított kivitelben kerül kivitelezésre.



Plexi: Műanyagféleség, a reklámtábla-gyártás során az egyik legtöbbet 
emlegetett alapanyag. A plexi szó tulajdonképpen egy ipari szakzsargon, tu-
lajdonképpen az akril szó megfelelője. Használják még a plexiglas kifejezést is 
(fajtanévvé vált védjegy), a „plexit” szót (abszolút helytelen), ill. az anyag ké-
miai megnevezésére (polimetil-metakrilát) utaló PMMA rövidítést. Sokrétű fel-
használhatósága miatt többféle szempont alapján osztályozható. Fénytechni-
kai szempontból víztiszta, opál, és fényátnemeresztő csoportra, megmunkálás 
szerint extrudált vagy öntött kategóriába sorolhatjuk az anyagot. Jól ragaszt-
ható ás hőformázható, könnyen vágható és marható, alkalmas lézervágásra. 
Kiváló fénytani tulajdonságokkal rendelkezik, nagy színválasztékban beszerez-
hető, könnyű, kémiai anyagokkal szemben ellenálló, és szilánkmentesen törik.

Plotter(vágás): Számítógépes betűkivágás. A vágógépbe befűzött tekercses 
öntapadó fólia és s vágókés mozgását számítógép vezéreli, így nagy pontos-
sággal vághatóak ki a szükséges feliratok és ábrák.

Polisztirol: Olcsósága és rendkívül széleskörű felhasználási lehetősége miatt 
széles körben elterjedt műanyagféleség. Kiválóan nyomtatható és szitázható, 
kedvelt vákuumformázási alapanyag. Növelt ütésálló képességű változatát 
HIPS lemeznek hívják. Nem UV-stabil, ezért beltéri felhasználásra javasolt.

Polikarbonát: Ezt az anyagot hajlítható műanyag üvegnek is nevezik. Törhe-
tetlen, és hidegen hajlítható, tömör és üreges kivitelben beszerezhető. Ipari és 
építészeti felhasználása jelentősebb, mint a reklámtechnikai alkalmazás.

Porfestés: (Köznapi, de kevésbé helyes szóhasználatban szinterezés.) Fémek 
felületvédelmére alkalmazott technológia, egyben dekorációs célokat is szol-
gál. A színek meghatározása többnyire RAL-színskála szerint történik. Az eljárás 
során színezett műanyagport visznek fel a festendő felületre, mely kemencé-
ben történő beégetés után esztétikus, tartós felületet kölcsönöz a munkada-
rabnak. 

.PSD: vö.: Photoshop

Reklámprofil: A reklámdoboz keretét alkotó extrudált alumínium szelvény, 
különböző méretekben és rajzolattal. Tartós és könnyű szerkezetek építhetők 
belőle. Festhető és porfesthető, de különösebb korrózióvédelmet nem igényel. 
Készül eloxált kivitelben is, ez esetben további felületkezelésre nincs szükség.



RAL: Németországban, az 1920-as években kidolgozott festék- 
és színkeverési rendszer. A legelterjedtebb színskála, de koránt-
sem tartalmaz mindent színt. A RAL Classic listája 210 festékszínt 
tartalmaz, melyet egy négy számjegyű sorszámmal, és a szín ne-
vével azonosít.

Segédváz: A reklámtábla vagy reklámfelirat, és fogadó felület közötti kap-
csolatot biztosító segéd fémszerkezet, különösen utólagos kivitelezésnél. Hasz-
nálatával kímélhetjük a homlokzatot, gyors szerelést, egyszerű karbantartást 
érhetünk el.

Sikó: Fajtanévvé vált védjegy. Vö.: Polisztirol.

Solid Edge: 3D-s CAD/CAE tervező szoftver az általános gépipar számára

SolidWorks: gépészeti tervezést automatizáló szoftver. A SolidWorks alap-
csomagja tartalmazza a 3D-s tervezéshez, összeállítás, rajz, lemezalkatrész, he-
gesztett szerkezet, és szabad felületek készítéséhez szükséges eszközöket.

Szendvicslemez: Szerkezetét tekintve kompozit lemez, legelterjedtebb vál-
tozata az alumínium szendvicslemez. Az alumínium szendvicslemez három 
rétegű: középen polietilén mag, két oldalán 0,2-0,4 mm vastag alumínium 
páncélzat. Gyári fényezése direkt hasznosítható, de átfesthető is. Kiváló me-
chanikai tulajdonságokkal rendelkezik, UV-fényre érzéketlen, hőtágulása nem 
számottevő. 

Szinterezés: vö.: Porfestés.

Tápegység: A tápegység az az alkatrész, amely a fényforrás működtetésé-
hez szükséges feszültséget állítja elő. Beépítését és üzembe helyezését csak 
villanyszerelő szakember végezheti el.

Tárgyszín: A tárgyak színét az határozza meg, hogy a ráeső fényből milyen 
színeket és milyen arányban nyelnek el. Az emberi szem a visszavert vagy át-
eresztett színek keverékét érzékeli, ami természetesen függ a megvilágító fény 
összetételétől is. A fekete tárgyak minden színű fényt elnyelnek, a fehér tár-
gyak pedig minden színű fényt visszavernek. Azaz fehér tárgyat zöld fénnyel 
megvilágítva zöldnek, pirossal megvilágítva pirosnak látjuk. További érdekes-
ség például, hogy zöld tárgyat fehér és zöld fényben zöldnek látjuk, mert a 
vöröset nyeli el (a zöld a vörös kiegészítő színe), vörös fénnyel megvilágítva 
azonban fekete. 



Településképi rendelet: A 2016. évi LXXIV. Törvény 3. § (1) bekezdés „d” 
pontja szerint a településképi rendelet a reklámok, reklámhordozók, cégé-
rek és egyéb műszaki berendezések elhelyezésére és alkalmazására, illetve 
tilalmára vonatkozó településképi követelményt tartalmazhat. A (2) bekez-
dés szerint a településképi rendelet (1) bekezdés szerinti településképi kö-
vetelményeinek részletes tartalmi kereteit - ideértve a helyi építészeti örök-
ség védelmének szakmai szabályait is - kormányrendelet határozza meg.  
4. § (1) A településképi rendelet szakmai megalapozása érdekében te-
lepülésképi arculati kézikönyv (a továbbiakban: kézikönyv) készül. 
(2) A kézikönyv a - települések természeti és épített környezete által meg-
határozott - településképi jellemzők bemutatásának és minőségi for-
málásának eszköze. A kézikönyv feltárja és ismerteti a településen be-
lül jól elkülönülő egyes településrészek arculati jellemzőit és értékeit, és 
ennek figyelembevételével szöveges és képi megjelenítés formájában ja-
vaslatot tesz a településképhez illeszkedő építészeti elemek alkalmazására. 
(3) A kézikönyv tartalmi elemeit kormányrendelet határozza meg.

Termoplasztikus műanyag: Melegítéssel formálható műanyagféleségek. 
Ilyen anyag például a polietilén, polipropilén, polisztirol, pvc, polikarbonát, és 
a plexi. 

Tetőreklám: Épületek tetején elhelyezett 
nagy méretű, egyedi készítésű reklámtábla. 
Ezek az eszközök hosszú távra készülnek, így a 
tetőreklám exkluzív hirdető felületnek számít, 
használata a hirdető megbízhatóságát, stabi-
litását sugallja. 

Totemoszlop: A totemoszlopok eredete az ősi, sámánista időkig nyúlik visz-
sza. A totemen ábrázolt növény, állat, vagy tárgy tiszteletére utal, vagy azo-

nosulást jelent a totem által ábrázolt istennel, 
családdal, törzzsel. A spiritualizmus mentén lét-
rejövő hitrendszer és ennek formai megnyilvá-
nulása alapján született ez a marketing eszköz, 
kihasználva a totemen ábrázolt szimbólummal 
kapcsolatos ősi beidegződéseket. Totemosz-
lopot tartós használatra terveznek, magasba 
szökő formája erőt, kiszámíthatóságot üzen a 
fogyasztóknak. A beton alapokon nyugvó fém 
váz, és többnyire fém burkolat időjárásállóságot 
kölcsönöz a berendezésnek, a megvilágított fel-
iratok vagy arculati elemek messziről is jól felis-
merhetőek. Építészi, településképi szempontból 
a totemoszlop olyan, kizárólag információs célú 
berendezés, amely jellemzően mindkét oldalán 



az adott cég vagy cégek megnevezését, logóját jeleníti meg, nélkülözve a 
tevékenységet reklámozó egyéb felhívást. (Nem minősülnek totemoszlopnak 
például az üzemanyagtöltő állomásokon elhelyezett, árakat, egyéb üzleti te-
vékenységet, kampányt hirdető oszlopok.) Magassági és szélességi mérete 
minimum 1:3 aránnyal rendelkezik. 

Útirányjelző tábla: Természetes vagy jogi személy, jogi személyiséggel nem 
rendelkező szervezet székhelyére, telephelyére és fióktelepére vonatkozó 
útirányt jelző tábla, a szervezet arculatának megfelelő felirattal és logóval.

Vákuumformázás: Egyedi megjelenést kölcsönző háromdimenziós plexi 
vagy polikarbonát alkatrészek gyártására alkalmazott módszer. A szükséges 
hőmérsékletre melegített sík műanyag lemez és vákuumozó szerszám között 
vákuumot (negatív nyomást), hoznak létre, ez által a munkadarab felveszi a 
sablon formáját. A magas szerszámköltség miatt sorozattermék jellegű gyártás 
esetén csökkenthetők a szerszám előállítási költségek.

Vektoros fájl: Olyan képfájl, amely a kép elemeit „vonalrajzként” írja le. A 
vonalakat matematikai módszerekkel írják le (Bézier-görbék), ezért azok tet-
szés szerinti méretben megjeleníthetők, felhasználhatók. A görbék a gyakorlat 
szempontjából rendelkezhetnek vonalvastagsággal és/vagy az általuk hatá-
rolt felület kitöltésével, ahol a vonalhoz, illetve a kitöltéshez színeket rendelhe-
tünk, összetett grafikákat hozhatunk létre. Praktikusan a céglogókat, grafikai 
elemeket célszerű vektoros formában elkészíteni. A számítógépes betűkészle-
tek (a fontok) is vektorgrafikus alapúak. 
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