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A változás jogát fenntartjuk! 

A kiadványra a Creative Commons
Nevezd meg! – Ne add el! – Ne változtasd!
(CC-BY-NC-ND) licenc évényes. 

A kiadvány szabadon terjeszthető, másolható, de csak a forrás megjelölésével. | A kiadvány 
kereskedelmi célokra nem használható fel. | A kiadványt tilos módosítani vagy feldolgozni.

Leendő webdesignerként jobb, ha mielőbb tisztában leszel a szerzői jo-
gokkal és az interneten „talált” dolgok felhasználási lehetőségeivel. Bár 
úgy tűnik, a neten minden ingyen van, díjmentesen letölthető és használ-
ható, valójában ez nem biztos, hogy így van. Körültekintően kell eljárni, 
mielőtt bármit felhasználunk, de erről még hamarosan ejtünk szót.

A „Creative Commons” nevű nonprofit szervezet azzal a céllal jött létre, 
hogy többféle licenc- és szerződésformákkal védje az interneten tartalmat 
létrehozó szerzők jogait, ugyanakkor lehetőséget biztosítson – különböző 
korlátok között – más felhasználóknak az adott tartalom feldolgozására és 
terjesztésére.



4 5www.webdesignsuli.hu

Gondolj csak bele…

Mit csinál a webdesigner és mennyit keres?

A webdesigner szakma meglátásom szerint
egyike a manapság legkeresettebb szakmáknak.

Hány vállalkozás, cég, intézmény van, akiknek még nincs honlapjuk?
Hazánkban egymillió+ vállalkozás létezik, és ehhez mindössze néhány 
százezer céges weboldal. Óriási piac, ahol mindig van munkalehetőség.

És hány meg hány cég van, akiknek elavult, felújításra szorul a weboldaluk? 
Egy weboldalt átlagosan 2-3 évente meg kell újítani, fel kell frissíteni, 
nemcsak a design trendek, hanem már csak a technika fejlődése miatt is.

De tovább megyek: Hány és hány új ötlet van születőben, melyekhez 
újabb és újabb weboldalakra lesz szükség?

Hány cég van, akik nem egy, hanem több weboldalt is csináltatnak a 
különböző projektjeiknek? És így tovább…

Kétségtelen, hogy a 
webdesigner szakma
rendkívül keresett 
és igény van a jó 
szakemberekre.

Saját magam bőrén is érzem ezt. Jómagam 
webdesign vállalkozást vezetek és már évek 
óta, folyamatosan tele vagyunk munkával. 
Egyszerre párhuzamosan 4-5 projekten dol-
gozunk, és bizony van olyan megrendelés, 
amit vissza kell utasítani, mert nincsen rá 
elegendő kapacitás. De a szakmabeli isme-
rőseim, szabadúszók, vállalkozók mind így 
vannak ezzel. Ezt onnan tudom, hogy egy-
másnak szoktunk átadni munkát, ha nincs 
rá kapacitásunk, de mostanában már min-
denki fullon van megrendelésekkel.

Alapvetően azt mondhatnám, hogy weboldalakat készít. : ) Azonban ez így önma-
gában kevésbé fedi le a valóságot. A webdesigner munkája rendkívül össze-
tett. Nemcsak weboldalakat tervez és készít, hanem sokszor megkreálja az adott 
megrendelő teljes céges arculatát is, logót tervez, offline nyomdai anyagokat is 
készít. Sőt, otthon kell legyen az online marketing területén is, hogy az ügyfelének 
tervezett weboldal ne csak mutatós legyen, de vevőket is hozzon. A webdesigner, 
bár alapvetően kreatív beállítottságú, belekóstolhat a programkódokba is, mert 
mégiscsak ez a web alapja és erre is szükség lehet a design mellett.

A lehető legszélesebb skálán mozognak a webdesignerek munkadíjai. Általános-
ságban elmondható, hogy alkalmazottként 200-400ezer Ft/hó fizetést lehet 
kapni. Egy webdesigner vállalkozó azonban ennek a többszörösét is megke-
resi, jellemzően egyetlen projekt díja mozog egyhavi fizetés árán. A vállalko-
zók jellemzően projektalapon dolgoznak, ami azt jelenti, hogy egy adott weboldalt 
egy fix munkadíjért készítenek el.

A weboldalkészítés díja nagyon eltérő. A szárnyukat próbálgató kezdők akár már 
30-40ezer Ft-ért is készítenek weboldalt első megrendelőik számára, de az igazán 
profik ennek a többszörösét kérik. Természetesen ezek nagy általánosságban vett 
kalkulációk, ettől akár pozitív, akár negatív irányba is lehet, és van is eltérés.

Mit csinál a webdesigner?

Mennyit keres egy webdesigner?
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Ki vagyok én és miért hallgass rám?

Hello!
Cziráki Barbara vagyok,
a WebdesignSuli® alapítója
és vezető oktatója 2011 óta. 

Azokat oktatom a webdesigner szakmára,
akik kreatív munkát és jobb életet szeretnének.

Akarod tudni, hogyan lettem webdesigner?
2006 nyarán hawaii-i rózsafüzéres, saját fotós képeslapokat árultam a Balatonon a turis-
táknak. Fotóztuk őket, majd számítógépen a fotójukat beillesztettük egy balatoni képes-
lapba, amit kinyomtattunk és eladtunk nekik. Azon a nyáron beleszerettem a számítógé-
pes képszerkesztésbe és a dizájnolásba. Be is iratkoztam egy hagyományos webdesigner 
tanfolyamra, ami sajnos nem igazolta a hozzá fűzött reményeimet, túlságosan kevés volt 
az ott megszerzett tudás ahhoz, hogy a szakmában elindulhassak vele. Ha akkoriban nem 
lettek volna a szakmabeli barátaim és ismerőseim, akik tanítottak, támogatták a fejlődé-
semet és akikre szakmailag is számíthattam, talán sohasem lett volna belőlem webdesig-
ner. Sajnos nem mindenki volt ilyen szerencsés: több akkori csoporttársamból máig nem 
lett szakember. 

Azóta túl számos továbbképzésen, sok-sok elkészített honlappal és elégedett ügyféllel a 
hátam mögött, 2011 nyarán megalapítottam a Profi Otthoni Webdesign Tanfolya-
mot, amely nem egy hagyományos webdesign tanfolyam. Amikor létrehoztam ezt az on-
line képzést, az vezérelt, hogy a hallgatóim a szakmai tudás legjaván kívül megkaphas-
sák azt a támogató közeget is, amit egy hagyományos tanfolyam során nem. Továbbá 
támogatást kérhessenek és kapjanak is tőlem és az oktatóktól az egyéni törekvéseikben, 
vagy egyszerűen csak kérdezhessenek bármiről, ami felkelti az érdeklődésüket vagy ami a 
szakmabeli indulással kapcsolatos. 2800+ hallgatóm végzett sikeresen a tanfolyamon, 
és közülük sokan önálló vállalkozásba kezdtek vagy helyezkedtek el a szakmában.

Évek óta önállóan, vállalkozóként dolgozom a szakmában és sikeresen üze-
meltetem a webdesign vállalkozásomat. Ha valaki tudja, milyen a nulláról indulni 
és tudja, hogyan lehet eljutni onnan valahová, akkor én tudom. Büszke vagyok 
rá, hogy azt csinálom, amit szeretek és jól megélek belőle.

A webdesign- és marketing ismereteknek hála, több vállalkozást indítottam már 
el szinte a nulláról és virágoztattam fel. Egyre gyakrabban látom, hogy ez hall-
gatóimnak is sikerül, ami egy remek visszajelzés számomra – a webdesign 
tanfolyamunk segítségével mások is elérik a céljukat.

Vállalkozó vagyok és otthonról dolgozom

Sokak elérhetetlennek tűnő álma, így én igazán szerencsésnek mondhatom 
magam azért, hogy megvalósíthattam. A saját vállalkozásomat vezetem, a 
saját vállalkozásomban dolgozom, a saját vállalkozásomért dolgozom. 
Mindezt otthonról, a saját irodámban, a saját számítógépemen, a saját időbe-
osztásomban, és senki sem köti meg a kezemet semmiben.

Nem kell számolnom a nyakamban lihegő főnökkel, a kiállhatatlan kolléganők-
kel és a munkanélküliség fenyegetésével. Önállónak lenni ebben a szakmá-
ban csodás dolog, de egyben nagy kihívás is. Nap mint nap keményen dolgo-
zom az ügyfeleim elégedettségéért.

Egy minden szükséges tudást felölelő képzést,
a szakma csínját-bínját és a személyes támoga-

tásomat ígérhetem Neked ahhoz, hogy
Te is sikeres, keresett webdesigner légy!

https://webdesignsuli.hu/profi-otthoni-webdesign-tanfolyam-webdesigner-tanfolyam/
https://webdesignsuli.hu/profi-otthoni-webdesign-tanfolyam-webdesigner-tanfolyam/
https://webdesignsuli.hu/profi-otthoni-webdesign-tanfolyam-webdesigner-tanfolyam/
https://webdesignsuli.hu/profi-otthoni-webdesign-tanfolyam-webdesigner-tanfolyam/
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És végül, de nem utolsósorban
a „Varázslatos weboldalak” című könyv 
szerzője vagyok.

KÖNYVEMET KÖNNYED UTAZÁSNAK 
SZÁNOM A WEBOLDALAK VILÁGÁBA.

Egy kedvcsináló, gondolatébresztő, színes-szagos könyv
a webdesignról és a weboldalakról – kifejezetten laikusoknak.

Semmi „szakmázás”, semmi megfoghatatlan elmélkedés,
csakis csupa-csupa érdekesség a varázslatos weboldalak világából!

Kukkants be a weboldalak varázslatos világába,
ahol a varázsló, azaz a webdesigner akár Te is lehetsz!

Kinek szól a könyv?

Neked!
Neked szól, ha…

webdesigner szeretnél lenni

vállalkozásod weboldalát készítenéd el

tanulnál valami hasznosat

Kitanulnád ezt a kreatív és izgalmas szakmát, ami szinte inkább a hob-
bid lenne, mintsem a munkádnak tűnne. A dizájn és a weboldalak iránti 
szenvedélyedet anyagilag előnyössé változtatnád.

Vállalkozó vagy, és a saját weboldaladat készítenéd el, céged, márkád 
vagy terméked arculatát alkotnád meg.

Még nem tudod, hogy merre tovább, de tanulnál valamit. Alapvetően 
van egy kreatív éned, szereted a szép dolgokat, alkotótípus vagy, nem 
mellesleg hasznos időtöltést keresel. Ki tudja, még az is lehet, hogy be-
leszeretsz a varázslatos weboldalakba…

A Te könyvespolcodon már ott van?
Rendeld meg még ma a könyvet!

| www.konyv.webdesignsuli.hu |

http://konyv.webdesignsuli.hu/
http://konyv.webdesignsuli.hu/
http://konyv.webdesignsuli.hu/
http://konyv.webdesignsuli.hu/
http://konyv.webdesignsuli.hu/
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Mivel a webdesign egy vizuális „műfaj”, a színeknek óriási szerep jut. 

Kicsit közhelyes folyton a színeket emlegetni és mindig ezzel kezdeni,
de számos példa igazolja, hogy érdemes.

Nézzünk néhány példát!

Figyelj csak!
A webdesign tanfolyamon a hallgatóim első feladatai közé tartozik, hogy a 
színtani leckék feldolgozása után tudatosan válogassanak színeket egy palet-
tába, képzeletbeli megrendelők (pl. bababolt, ezermester, bisztró) számára. 
Bár rendkívül egyszerűnek tűnhet, mégis sokaknak fejtörést okoz ez a feladat.

Más dolog látni egy 
klassz színkombinációt 
és más dolog tudatosan 
megalkotni azt.

Csak érdekességképpen említem meg, hogy 
azoknak, akik jobban otthon vannak példá-
ul a divat, a lakberendezés vagy a kreatív 
hobbik terén, jobban szokott sikerülni első 
nekifutásra ez a feladat. Persze mint min-
den, ez is tanulható, tehát több-kevesebb 
gyakorlás után mindenki jól boldogul a szí-
nek válogatásával. Sőt, van néhány trükk is, 
melyek megkönnyítik a dolgunkat – ezeket 
hamarosan Te is megismerheted.

Színtan kapcsán szinte mindig előkerülnek száraz elméleti tudnivalók, mint például 
a színrendszerek, a színminta atlaszok vagy éppen a színkalibráció. Ezekkel a „nya-
lánkságokkal” most szándékosan nem foglalkozunk, inkább a vizuális készségedet 
fejlesztjük és szórakozva tanulunk ebben a kis bemutató leckében.

A webdesign alfája: SZÍNEK Színek jelentése a kultúrákban

TUDTAD, hogy a különböző színeknek más-más jelentőséget tulajdonítanak a 
világ különböző tájain? 

Az egyes kultúrákban az adott színeknek teljesen eltérő jelentésük is lehet.

A vörös számunkra – a nyugati kultúra népeinek – a 
szerelem, a szenvedély színe, de a tiltás és a veszély 
színe is. A keleti kultúrákban azonban a jószerencse, a 
menyasszonyi viselet és az ünnep színe.

Míg nálunk a fehér a béke, a tisztaság, az ártatlanság 
színe, addig keletebbre a halál és a gyász színe.

A feketével tulajdonképpen pontosan ellentétesen 
működik a dolog, mint a fehérrel.

https://webdesignsuli.hu/profi-otthoni-webdesign-tanfolyam-webdesigner-tanfolyam/
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Színkör SZÍNHARMÓNIA

SZÍNELLENTÉT

SZÍNKONTRASZT

A harmonizáló színek a színkörön 
mindig egymás mellett helyezked-
nek el. Lehetnek egy azonos szín kü-
lönböző árnyalatai. Bátran használjuk 
például a zöldet a zölddel, de figyel-
jünk arra, hogy jól láthatók legyenek 
az árnyalatok közötti különbségek. 

Vigyázzunk, mert egyes 
komplementer színpárok – 
mint például ez a vörös és a 
zöld – amellett, hogy olvas-
hatatlanná teszik a szöve-
get, fáraszthatják a szemet, 
bántóan hatnak a szépérzé-
künkre is.

Talán a legismertebb kontraszt a fe-
kete és a fehér közötti ellentét. Min-
den színt világosíthatunk fehérrel és 
sötétíthetünk feketével, így megfelelő 
kontrasztot érhetünk el két szín kö-
zött. Jellemzően a kontrasztos színek 
a színkörön egymással szemben 
helyezkednek el, például sárga-ibolya, 
kék-narancs, stb. 

A színkör nem más, mint
a szivárvány színei sorba rendezve : )

A színkör tartalmazza az ún. elsődleges-,
másodlagos- és harmadlagos színeket.

A 3 elsődleges szín: a vörös, a kék és a sárga.
Ezek az alapszínek, azaz az összes többi szín és árnyalat
ezek keverékéből jön létre.

Az elsődleges színek összekeveréséből jönnek létre
a másodlagos színek: a zöld, a lila és a narancs.

A harmadlagos színek az elsődleges és
a másodlagos színek keverékei, mint például:
a sárgászöld, a vöröses narancs.

A színkör egymással szemben álló színei az 
egymást kiegészítő színek, azaz a komple-
menter színek, melyek erős kontrasztba 
kerülnek egymással.

Az egymáshoz közel álló, hasonló árnyalatú 
színek harmonikus színpárokat alkotnak.

A színek jelentést hordoznak. 
A WebdesignSuli arculati színei-
ben a tudást és a megbízhatósá-
got sugárzó kék és az energiát, a 
stabilitást üzenő zöld színek do-
minálnak. A színek jelentéséről, 
üzeneteiről bővebben a webde-
sign tanfolyamon tanulunk.

https://webdesignsuli.hu/
https://webdesignsuli.hu/profi-otthoni-webdesign-tanfolyam-webdesigner-tanfolyam/
https://webdesignsuli.hu/profi-otthoni-webdesign-tanfolyam-webdesigner-tanfolyam/
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Harmónia mindenek előtt!

Legyen szó hideg vagy éppen meleg színekről, a színharmónia kiegyensúlyozottsá-
got, kiszámíthatóságot tükröz, biztonságérzetet kelt.

Ugye, milyen csodásan harmonikus színkombinációkban 
pompáznak ezek a paletták? 

Kezdőknek javaslom!
Ha tutira akarsz menni és nem akarsz
melléfogni egy merész kontraszttal, válaszd
inkább a harmonikus színkombinációkat!

GYAKORLATI FELADAT
Készíts színpalettát!

Most megismerünk egy remek 
eszközt, ami nagy segítségünkre 
lesz a későbbiek során is, amikor 
egy megrendelőnek webdesignt, 
logót vagy bármi olyasmit kell 
terveznünk, ami színek használa-
tát követeli meg. Kivételt ez alól 
talán csak a fekete-fehér újság-
hirdetés jelent. : )

Remek színpalettákat fogunk kreálni
a www.colourlovers.com segítségével.

Az oktató videóban bemutatok mindent, 
amit tudni érdemes. Nézd meg, ismerkedj 
az eszközzel, majd végezd el a feladatokat!

COLOURLOVERS

Tekintsd meg a videót!

#1

#2

Készíts egy színpalettát képzeletbeli megrendelőnknek, a „Happy Day”
életmód magazinnak. Éld bele magad a témába, képzeld el, hogy az 
életmód magazin az egészségről, a fittségről, a testi-lelki egyensúlyról 
szól, és ehhez válogass színeket!

Keress az interneten egy szimpatikus képet, melyen játékok és gyere-
kek vannak. Kreálj színpalettát a játékos gyermekek stílusában. Gon-
dolj arra, milyen vidám, önfeledt és boldog egy játékos gyermek.
Így válogass színeket!

FELADATOK

https://www.colourlovers.com/
https://www.colourlovers.com/
https://www.youtube.com/watch?v=4vkVq99Ylwc
https://www.youtube.com/watch?v=4vkVq99Ylwc
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Tervezés a betűkkel: TIPOGRÁFIA

A színek csak a kezdet volt. Újabb izgalmaknak nézünk elébe! 

Az egyik kedvenc témám a tipográfia. 

Nem kell definíciókat ismerned ahhoz, hogy tudd: a tipográfia az a cso-
dálatos tudomány/művészeti ág, ami segíti az információ közlését és 
megértését a betűk és a képek összhangja által. Gyönyörű tipografált 
elrendezések és grafikák hozhatók létre egy kis fantáziával.

Közben persze számos írott- és íratlan tipográfiai szabályra kell odafigyel-
nünk, de erről majd bővebben a webdesign tanfolyam során tanulunk.

A tipográfia eszközeit használjuk arra, hogy az olvasó figyelmét mondanivalónk 
lényegére tereljük, koncentráljuk. Megértessük és elmélyítsük a fontosnak tartott 
kulcsszavakat. Közvetítsük minél jobban az általunk kifejteni kívánt mondanivaló 
szerkezetét, elemeit. Ehhez grafikai, tipográfiai elemeket használhatunk.

A tipográfia 
alapvető céljai

felkelti a figyelmet kiemeli a fontos részeket

értéket ad rendszerez

javítja az olvashatóságot egységet teremt

egyszerűsít részekre tagol

A tipográfia építőelemei

BETŰ
típus, méret, betűköz,
különleges karakter

SORCSOPORT
címsor, szimmetrikus/

aszimmetrikus rendezés

SOR
igazítás, sorkizárt szedés, 

kiemelés, szóköz

DÍSZÍTŐELEM
vonal, iniciálé,

ikon, szimbólum

SZÖVEGTÖMB
behúzás, bekezdés,

soregyen, sorköz

ILLUSZTRÁCIÓ
fotó, grafikai alkotás, 

műszaki ábra

&
#1
#2

abc
ABC

Lorem ipsum dolor sit amet, 
con s e cte tu r  adip is cin g  e l i t .*

{...}„
1, 2   3 

* Nem, ez nem egy latin szállóige. : ) A „lorem ipsum” ún. helykitöltő szöveg, a webdesignerek 
bevett módszere arra, hogy ezzel töltsék ki és dizájnolják a rendelkezésre álló helyet a kész, 
végleges tartalmak hiányában. Ha jól olvasható (pl. magyar nyelvű, értelmes) szöveget illesz-
tenénk be, az zavarná az olvasót, miközben a szöveg elrendezését nézi. Egyszerű szövegkimá-
solással innen tudsz „lorem ipsum”-ot beszerezni: www.lipsum.com/feed/html

A  kreativitást
az ötletek összecsapása
hozza működésbe.

„
Donatella Versace

https://webdesignsuli.hu/profi-otthoni-webdesign-tanfolyam-webdesigner-tanfolyam/
https://www.lipsum.com/feed/html
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GYAKORLATI FELADAT
Szerezz be betűket!

Betűkből sohasem lehet elég!

A webdesigner már-már megszállottan gyűjti a 
fontokat. És milyen jól teszi! Egy-egy ötletszerűen 
elmentett, „még jó lesz valamire” betűtípus lehet-
séges, hogy a következő munkád alapköve lesz.

#1

#2

Böngéssz a következő weboldalakon, és bátran mentsd el a számod-
ra szimpatikus fontkészleteket! Legalább 10-20 betűtípust válassz ki, 
hogy legyen egy kezdő egyedi betűkészleted.

Pinterest profilodban hozz létre egy „tipográfia” elnevezésű táblát, és 
a Pinteresten/a neten jártadban-keltedben tűzködj fel minden olyan 
tipográfiai elrendezést, fontot, ami megtetszett. Ez remek inspiráció 
lesz majd számodra, ha egy konkrét munkán kell majd dolgoznod.

FELADATOK

Ügyelj arra, hogy a kiválasztott fontkészlet tartalmazza a magyar hosszú 
ékezetes karaktereket is, mint például az Ő, Ű, É, Á, Ó, stb. Ez a leggyorsab-
ban onnan tudható meg, hogy az adott fontletöltő oldal ellenőrző sávjába 
(szövegelőnézet mező/ablak) begépeljük az árvíztűrő tükörfúrógép szót. 
Ez a szó az összes magyar ékezetes karaktert tartalmazza. Ha helyesen 
jelenik meg ez a szó az adott betűtípussal, akkor az adott betűkészlet tar-
talmazza az ékezetes karaktereket.

Egy kiválasztott és letöltött fontkészletet könnyebb telepíteni, 
mint gondolnád. : ) A betűtípusok telepítéséről cikket is írtunk 
a webdesigner blogunkon. Kövesd a leírást, és máris bármely prog-
ramban használhatod az új fontkészletedet, legyen szó Word szöveg-
szerkesztőről vagy például a Photoshop grafikai programról. 

BETŰKEVERÉS
A betűkeverés számos szabályszerűségét fogjuk megtanulni a

Profi Otthoni Webdesign Tanfolyamon, sok-sok példán és feladaton keresztül. 

Azonban az egyik leglényegesebb a „talpasat a talpatlannal” szabály, mely 
szerint az ún. talpas betűk keverhetők a talpatlan fontokkal (a betűk más né-
ven fontok). Írott, kézírásos és ún. kalligrafikus (szépírás) betűtípussal mind-
egyik keverhető, de a három együtt már soknak hat. 

Kivételt ez alól természetesen képezhetnek egyes munkák, főleg a legújabb tren-
dek szerint, hiszen a tipográfiai alkotások, érdekes betűkeverések igen népszerűek. 
De általánosságban véve ez a szabály még ma is megállja a helyét, tehát ne hasz-
náljunk túl sokféle vagy éppen több különböző, de ugyanabba a kategóriába 
(pl. két kézírásos betűtípus) tartozó betűtípust egy munkán belül!

komoly talpas
Ez egy talpas (serif) betűtípus, jól látható 
a talpa. A talpas fontok alapvetően tradi-
cionálisak, elegáns stílusúak. Elsősorban 
nyomtatott anyagokhoz használjuk őket.

Ez egy talpatlan (sans serif) betűtípus, a 
betűknek nincs talpuk. A talpatlan betűtí-
pusok inkább modernebb fontok, letisz-
tultak, többféle vastagságúak.

Ahogy Te vagy én, vagy akár egy kisiskolás 
gyermek ír manapság. Nem rajzolt, nem 
nagy gonddal formált karakterek, hanem 
szimpla kézírás hatását keltik.

Míves kézírásra, szépírásra emlékeztető 
betűk. Nemcsak kézírásjellegűek, hanem 
van bennük valami kifinomult, elegáns, 
művészi és arisztokratikus.

Klassz tipográfiai elrendezésekért látogass el a www.myfonts.com web-
oldalra. Ötletes, igényes, sokszor ingyenes és jogtiszta betűforrás. : )
További betűkeverési szabályokkal, hasznos tippekkel és trükkökkel pedig 
a webdesign tanfolyamon ismerkedhetsz meg. : )

modern talpatlan

gyermeki kézírásos

elegáns szépírás

https://www.dafont.com/
https://fonts.google.com/
https://webdesignsuli.hu/webdesigner_blog/betutipusok-beszerzese-es-telepitese/
https://webdesignsuli.hu/webdesigner_blog/betutipusok-beszerzese-es-telepitese/
https://webdesignsuli.hu/profi-otthoni-webdesign-tanfolyam-webdesigner-tanfolyam/
http://www.myfonts.com
https://webdesignsuli.hu/profi-otthoni-webdesign-tanfolyam-webdesigner-tanfolyam/
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Készüljünk elő a munkához!
Jellemzően sohasem „üres kézzel” ülünk le egy munkát elkészíteni,

nem az üres monitorral szemezve állunk neki egy feladatnak.

Minden munkát rákészülés, anyaggyűjtés előz meg, hogy amikor 
eljön az alkotás ideje, legyen miből/mivel dolgozni.

Az anyaggyűjtés a
következőkre terjed ki:

képi anyag
(fotók, stock fotók, rajzok, skiccek, illusztrációk)

betűk
(fontkészletek, betűcsaládok)

inspiráció
(ha szükséges...)

szerzői jogok ismerete
(licencek, felhasználási lehetőségek)

specifikus ismeretek
(információk az adott témával kapcsolatban, hogy rálátásod legyen/ráhangolódj)

A következőkben sorra vesszük az előkészületek teendőit 
és konkrét tippeket is kapsz, honnan tudsz tuti és sokszor 
teljesen ingyenes, jogtiszta anyagokat begyűjteni.

KÉPEK GYŰJTÉSE

Az interneten sok helyről tudsz képeket letölteni, azonban nem mindegyik le-
gális, tehát nem mindegyik jogtiszta forrásból származik. A képek, fotók, illuszt-
rációk, stb… szerzői jogvédelem alatt állhatnak. Ebben az esetben a letöltésük – 
csúnyán fogalmazva – lopásnak számít, ami nem túl üdvös sem számodra, sem 
a megrendelőd számára. Az ilyen kellemetlenségek elkerülése érdekében mindig 
ellenőrizd, hogy az ingyenesen letölthető anyagok valóban jogtiszták-e! Erről 
általában az adott képgyűjtemény vagy képügynökség oldalán találsz információt.

Másik lehetőségként biztosra is mehetsz és vásárolhatsz ún. stock fotókat a 
képügynökségektől. Ez biztos, hogy legális, online előfizethetsz/kifizetheted a 
díjukat és számlát is kapsz.

INGYENES KÉPLELŐHELYEK

FIZETŐS KÉPÜGYNÖKSÉGEK

www.depositphotos.com

www.istockphoto.com

www.shutterstock.com

www.freeimages.com

www.picjumbo.com

www.vecteezy.com

www.openphoto.net

www.stockvault.net

https://hu.depositphotos.com/
https://www.istockphoto.com/
https://www.shutterstock.com/hu/
https://www.freeimages.com/
https://picjumbo.com/
https://www.vecteezy.com/
http://openphoto.net/
https://www.stockvault.net/
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BETŰK GYŰJTÉSE

Személyes meglátásom szerint a legjobban felhasználható betűkészletek azok 
lesznek, melyek egy betűcsaládon belül tartalmaznak ún. normál, félkövér, 
kövér, vastag, dőlt, stb… betűket is. Ezekkel nagyon klasszul lehet variálni és 
kiemeléseket létrehozni, szép, átlátható szedések kialakítására adnak lehetőséget. 

Ha a betű vastagságával akarunk hatást elérni, legyünk bátrak, hiszen ez a 
kontraszt lényege!

A Google webfontokat nemcsak letöltheted és különböző kép- vagy szö-
vegszerkesztő programokban használhatod, hanem weboldalon való 
használatra is alkalmasak. Így biztosítható, hogy egy konkrét betűtípust 
arculati elemmé választva egységes legyen megrendelőnk online (web-
oldal) és offline (névjegykártya, szórólap, stb…) arculata.

A tipográfia leckében már összegyűjtöttünk néhány információt a fontokról.
Emlékszel? : )

FONTLELŐHELYEK

www.myfonts.com

fonts.google.com

www.dafont.com

www.1001fonts.com

FIGYELEM!
Betűk letöltésekor is ellenőrizni kell a jogtiszta felhasználásra vonatkozó információkat!

INSPIRÁCIÓK GYŰJTÉSE

Ha nem jön könnyen az ihlet vagy egyáltalán nem érint meg a téma, ezért nehéz 
beleélned magad, nyugodtan inspirálódj és meríts ötletet ún. inspirációs galériák-
ból! A neten nagyon sok ilyen galériát találsz, különböző témakörökben, melyek 
designerek munkáit mutatják be. 

Az inspirálódás nem egyenlő a lopással. Ötletet meríteni mások munkáiból és 
azt újragondolni a saját ízlésednek megfelelően – szabad. Azonban vigyázz, 
mert nagyon vékony a határvonal a lopás és az inspiráció között, ezért légy mindig 
figyelmes, és tedd bele a munkádba magad, a saját stílusodat!

LOGÓ-GALÉRIÁK

WEBDESIGN-GALÉRIÁK

www.logospire.com

www.logogallery.net

www.logooftheday.com

www.awwwards.com

www.webdesign-inspiration.com

www.webcreme.com

Figyeljük meg, hogy az Open Sans betűkészlet 
többféle betűvastagsággal (a vékonytól kezd-
ve a nagyon vastagig) rendelkezik, továbbá 
keskeny (condensed) verziója is van.

Nagyszerű,
SOKFÉLEKÉPPEN
használható
Google webfont.

https://fonts.google.com/
https://www.myfonts.com/
https://fonts.google.com/
https://www.dafont.com/
https://www.1001fonts.com/
https://logospire.com/
https://www.logogallery.net/
https://logooftheday.com/
https://www.awwwards.com/
https://www.webdesign-inspiration.com/
http://www.webcreme.com/
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3 instant tipp

MIBŐL LEHET PÉNZED?

Ha a szakma – szó szerint – a kezedben lesz, nem lehet kérdés, 

hogy hogyan csinálj pénzt és hogyan élj meg belőle! 

Nem a sült galambot kell várni, vagy azt, hogy ölbe tett kézzel ülve majd Rád talál 
az égbekiáltó lehetőség, hanem tevékenykedni kell, tenni a dolgod, észrevehető-
nek lenni, mert valójában csakis így fogsz egyre jobb lehetőségeket találni.

TIPP #1

TIPP #3

TIPP #2

Grafikák és weboldalak eladásra

Segítség, nincs elég referenciám!

Kreatív pályázatok

Ha éppen nincs konkrét megrendelőd, készíthetsz grafikákat és weboldalakat 
azért, hogy eladd őket.

Grafikákat például sokféle témakörben árulhatsz a stock fotós oldalakon, termé-
szetesen ezért a webhelynek díjat kell fizetni. Vagy ha kedvet érzel hozzá, nyithatsz 
online pólóboltot a saját tervezésű pólóidból, például a www.polomania.hu vagy 
a www.onlinepolo.hu oldalakhoz hasonlóan.

Extrém vállalkozás: kutyaruhák dizájnolására is vállalkozhatsz, ami jelenleg még 
nem annyira betöltött piaci rés idehaza. Képzeld, ha rákapnak az ölebek… : )

Ha pedig elkészítesz és esetleg fel is futtatsz egy weboldalt, ami szóljon akár a 
kedvelt hobbidról vagy egy népszerű, keresett témáról, szép kis summát kaphatsz 
érte. Több magyar website is van, ahol honlapok eladásával foglalkoznak. Keress 
rá a Google-ben!

Szeretném érzékeltetni, hogy ebben a szakmában nem csak konkrét megren-
delőnek dolgozhatsz, hiszen kincset ér a két kezed, és vétek lenne addig is nem 
használni, amíg egy valódi megrendelésre várakozol.

Ez a módszer nem közvetlenül, hanem inkább közvetve fog megtérülni számod-
ra. Kezdőknek gyakran problémát okoz, hogy még nem rendelkeznek elég refe-
renciamunkával, és ebből kifolyólag nem veszik őket annyira komolyan.

Menj elébe a dolgoknak, és ha ráérős időd akad, tervezz képzeletbeli meg-
rendelőknek logót, webdesignt, plakátot, stb… Ismersz olyan céget, akiknek csap-
nivaló a logójuk vagy a weboldaluk? Készíts nekik újat, és aztán ajánld fel kedvez-
ményesen megvételre. Légy élelmes és talpraesett! : )

Több külföldi és magyar weboldal is létrejött már azzal a céllal, hogy kreatív szak-
embereknek, grafikusoknak, webdesignereknek pályázatokat írjanak ki. 
Ezek rendszerint fizetős pályázatok, méghozzá sokszor nem is kis pénzért lehet 
ringbe szállni. Egy-egy ilyen pályázati kiírás működési elve: van ugyebár a meg-
rendelő, akinek szüksége van X munkára. Ezért cserébe Y összeget kínál. Ezt kiírják 
pályázatra és a legjobb pályázó zsebeli be a díjat.

Jó tanácsok, ha pályázol:

# Olyan kiírást pályázz meg, ami valóban megéri Neked, és abba aztán adj bele 
apait-anyait! Ímmel-ámmal készített, összecsapott műveket felesleges is bead-
nod, úgysem arathatsz sikert a gyorsan összedobott munkával.
# Jól olvasd el a kiírást és igyekezz maximálisan megfelelni a megrendelő által 
leírtaknak. Ha valami nem világos, kérdezz!
# Alkotás közben éld bele magad a megrendelő céljaiba, amit a Te munkád által 
kíván elérni.
# Maximálisan igényes munkát adj be, hiszen ez minősít Téged, és úgyis azt 
választják, aki a legjobban, legigényesebben kidolgozta a témát.

Hol lehet pályázni?
• www.kreanod.hu •
Nem egy Kreanod-os kreatív pályázatot nyertek meg már hallgatóim, és rendre 
kitűnő munkákkal pályáznak. : )
• www.99designs.com •
• www.palyazatok.org/category/kreativ-palyazatok •

https://polomania.hu/
https://onlinepolo.hu/
https://kreanod.hu/
https://99designs.com/
https://palyazatok.org/kreativ-palyazatok/
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ÚTRAVALÓ JÓ TANÁCSOK

Neked!
8 hasznos tanáccsal készültem, amiket érdemes megfogadnod, 

ha webdesignerként tervezed a jövődet…

… a tanulást és önmagad képzését. „A jó pap is holtig tanul” – így tartja a mondás, és 
talán még Te is. Az informatika és a weboldalak világában ez hatványozottan igaz. 
Az új technológiák és a trendek jönnek-mennek, olyan gyorsan, hogy követni is alig 
bírod. Ezért folyton képezned kell magad, ha lépést akarsz tartani. Elvégeztél egy 
webdesigner tanfolyamot valamikor? Ha nem képzed tovább magad, a tudásod ha-
marosan nem sok mindenre lesz jó. A folyamatos fejlődés a siker kulcsa!

A webdesign tervezés és a weboldalkészítés egy nagyon komplex szakma. Sok 
téren és sokat várnak el a szakembertől, ezért elengedhetetlen, hogy Te is 
befektess időnként a saját tudásodba! Én magam úgy csinálom, hogy negyed-
évente a profitom 10%-át visszaforgatom saját magam képzésébe. Például online 
kurzusokat rendelek, részt veszek egy továbbképzésen vagy egy szakmai konferen-
cián. Hidd el, ez többszörösen megtérül!

A webdesign szakmában a trendek úgy váltják egymást, ahogyan az évszakok. Észre 
sem veszed, és máris itt egy újabb. És ahogyan jött, úgy megy is tovább, helyébe pe-
dig újabbnál újabbak lépnek. Nem azt mondom, hogy majmoljál minden újdon-
ságot, de kövesd figyelemmel őket! Kutakodj a Google keresőben, főleg külföldi 
webdesign oldalak és blogok után, ahol értesülhetsz az újdonságokról. Ezek közül 
lesz, ami elnyeri a tetszésedet, és ügyfeleid megelégedésére alkalmazod majd 
a munkáid során. És lesz, ami nem mozgat meg, azokat ne is erőltesd. 

A trendeknél is sokkal fontosabb, hogy kialakuljon a saját stílusod! – hogy a 
referenciamunkáidra ránézve az ügyfeled azt érezze, hogy igen, úgy hiszem, ez az 
ember tudna nekem tetsző weboldalt készíteni. Ha rátalálsz a saját tervezői stí-
lusodra, akkor fogod tudni pozicionálni magadat a piacon. Ügyfeleid számára 
nem lesz kérdés, hogy miért Téged válasszanak. Ezzel pedig óriási versenyelőny-
ben leszel, sőt nem lesznek versenytársaid, mert a magad nemében egyedülálló le-
szel. Ehhez viszont az szükséges, hogy soha, semmilyen aktuális trend fényében 
ne veszítsd el azt a vonalat, amit képviselsz, ami Te magad vagy.

A webdesigner és a weblapkészítő szakember munkája magányos műfaj. Sokszor 
vagy egyedül, csak magadra utalva egy bizonyos problémával. Olyan megrendelői 
kéréseket kell teljesítened, amikről eddig nem is hallottál. Ahelyett, hogy összecsi-
nálnád magad ijedtedben, kérdezd a Te legeslegjobb barátodat, a Google-t! Min-
denre megmondja a választ, csak jól kell tőle kérdezni. 

A Google-ban kutakodva sok-sok fórumot találhatsz, ahol hasonlóan kvalifikált 
szakemberek gyűlnek össze, illetve vannak kifejezetten problémamegoldásra 
szakosodott fórumok, közösségi csoportok és blogok is.

Sose hagyd abba…

Trendek és a saját stílusod

A Te legjobb barátod: a Google

A közhelyeknek megvan az a bájuk, hogy bármennyire elcsépeltek is, a nagy-nagy 
igazságot ott hordozzák magukban. Ezért kedvelem a közhelyeket és egyáltalán 
nem tartom cikinek használni őket. Ez mondjuk éppen ide vág: „A több mérföl-
des út is az első lépésekkel kezdődik.” – avagy valahol tényleg el kell kezdeni! A 
sikeres tetteket álmok, majd tenni akarás előzik meg. Ha leragadsz az álmok 
dédelgetésénél, ha megvan benned a tenni akarás, de nem mersz cselekedni, sem-
mit sem léptél előre.

A frissen végzett webdesignerek között gyakori a „tiprolódás”. Én csak így hívom, 
amikor nem merik magukat megmutatni. „Elég jó vagyok már?” „Mi van, ha nem 
vagyok kellőképpen felkészült?” „Megvan a tudásom, amire szükség lesz?” – ilyen és 
ehhez hasonló kérdések kavarognak a fejükben. Ez természetes. De meg kell érte-
ned, hogy valahol el kell kezdeni. Ha arra várnál, hogy majd ha kellőképpen fel-
készült és képzett leszel, akkor életed végéig tanulhatnál, és sosem mernéd 
megmutatni a tudásodat, mert mindig lesz még mit tanulni. Ezért hát kezdd 
el! Kezdd el valahol! Kezdd el valahogy! Ahogy telik az idő és gyarapszik a tapasz-
talatod, egyre profibb és egyre jobb leszel. A kezdeti bevételeidből telik majd jobb 
eszközökre, korszerűbb programokra, továbbképzésekre, amik mind hozzájárulnak 
a profizmusodhoz. De nem indulhatsz el a fejlődés útján, ha nem mered megtenni 
az első lépéseket. Ha erőtlen is, ha nem is olyan, mint szeretnéd, hogy legyen – de 
majd lesz olyan is. Csak tedd meg a kezdő lépést!

Valahol el kell kezdeni…
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Egy webdesigner, weblapkészítő szakember honlapja nem más, mint az on-
line cégtáblája, az online irodája, az online névjegykártyája egyben. Tőled, aki 
ebben a kreatív szakmában dolgozol, eleve többet várnak el. Ezért nagyon ügyelj rá, 
hogy a saját portá(lo)don minden rendben legyen. 

A weboldalad lesz a fő kereseti forrásod. Ide érkeznek a leendő megrendelőid, és 
ez alapján döntenek melletted vagy lapoznak tovább. Éppen ezért a Profi Otthoni 
Webdesign Tanfolyamon élesben készítjük el a saját weboldaladat. A tanfolyam 
során készítünk egy weboldalt Neked, ami a legfőbb reklámod és marketingesz-
közöd lesz. Mire végzel a webdesign tanfolyammal, nemcsak a szakma csín-
ját-bínját tudhatod majd magadénak, hanem azonnal nekivághatsz a munka-
vállalásnak, legfőbb referenciáddal, a saját honlapoddal.

Először a saját portá(lo)don söprögess 

10 éve vagyok szabadúszó vállalkozó a szakmában és megtapasztaltam mind a jó, 
mind az árnyoldalait ennek a létformának. 

Alapvető, hogy egy online vállalkozónak háromszor annyit kell tudnia mindenről, 
mint egy hagyományos vállalkozónak. Ötvöznöd kell a tehetségedet és a tudáso-
dat némi marketinggel, hogy eladd magadat, hogy eladd a szolgáltatásodat. 

Ez nem kevés erőfeszítést igényel majd. Az út a sikerhez bizony kacskaringós, de 
ezzel együtt izgalmakban bővelkedő is. Sokat kell majd tanulnod, hogy fejleszd a 
vállalkozásodat. Lehetséges, hogy egyszerűbb lenne napi 8 órában, alkalmazott-
ként dolgozni valahol és 16:00 órakor eldobni az egeret, mert lejárt a munkaidő. 
A vállalkozó élete merőben más. És nem csak abban, hogy sokkal jobban keres. A 
vállalkozó délután is vállalkozó, amikor a gyerekeivel játszik, amikor kirándul vagy 
vacsorázik. A cég dolgait nem teheti le 16:00 órakor. Meg kell tanulnod kezelni ezt a 
fajta életformát és az irányításod alatt tartani. 

Rá kell találnod a munka-pénz-szabadidő felemelő harmóniájára és megőriz-
ni azt. Ekkor lesz teljes az életed mint webdesigner vállalkozó, aki független, 
szereti a munkáját és aki a maga ura lehet.

Webdesignerként nagyon sok tiszteletre méltó, sikeres és ambiciózus cégvezetővel 
kerülsz majd kapcsolatba. Öröm lesz nekik dolgozni és ezektől a remek emberek-
től sokat is tanulhatsz. Azonban lesznek olyan ügyfeleid is, akiket legszívesebben 
a sunyiba kívánnál. Egy idő után majd messziről felismered őket. Ők azok, akiknek 
mindig minden azonnal vagy már tegnapra kell, mert csak az orrukig látnak és kép-
telenek előre tervezni. Persze felárat fizetni a gyorsaságért nem akarnak. Bár na-
gyon sürgős a munka, mégis minden betűn kekeckedni fognak, és két pixel is szúrni 
fogja a szemüket, ha ők hármat kértek. Azt már talán ki is találtad, hogy határidő-
re fizetni természetesen nem szokásuk, és jóformán még Te loholhatsz a pénzed 
után… A döntés mindig a Te kezedben van, de én – több év tapasztalatai alapján – a 
helyedben az ilyeneket nagy ívben elkerülném, mint ahogy teszem is. Nem feltétle-
nül és nem mindenáron kell eladnod a szolgáltatásodat akárkinek. Megtehe-
ted, hogy megválogatod, kiknek dolgozol, és ha már megteheted, tedd is meg! 
A rossz ügyfél egy energiavámpír. Szívja az energiádat minden mondatával. Addig 
szívat, addig cseszeget, míg bírod idegekkel. Az pedig igencsak ajánlatos, hogy bírd, 
mert ellenkező esetben megbosszul, visszavág, nem fizet, rossz híredet kelti, és 
még sorolhatnám.

A jó ügyfél maga a boldogság, az alkotás öröme és a feltöltődés. Akivel egy 
hullámhosszon vagytok, aki becsüli a munkádat és a szakértelmedet. Neki 
öröm dolgozni, mert értékeli, amit csinálsz, tudomásul veszi, amit mondasz, 
elfogadja a tanácsaidat. Rendesen fizet, mert ő maga is egy korrekt ember. Általá-
ban jellemző, hogy az ilyen jó ügyfeleknek készített weboldalakon meg is látszik az 
a szeretet, amivel a webdesigner készítette.

A rossz ügyfél az életed megrontója

Pár éve láttam egy riportot az egyik leggazdagabb magyarral. Arról kérdezte a ripor-
ter, hogy véleménye szerint mi a siker titka. Az idősebb úriember egyszerűen, mégis 
nagyszerűen felelt a kérdésre: „Mindenkinek, aki nem azt csinálja, amit szeret, azt 
javaslom, azonnal hagyja abba.”

És valóban, sikeres csakis akkor lehetsz, ha szívedet-lelkedet beleteszed a 
munkádba. Ha szereted, amit csinálsz, számodra nem fog a szó szoros értel-
mében munkának tűnni. Nem azt mondom, hogy móka-kacagás lesz minden pil-
lanat, amikor dolgozol. De megtalálod majd az egyensúlyt, és alapvetően örömö-
det leled a munkádban. Ráérzel, hogy hol köthet kompromisszumot a szárnyaló 
fantáziád a lehetőségekkel, és hol áll meg a mérleg nyelve a megrendelőkkel való 
kapcsolattartás és az alkotás kreativitása között. Ha szívvel-lélekkel dolgozol, az első 
sikerekre nem kell sokáig várnod.

Szívvel-lélekkel

Webdesigner mint vállalkozó
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A legjobbakat kívánom Neked
és remélem, hallok majd Rólad!

Cziráki Barbara
a WebdesignSuli vezető oktatója
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