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Kártyák gyártásához szükséges 
grafikákra vonatkozó feltételek 

 
A kártya vágott mérete: 85.6 x 54 mm. 
Kifutó mérete : 88.6 x 57 mm, a vágott méreten belül kb. 2 mm-es kereten belül kell lennie a 
fontos nyomandó elemeknek. (logok, szövegek ) 
A mágnescsík a kártya tetejétől 5 mm-re van, kifutó és 12 mm magas. 
Az aláíráscsík transzparens és fehér lehet. A mágnescsíktól legalább 3 mm távolságot kell 
hagyni! 
 
Síkfelírás, vonalkód: A grafikai tervezéskor lehetőleg el kell kerülni, hogy a síkfelírás egy 
oldalra kerüljön az aláírás és mágnescsíkkal. Továbbá lehetőleg a vonalkód a kártya 
hosszabbik oldalával legyen párhuzamos. (Technológiából adódóan így lesz kifogástalan a 
láthatóság és az elektronikus olvashatóság. Ellenkező esetben vonalkód-olvasó berendezések 
típusától függően felléphetnek nehézségek.) 
 
Dombornyomás és vésés a kártya alsó felében helyezkedhet el. 
A dombornyomott ill. vésett karakterek 10cpi méretűek (kb 3 mm magasságúak) és 27 fér el 
egy sorban. Számokból van 7cpi méretű is. 
 
A megszemélyesítendõ adatokat mindig adatbázisban kérjük átadni. (excel, dBase, txt, stb.) 
 
Hozott anyagok lehetnek: 
- képek: eps, tif, psd - felbontás min. 254 p/i, CMYK és nem RGB! 
- programok: PhotoShop, Illustrator, CorelDraw 
- szöveg: ha szöveget tartalmaz az anyag akkor vagy görbévé kell alakítani, vagy a font 
készletet mellékelni kell 
- Az anyagot mindig szerkeszthetõ formában kell átadni az esetleges javítások 
elvégezhetõségének érdekében. 
 
Színek: 
- CMYK: nyomdában használt alapszínek (cián, magenta, sárga, fekete) 
- Pantone: nyomdában használt direkt színek 
A színek nagy része cmyk-ból kikeverhető, de egyes színek csak direkt színnel érhetők el. (pl : 
orange, P151, reflex blue, P354) 
Mindig meg kell határozni az anyagnál, hogy melyek azok a színek, amiknek ugyan 
olyanoknak kell lennie pontosan. (általában logok) 
 
Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a kártya felületén a gyártás, megszemélyesítés 
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folyamán apró karcolódások keletkezhetnek, melyek nagyon sötét grafikájú ( fekete, 
sötétkék, stb. ) kártyák esetében sokkal szembetűnõbbek, míg egyéb általános grafikák 
esetében észrevehetetlenek ! 
 
Amennyiben nem a megadottak szerint küldik a nyomtatandó anyagot, grafikai előkészítés címén 
10.000 - 45.000 Ft-ot számolunk fel. 
 


