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AZ ARCULATI KÉZIKÖNYV CÉLJA ÉS ALKALMAZÁSA 

Az arculati kézikönyv a 2012. január 1-jén létrejött Nemzeti 

Közszolgálati Egyetem egységes megjelenését szabályozó 

dokumentum, mely az egyetemnek mindenki által könnyen 

felismerhető és beazonosítható arcot teremtve, ugyanakkor 

tiszteletben tartva a három, eltérő múlttal és szervezeti kultúrával 

rendelkező kar: a Hadtudományi és Honvédtisztképző, a 

Közigazgatás-tudományi, valamint a Rendészettudományi Kar 

eredeti jelképeit, küldetését és hagyományait, szabályozza az 

intézmény szervezeten belüli és a külvilág felé történő 

kommunikációjának formai elemeit. 

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem arculatának megtervezésekor 

kifejezésre kívántuk juttatni törekvéseinket, a működésünket 

meghatározó alapelveket. Intézményünk célja, hogy az érintett 

hivatásrendek életpálya-stratégiájának integrált képzési 

központjaként, a közszolgálat személyi állományának minőségi 

fejlesztésén dolgozva a társadalmat és a modern állam érdekeit 

szolgálja, úgy, hogy miközben korunk tudományos és technikai 

vívmányait felhasználja és továbbfejleszti, a jogelődök értékeire 

épít, hagyományaikat minden körülmények között tiszteletben 

tartja, ápolja. 

A kézikönyv segítséget nyújt és útmutatóul szolgál szervezeti 

egységeinknek, munkatársainknak, hogy egyetemünk mindenkor 

egységes arculattal, az intézmény karainak közös identitását 

kifejezésre juttató jelképeink által megszemélyesítve jelenjen 

meg a külvilág előtt. Éppen ezért az itt dokumentált standardok 

használatára és betartatására nagy hangsúlyt fektetünk. 

Jelen arculat elemeinek alkalmazására kizárólag az Egyetem 

felhatalmazása alapján kerülhet sor. Ilyen felhatalmazásnak kell 

tekinteni valamennyi munkavégzésre, illetve képzésre irányuló 

jogviszonyt, az Egyetem által adományozott címet és tisztséget, 
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illetve az Egyetem képviseletére irányuló eseti vagy állandó 

megbízást. Az arculat alkalmazásai esetén e jogviszonyok, 

illetve megbízások tartalma mindenkor feltüntetendő. 

Ettől eltérő esetekben, illetve megbízás hiányában az arculat 

egészének vagy egyes elemeinek alkalmazása nem 

megengedett. 

Az arculat szakmai felügyeletét az Egyetem Stratégiai Tervezési 

és Intézményfejlesztési Irodájának keretén belül működő 

Kommunikációs és Sajtóosztály látja el. Minden olyan 

megjelenést, melyben az Egyetem és az arculati kézikönyvben 

kidolgozott elemek szerepelnek, publikálás előtt a megjelölt 

szervezeti egységgel véleményeztetni és jóváhagyatni 

szükséges. 

A jelképrendszer a későbbikben még bővülhet, a standardok 

alkalmazása is folyamatosan változhat. 
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I.  FORMAI ALAPOK  

 

AZ EGYETEM NEVE 

 

Magyar: Nemzeti Közszolgálati Egyetem 

 

Angol:  National University of Public Service 

 

Francia:  Université Nationale de Service Public  

 

Német:  Nationale Universität für Öffentlichen Dienst  

 

Olasz:  Università Nazionale per il Servizio Pubblico  

 

Orosz:  Hациональный университет общественной слуҗбы  

 

Spanyol:  Universidad Nacional de Servicio Público  

 

Kínai:  国家行政大学 
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1. AZ EGYETEMI EMBLÉMÁK 

Az Egyetem emblémája az intézmény első számú jelképe, az 

Egyetem képi beazonosítására szolgál. Az embléma szerepel 

minden online és nyomtatott, papíralapú külső- és belső 

kommunikációs céllal készített megjelenésben. Össz-egyetemi 

szintű kommunikáció esetén az Egyetem emblémája, kari 

kommunikáció esetén a kari emblémák szerepeltetése 

engedélyezett. Az emblémák megjelenítésében – amennyiben 

ennek technikai feltételei adottak - a színes változat élvez 

elsőbbséget. A hétköznapi, belső kommunikáció során azonban 

- a takarékossági szempontokat is figyelembe véve - a fekete-

fehér változat használata javasolt. 

AZ EGYETEM EMBLÉMÁJA - MAGYAR, SZÍNES 
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AZ EGYETEM EMBLÉMÁJA - MAGYAR, FEKETE-FEHÉR 

 

 

 

AZ EGYETEM EMBLÉMÁJA – ANGOL, SZÍNES 
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1.2. A NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM EMBLÉMÁJÁNAK HERALDIKAI LEÍRÁSA 

A körpajzs vörös mezejének középpontjában a magyar Szent 

Korona látható, mint a magyar nemzet egyik középponti 

ereklyéje, a nemzettest szimbóluma. 

A korona körül arany, hétágú virágszirom motívumként 

ugyancsak a magyar koronázási jelvény-együttes egy darabja, a 

jogar szárán található filigrán díszítőelem ismétlődik. 

A címer körirataként az egyetem alapjelmondata látható: „A 

HAZA SZOLGÁLATÁBAN”, amely a magyar haza iránti 

elkötelezettséget hivatott kifejezni – az egyetem megnevezése 

mellett zöld mezőben, fehér betűkkel.  

A címer harmonizál a magyar nemzeti trikolór színeivel is. 

 

 

1.3. AZ EGYETEM EMBLÉMÁJÁNAK SZÍNKÓDJA 
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1.4. AZ EGYETEM LOGÓJA 

 

Az Egyetem logója az intézmény másodlagos jelképe, az 

Egyetem beazonosítására az emblémával együtt, vagy 

önmagában is alkalmas arculati elem, mely szerepel minden 

online és nyomtatott, papíralapú külső- és belső kommunikációs 

céllal készített megjelenésben. Össz-egyetemi szintű 

kommunikáció esetén az Egyetem logója, kari kommunikáció 

esetén a kari logók szerepeltetése engedélyezett. 
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1.5. AZ EGYETEM JELMONDATA 

Az Egyetem jelmondata szerepel minden online és nyomtatott, 

papíralapú külső- és belső kommunikációs céllal készített 

megjelenésben. Az Egyetem emblémája és logója minden esetben 

tartalmazza a jelmondatot is. 

 

 

Magyar:    A haza szolgálatában 

Angol:    In the Service of the Country 

Francia:   Au service de la patrie 

Német:    Im Dienst der Heimat 

Olasz:    Al servizio della Patria 

Orosz    служу отечеству 

Spanyol   A servicio por la Patria 
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1.6. A KAROK ÉS INTÉZETEK ELNEVEZÉSEI 

1. 

Magyar  Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar 

Angol Faculty of Military Sciences and Officer Training 

2. 

Magyar Közigazgatás-tudományi Kar  

Angol Faculty of Public Administration 

3. 

Magyar Rendészettudományi Kar 

Angol Faculty of Law Enforcement 

4. 

Magyar Katasztrófavédelmi Intézet 

Angol Institute of Disaster Management 

5. 

Magyar Nemzetközi Intézet 

Angol Institute of International Studies 

6. 

Magyar Nemzetbiztonsági Intézet 

Angol Institute of National Security 

7. 

Magyar  Vezető- és Továbbképzési Intézet 

Angol Institute of Management Development and Lifelong Learning 
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1.7. A KAROK EMBLÉMÁI 

 

A karok emblémái szerepelnek minden online és nyomtatott, 

papíralapú külső- és belső kommunikációs céllal készített 

megjelenésben, melyek nem össz-egyetemi célt szolgálnak, 

illetve kizárólag a karokat érintő témákban jöttek létre. Az 

emblémák megjelenítésében – amennyiben ennek technikai 

feltételei adottak - a színes változat élvez elsőbbséget. A 

hétköznapi, belső kommunikáció során azonban - a 

takarékossági szempontokat is figyelembe véve - a fekete-fehér 

változat használata javasolt. 

 

1.7. 1. A HADTUDOMÁNYI ÉS HONVÉDTISZTKÉPZŐ KAR EMBLÉMÁJA  

A HADTUDOMÁNYI ÉS HONVÉDTISZTKÉPZŐ KAR EMBLÉMÁJA – MAGYAR, SZÍNES 
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A HADTUDOMÁNYI ÉS HONVÉDTISZTKÉPZŐ KAR EMBLÉMÁJA - MAGYAR, FEKETE-FEHÉR 

 

 

A HADTUDOMÁNYI ÉS HONVÉDTISZTKÉPZŐ KAR EMBLÉMÁJA – ANGOL, SZÍNES 
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A HADTUDOMÁNYI ÉS HONVÉDTISZTKÉPZŐ KAR EMBLÉMÁJÁNAK HERALDIKAI LEÍRÁSA 

A körpajzs fehér mezejének középpontjában arannyal 

szegélyezett, hegyes talpú pajzs látható. A hegyes talpú pajzs 

vörössel és ezüsttel hétszer vágott, utalva Magyarország első 

uralkodóháza az Árpád ház uralkodóházi címerére. A címerben 

egy (heraldikai) jobbra néző, kiterjesztett szárnyú sas (turul) 

látható, amely a magyarság „szent”, ősi állata. A sas csőrében 

arany markolatú szablyát tart, karmaiban az írott tudomány 

jelképét a kinyitott könyvet tartja. A hegyes talpú pajzs alatt a Kar 

jelmondata olvasható: A HAZÁÉRT MINDHALÁLIG! A körpajzs 

szegélyén arany alapszínre helyezett körirat olvasható: 

„NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM HADTUDOMÁNYI ÉS 

HONVÉDTISZTKÉPZŐ KAR”. 

 

A HADTUDOMÁNYI ÉS HONVÉDTISZTKÉPZŐ KAR EMBLÉMÁJÁNAK SZÍNKÓDJA 
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A HADTUDOMÁNYI ÉS HONVÉDTISZTKÉPZŐ KAR JELMONDATA 

 

Magyar:  A hazáért mindhalálig! 

Angol:  For our Country till death! 

 

 

 

A HADTUDOMÁNYI ÉS HONVÉDTISZTKÉPZŐ KAR LOGÓJA 
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1.7.2. A KÖZIGAZGATÁS-TUDOMÁNYI KAR EMBLÉMÁJA 

A KÖZIGAZGATÁS-TUDOMÁNYI KAR EMBLÉMÁJA – MAGYAR, SZÍNES 
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A KÖZIGAZGATÁS-TUDOMÁNYI KAR EMBLÉMÁJA – MAGYAR, FEKETE-FEHÉR 

 

KÖZIGAZGATÁS-TUDOMÁNYI KAR EMBLÉMÁJA – ANGOL, SZÍNES 
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A KÖZIGAZGATÁS-TUDOMÁNYI KAR EMBLÉMÁJÁNAK HERALDIKAI LEÍRÁSA 

A körpajzs fehér mezejének középpontjában ívelt oldalú pajzs 

látható. Az ívelt oldalú pajzs vörös mezejében arany, az egység 

és a kibogozhatatlan végtelenség jelképe, az ún. mágikus csomó 

látható. Ugyanazon motívum, amely a magyar koronázási jogar 

kristálygömbjét is lezárja. Az ívelt oldalú pajzs körül vörös 

alapszínre helyezett körirat olvasható:  

„NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM KÖZIGAZGATÁS-

TUDOMÁNYI KAR”. 

 

A KÖZIGAZGATÁS-TUDOMÁNYI KAR EMBLÉMÁJÁNAK SZÍNKÓDJA 

 

 

 

A KÖZIGAZGATÁS-TUDOMÁNYI KAR JELMONDATA 

Latin:    Pro publico bono 

Magyar:   A közjóért! 

Angol:   For the Public Good 
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A KÖZIGAZGATÁS-TUDOMÁNYI KAR LOGÓJA 
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1.7.3. A RENDÉSZETTUDOMÁNYI KAR EMBLÉMÁJA 

A RENDÉSZETTUDOMÁNYI KAR EMBLÉMÁJA – MAGYAR, SZÍNES 
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A RENDÉSZETTUDOMÁNYI KAR EMBLÉMÁJA – MAGYAR, FEKETE-FEHÉR 

 

A RENDÉSZETTUDOMÁNYI KAR EMBLÉMÁJA – ANGOL, SZÍNES 
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A RENDÉSZETTUDOMÁNYI KAR EMBLÉMÁJÁNAK HERALDIKAI LEÍRÁSA 

A körpajzs fehér mezejének középpontjában arany, nyolcágú 

levélornamentikára helyezett fehér, kinyitott könyv látható – a 

tudás és az írott tudomány jelképeként, amely alatt egy vörös-

ezüst (fehér) -zöld, azaz nemzeti színű szalagon látszik. A 

kinyitott könyvön a jogszerűség és a fegyveres szolgálat 

jelképei, a paragrafus markolatú kard nyugszik. A körben a 

rendőrség klasszikus alapszínére helyezett körirat olvasható: 

„NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM 

RENDÉSZETTUDOMÁNYI KAR”  

A RENDÉSZETTUDOMÁNYI KAR EMBLÉMÁJÁNAK SZÍNKÓDJA 
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A RENDÉSZETTUDOMÁNYI KAR JELMONDATA 

 

Latin:   Sub lege libertas 

Magyar:   Szabadság a törvény által 

Angol:  Liberty under Law 

 

 

A RENDÉSZETTUDOMÁNYI KAR LOGÓJA 
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1.8. AZ EGYETEM SZENÁTUSÁNAK EMBLÉMÁJA ÉS JELMONDATA 

 

AZ EGYETEMI SZENÁTUS EMBLÉMÁJÁNAK SZÍNKÓDJA 

 

 

AZ EGYETEMI SZENÁTUS JELMONDATA 

’Salus universitatis suprema lex esto’ 
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2. EGYETEMI JELKÉPEK 

A rektori jelképek viselésének joga kizárólag az Egyetem 

rektorát illeti meg. Használatuk ünnepi alkalmakhoz, kiemelkedő 

egyetemi és állami rendezvényekhez, ünnepségekhez kötött. 

Bármilyen céllal történő megjelenítésükhöz, szerepeltetésükhöz 

a rektor engedélye szükséges.  

 

2.1. REKTORI LÁNC 

 50 cm réz lánc, aranyozva 

 kétoldalas 80 mm-es medállal, 10 darab közepes méretű 

42,5 mm-es érmékkel és 1 darab kicsi 30 mm-es érmével, 9 

zöld kővel körberakva 
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2.2. Rektorhelyettesi lánc 
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2.3. DÉKÁNI LÁNCOK 

HADTUDOMÁNYI- ÉS HONVÉDTISZTKÉPZŐ KAR DÉKÁNI LÁNCA 

 

 

 

KÖZIGAZGATÁS-TUDOMÁNYI KAR DÉKÁNI LÁNCA 
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RENDÉSZETTUDOMÁNYI KAR DÉKÁNI LÁNCA 

 

 

2.4. DÉKÁNHELYETTESI LÁNCOK 

Példák a dékánhelyettesi láncokra: 

 

HADTUDOMÁNYI ÉS HONVÉDTISZTKÉPZŐ KAR DÉKÁNI LÁNCA 

 

 

 

KÖZIGAZGATÁS-TUDOMÁNYI KAR DÉKÁNHELYETTESI LÁNCA 
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2.5. REKTORI JOGAR 

 

Jogar fej: 16 cm réz, arany bevonattal, tetején kőberakással, 2 

darab ezüst 60 mm-es ezüstözött érmével. A jogar fején 

közbefogó ezüstözött pánt filigrán díszítéssel 

Jogar rúd: 150 cm (3 részre szerelhető) mahagóni fa, sodrott 

arany szálakkal díszítve. 
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2.5. REKTORI PECSÉT 

 Központi embléma nyomat 

 Anyaga: aranyozott bronz, fa nyéllel 

 Méret: 80 mm átmérő 
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2.6. AZ EGYETEM ZÁSZLÓI 

EGYETEMI ÉS KARI LOBOGÓK 

Az egyetemi és kari lobogók használata egyetemi és kari, illetve 

nemzeti, állami ünnepi alkalmakhoz, vagy egyéb, az Egyetem 

rektora, illetve dékánjainak döntése alapján kiemelkedő 

rendezvényekhez kötött. Elhelyezésükről és őrzésükről a rektor, 

illetve a dékánok határoznak. 

 méret: 140 x 120 cm 

 anyag: selyem 

 nyomat: 4+0 (1 oldalas, HHK - farkasfoggal mindkét 

oldalon) 

 konfekció: szélek arany rojtokkal + bujtató tasak (rúdhoz) 

a zászlórúd végén háromszögletű záró díszítéssel 

 a zászló mindkét oldalán filigrános alnyomat 

 az embléma a zászló közepén helyezkedik el 
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 EGYETEMI LOBOGÓ 

 

 

A HADTUDOMÁNYI ÉS HONVÉDTISZTKÉPZŐ KAR LOBOGÓJA 

 



36 

 

A KÖZIGAZGATÁS-TUDOMÁNYI KAR LOBOGÓJA 

 

 

A RENDÉSZETTUDOMÁNYI KAR LOBOGÓJA 
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2.7. EGYETEMI ÉS KARI FÜGGESZTHETŐ ZÁSZLÓK 

Az egyetemi és kari függeszthető zászlók használata az 

Egyetem és Karok székhelyén, területén elhelyezett, kizárólag e 

célt szolgáló tartórudakon megengedett. Alkalmazásukról a 

rektor és a dékánok döntenek egyetemi, kari vagy nemzeti, 

állami ünnepek, illetve egyéb, kiemelkedő rendezvények 

alkalmával. Elhelyezésükről és őrzésükről a rektor, illetve a 

dékánok határoznak. 

 méret: 120 x 160 cm 

 anyag: hurkolt poliészter 110g 

 nyomat: 4+0 (a nyomat hátoldalán a grafika 90%-ban 

látható) 

 konfekció: szélek arany rojtokkal, felül bújtatóval (rúdhoz) 

 filigrános alnyomattal 

 az embléma a zászló közepén helyezkedik el 

 

EGYETEMI FÜGGESZTHETŐ ZÁSZLÓ 
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 KARI FÜGGESZTHETŐ ZÁSZLÓK 

 

 

EGYETEMI ÉS KARI ASZTALI ZÁSZLÓK  

Az egyetemi és kari asztali zászlók használata hivatalos, 

nemzetközi, illetve egyetem-közi találkozók alkalmával javasolt. 

 méret: 15 x 25 cm 

 anyag: selyemszatén 

 szélek arany rojtokkal 

 filigrános alnyomattal 

 mindkét oldala azonos 

 az embléma a zászló közepén helyezkedik el 

 króm asztali tartóval 
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AZ EGYETEM ÉS A KÖZIGAZGATÁS-TUDOMÁNYI KAR ASZTALI ZÁSZLÓJA 

 

A HADTUDOMÁNYI ÉS HONVÉDTISZTKÉPZŐ KAR ÉS A RENDÉSZETTUDOMÁNYI KAR ASZTALI 

ZÁSZLÓJA 
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2.8. KARJELZÉSEK 

2.8.1. AZ NKE HADTUDOMÁNYI ÉS HONVÉDTISZTKÉPZŐ KAR KÖZNAPI CSAPATKARJELZÉSE 
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2.8.2. AZ NKE HADTUDOMÁNYI ÉS HONVÉDTISZTKÉPZŐ KAR GYAKORLÓ CSAPATKARJELZÉSE 

 

2.8.3. AZ NKE HADTUDOMÁNYI ÉS HONVÉDTISZTKÉPZŐ KAR CSAPATJELVÉNYE 
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2.9. A RENDÉSZETTUDOMÁNYI KAR CSAPATKARJELZÉSE 

 

 

 



43 

 

2.9. EGYETEMI TALÁROK 
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DÉKÁNI TALÁROK KAROK SZERINT 
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II.  A  HIVATALOS KOMMUNIKÁCIÓ ELEMEI 
 

1. A HASZNÁLT BETŰTÍPUSOK 

Az Egyetem arculati elemeiben alkalmazott betűcsalád az OptimaHU Rg 

 

OptimaH Rg-Black    Nemzeti Közszolgálati Egyetem  

OptimaHU Rg Black Italic   Nemzeti Közszolgálati Egyetem  

OptimaHU Rg Bold    Nemzeti Közszolgálati Egyetem  

OptimaHU Rg Bold Italic   Nemzeti Közszolgálati Egyetem  

 

A napi munkafolyamatokban engedélyezett betűtípusok még: Times New Roman, Ariel. 
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2. EGYETEMI SZABÁLYZATOK 

ELŐLAP MINTA 

Előlapon az egyetem emblémája, a szabályzat címe és az 

évszám szerepel az alábbiak szerint. 
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3. A LEVÉLPAPÍR 

Az Egyetem emblémával és logóval ellátott levélpapírjának 

használatára munkavégzés és bármilyen hivatalos 

kommunikáció megvalósítása során jogosult az Egyetemmel 

munkavégzésre, illetve képzésre irányuló jogviszonyban álló 

munkatárs, az Egyetem által adományozott címet és tisztséget 

viselő, illetve az Egyetem képviseletére irányuló eseti vagy 

állandó megbízással rendelkező minden személy.  

A levélpapír használatának esetén a fent megjelölt jogviszonyok 

pontosítása, illetve a megbízások tartalma és jellege mindenkor 

feltüntetendő.  

A levélpapír fejlécében az egyetemi ill. a kari logó szerepel, az 

egyetemi, ill. kari jelmondattal. 

Az Egyetem rektora, a karok dékánjai és a karközi intézetek 

igazgatói saját tisztségük megjelölésével ellátott fejléces 

levélpapír használatára jogosultak. A tisztség megjelölését az 

Egyetem, ill. a Kar jelmondata alatt szükséges feltüntetni, 

azonos betűtípussal és méretben. 

A levélpapír lábléce tartalmazza az Egyetem, ill. a kari 

kommunikáció során a Kar emblémáját. Az embléma alatt 

szerepel a levélíró szervezeti egység (pl. tanszék) neve. A lábléc 

harmadik sora tartalmazza a földrajzi és levelezési címet, utolsó, 

negyedik sora az elektronikus kommunikáció elemeinek 

elérhetőségét (telefonszám, fax szám, elektronikus levelezési 

cím). 

A rektorhelyettesek és dékánhelyettesek esetében a tisztség 

megjelölésére a levélpapír láblécében, a szervezeti egység 

részére fenntartott második sorban nyílik lehetőség.  

A fentiektől eltérő címek, beosztások megjelölésére a levél 

aláírásában kerülhet sor. 
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3.1. LEVÉLPAPÍR MINTÁK 

 A levélpapír szín kódja: Pantone 126 C 

 Méret: A4 

 Anyag: 90 g ofszet 

 Kreatív levélpapír anyag: 120 g Rives Laid 

 A fejléc bal oldalán az egyetem logója található, a lap tetejétől 

és bal oldalától 12,7 mm-re, a logo szélessége: 45 mm 

 

 Az egyetem, ill a karok emblémája a láblécben középre zárva a 

lap aljától 37 mm-re helyezkedik el. 

 Az egyetem címe a láblécben középre zárva a lap aljától 11,6 

mm-re helyezkedik el. 

 Betűtípusa és mérete: Optima HU Bold, 10pt 
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 Az egyetem emblémája és a cím között 3 mm a távolság. 

3.2. KARI LEVÉLPAPÍR MINTÁK: 
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4. A BORÍTÉK 

Az Egyetem emblémával és logóval ellátott levélpapírjának 

használatára munkavégzés és bármilyen hivatalos 

kommunikáció megvalósítása során jogosult az Egyetemmel 

munkavégzésre, illetve képzésre irányuló jogviszonyban álló 

munkatárs, az Egyetem által adományozott címet és tisztséget 

viselő, illetve az Egyetem képviseletére irányuló eseti vagy 

állandó megbízással rendelkező minden személy.  

 A levélpapír szín kódja: Pantone 126 C, az alnyomat logó 

színe: Pantone 4545C 

 Méret: LA4 

 Anyag: 90 g ofszet 

 Kreatív levélpapír anyag: 120 g Rives Laid 

 A boríték bal felső sarkában az egyetem logoja található, a 

szlogen alatt 2 mm-re az egyetem címe helyezkedik el.  

 A cím betűtípusa és mérete: Optima HU Medium, 7pt 

 A logó a boríték bal szélétől 7 mm-re, a tetejétől 5 mm-re 

található. 

 A boríték bal alsó sarkában az egyetem logoja 

helyezkedik el, átmérője: 66 mm, elforgatás szöge: -20°. 

 A boríték belsejében filigránokból álló sorminta található, 

egy filigrán szélessége 4 mm. 
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5. NÉVJEGYKÁRTYA 

Az egyetemi emblémával ellátott névjegykártya használata 

rektori engedélyhez kötött. 

A névjegykártya minden esetben egységesen az Egyetem 

logójával készül, a kari identitás meghatározása a személynév 

alatt engedélyezett. 

A névjegykártya szín kódja: Pantone 126 C 

Méret: 90x50 mm 

Anyag: 300 g ofszet 

A fejléc bal oldalán az egyetem logója helyezkedik el, a logó 

szélessége: 21 mm 

Távolsága a lap tetejétől: 3,5 mm, a lap bal oldalától: 5 mm 

A fejléc jobb oldalán Magyarország címere található, szélessége: 

6 mm 

Távolsága a lap tetejétől: 3,5 mm, a lap bal oldalától: 5 mm 

A SZEMÉLYNÉV ELHELYEZKEDÉSE 

22 mm-re a lap tetejétől, középre zárva 

A személynév betűtípusa és mérete: Optima HU Demi, 11pt, a 

vezetéknév kapitális 

A személynév előtt lévő titulus betűtípusa és mérete: Optima HU 

Demi, 8pt 

A személynév alatt a beosztás betűtípusa és mérete: Optima HU 

Demi, 6pt 

A lábléc jobb oldalán a személynévhez tartotó adatok 

találhatóak, a lap aljától és jobb oldalától 5 mm-re helyezkedik el 
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A személynévhez tartozó adatok jobbra zártak, betűtípusa és 

mérete: Optima HU Demi, 6pt 

Az adatok megnevezésének betűtípusa és mérete: Optima HU 

Bold, 6pt 

Az egyetem címe balra zárt, betűtípusa és mérete: Optima HU 

Bold, 6pt 

A hátsó oldalon az egyetem pecsétje középre igazítva, átmérője 

36 mm 
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5.1. TOVÁBBI NÉVJEGYMINTÁK 
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6. EMAIL ALÁÍRÁS 

AZ EMAILES ALÁÍRÁS JELLEMZŐI:  

A hivatalos Optima HU betűtípus helyett az előre meghatározott 

betűtípus az Arial használható, amelynek oka, hogy azokon a 

levelezőszoftvereken is helyesen jelenjen meg az aláírás, 

amelyekben nem szerepel alapértelmezett betűtípusként az 

Optima.  

Paraméterek: 

 Név: Arial bold 11 

 Titulus és szervezeti egység Ariel 9 

 Adatok: Arial 9 

 Az egyetem központi logója  
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7. MEGHÍVÓK 

7.1. MEGHÍVÓ MINTA KÜLSŐ BORÍTÓ 
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7.2. MEGHÍVÓ MINTA BELSŐ 
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III.  OKLEVELEK ,  DIPLOMÁK ,  KITÜNTETÉSEK  
 

1. AZ OKLEVÉL 

Az egyetemi emblémával ellátott oklevelek kiadásáról az 

Egyetem rektora dönt, az általa meghatározott ünnepi, vagy 

egyéb kiemelkedő rendezvények alkalmával.  

Anyaga: A díszoklevelek papírja150gr-os fényes felületű karton. 

1.1. DÍSZEMLÉKLAP 
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1.2. DOKTORI OKLEVÉL 
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1.3. REKTORI KITÜNTETŐ OKLEVÉL 
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1.4. ADOMÁNYOZÓ OKLEVÉL 
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2. EGYETEMI KITÜNTETÉSEK ÉS EMLÉKTÁRGYAK 

2.1. FAPAJZS 

 

Méret: 80 mm átmérő 

Minta: központi egyetemi embléma 

Sárgaréz felület 
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2.2. REKTORI EMLÉKPLAKETT 

Méret: 80 mm átmérő 

bronz 
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2.3. REKTORI EMLÉKÉREM 

Méret: 42 mmn átmérő 

bronz 
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2.4. SZENÁTUSI EMLÉKPLAKETT 
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2.5. NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM ARANYÉRME 

Méret: 42,5 mm átmérő 

ezüst, aranyozott 
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2.6. EGYETEMÉRT EMLÉKÉREM 

Méret: 80 mm átmérő 

bronz, patinázott 
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2.7. NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM GYŰRŰJE 

arany 
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IV.  EGYETEMI KIADVÁNYOK  
 

1. EGYETEMI TANKÖNYVEK 

1.1. EGYETEMI TANKÖNYVEK BORÍTÓJA 
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1.2. EGYETEMI TANKÖNYVEK BORÍTÓJÁNAK LEÍRÁSA 

 Az egyetemi tankönyv vágott mérete: 170 mm x 245 mm. 

 A borító bal oldalán 12 mm széles színes sáv helyezkedik 

el a lap bal oldalától 10 mm-re. A sávon egy sorban halvány 

minta fut végig az egyetemi arculat többi eleménél használt 

filigrán díszítőelemből. 

 A sáv alsó részén 25 mm átmérőjű egyetemi embléma 

helyezkedik el 30 mm átmérőjű, a borító hátterével egyező 

színű kerettel. A keret a lap aljától 17,5 mm-re helyezkedik el. 

 Az embléma fölött a sávon, függőleges irányban az 

egyetem neve olvasható. A felirat Optima HU Regular 

betűtípussal, 14pt metűmérettel, verzál betűkkel, +200-as 

betűközzel van szedve. 

 A szerző neve Optima HU Bold betűtípussal, 16pt 

betűmérettel, +10-es betűközzel van szedve. A felirat a lap 

tetejétől 45 mm-re, a lap bal szélétől 41 mm-re helyezkedik el. 

 A könyv címe Optima HU Bold betűtípussal, 54pt 

betűmérettel van szedve. Az alcím Optima HU Bold 

betűtípussal, 22pt betűmérettel, 26,4 sorközzel van szedve. 

Hosszabb cím vagy alcím esetén a betűméret csökkenthető, 

illetve a feliratok több sorba szedhetőek a tipográfiai szabályok 

betartásával. 

 A borítókép 113,5 mm széles és 95 mm magas. A lap 

tetejétől 111,25 mm-re, a lap bal szélétől 40,75 mm-re 

helyezkedik el. A képet, attól 0,5 mm távolságra 1pt vastagságú 

keret veszi körbe. 

 A borítón használt két szín esetenként eltérő. A színeket 

azonos árnyalatból kell választani és összhangban kell lenniük 

a borítóképpel, illetve az egyetemi emblémával. A világosabb 

színt kell használni a háttérnél, az egyetem nevének feliratánál, 

a sötétebb színt használni a szerző feliratánál, a címfeliratnál, a 

bal oldali sávnál és a borítókép kereténél. 
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2. EGYETEMI JEGYZETEK 

2.1. A HADTUDOMÁNYI ÉS HONVÉDTISZTKÉPZŐ KAR JEGYZETEINEK BORÍTÓJA 
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2.2. A KÖZIGAZGATÁS-TUDOMÁNYI KAR JEGYZETEINEK BORÍTÓJA 
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2.3. A RENDÉSZETTUDOMÁNYI KAR JEGYZETEINEK BORÍTÓJA 
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2.4. EGYETEMI JEGYZETEK BORÍTÓJÁNAK LEÍRÁSA 

 Az egyetemi jegyzetek vágott mérete: 170 mm x 245 mm 

 A borítón használt arany szín: C 30, M 40, Y 60, K 55 

 A borító bal oldalán, a lap bal szélétől 15 mm-re egy 38 mm 

széles sáv helyezkedik el, melyen az egyetemi arculat többi 

eleménél használt filigrán díszítőelem fut végig. A sáv felső részén 

a Ludovika épületének homlokzata látható. 

 Az egyetem, a kar és az intézet vagy tanszék neve arany színnel 

szedve a lap tetejétől 14 mm-re, a lap bal szélétől 60 mm-re 

helyezkedik el. 

 A szerző, a cím, az alcím, az „Egyetemi jegyzet” felirat a lap 

tetejétől 70 mm-re, a lap jobb szélétől 10 mm-re, jobbra zárva 

helyezkedik el. 

 A sorozatcím, a kiadás helye és éve a lap aljától 16 mm-re, a lap 

jobb szélétől 10 mm-re helyezkedik el. 

 Betűtípusok, betűméretek: 

 Egyetem neve: Optima HU Medium, 14pt, verzál betűk, betűköz 

+50, sorköz 16,8pt, két sorban. 

 Kar neve: Optima HU Regular, 14pt, betűköz +35, sorköz 16,8pt. 

 Intézet/Tanszék neve: Optima HU Regular, 12pt, betűköz +35, 

sorköz 16,8pt. 

 Szerző: Optima HU Medium, 12pt, betűköz +25 

 Cím: Optima HU Bold, 24pt, verzál betűk, betűköz +25. 

 Alcím: Optima HU Medium, 16pt, betűköz +25. 

 „Egyetemi jegyzet” felirat: Optima HU Medium Italic, 12pt, 

betűköz +25. 

 Sorozatcím: Optima HU Medium Italic, 12pt, betűköz +25. 

 Kiadás helye, éve: Optima HU Medium, 12pt, betűköz +25. 

 Hosszabb cím, több szerző, hosszabb sorozatcím stb. esetén a 

betűméretek módosíthatók a tipográfiai szabályok betartásával. 
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3. EGYETEMI FOLYÓIRATOK BORÍTÓJA 

3.1. AARMS C. FOLYÓIRAT BORÍTÓJA 
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3.2. AARMS C. FOLYÓIRAT BORÍTÓJÁNAK LEÍRÁSA 

 A folyóirat vágott mérete: 170 mm x 240 mm. 

 Bordó alapszín: C 50% M 100% Y 100% K 60%. A feliratok, az egyetemi 

embléma és a díszítő csíkok színe fehér. 

 Felső díszítő csík: lap tetejétől 20 mm-re, 20mm magas. A bordó megszakítás 

93 mm széles, jobb széle a lap jobb szélétől 20 mm-re. A megszakított rész elé 

kerül az „AARMS” felirat. 

 „AARMS” felirat: Aarms betűtípus, 62pt méret, +25-ös betűköz. „M” betűjének 

hátsó szára 32 mm-re lenyúlik. 

 „Academic and Applied Research in Public Management Science” felirat: az 

„AARMS” felirat alatt három sorban, Optima HU Bold betűtípus, 18pt méret, 

22pt sorköz, jobbra zárva, a lenyúló szár bal oldalán, attól 5 mm-re. 

 Évfolyamszám, lapszám és évszám: három sorban, Optima HU Bold betűtípus, 

18pt méret, 22pt sorköz, balra zárva, a lenyúló szár jobb oldalán attól 5 mm-re . 

 Kivonatolt tartalomjegyzék: Optima HU Bold betűtípus, 15pt méret, 20pt sorköz, 

jobbra zárva, a folyóirat teljes nevének jobb szélével egyvonalban. 

 Alsó díszítő csík: a lap aljától 20 mm-re, 12 mm magas. 

 Egyetemi embléma: 30 mm átmérőjű, 37,5 mm átmérőjű bordó kerettel, a 

díszítő csíkon, a bordó keret bal széle egyvonalban a folyóirat teljes nevének 

jobb szélével. 

 „Scientific journal of the National University of Public Service, Hungary” felirat: 

Optima HU Black betűtípus, 11pt méret, verzál betűk, 13,2pt sorköz, felső sora 

+100-as, alsó sora +50-es betűközzel, sorkizártan. A felirat 90 mm széles, jobb 

széle 5 mm-re az embléma keretének bal szélétől. 

 A felső díszítő csík végigfut a kiadvány gerincén és hátlapján. A gerincen az 

„AARMS” név Aarms betűtípusból, évfolyamszám, lapszám és évszám Optima 

HU Bold betűtípusból. 

 A hátlapon a felső csíkon bordó színnel az „AARMS” név Aarms betűtípusból, 

évfolyamszám, lapszám és évszám Optima HU Bold betűtípusból szedve. A 

hátlapon a tartalomjegyzék és az ISSN szám Optima HU Bold betűtípusból. 
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3.3. ACTA HUMANA C. FOLYÓIRAT BORÍTÓJA 
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3.4. ACTA HUMANA C. FOLYÓIRAT BORÍTÓJÁNAK LEÍRÁSA 

 A folyóirat vágott mérete: 170 mm x 240 mm. 

 Feliratok, embléma és háttér kék alapszíne: C 75 M 25 Y 40 K 10 

 „ACTA HUMANA” felirat: Caslon Antique betűtípus, 34pt méret, a lap 

tetejétől 30 mm-re, bal szélétől 45 mm-re. 

 „Emberi jogi közlemények” felirat: Caslon Antique betűtípus, 17pt méret, 

+240-es betűköz, a lap tetejétől 42 mm-re, bal szélétől 45 mm-re. 

 A két felirat között 2pt szélességű vízszintes csík fut a feliratok bal 

szélétől a lap jobb széléig. 

 Lapszám: Caslon Antique betűtípus, 48pt méret, 170% betűmagasság, 

20%-os telítettségű alapszín. 

 Évszám: Caslon Antique betűtípus, 16pt méret. 

 Évfolyamszám: Caslon Antique betűtípus, 10pt méret. 

 Alsó díszítő csík: a lap aljától 20 mm-re, 12 mm magas. 

 Egyetemi embléma: 30 mm átmérőjű, 37,5 mm átmérőjű fehér kerettel, 

a díszítő csíkon, függőlegesen az embléma közepe 30 mm-re a lap 

bal szélétől. 

 „A Nemzeti Közszolgálati Egyetem folyóirata” felirat: Optima HU 

Regular betűtípus, 11pt méret, verzál betűk, +80-as betűköz, bal 

széle az embléma keretének jobb széléhez igazítva. 

 A felső rész háttérszíne: 5%-os telítettségű alapszín. 

 Díszítő négyzetek mérete és színe (telítettsége) fentről lefele, balról 

jobbra haladva: (1) 30 mm x 30 mm, 30%-os alapszín, (2) 30 mm x 

30 mm, 50%-os alapszín, (3) 30 mm x 110 mm, 80%-os alapszín, (4) 

30 mm x 30 mm, 100%-os alapszín, (5) 110 mm x 30 mm, 30%-os 

alapszín, (6) 110 mm x 110 mm, 70%-os alapszín, (7) 110 mm x 30 

mm, 80%-os alapszín, (8) 30 mm x 30 mm, 10%-os alapszín, (9) 30 

mm x 110 mm, 20%-os alapszín, (10) 30 mm x 30 mm, 60%-os 

alapszín. 

 A gerincen az első borító bal szélének színei futnak vízszintesen 

tovább. A hátsó borító mintája tükörképe az első borítónak. 
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3.5. PRO PUBLICO BONO – MAGYAR KÖZIGAZGATÁS C. FOLYÓIRAT BORÍTÓJA 
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3.6. PRO PUBLICO BONO – MAGYAR KÖZIGAZGATÁS C. FOLYÓIRAT BORÍTÓJÁNAK LEÍRÁSA 

 A folyóirat vágott mérete: 170 mm x 240 mm. 

 Színkódok: sárga: C 0 M 0 Y 20 K 0, arany: C 35 M 30 Y 100 

K 30, piros: C 4 M 90 Y 87 K 0, zöld: C 86 M 33 Y 73 K 24. 

 A felső rész háttérszíne sárga, magassága 80 mm. 

 A vízszintes nemzeti színű szalag magassága 4 mm. 

 Az alsó rész háttérszíne változó. 

 „Pro Publico Bono” felirat: Minion Pro betűtípus, 60pt méret, 

75%-os betűszélesség, 25-ös betűköz. 

 „Magyar Közigazgatás” felirat: Minion Pro betűtípus, 48pt 

méret, 75%-os betűszélesség, -30-as betűköz, 68pt sorköz. 

 A feliratok árnyéka: fekete szín, 75% átlátszóság, 1 mm méret, 

0,5 mm távolság. 

 A feliratok a sárga rész mértani közepén elhelyezve. 

 Borítókép: 135 mm széles, 47 mm magas, a nemzeti szín 

szalagtól 4 mm re, a lap jobb szélére zárva. 

 Alsó díszítő csík: sárga színű, a lap aljától 20 mm-re, 12 mm 

magas. 

 Egyetemi embléma: 30 mm átmérőjű, 37,5 mm átmérőjű 

fekete kerettel, a díszítő csíkon, a fekete keret jobb széle 

egyvonalban a feliratok jobb szélével. 

 Lapszám felirat: arany szín, Minion Pro betűtípus, 34pt méret, 

80% betűszélesség, -25-ös betűköz, évszám után két szóköz. 

Bal széle a feliratok bal szélével egyvonalban. 

 Piros díszítő ppont: 3,5 mm átmérő. 

 „A Nemzeti Közszolgálati Egyetem közigazgatás-tudományi 

szakmai folyóirata” felirat: arany szín, Minion Pro betűtípus, 

10,5 méret, 80% betűszélesség, verzál betűk, felső sor +50-es 

betűköz, alsó sor -15-ös betűköz, 12,6pt sorköz, balra zárva. 
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3.7. MAGYAR RENDÉSZET C. FOLYÓIRAT BORÍTÓJA 

 



83 

 

3.8. MAGYAR RENDÉSZET C. FOLYÓIRAT BORÍTÓJÁNAK LEÍRÁSA 

 A folyóirat vágott mérete: 170 mm x 240 mm. 

 A borító alapszíne: C 20% M 0% Y 0% K 0%. A feliratok 

színe fekete, a díszítő minták színe fehér. 

 „Rendészet” felirat: Optima HU Bold betűtípus, 80pt méret, -

30-as betűköz; az „R” betű mérete 125pt. Elhelyezkedés 20 

mm-re a lap tetejétől, 23 mm-re a lap bal szélétől. 

 „Magyar” felirat: Optima HU Bold betűtípus, 28pt méret, -25-

ös betűköz; függőleges irány, elhelyezkedés 22 mm-re a lap 

tetejétől, 15 mm-re a lap bal szélétől. 

 Felső vízszintes díszítőcsík: végigfut a lapon, 6 mm magas, 

a lap felső szélétől 55 mm-re van. 

 Félkör díszítés: 37,5mm átmérőjű, jobb széle 15 mm-re a lap 

szélétől, felső széle 55 mm-re a lap tetejétől. 

 Évfolyam jelzés: Optima HU Bold betűtípus, első sor 11pt 

betűméret, második sor 18pt betűméret, 17pt sorköz; 

elhelyezés a félkör közepére. 

 Kivonatolt tartalomjegyzék: Optima HU betűtípus, 12pt 

méret, 14,4pt sorköz, balra zárva; elhelyezés lap bal szélétől 

18,75 mm-re, tetejétől 62 mm-re. 

 Alsó díszítő csík: a lap aljától 20 mm-re, 12 mm magas. 

 Egyetemi embléma: 30 mm átmérőjű, 37,5 mm átmérőjű 

fehér kerettel, a díszítő csíkon, a keret bal széle 15 mm-re a 

lap bal szélétől. 

 „A Nemzeti Közszolgálati Egyetem rendészettudományi 

szakmai folyóirata” felirat: Optima HU Bold betűtípus, 10pt 

méret, verzál betűk, 11,5pt sorköz, +100-as betűköz, balra 

zárva, 56 mm-re a lap bal szélétől. 
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3.9. TÁRSADALOM ÉS HONVÉDELEM C. FOLYÓIRAT BORÍTÓJA 
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3.10. TÁRSADALOM ÉS HONVÉDELEM C. FOLYÓIRAT BORÍTÓJÁNAK LEÍRÁSA 

 A folyóirat vágott mérete: 170 mm x 240 mm. 

 Fejlécben nemzeti színű ék alakú díszítés. Felette szürke 

háttér, mely bal szélen feketébe tűnik át. 

 Ékalak közepén felül a Hadtudományi és honvédtisztképző 

Kar logója, 30 mm átmérővel. 

 Ékalak közepén „Társadalom és Honvédelem” felirat, szintén 

ék alakban, verzál betűvel. 

 Évfolyam, lapszám: Fehér szín, Optima Hu Bold betűtípus, 

12pt méret, függőleges irány. Elhelyezés az ék alak zöld rész 

aljától felfelé, jobb széle (a szöveg alja) 15 mm-re a lap jobb 

szélétől. 

 Borítókép a felső ék alak, és az alsó díszítő csík között, bal 

szélen feketébe tűnik át. 

 Alsó díszítő csík: szürke árnyalat, a lap aljától 25 mm-re, 12 

mm magas. 

 Egyetemi embléma: 30 mm átmérőjű, a díszítő csíkon, bal 

széle 15 mm-re a lap bal szélétől. 

 „A Nemzeti Közszolgálati Egyetem tudományos folyóirata” 

felirat: Optima Hu Bold betűtípus, 12pt méret, a díszítő csíkon, 

jobb széle a lap jobb szélétől 15 mm-re. 

 Díszítő csík alatti rész fekete. 
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V.  VIZUÁLIS MEGJELENÉSI FORMÁK  

 

Az Egyetem egyéb megjelenési formáihoz kapcsolódó 

nyomtatott, és elektronikus vizuális megjelenésének útmutatását, 

szabályait tartalmazza ez a fejezet.  

1. WEB-ES MEGJELENÉS 

1.1. EGYETEMI HONLAP NYITÓLAP 

Az egyetemi honlap fő oldalán kötelezően használandó arculti 

elemek: 

Az egyetem hovatalos logója kiemelt, látható helyen bevett 

szokás szerint felhasználhatósági szempontokat is 

figyelembevéve a honlap bal felső szekciójában helyezendő el, 

valamint Magyarország címere. 

Javasolt színek tervezéskor iránymutatóként szolgálhat az 

arculatban meghatározott arany és szürke szín (hivatalos 

logóban és emblémában megjelenik. 

Lehetőség szerint az egyetem hivatalos emblémája is 

megjelenhet díszítőelemként, vagy akár akár a weblap footer 

részében. 
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1.2. EGYETEMI HONLAP ALOLDAL 
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1.3. KARI HONLAP NYITÓOLDALAK 

A kari honlap fő oldalán kötelezően használandó arculti elemek: 

A kar hivatalos logója kiemelt, látható helyen bevett szokás 

szerint a felhasználhatósági szempontokat is figyelembevéve a 

honlap bal felső szekciójában helyezendő el, valamint 

Magyarország címere. 

A kari oldalakon kötelezően használandó színek karok szerint: 

zöld: HHK 

kék: RTK 

vörös: KTK 

Lehetőség szerint a kar hivatalos emblémája is megjelenhet 

díszítőelemként, vagy akár akár a weblap egyéb részében. 

 

HADTUDOMÁNYI ÉS HONVÉDTISZTKÉPZŐ KAR 
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KÖZIGAZGATÁS-TUDOMÁNYI KAR 

 

RENDÉSZETTUDOMÁNYI KAR 
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2. AZ EGYETEM KÖZÖSSÉGI MÉDIAFELÜLETEI 

A közösségi médiában kötelezően használandó arculati elemek 

a következők: 

-az egyetem emblémája vagy logója 

az egyetem emblémája, mint profilkép, ezen kívül a változó 

elemekben, mint pl. háttérképek, borítóképek, az egyetemre 

jellemző és értékeit képviselő  fotók használatát javasoljuk.  

2. 1. FACEBOOK OLDAL 

AZ EGYETEM FACEBOOK OLDALA: HTTPS://WWW.FACEBOOK.COM/UNI.NKE 
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2. 2. TWITTER-PROFIL 

AZ EGYETEM TWITTER OLDALA: HTTPS://TWITTER.COM/UNI_NKE 
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2.3. YOUTUBE CSATORNA  

AZ EGYETEM YOUTUBE OLDALA: HTTPS://WWW.YOUTUBE.COM/NKEUNI 
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3. EGYETEMI KITŰZŐK 
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4. EGYETEMI MAPPARENDSZER 

Az alábbiak alkalmi használatra készült egyedi tervek, de 

minden esetben kötelezően használandó elemek:  

 az egyetem neve,  

 a kar emblémája, 

 hivatalos betűtípus (Optima HU). 
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4. 1. KARI MAPPÁK 

4.2. HADTUDOMÁNYI ÉS HONVÉDTISZTKÉPZŐ KAR 
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4. 3. KÖZIGAZGATÁS-TUDOMÁNYI KAR 

 

 

4 .4. RENDÉSZETTUDOMÁNYI KAR 
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5. LEPORELLÓK 

5.1. HADTUDOMÁNYI ÉS HONVÉDTISZTKÉPZŐ KAR 

 

 

5.2. KÖZIGAZGATÁS-TUDOMÁNYI KAR 
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5.3. RENDÉSZETTUDOMÁNYI KAR 
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6. HIRDETÉSMINTA 

 

 

Kötelezően használandó elemek minden az egyetem 

nevében fémjelzett hirdetésben: 

 az Egyetem, a Kar hivatalos logója, 

 az Egyetem web-címe: www.uni-nke.hu 

 színhasználat: az Egyetem emblémájának színkódjai szerint, 

minimális eltérések lehetnek, de a fő színeken változtatni 

nem lehet. 

Az egyetem emblémájának színkódja 
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7. ELŐADÁSANYAGOK PPT FORMÁI, PREZENTÁCIÓK 

A hivatalos egyetemi prezentációhoz kötelező a jóváhagyott Power Point 

dia minta használata. 

A diamintában használandó elemek: az egyetem vagy a kar logója és a 

hivatalos betűtípus (Optima HU). 

Az egyes elemek elhelyezkedése: a dia bal oldalán teljes 

hosszúságában a fríz látható, a címdián az Egyetem vagy kar logója a 

bal felső sarokba kerül (ahogyan a hivatalos logóban is látható). Minden 

egyéb diában az egyetem vagy kar logója a használhatóság megtartása 

miatt a bal alsó sarokba kerül.  

Használt sorkizárás balra zárt, az egyéb adatok (készítő, dátum és 

helyszín) a dia alján középre zárva helyezkednek el. 

Megjegyzés: pontos betűméret a változó szöveghosszúság miatt nem 

megadható. 

SZÍNHASZNÁLAT: a címek és az adatok az egyetem logójának arany 

színével készülnek, a folyószöveg 95%-os fekete kitöltésű.  

A háttérben az egyetem emblémájának fríz és korona részlete látható, az 

olvashatóságot szem előtt tartva fehér (15%-al sötétebb). 
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