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Az arculati kézikönyv célja és alkalmazása
Az arculati kézikönyv a Nemzeti Közszolgálati Egyetem egységes megjelenését szabályozó dokumentum, amely mindenki által könnyen felismerhető és beazonosítható arculatot teremt az egyetem számára, ugyanakkor tiszteletben
tartva a négy, eltérő múlttal és szervezeti kultúrával rendelkező kar – a Hadtudományi és Honvédtisztképző, a Közigazgatás-tudományi, a Nemzetközi és Európai Tanulmányok, valamint a Rendészettudományi – 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 a működésünket meghatározó alapelveket. Intézményünk célja, hogy az érintett hivatásrendek integrált képzési központjaként, a közszolgálat
személyi állományának minőségi fejlesztését szem előtt tartva – korunk tudományos és technikai vívmányait felhasználva és továbbfejlesztve, a jogelődök értékeit tiszteletben tartva és ápolva – szolgálja.
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 sztenderdek 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, illetve az egyetem képviseletére irányuló eseti vagy állandó megbízást. Az arculat
alkalmazása esetén e jogviszonyok, illetve megbízások tartalma mindenkor feltüntetendő. Ettől eltérő esetekben,
illetve megbízás hiányában az arculat egészének vagy egyes elemeinek alkalmazása nem megengedett.
Minden olyan megjelenést, amelyben az egyetem és az arculati kézikönyvben kidolgozott elemek szerepelnek,
publikálás előtt az arculatért felelős szervezeti egységgel szükséges véleményeztetni és jóváhagyatni.
A jelképrendszer bővítéséhez és a sztenderdek alkalmazásának változtatásához az egyetem Szenátusának jóváhagyása szükséges.
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formai alapok

I. Formai alapok

2. Az egyetem jelmondata

1. Az egyetem neve

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:

Angol:

Francia:

Német:

Olasz:

Orosz:		

Spanyol:

Kínai:		

Nemzeti Közszolgálati Egyetem
Magyar:

A haza szolgálatában

Angol:		

In Service of the Nation

Francia:

Au service de la patrie

Német: 		

Im Dienst der Heimat

Olasz:		

Al servizio della Patria

Orosz:		

B cлужбе отечества

Spanyol:

A servicio por la Patria

National University of Public Service

Université Nationale de Service Public

Nationale Universität für Öffentlichen Dienst

Università Nazionale per il Servizio Pubblico

Hациональный университет общественной слуҗбы
Universidad Nacional de Servicio Público

国家行政大学
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3. A karok és intézetek elnevezései

4. Az egyetemi emblémák

Magyar:

Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar

Az egyetem emblémája az intézmény első számú jelképe, amely az egyetem képi beazonosítására szolgál. Az emblé-

Angol:		

Faculty of Military Sciences and Officer Training

ma szerepel minden online és nyomtatott külső és belső kommunikációs céllal készített megjelenésben. Összegyetemi szintű kommunikáció esetén az egyetem emblémája, kari kommunikáció esetén a kari emblémák szerepel-

Magyar:

Államtudományi és Közigazgatási Kar

tetése engedélyezett. Az emblémák megjelenítésében – amennyiben ennek technikai feltételei adottak – a színes

Angol:

Faculty of Political Sciences and Public Administration

változat élvez elsőbbséget. A hétköznapi, belső kommunikáció során azonban – a takarékossági szempontokat is
figyelembe véve - a monokróm arany, illetve a fekete színű változat használata javasolt. A technikai igényekre tekin-

Magyar:

Nemzetközi és Európai Tanulmányok Kar

Angol:

Faculty of International and European Studies

Magyar:

Rendészettudományi Kar

Angol:		

Faculty of Law Enforcement

Magyar:

Államkutatási és Fejlesztési Intézet

Angol:		

Institute for Research and Development on State and Governance

Magyar:

Katasztrófavédelmi Intézet

Angol:		

Institute of Disaster Management

Magyar:

Nemzetbiztonsági Intézet

Angol:		

Institute of National Security

Magyar:

Vezető- és Továbbképzési Intézet

Angol:		

Institute of Continuing Education and Executive Training

tettel használható az embléma kisebb részletezettségű Szent Koronát tartalmazó változata is.
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5. Az egyetem Szenátusának emblémája és jelmondata

4.1. A Nemzeti Közszolgálati Egyetem emblémájának heraldikai leírása

A körpajzs vörös mezejének középpontjában a Szent Korona, a magyar államiság egyik legfőbb ereklyéje, a

5.1. Az egyetemi Szenátus emblémájának színkódja

nemzettest szimbóluma látható.
A koronát körülölelő arany, hétágú virágszirom motívumában ugyancsak a magyar koronázási jelvényegyüttes

C=19 M=41 Y=99 K=8

C=97 M=32 Y=72 K=27

egy darabjára ismerhetünk, hiszen abban az igazságosságot és a jogszolgáltatást jelképező jogar szárán található

Pantone 1245C

Pantone 336C

A címer körirataként az egyetem neve mellett az intézmény jelmondata olvasható: „A HAZA SZOLGÁLATÁ-

C=1 M=95 Y=94 K=0

C=50 M=59 Y=69 K=66

BAN”, amely a hazánk iránti elkötelezettséget hivatott kifejezni. A címer harmonizál a magyar nemzeti trikolor

Pantone 485C

Pantone 7533C

filigrán díszítőelem ismétlődik.

színeivel is.

4.2. Az egyetem emblémájának színkódja

5.2. Az egyetemi szenátus jelmondata

C=19 M=41 Y=99 K=8

C=97 M=32 Y=72 K=27

Pantone 1245C

Pantone 336C

C=1 M=95 Y=94 K=0

C=50 M=59 Y=69 K=66

Pantone 485C

Pantone 7533C

Latin: 		

Salus universitatis suprema lex esto
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önmagában is alkalmas arculati elem, amely szerepel minden online és nyomtatott külső és belső kommunikációs céllal készített megjelenésben. Összegyetemi szintű kommunikáció esetén az egyetem logója, kari kommu-
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nikáció esetén a kari logók szerepeltetése engedélyezett.
A logót tizenkét, egymás alatt elhelyezkedő filigrán alkotja, amely mellett a Nemzeti Közszolgálati
Egyetem felirat, alatta pedig az intézmény jelmondata: A haza szolgálatában olvasható.
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7. Az egyetem logója

Az egyetem logója az intézmény másodlagos jelképe, az egyetem beazonosítására az emblémával együtt vagy

EM

O

L

6. A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Sportegyesület emblémája és jelmondata

T

N
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6.1. A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Sportegyesület emblémájának színkódja

C=19 M=41 Y=99 K=8

C=71 M=43 Y=31 K=15

Pantone 1245C

Pantone 5405C

C=97 M=32 Y=72 K=27

C=1 M=95 Y=94 K=0

Pantone 336C

Pantone 485C

C=50 M=59 Y=69 K=66

C=8 M=14 Y=48 K=0

Pantone 7533C

Pantone 7402C

NEMZETI
KÖZSZOLGÁLATI
EGYETEM

NATIONAL
UNIVERSITY OF
PUBLIC SERVICE

A HAZA SZOLGÁLATÁBAN

IN SERVICE OF THE NATION

7.1. Az egyetem logójának egyéb használata

Az egyetemi vezetők és szervezeti egységek jogosultak a logó használatára a pozíció, illetve a szervezeti egység
nevének feltüntetésével a logóra vonatkozó általános szabályok betartásával.
Példaként a Lorem ipsum használatát mutatjuk be.

C=29 M=14 Y=14 K=0
Pantone 5455C

6.2. A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Sportegyesület jelmondata

NEMZETI
KÖZSZOLGÁLATI
EGYETEM
A HAZA SZOLGÁLATÁBAN
LOREM IPSUM

Magyar:

NKE, a sportos egyetem

NEMZETI
KÖZSZOLGÁLATI
EGYETEM
LOREM IPSUM
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8. A karok emblémái és logói

8.1.1. Az Államtudományi és Közigazgatási Kar emblémájának heraldikai leírása

A karok emblémái szerepelnek minden online és nyomtatott külső és belső kommunikációs céllal készített meg-

A körpajzs fehér mezejének középpontjában ívelt oldalú pajzs látható, amelynek vörös mezejében aranyszínű – az

jelenésben, amelyek kizárólag a karokat érintő, azaz nem összegyetemi témákban jöttek létre.. Az emblémák

egységet és a kibogozhatatlan végtelenséget jelképező – ún. mágikus csomó szerepel. Ugyanazon motívum, amely

megjelenítésében – amennyiben ennek technikai feltételei adottak – a színes változat élvez elsőbbséget. A hét-

a magyar koronázási jogar kristálygömbjét is lezárja. Az ívelt oldalú pajzs alatti szalagon a kar latin nyelvű jel-

köznapi, belső kommunikáció során azonban – a takarékossági szempontokat is figyelembe véve – a monokróm

mondata olvasható: „PRO PUBLICO BONO”, amelynek jelentése: „A közjóért”. Az ívelt oldalú pajzs körül vörös

arany, illetve a fekete színű változat használata javasolt.

alapszínre helyezett körirat olvasható: „NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM Államtudományi és
Közigazgatási Kar”.

8.1. Az Államtudományi és Közigazgatási Kar emblémája
8.1.2. Az Államtudományi és Közigazgatási Kar emblémájának színkódja

C=19 M=41 Y=99 K=8

C=21 M=16 Y=18 K=1

Pantone 1245C

Pantone Cool Grey 2

C=1 M=95 Y=94 K=0
Pantone 485C

8.1.3. Az Államtudományi és Közigazgatási Kar jelmondata

Latin: 		

Pro publico bono

Magyar:

A közjóért

Angol:

For the Public Good
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8.2. Az Államtudományi és Közigazgatási Kar logója

formai alapok

8.3. A Hadtudományi és Honvédtisztképző kar emblémája

8.3.1. A Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar emblémájának heraldikai leírása

A körpajzs fehér mezejének középpontjában arannyal szegélyezett, hegyes talpú pajzs látható. A pajzs vörössel
és ezüsttel hétszer vágott, utalva Magyarország első uralkodóháza, az Árpád-ház címerére. A címerben egy
jobbra néző, kiterjesztett szárnyú sas (turul) látható, amely a magyarság „szent”, ősi állata. A sas csőrében aranymarkolatú szablyát, karmaiban az írott tudomány jelképét, egy kinyitott könyvet tart. A pajzs alatt a honvédség
egykori Ludovikás hagyományokból eredő jelmondata olvasható: „A HAZÁÉRT MINDHALÁLIG!” A körpajzs
szegélyén arany alapszínre helyezett köriratként az egyetem és a kar megnevezése található: „NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM HADTUDOMÁNYI ÉS HONVÉDTISZTKÉPZŐ KAR”.
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8.3.2. A Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar emblémájának színkódja

C=19 M=41 Y=99 K=8

C=17 M=13 Y=15 K=0

Pantone 1245C

Pantone Cool Grey 1C

C=35 M=46 Y=92 K=32

C=12 M=91 Y=75 K=2

Pantone 1265C

Pantone 1797C

8.5. A Nemzetközi és Európai Tanulmányok Kar emblémája

8.3.3. A Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar jelmondata

Magyar:

A hazáért mindhalálig!

Angol: 		

For our Country till Death!

8.4. A Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar logója

8.5.1. A Nemzetközi és Európai Tanulmányok Kar emblémájának heraldikai leírása

A körpajzs világoskék mezejének középpontjában fehér, a tudást és az írott tudományt jelképező kinyitott
könyvre helyezett stilizált – a nemzetköziséget és az egész világra kiterjedő tanulmányokat jelképező – földgömb
– középpontjára mutató zöld térképszeg látható, amelyen a koronázási jogar szárán található, aranyszínű filigrán
elem díszít. A nyitott könyv alatti szalagon a kar latin jelmondata olvasható: „Aperi oculos ad mundum”. A körpajzs szegélyén zöld alapszínre helyezett körfeliratként az egyetem és a kar megnevezése található:
„NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM NEMZETKÖZI ÉS EURÓPAI TANULMÁNYOK KAR”.
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8.5.2. A Nemzetközi és Európai Tanulmányok Kar emblémájának színkódja

C=19 M=41 Y=99 K=8

C=21 M=16 Y=18 K=1

Pantone 1245C

Pantone Cool Grey 2C

8.7. A Rendészettudományi Kar emblémája

C=94 M=19 Y=97 K=6
Pantone 348C

8.5.3. A Nemzetközi és Európai Tanulmányok Kar jelmondata

Latin: 		

Aperi oculos ad mundum

Magyar:

Nyitott szemmel a világra

Angol:

Open Eyes to the World

8.6. A Nemzetközi és Európai Tanulmányok Kar logója

APERI OCULOS AD MUNDUM

8.7.1. A Rendészettudományi Kar emblémájának heraldikai leírása

A körpajzs fehér mezejének középpontjában arany, nyolcágú levélornamentikára helyezett fehér, kinyitott könyv
látható, amely egy vörös, ezüst (fehér), zöld, azaz nemzeti színű szalagon fekszik. A tudást és az írott tudományt
jelképező kinyitott könyvön a jogszerűség és a fegyveres szolgálat szimbóluma, a paragrafusmarkolatú kard
nyugszik. A jelképek alatti szalagon a kar latin nyelvű jelmondata olvasható: „SUB LEGE LIBERTAS”, amelynek jelentése: „Szabadság a törvény által”. A körpajzs szegélyén a rendőrség klasszikus kék alapszínére helyezett
körfeliratként az egyetem és a kar megnevezése található: „NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM RENDÉSZETTUDOMÁNYI KAR”
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8.7.2. A Rendészettudományi Kar emblémájának színkódja

C=19 M=41 Y=99 K=8

C=0 M=25 Y=86 K=0

Pantone 1245C

Pantone 123C

C=100 M=68 Y=17 K=5

C=14 M=0 Y=89 K=0

Pantone 2945C

Pantone 395C

C=12 M=91 Y=75 K=2

C=4 M=5 Y=80 K=0

Pantone 1797C

Pantone 106C

C=97 M=32 Y=72 K=27

C=19 M=0 Y=100 K=0

Pantone 336C

Pantone 396C

C=0 M=19 Y=81 K=0

C=17 M=13 Y=15 K=0

Pantone 122C

Pantone Cool Grey 1C

8.7.3. A Rendészettudományi Kar jelmondata

Latin:		

Sub lege libertas

Magyar:

Szabadság a törvény által

Angol:		

Liberty under Law

8.8. A Rendészettudományi Kar logója
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9. Egyetemi jelképek

9.2. Rektorhelyettesi lánc

A rektori jelképek viselésének joga kizárólag az egyetem rektorát illeti meg. Használatuk ünnepi alkalmakhoz,

Az 500 mm-es bronzfiligránokból álló lánc magában foglal

kiemelkedő egyetemi és állami rendezvényekhez, ünnepségekhez kötött. Bármilyen céllal történő megjeleníté-

•

sükhöz, szerepeltetésükhöz a rektor engedélye szükséges.

9.1. Rektori lánc

Az 500 mm-es aranyozott rézfiligránokból álló lánc magában foglal
•

1 darab kétoldalas 80 mm-es medált, amelynek elején az egyetemi embléma, hátoldalán a magyar címer látható,

•

10 darab mintázott 45 mm-es érmét,

•

1 darab magyar címerrel ellátott 35 mm-es érmét,

•

9 darab, a közepén zöld kővel díszített, egyenként négy filigránnal körberakott érmét.

1 darab kétoldalas 80 mm-es medált, amelynek elején az egyetemi embléma, hátoldalán a magyar címer,
illetve az „Alapítva 2012” felirat látható,

•

8 darab mintázott 45 mm-es érmét,

•

1 darab magyar címerrel ellátott 35 mm-es érmét,

•

4 darab, a közepén piros kővel díszített, egyenként hét filigránnal körberakott érmét.

Viselésére a rektor távollétében a helyettesítésre kijelölt vezető jogosult.
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9.3. Dékáni láncok

9.3.1. Az Államtudományi és Közigazgatási Kar dékáni lánca

9.3.2. A Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar dékáni lánca

Az 500 mm-es ezüstözött filigránokból álló lánc magában foglal

Az 500 mm-es ezüstözött filigránokból álló lánc magában foglal

•

1 darab 60 mm-es kari emblémájával díszített medált,

•

1 darab 60 mm-es kari emblémájával díszített medált,

•

1 darab 45 mm-es magyar címerrel ellátott érmét.

•

1 darab 45 mm-es magyar címerrel ellátott érmét.
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9.3.3. A Nemzetközi és Európai Tanulmányok Kar dékáni lánca

9.3.4. A Rendészettudományi Kar dékáni lánca

Az 500 mm-es ezüstözött filigránokból álló lánc magában foglal

Az 500 mm-es ezüstözött filigránokból álló lánc magában foglal

•

1 darab 60 mm-es kari emblémájával díszített medált,

•

1 darab 60 mm-es kari emblémájával díszített medált,

•

1 darab 45 mm-es magyar címerrel ellátott érmét.

•

1 darab 45 mm-es magyar címerrel ellátott érmét.
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9.4. Dékánhelyettesi láncok

9.4.1. Az Államtudományi és Közigazgatási Kar dékánhelyettesi lánca

9.4.2. A Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar dékánhelyettesi lánca

Az 500 mm-es bronzfiligránokból álló lánc magában foglal

Az 500 mm-es bronzfiligránokból álló lánc magában foglal

•

1 darab kétoldalas 45 mm-es medállt, amelynek elején a kari embléma, hátoldalán a magyar címer és az

•

„Alapítva 2012” felirat látható, körben hét filigránnal van díszítve,

1 darab kétoldalas 45 mm-es medállt, amelynek elején a kari embléma, hátoldalán a magyar címer és az
„Alapítva 2012” felirat látható, körben hét filigránnal van díszítve,

•

1 darab 45 mm-es egyetemi emblémával ellátott érmét,

•

1 darab 45 mm-es egyetemi emblémával ellátott érmét,

•

2 darab 45 mm-es mintázott érmét,

•

2 darab 45 mm-es mintázott érmét,

•

4 darab, a közepén zöld kővel díszített, egyenként hét filigránnal körberakott érmét.

•

4 darab, a közepén zöld kővel díszített, egyenként hét filigránnal körberakott érmét.

Viselésére a dékán távollétében a helyettesítésre kijelölt vezető jogosult.

Viselésére a dékán távollétében a helyettesítésre kijelölt vezető jogosult.
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9.4.3. A Nemzetközi és Európai Tanulmányok Kar dékánhelyettesi lánca

9.4.4. A Rendészettudományi Kar dékánhelyettesi lánca

Az 500 mm-es bronzfiligránokból álló lánc magában foglal

Az 500 mm-es bronzfiligránokból álló lánc magában foglal

•

1 darab kétoldalas 45 mm-es medállt, amelynek elején a kari embléma, hátoldalán a magyar címer és az

•

„Alapítva 2012” felirat látható, körben hét filigránnal van díszítve,

1 darab kétoldalas 45 mm-es medállt, amelynek elején a kari embléma, hátoldalán a magyar címer és az
„Alapítva 2012” felirat látható, körben hét filigránnal van díszítve,

•

1 darab 45 mm-es egyetemi emblémával ellátott érmét,

•

1 darab 45 mm-es egyetemi emblémával ellátott érmét,

•

2 darab 45 mm-es mintázott érmét,

•

2 darab 45 mm-es mintázott érmét,

•

4 darab, a közepén zöld kővel díszített, egyenként hét filigránnal körberakott érmét.

•

4 darab, a közepén zöld kővel díszített, egyenként hét filigránnal körberakott érmét.

Viselésére a dékán távollétében a helyettesítésre kijelölt vezető jogosult.

Viselésére a dékán távollétében a helyettesítésre kijelölt vezető jogosult.
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9.5. Rektori jogar

•

•

formai alapok

9.6. Rektori pecsét

Jogarfej: 160 mm-es réz elemmel, arany bevonattal, tetején kőberakással, 2 darab 60 mm-es ezüstözött ér-

Az egyetemi emblémanyomat

mével (elöl az egyetemi emblémával, hátul a magyar címerrel és az „ALAPÍTVA 2012” felirattal). A jogar

•

anyaga: aranyozott bronz, fa nyéllel,

fejét filigránokkal díszített ezüstözött pánt fogja körbe.

•

mérete: 80 mm átmérőjű.

Jogarrúd: 1500 mm (3 részre szerelhető) mahagónifa, sodrott aranyszálakkal és filigránokkal díszítve.
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9.7. Az egyetem zászlói

9.7.1. Egyetemi és kari lobogók

Az egyetemi és kari lobogók használata egyetemi és kari, illetve nemzeti, állami ünnepi alkalmakhoz, vagy – az
egyetem rektora, illetve dékánjai döntése alapján – egyéb kiemelkedő rendezvényekhez kötött. Elhelyezésükről
és őrzésükről a rektor, illetve a dékánok határoznak.
•

mérete: 1400 × 1200 mm

•

anyaga: selyem

•

nyomat: 4+0 (egyoldalas, HHK – farkasfoggal mindkét oldalon)

•

konfekció: szélek arany rojtokkal + bújtató tasak (rúdhoz) a zászlórúd végén háromszögletű záró díszítéssel

•

a zászló mindkét oldalán filigrános alnyomat

•

az embléma a zászló közepén helyezkedik el, átmérője 821 mm

formai alapok
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9.7.2. Egyetemi függeszthető zászlók

Az egyetemi és a kari függeszthető zászlók használata az egyetem és a 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: 1200 × 1600 mm

•

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
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9.7.3. Egyetemi és kari asztali zászlók

Az egyetemi és kari asztali zászlók használata hivatalos, nemzetközi, illetve egyetemek közti találkozók alkalmával javasolt.
•

méret: 150 × 250 mm

•

anyag: selyemszatén

•

szélek arany rojtokkal

•

filigrános alnyomattal

•

mindkét oldala azonos

•

az embléma a zászló közepén helyezkedik el

•

króm asztali tartóval
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10. Karjelzések

10.1. A Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar köznapi csapatkarjelzése

10.2. A Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar gyakorló csapatkarjelzése
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10.3. A Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar csapatjelvénye

formai alapok

11. Egyetemi talárok

Az egyetemi talárok gyapjú és bársony anyagból készülnek fekete színben. A bársony részek széle színes szegél�lyel, anyaga filigránokkal díszített. A díszítőelemek színe és száma vezetői munkakörönként eltérő.

10.4. A Rendészettudományi Kar csapatkarjelzése
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11.1. Egyetemi vezetői talárok

11.1.2. Rektorhelyettesi, főtitkári és gazdasági főigazgatói talár

11.1.1. Rektori talár
A talár szegélyének színe:

arany

A talár szegélyének színe:

arany

Filigránok száma: 		

hét

Filigránok száma: 		

öt

53

54

formai alapok

formai alapok

11.2. Dékáni talárok

11.2.1. Az Államtudományi és Közigazgatási Kar dékáni és dékánhelyettesi talárja

11.2.2. A Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar dékáni és dékánhelyettesi talárja

A dékáni talár szegélyének színe:

A dékáni talár szegélyének színe:

piros

Filigránok száma: 			három

Filigránok száma: 			három

A dékánhelyettesi talár szegélyének színe:

barna

piros

Filigránok száma: 				egy

A dékánhelyettesi talár szegélyének színe:

barna

Filigránok száma: 				egy
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11.2.3. A Nemzetközi és Európai Tanulmányok Kar dékáni és dékánhelyettesi talárja

11.2.4. A Rendészettudományi Kar dékáni és dékánhelyettesi talárja

A dékáni talár szegélyének színe:

A dékáni talár szegélyének színe:

zöld

Filigránok száma: 			három

A dékánhelyettesi talár szegélyének színe:

kék

Filigránok száma: 			három

zöld

Filigránok száma: 				egy

A dékánhelyettesi talár szegélyének színe:

kék

Filigránok száma: 				egy
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11.3. Professzori talár

II. A hivatalos kommunikáció elemei

A professzori talár szegélyének színe: arany

1. A használt betűtípusok

Filigránok száma: 			egy
Az egyetem arculati elemeiben alkalmazott betűcsalád az Optima HU Rg.

Optima HU Rg Roman			

Nemzeti Közszolgálati Egyetem

Optima HU Rg Italic				

Nemzeti Közszolgálati Egyetem

Optima HU Rg Medium			Nemzeti Közszolgálati Egyetem
Optima HU Rg Medium Italic		

Nemzeti Közszolgálati Egyetem

Optima HU Rg Demi				

Nemzeti Közszolgálati Egyetem

Optima HU Rg Demi Italic			

Nemzeti Közszolgálati Egyetem

Optima HU Rg Bold				

Nemzeti Közszolgálati Egyetem

Optima HU Rg Bold Italic			

Nemzeti Közszolgálati Egyetem

Optima HU Rg Black				

Nemzeti Közszolgálati Egyetem

Optima HU Rg Black Italic			

Nemzeti Közszolgálati Egyetem

Optima HU Rg Extra Black		

Nemzeti Közszolgálati Egyetem

Optima HU Rg Extra Black Italic		

Nemzeti Közszolgálati Egyetem

A napi munkafolyamatokban javasolt betűtípusok még: Times New Roman, Arial, Calibri.
Times New Roman				

Nemzeti Közszolgálati Egyetem

Arial						Nemzeti Közszolgálati Egyetem
Calibri

Nemzeti Közszolgálati Egyetem
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a hivatalos kommunikáció elemei

a hivatalos kommunikáció elemei

2. A Levélpapír

2.1. Levélpapírminták

Az egyetemi emblémával és logóval ellátott levélpapír használatára munkavégzés vagy bármilyen más hivatalos

•

a levélpapír színkódja: Pantone 126C

kommunikáció megvalósítása során jogosult az egyetemmel munkavégzés, illetve képzés céljából irányuló jog-

•

mérete: A4

viszonyban álló munkatárs, az egyetem által adományozott címet és tisztséget viselő, illetve az egyetem képvise-

•

anyaga: 90 g ofszet

letére irányuló eseti vagy állandó megbízással rendelkező minden személy.

•

kreatív levélpapír anyaga: 120 g Rives Laid

A hivatalos levélpapír használatának esetén a fent megjelölt jogviszonyok pontosítása, illetve a megbízások tar-

•

a fejléc bal oldalán, a lap tetejétől és bal oldalától 12,7 mm-re helyezkedik el az egyetem 45 mm széles logója

talma és jellege mindenkor feltüntetendő.

•

az egyetem, illetve a karok emblémája a láblécben, középre zárva, a lap aljától 37 mm-re helyezkedik el

A levélpapír fejlécében az egyetemi vagy a kari logó szerepel a vonatkozó pontban meghatározott előírások szerint.

•

az egyetem címe a láblécben, középre zárva, a lap aljától 11,6 mm-re helyezkedik el

Az egyetem rektora, a rektorhelyettesek, a főtitkár, a gazdasági főigazgató, a karok dékánjai és dékánhelyettesei,

•

betűtípusa és mérete: Optima HU Bold, 10 pontos

valamint a karközi intézetek igazgatói saját tisztségük, míg a szervezeti egységek megnevezésük pontos megje-

•

az egyetem emblémája és a cím között 3 mm a távolság

lölésével ellátott fejléces levélpapír használatára jogosultak. A tisztség megjelölését az egyetem vagy a kar neve,
illetve jelmondata alatt szükséges feltüntetni, míg a szervezeti egységek megnevezését az egyetem vagy a kar
nevét követően. A logók kiegészítését mindkét esetben azonos betűtípussal és méretben, a logóra vonatkozó
általános szabályok betartásával kell elkészíteni.
A levélpapír lábléce tartalmazza az egyetem, illetve kari kommunikáció esetén a kar emblémáját. Az embléma
alatti sorban kell feltüntetni a címet és telefonszámot, az utolsó sorban pedig a levelezési és e-mail címet.
A fentiektől eltérő címek, beosztások megjelölésére a levél aláírásában kerülhet sor.
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2.2. Kari levélpapírminták
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3. A Boríték

Az egyetemi emblémával és logóval ellátott levélpapír használatára munkavégzés és bármilyen hivatalos kommunikáció megvalósítása során jogosult az egyetemmel munkavégzés, illetve képzés céljából jogviszonyban álló
munkatárs, az egyetem által adományozott címet és tisztséget viselő, illetve az egyetem képviseletére irányuló
eseti vagy állandó megbízással rendelkező minden személy.
•

a boríték színkódja: Pantone 126C, az alnyomat logó színe: Pantone 4545C

•

mérete: LA4

•

anyaga: 90 g ofszet

•

kreatív céljából anyaga: 120 g Rives Laid

•

a boríték bal felső sarkában az egyetem logója található, a szlogen alatt 2 mm-re az egyetem címe helyezkedik el

•

a cím betűtípusa és mérete: Optima HU Medium, 7 pontos

•

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

•

a boríték bal alsó sarkában az egyetem logója helyezkedik el, átmérője: 66 mm, elforgatás szöge: -20°
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4. Névjegykártya

Az egyetemi emblémával ellátott névjegykártya használata főtitkári engedélyhez kötött. A névjegykártya minden
esetben egységesen, az egyetem logójával készül, a kari identitás meghatározása a személynév alatt engedélyezett.
•

a névjegykártya színkódja: Pantone 126C, Pantone 426U

•

mérete: 90 × 50 mm

•

anyaga: 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 hátsó oldalon az egyetem monokróm, 36 mm-es emblémája középre igazítva

A személynév elhelyezésének paraméterei:
•

22 mm-re a lap tetejétől, középre zárva

•

a személynév betűtípusa és mérete: Optima HU Demi, 11 pont, a vezetéknév kiskapitális

•

a személynév előtt lévő titulus betűtípusa és mérete: Optima HU Demi, 8 pont

•

a személynév alatt a beosztás betűtípusa és mérete: Optima HU Demi, 6 pont

•

a lábléc jobb oldalán a személynévhez tartozó adatok találhatók, amelyek a lap aljától és jobb oldalától 5
mm-re helyezkednek el

•

a személynévhez tartozó adatok jobbra zártak, betűtípusuk és méretük: Optima HU Demi, 6 pont

•

az adatok megnevezésének betűtípusa és mérete: Optima HU Bold, 6 pont

•

az egyetem címe balra zárt, betűtípusa és mérete: Optima HU Bold, 6pont

a hivatalos kommunikáció elemei
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5. E-mail aláírás

6. Meghívók

Az e-mail aláírás jellemzői:

7.1. Meghívóminta külső borító

A hivatalos Optima HU betűtípus helyett a kézikönyvben napi munkafolyamatokban javasolt Times New Roman, Arial és Calibri betűtípusok használhatók, amelynek oka, hogy azokon a levelezőszoftvereken is helyesen

A borító kötelező formai elemei:

jelenjen meg az aláírás, amelyekben nem szerepel alapértelmezett betűtípusként az Optima.

•

az egyetem logója, amelynek magassága 28 mm, szélessége 35 mm, színe a borítóhoz igazított

•

a logó távolsága a lap bal oldali szélétől 10 mm, a lap felső szélétől 12 mm

•

meghívó felirat, amelynek mérete 24 pont, jobbra igazított, színe a borítóhoz igazított

Paraméterek:
•

név: 11 pont

•

a felirat alatt lehetőség van színes grafikai elem elhelyezésére, amelynek magassága 20 mm, szélessége 210 mm

•

pozíció és szervezeti egység: 9 pont

•

a borítón lehetőség van színes fotó elhelyezésére, amelynek magassága 78,7 mm, szélessége 210 mm

•

adatok: 9 pont

•

a borító középső részén az egyetemi monokróm embléma helyezkedik el középre igazítottan, mérete 48 mm

•

az egyetem központi logója
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6.2. A meghívóminta belső oldala

A belső oldal kötelező formai elemei:
•

az egyetem monokróm emblémája a bal felső sarokba igazítva, mérete 87 mm, távolsága a bal oldali lap
szélétől 24,2 mm, a felső lap szélétől 23,7 mm

•

az embléma elhagyása mellett lehetőség van színes fotó használatára a fejlécben – ebben az esetben a láblécben kap helyet az embléma, illetve az emblémák színes változata

•

meghívó felirat, mérete 24 pont, balra zárt, színe a belső oldalhoz igazított

•

a meghívó szövege balra zárt, mérete és színe a tartalomhoz igazított

•

a törzsszöveg mellett bal oldalt két függőleges, 0,5 pontos vastag vonal helyezkedik el, egymástól való távolságuk 0,7 mm, a szövegtől való távolsága 4 mm

•

a törzsszöveg alatt lehetőség van színes grafikai elem vagy információs rész használatára. Ennek mérete és
színe a tartalomhoz igazított

•

az információs rész alatt lehetőség van színes grafikai elem elhelyezésére, amelynek magassága a tartalomhoz igazított, szélessége 210 mm

a hivatalos kommunikáció elemei
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6.3. Elektronikus meghívóminta

III. Oklevelek, diplomák, kitüntetések

Az elektronikus meghívó a hagyományos, papíralapú meghívó belső oldalát tartalmazza.

1. Az oklevél

Az egyetemi emblémával ellátott oklevelek kiadásáról az egyetem rektora dönt, az általa meghatározott ünnepi
vagy egyéb kiemelkedő rendezvények alkalmával.
Az oklevelek papírja 150 g-os fényes felületű karton vagy rives elefántcsont színű papír.

1.1. Díszoklevél

A díszoklevél formai és tartalmi elemei:
•

filigránsor a lap jobb oldali szélén (Pantone 126C)

•

egyetemi embléma a bal alsó sarokban (monokróm, Pantone 126C)

•

felirat alatt vízszintes grafikai elem (Pantone 126C)

•

OKLEVÉL felirat

•

tartalmi rész

•

név

•

keltezés

•

aláírás
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1.2. Tanúsítvány

A közszolgálati programokon, illetve minden olyan programon, amely a NEPTUN-ban nincs oklevéllel ellátva
egyetemi emblémával ellátott tanúsítványt kell kibocsátani.

Az tanúsítvány kötelező formai és tartalmi elemei:
•

filigránsor a lap jobb oldali szélén (Pantone 126C)

•

egyetemi embléma a bal alsó sarokban (monokróm, Pantone 126C, -20°-ban elforgatva)

•

a képzést indító szervezet neve, székhelye, címe, akkreditációs lajstromszáma

•

a tanúsítvány sorszáma

•

TANÚSÍTVÁNY felirat

•

a hallgató neve

•

a képzés nyilvántartási száma

•

a képzés neve

•

a képzés lebonyolításának helye, időpontja

•

a képzés tanulmányi pontértéke

•

a képzés óraszáma

•

keltezés

•

aláírás
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1.3. Egyetemi kitüntetések adományozó oklevelének mintája

Az egyetemi kitüntetések adományozó oklevelének kötelező formai és tartalmi elemei:
•

magyar címer (monokróm, Pantone 126C)

•

egyetemi embléma a bal alsó sarokban (monokróm, Pantone 126C, -20°-ban elforgatva)

•

pecsét

•

intézményi azonosítószám

•

sorszám

•

ADOMÁNYOZÓ OKLEVÉL felirat

•

kitüntetés vagy cím megnevezése

•

kitüntetés vagy cím indoka

•

keltezés

•

aláírás
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1.4. Doktori oklevél

oklevelek, diplomák, kitüntetések

1.5. Habilitációs oklevél
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2. Egyetemi kitüntetések

2.2. A Nemzeti Közszolgálati Egyetem gyűrűje

2.1. A rektori kitüntető oklevél mintája

Anyag:

A rektori kitüntető oklevél kötelező formai és tartalmi elemei:
•

magyar címer (monokróm, Pantone 126C)

•

egyetemi embléma a bal alsó sarokban (monokróm, Pantone 126C, -20°-ban elforgatva)

•

pecsét

•

intézményi azonosítószám

•

sorszám

•

REKTORI KITÜNTETŐ OKLEVÉL felirat

•

kitüntetés indoka

•

keltezés

•

aláírás

arany
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2.3. A Nemzeti Közszolgálati Egyetem aranyérme és a hozzá tartozó mappa

2.4. Egyetemért emlékérem

Méret: 		

42,5 mm átmérő

Méret: 		

80 mm átmérő

Anyag:		

ezüst, aranyozott

Anyag:

ezüstözött bronz
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IV. Egyetemi kiadványok

1.2. Az egyetemi tankönyvek borítójának leírása

1. Egyetemi tankönyvek

•

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

1.1. Az egyetemi tankönyvek borítója

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, 14 pontos betűmérettel, verzál betűkkel, +200-as betűközzel van szedve.

•

Szerző Neve

A szerző neve Optima HU Bold betűtípussal, 16 pontos 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

•

A könyv címe Optima HU Bold betűtípussal, 54 pontos betűmérettel van szedve. Az alcím Optima HU Bold
betűtípussal, 22 pontos betűmérettel, 26,4 sorközzel van szedve. Hosszabb cím vagy alcím esetén a betűmé-

Esetleges alcím

ret csökkenthető, illetve a feliratok több sorba szedhetők 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 1 pontos 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

Borítókép helye

egyetem nevének feliratánál, a sötétebb színt a szerző nevénél, a címfeliratnál, a bal oldali sávnál és a borítókép kereténél.

83

84

egyetemi kiadványok

egyetemi kiadványok

2. Egyetemi jegyzetek

2.1. Az egyetemi jegyzetek borítója

2.2. Az Államtudományi és Közigazgatási Kar jegyzeteinek borítója
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2.3. A Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar jegyzeteinek borítója

egyetemi kiadványok

2.4. A Nemzetközi és Európai Tanulmányok Kar jegyzeteinek borítója
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2.5. A Rendészettudományi Kar jegyzeteinek borítója

egyetemi kiadványok

2.5. Az egyetemi jegyzetek borítójának leírása

•

Az egyetemi jegyzetek vágott mérete: 170 × 245 mm.

•

A borítón használt aranyszín: 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, amelyen 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 aranyszínnel 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, 14 pont, verzál betűk, betűköz: +50, sorköz: 16,8 pont, két sorban.

•

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

•

Intézet/Tanszék neve: Optima HU Regular, 12 pont, betűköz: +35, sorköz: 16,8 pont.

•

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

•

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

•

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

•

„Egyetemi jegyzet” felirat: Optima HU Medium Italic, 12 pont, betűköz: +25.

•

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

•

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

•

Hosszabb cím, több szerző, hosszabb sorozatcím stb. esetén a betűméretek módosíthatók a tipográfiai szabályok betartásával.
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3. Egyetemi szabályzatok

3.2. Az egyetemi szabályzatok borítójának leírása

3.1. Az egyetemi szabályzatok előlapmintája

•

Az egyetemi szabályzatok ajánlott mérete: 210 × 297 mm.

•

A borító közepén az egyetem színes emblémája található középre zártan a lap tetejétől 41 mm-re, a lap széleitől 80 mm-re, mérete: 50 mm.

•

•

Betűtípusok, betűméretek:
ºº

Az egyetem neve: Optima HU Bold, 18 pont.

ºº

A szabályzat címe: Optima HU Bold, 18 pont.

ºº

Az évszám: Optima HU Bold, 18 pont.

A borítón használt betűk színe: fekete.
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4. Az egyetemi tudományos folyóiratok borítója

egyetemi kiadványok

•

A folyóirat vágott mérete: 170 × 240 mm.

•

Bordó alapszín: C=50, M=100, Y=100, K=60. A feliratok, az egyetemi embléma és a díszítő csíkok színe

4.1. AARMS

fehér.
•

Felső díszítő csík: lap tetejétől 20 mm-re, 20 mm magas. A bordó megszakítás 93 mm széles, jobb széle a lap
jobb szélétől 20 mm-re van. A megszakított rész elé kerül az „AARMS” felirat.

•

„AARMS” felirat: Aarms betűtípus, 62 pontos 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, 18 pontos méret, 22 pontos sorköz, jobbra zárva, a lenyúló szár bal
oldalán, attól 5 mm-re.

•

Évfolyamszám, lapszám és évszám: három sorban, Optima HU Bold betűtípus, 18 pontos méret, 22 pontos
sorköz, balra zárva, a lenyúló szár jobb oldalán attól 5 mm-re .

•

Kivonatolt tartalomjegyzék: Optima HU Bold betűtípus, 15 pontos méret, 20 pontos sorköz, jobbra zárva, a
folyóirat teljes nevének jobb szélével egy vonalban.

•

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 egy vonalban a folyóirat teljes nevének jobb szélével.

•

„Scientific journal of the National University of Public Service, Hungary” felirat: Optima HU Black betűtípus, 11 pontos méret, verzál betűk, 13,2 pontos 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 díszcsík végigfut a kiadvány gerincén és hátlapján. A gerincen az „AARMS” név Aarms betűtípusból,
évfolyamszám, lapszám és évszám Optima HU Bold betűtípusból szedve.

•

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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4.2. Acta Humana

egyetemi kiadványok

•

A folyóirat vágott mérete 170 × 240 mm.

•

A grafika minden oldalon kifutó (3–5 mm).

•

A háttérben fénykép az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozatának első kinyomtatott példányáról (University
of California Berkeley Press, 1949 – ismeretlen szerző felvétele).

•

Szürkeárnyalatos kép, fedettség: 46%, kitöltés: 100%.

•

Alsó sávban 85 mm széles fehér sáv, a grafikai elemek egy része ezen helyezkedik el.

•

A lap aljától 40 mm magasságban kezdődő sötétkék sáv magassága: 25 mm; színe: C = 100, M = 90, Y = 10,
K = 0.

•

B1 bal lapszéltől 15 mm-re 37 mm széles fehér megszakítás, a lapszám adatai középre zártan itt helyezkednek el:
ºº

Lapszám (a lap aljától számított 56 mm magasságban, font: Century Gothic, Regular kurrens, 90 pont,
szín: C = 100, M = 90, Y =1 0, K = 0).

ºº

Évszám (a lap aljától számított 42 mm magasságban, font: Century Gothic, Regular kurrens, 36 pont,
szín: C = 100, M = 90, Y = 10, K = 0).

ºº

Évfolyam (a lap aljától számított 35 mm magasságban, font: Century Gothic, Regular kurrens, 12 pont,
szín: C = 60, M = 60, Y = 60, K = 40).

ºº

Magyar nyelvű monokróm egyetemi címer (a lap aljától számított 5 mm magasságban, átmérő: 25 mm,
szín: C = 60, M = 60, Y = 60, K = 40).

•

„Acta Humana – Emberi jogi közlemények” cím a fehér sáv fölött három sorban helyezkedik el.
ºº

„Acta” sor a lap aljától 115 mm, a bal lapszéltől 20 mm távolságra; betűszín: fehér; font: Century Gothic, Regular verzál, 52 pont; alatta 8 × 55 mm-es keret a lap aljától 115 mm, a bal lapszéltől 15 mm
távolságra, színe: C = 100, M = 90, Y = 10, K = 0.

ºº

„Humana” sor alatta 48 pont térközzel; betűszín: C = 100, M = 90, Y = 10, K = 0; font: Century Gothic, Regular
verzál, 52 pont.

ºº

„Emberi jogi közlemények” sor a lap aljától 87 mm, a bal lapszéltől 20 mm távolságra; betűszín: C = 60,
M = 60, Y = 60, K = 40; font: Century Gothic, Regular verzál, 18 pont; betűk térköze: -5.

•

Gerinc: „Acta Humana” évfolyam/lapszám.

•

A felirat a lap aljától 50 mm magasságban; az óramutató járásával ellentétesen 90°-kal elforgatva.

•

Az „Acta” szó színe fehér, a többi szövegé: C = 100, M = 90, Y = 10, K = 0; Century Gothic, Regular verzál,
16 pont.

•

A folyóirat nevét az évfolyam/lapszám adataitól bullet választja el.
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4.3. Bolyai Szemle

bolyai
szemle

•

A folyóirat vágott mérete 170 × 240 mm.

•

A grafika felül, alul és a jobb szélen kifutó (3–5 mm).

•

A borító alapszíne fehér, amelyen Bolyai Jánosnak az NKE HHK campusán található mellszobráról készült
fénykép látható (Bíró Imre felvétele).

•

A lap jobb szélén 12 mm széles kifutó zöld sáv; színe: C = 52, M = 0; Y = 47, K = 0; balról 1 mm széles aranyszínű lénia csatlakozik hozzá, színe: C = 16, M = 25; Y = 65, K = 0.
ºº

2015/1. szám

A zöld sávban felirat: „A Nemzeti Közszolgálati Egyetem katonai műszaki tudományági folyóirata”;
pozíció: az óramutató járásával ellentétesen 90%-kal elforgatva, a lap jobb szélétől 5 mm távolságban;
betűszín: fehér; font: Code Bold verzál, 14 pont, betűköz: 120 pont.

•

A „Bolyai Szemle” cím két sorba szedve a lap tetejétől 15 mm, a lap jobb szélétől 25 mm távolságra; betűszín:
fekete; font: Code Light verzál, 58 pont; térköz: 52 pont.

•

Évfolyam/lapszám adatok a lap tetejétől 52 mm, a lap jobb szélétől 25 mm távolságra, jobbra zárva; betűszín:
fekete; font: Code Bold verzál, 13,5 pont.

•

Magyar nyelvű, monokróm (fekete) egyetemi címer pozíciója: lap aljától 10 mm, a lap jobb szélétől 25 mm
távolságra; átmérő: 30 mm.

•

A gerincen „Bolyai Szemle évfolyam/lapszám” felirat; betűszín: fekete; font: Code Bold verzál, 11 pont; a lap

bolyai szemle

| 2015/1.

nevét a kiadási adatoktól függőleges vonás választja el.
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4.4. Nemzet és Biztonság

egyetemi kiadványok

•

A folyóirat vágott mérete 170 × 240 mm.

•

A grafika minden oldalon kifutó (3–5 mm).

•

A borító háttere törtfehér vászonszerű textúra.

•

Középen kék négyszög

•

ºº

Mérete: 135 × 135 mm (B4-en) + 115 mm (B1-en) +gerinc

ºº

Pozíció: a lap aljától 30 mm-re, B1-en a lap bal széléhez, B4-en a lap jobb széléhez igazítva

ºº

Színe: C = 94, M = 68, Y = 0, K = 0

ºº

Színátmenet-átfedés: lineáris, szög: -90°, keverési mód: lágy fény, opacitás: 35%

„Nemzet és Biztonság” cím két sorban, végig kurrens betűkkel; font: Helvetica Neue LT Com, 97 Black Condensed, felső sor betűmérete: 80 pont, alsó soré 84; betűszín: C = 94, M = 68, Y = 0, K = 0; sortáv: 65 pont;
pozíció: lap tetejétől 35 mm-re, a bal lapszéltől 5 mm-re.

•

„Biztonságpolitikai szemle” sor a kék négyszög jobb felső sarkában; pozíció: a négyszög felső és jobb oldalától 2 mm-re, jobbra zárva; font: Helvetica neue LT Com, 35 Thin; 12 pont; betűszín: fehér.

•

Évfolyam, lapszám adatok: a címsor „nemzet” szavának „t” betűjéhez igazítva, alul és a jobb oldalon 2 mm
távolságra; font: Helvetica Neue LT Com, 45 Light, 14 pont; betűszín: C = 94, M = 68, Y = 0, K = 0

•

ºº

Az évfolyamot római szám jelzi, utána az „évfolyam” szó betűkkel kiírva

ºº

Az évfolyamot az év/lapszám adatoktól függőleges vonás választja el

Jobb alsó sarokban magyar nyelvű, monokróm egyetemi címer, színe: C = 94, M = 68, Y = 0, K = 0; átmérő:
40 mm; pozíció: a kék négyszög aljával egy vonalban, a négyszög jobb oldalától 3 mm-re.

•

A gerincen szereplő adatok: a folyóirat neve (végig kurrens betűvel szedve), év/lapszám; a folyóirat nevét
a lapszám adataitól bullet választja el; font: Helvetica Neue LT Com, 45 Light, 10,5 pont; betűszín: fehér;
pozíció: a kék négyszög aljától 5 mm-re.

•

A borítón minden alkalommal szerepel 3-4 ajánló, egyéni elrendezésben, az alábbi minta szerint:

•

Szerző: Helvetica Neue LT Com, 35 Thin, 12 pont; sorköz: 12 pont; betűszín: fehér; pozíció: a kék négyszög
jobb szélétől 10 mm-re, jobbra zárva.

•

Tanulmány címe: Helvetica Neue LT Com, 75 Bold, 12 pont; sorköz: 12 pont; betűszín: fehér; pozíció: a kék
négyszög jobb szélétől 10 mm-re, jobbra zárva.
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4.5. Magyar Rendészet

egyetemi kiadványok

•

A folyóirat vágott mérete: 170 x 240 mm.

•

A borító alapszíne: C = 20, M = 0, Y = 0, K =0. A feliratok színe fekete, a díszítőminták színe fehér.

•

A „Rendészet” felirat: Optima HU Bold betűtípus, 80 pont méret, -30-as betűköz; az „R” betű mérete 125
pont. Elhelyezkedése: 20 mm-re a lap tetejétől, 23 mm-re a lap bal szélétől.

•

A „Magyar” felirat: Optima HU Bold betűtípus, 28 pont méret, -25-ös betűköz; függőleges irány, elhelyezkedése: 22 mm-re a lap tetejétől, 15 mm-re a lap bal szélétől.

•

Felső vízszintes díszcsík: végigfut a lapon, 6 mm magas, a lap felső szélétől 55 mm-re van.

•

Félkör díszítés: 37,5 mm átmérőjű, jobb széle 15 mm-re a lap szélétől, felső széle 55 mm-re a lap tetejétől.

•

Évfolyamjelzés: Optima HU Bold betűtípus, első sor 11 pontos betűméret, második sor 18 pontos betűméret, 17 pontos sorköz; elhelyezés a félkör közepére.

•

Kivonatolt tartalomjegyzék: Optima HU betűtípus, 12 pontos méret, 14,4 pontos sorköz, balra zárva; elhelyezése: a lap bal szélétől 18,75 mm-re, tetejétől 62 mm-re.

•

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

•

Egyetemi embléma: 30 mm átmérőjű, 37,5 mm átmérőjű fehér kerettel, a díszcsíkon, a keret bal széle 15
mm-re a lap bal szélétől.

•

„A Nemzeti Közszolgálati Egyetem rendészettudományi szakmai folyóirata” felirat: Optima HU Bold betűtípus, 10 pontos méret, verzál betűk, 11, pontos sorköz, +100-as betűköz, balra zárva, 56 mm-re a lap bal
szélétől.
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4.6. Pro Publico Bono – Magyar Közigazgatás

egyetemi kiadványok

•

A folyóirat vágott mérete: 170 × 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, 60 pontos méret, 75%-os betűszélesség, 25-ös betűköz.

•

„Magyar Közigazgatás” felirat: Minion Pro betűtípus, 48 pontos méret, 75%-os betűszélesség, -30-as betűköz, 68 pontos sorköz.

•

A feliratok árnyéka: fekete szín, 75% átlátszóság, 1 mm-es méret, 0,5 mm-es távolság.

•

A feliratok a sárga rész mértani közepén vannak elhelyezve.

•

Borítókép: 135 mm széles, 47 mm magas, a nemzeti színű szalagtól 4 mm-re, a lap jobb szélére zárva.

•

Alsó díszcsík: sárga színű, a lap aljától 20 mm-re, 12 mm magas.

•

Egyetemi embléma: 30 mm átmérőjű, 37,5 mm átmérőjű fekete kerettel, a díszcsíkon, a fekete keret jobb
széle egyvonalban van a feliratok jobb szélével.

•

Lapszámozás: arany szín, Minion Pro betűtípus, 34 pontos méret, 80%-os betűszélesség, -25-ös betűköz,
évszám után két szóköz. Bal széle a feliratok bal szélével egyvonalban.

•

Piros díszítőpont: 3,5 mm átmérő.

•

„A Nemzeti Közszolgálati Egyetem közigazgatás-tudományi szakmai folyóirata” felirat: arany szín, Minion
Pro betűtípus, 10,5 pontos méret, 80%-os betűszélesség, verzál betűk, felső sor +50-es betűköz, alsó sor -15ös betűköz, 12,6 pontos sorköz, balra zárva.
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4.7. Társadalom és Honvédelem

egyetemi kiadványok

•

A folyóirat vágott mérete: 171 × 240 mm.

•

A fejlécben van a cím:  Futurahu Light betűtípus, 43 pontos méret, 80%-os fekete szín.

•

A címet elválasztó kötőszó: : Futurahu Light betűtípus, 18 pontos méret, 80%-os fekete szín.

•

A cím szavait elválasztó trikolór díszcsíkok: 0,25 pont vastagságú.

•

Az évfolyam és számozás jelölése: a cím alatt jobbra zárva. Futurahu Light betűtípus, 9 pontos méret, 80%os fekete szín.

•

A borító nyitóképe egy élére állított 80 × 80 mm-es négyzetben helyezkedik el, a fotót és környékét szürke,
élére állított négyzetek díszítik, ezek elhelyezése állandó.

•

A borító alján az egyetem emblémája található, amelynek átmérője: 22 mm.

•

A „Nemzeti Közszolgálati Egyetem tudományos folyóirata” felirat: Futurahu Light betűtípus, 80%-os fekete szín.
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V. Vizuális megjelenési formák
Ez a fejezet az egyetem vizuális, elektronikus és egyéb megjelenési formáihoz kapcsolódó útmutatást és szabályozást tartalmazza.

1. Webes megjelenés

1.1. Az egyetemi honlap nyitóoldala

Az egyetemi honlap főoldalán kötelezően használandó arculati elemek:
•

az egyetem hivatalos emblémája és logója kiemelt, jól látható helyen, a felhasználhatósági szempontokat is
figyelembe véve;

•

a színek tervezésekor iránymutatóként kell szolgáljanak az arculatban meghatározott színek – ettől a színhasználattól indokolt esetben – pályázati vagy egyéb kötelezettségek miatt – a Rektori Tanács engedélyével
el lehet térni;

•

lehetőség szerint az egyetem hivatalos emblémája megjelenhet díszítőelemként vagy a weblap egyéb részében.
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1.2. Az egyetemi honlap aloldala

Vizuális megjelenési formák

1.3. A kari honlapok nyitóoldala

A kari honlapok fő oldalán kötelezően használandó arculati elemek:
•

a kar hivatalos emblémája és logója kiemelt, jól látható helyen, a felhasználhatósági szempontokat is figyelembe
véve;

•

lehetőség szerint a kar hivatalos emblémája is jelenjen meg díszítőelemként vagy akár akár a weblap egyéb
részében;

•

a kari oldalakon kötelezően használandó színek karok szerint:
ºº

piros: Államtudományi és Közigazgatási Kar

ºº

barna: Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar

ºº

zöld: Nemzetközi és Európai Tanulmányok Kar

ºº

kék: Rendészettudományi Kar
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1.3.1. Államtudományi és Közigazgatási Kar

Vizuális megjelenési formák

1.3.2. Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar
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1.3.3. Nemzetközi és Európai Tanulmányok Kar

Vizuális megjelenési formák

1.3.4. Rendészettudományi Kar
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2. Az egyetem közösségi médiafelületei

2.2. Twitter-profil

A közösségi médiában kötelezően használandó arculati elemek a következők:

Az egyetem Twitter oldala: 		

•

az egyetem emblémája vagy logója,

•

az egyetem emblémája mint profilkép, a változó elemekben, például a háttér- és borítóképen, az egyetemre
jellemző és értékeit képviselő fotók használatát javasoljuk.

2.1. Facebook-oldal

Az egyetem Facebook oldala:		

https://www.facebook.com/uni.nke

https://twitter.com/uni_nke
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2.3. Youtube-csatorna

Az egyetem Youtube oldala: 		

Vizuális megjelenési formák

2.4. Instagram-profil

https://www.youtube.com/nkeuni

Az egyetem Instagram oldala: 		

https://instagram.com/uni.nke
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2.5. Linkedin-profil

Az egyetem Linkedin oldala: 		

Vizuális megjelenési formák

2.6. Flickr-profil

https://www.youtube.com/nkeuni

Az egyetem Flickr oldala: 		 https://www.flickr.com/photos/uni-nke
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3. Kitűzők

Vizuális megjelenési formák

4. Mapparendszer

Méret: 20 mm

Az alábbiak alkalmi használatra készült egyedi tervek, de minden esetben kötelezően használandó elemek:

Jellemzők: recés szél, aranyszínű fém sajtolt jelvény tiszti patenttel, műgyanta bevonattal

•

az egyetem neve és jelmondata, kari mappa esetében az egyetem és a kar neve, elérhetőségek;

Festett színek: piros, zöld

•

az egyetem vagy a kar emblémája;

•

a hivatalos betűtípus az Optima HU.

Méret: 20 mm
Jellemzők: recés szél, aranyszínű fém sajtolt jelvény tiszti patenttel, műgyanta bevonattal
Festett színek: piros, fehér

Méret: 20 mm
Jellemzők: recés szél, aranyszínű fém sajtolt jelvény tiszti patenttel, műgyanta bevonattal
Festett színek: barna, piros, fehér

Méret: 20 mm
Jellemzők: recés szél, aranyszínű fém sajtolt jelvény tiszti patenttel, műgyanta bevonattal
Festett színek: fehér, zöld

Méret: 20 mm
Jellemzők: recés szél, aranyszínű fém sajtolt jelvény tiszti patenttel, műgyanta bevonattal
Festett színek: kék, piros, fehér, zöld

4.1. Egyetemi mappák
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4.2. Kari mappák

4.2.1. Államtudományi és Közigazgatási Kar

4.2.2. Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar

123

124

Vizuális megjelenési formák

4.2.3. Nemzetközi és Európai Tanulmányok Kar

Vizuális megjelenési formák

4.2.4. Rendészettudományi Kar
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5. Leporellók

A leporellók kötelező formai és információs elemei:
•

a címlap tartalmazza a kari emblémát, amelynek átmérője 65 mm, valamint az egyetem és a kar nevét 14,
illetve 12 pontos méretben;

•

a hátlap tartalmazza az egyetem monokróm emblémáját, amelynek átmérője 65 mm, a kari emblémákat,
ezek mérete 8 mm, valamint az elérhetőségeket 12 pontos méretben;

•

a fedőlapok betűtípusa Optima HU, színe arany, verzál;

•

a leporellók színe a korábban meghatározott kari színekkel harmonizál;

•

az egyes oldalak fejeztcíme színes sávban helyezkedik el, amelynek magassága: 13 mm, szélessége a tartalomhoz igazított;

•

a fejezetcím betűtípusa Optima HU, színe fehér, mérete: 18 pont, nagybetűs;

•

az egyes fotók szélessége 94 mm, magassága: 63,5 mm;

•

a tartalmi rész betűtípusa DIN pro, mérete: 9 pont.

Vizuális megjelenési formák

5.1. Államtudományi és Közigazgatási Kar
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5.2. Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar

Vizuális megjelenési formák

5.3. Nemzetközi és Európai Tanulmányok Kar
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5.4. Rendészettudományi Kar

Vizuális megjelenési formák

6. Hirdetésminta

Kötelezően használandó elemek minden, az egyetem nevével fémjelzett hirdetésben:
•

az egyetem neve és jelmondata, vagy a kar neve;

•

az egyetem, a kar hivatalos emblémája;

•

az egyetem webcíme (www.uni-nke.hu).
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7. Roll-upok

A roll-upok kötelező formai és információs elemei (1000 × 2000 mm-es változat esetén):
•

egyetemi vagy kari embléma, amelynek átmérője 608 mm, középre igazított, távolsága a felső szegélytől 403 mm;

•

a fejléc tartalmazza az egyetem nevét a jelmondattal vagy a kar nevét;

•

az egyetem neve 136 pontos, a jelmondat vagy a kar neve 113 pontos betűmérettel van szedve;

•

a fejléc betűtípusa Optima HU, színe arany, verzál;

•

a lábléc tartalmazza az egyetemi vagy kari webcímet, ennek mérete: 132 pontos, továbbá az egyetemi és a
kari emblémákat;

•

az elérhetőség megjelölésének távolsága az alsó szegélytől 167,5 mm;

•

a lábléc betűtípusa Optima HU, színe arany;

•

a lábléc tartalmazza továbbá az egyetemi emblémákat, ezek középre igazítottak, egymástól 60 mm távolságra helyezkednek el, az alsó szegélytől mért távolságuk: 70 mm, illetve 21 mm;

•

az egyetemi embléma átmérője: 83 mm, a kari emblémáké: 61 mm.

Vizuális megjelenési formák

7.1. Egyetemi roll-up
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7.2. Államtudományi és Közigazgatási Kar roll-up

Vizuális megjelenési formák

7.3. Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar roll-up
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7.4. Nemzetközi és Európai Tanulmányok Kar roll-up
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7.5. Rendészettudományi Kar roll-up
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8. Előadásanyagok prezentációs sablonjai

A hivatalos egyetemi prezentációhoz kötelező a jóváhagyott Power Point diaminta használata.
A diamintában használandó elemek: az egyetem vagy a kar logója, valamint a hivatalos betűtípus (Optima HU).
Az egyes elemek elhelyezkedése: a dia bal oldalának teljes hosszúságában a fríz látható, a címdián az egyetem
vagy a kar logója a bal felső sarokba kerül (ahogyan a hivatalos logóban is látható). Minden egyéb dián az egyetem vagy kar logója a használhatósági szempontok figyelembevételével a bal alsó sarokba kerül.
A háttérben az egyetem emblémájának fríz és korona részlete látható, az olvashatóságot szem előtt tartva (15%kal sötétebb) fehér színben.
A szöveg balra zárt, az egyéb adatok (készítő, dátum és helyszín) a dia alján középre zárva helyezkednek el, a pontos
betűméret a változó szöveghosszúság miatt nem megadható.
Javasolt színhasználat: a címek és az adatok az egyetem logójának arany színével készülnek, a folyószöveg 95%os fekete kitöltésű.
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