9/2006. (VII. 14.) számú rektori utasítás
az Eötvös Loránd Tudományegyetem arculati tervéről
[Egységes szerkezetben a módosításáról szóló CXCI/2009. (VI. 29.) Szen. sz. határozat
rendelkezéseivel.]
Az Eötvös Loránd Tudományegyetem (továbbiakban: Egyetem) Szervezeti és Működési
Szabályzat 24.§ (1) bekezdés e) pontja alapján a 26. § (1) bekezdésében foglalt utasítási
jogkörében eljárva, abból a célból, hogy összefoglalásra kerüljenek az Egyetem külső és belső
kommunikációjához szükséges elemek, melyek révén az Egyetem nevéhez méltó, egyediségét
és megkülönböztethetőségét tükröző egységes arculattal jelenhet meg, valamint, hogy
megerősödjön az Egyetemen tanulók és dolgozók identitástudata, az alábbiakat rendelem el:
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
1. §
A jelen utasítás hatálya kiterjed az Egyetem SZMSZ 1. számú mellékletének I.-III.
pontjában foglalt valamennyi szervezeti egységre.
2. §
(1) A jelen utasítás alkalmazásában formai elemnek minősülnek:
a) a címer (embléma);
b) a logó (a címer és vele együtt az egyetem nevének kiírása);
c) a betűtípus;
d) a színek.
(2) A jelen utasítás alkalmazásában
a) hivatalos kommunikáció a 7. § (1) bekezdésben meghatározott eszközök használata.
b) hivataloson kívüli kommunikáció kiadványok, hírlevél, jegyzet, kiállítás során
történő alkalmazás.
CÍMER
3. §
(1) Az Egyetem címere az egyetem nevének latin nyelvű körbeírásával, a jelen utasítás 1. sz.
mellékletében meghatározott szín- és betűtípus-kombinációjával meghatározott címer.
(2) A jelen utasításban meghatározottól eltérően megszerkesztett módozatban – így
különösen kar vagy szervezeti egység nevével kombinálva – címer nem használható.
Nem használható a címer tükrözve, torzítva, inverzben vagy más színkombinációban
sem.
(3) A (2) bekezdésben meghatározott rendelkezés azzal az eltéréssel alkalmazható, hogy a
kizárólag fekete-fehér nyomtatással előállított kiadványokon a címer fekete-fehér
variációban is használható.
(4) Valamennyi, a jelen utasítás hatálya alá tartozó szervezeti egység köteles az egyetemi
címert használni.LOGÓ
4. §
(1) Az egyetem logója a címer és a név egységét képező megjelenés. A címer tengelyében
minden esetben lénia áll, melynek felső részén az egyetem neve, alsó részén a jelen
utasítás hatálya alá tartozó szervezeti egységek neve áll. A szövegmező nem lehet
szélesebb a lénia szélességénél.

(2) Az (1) bekezdésben foglaltak megfelelően alkalmazandók az idegen nyelvű elnevezés
használhat esetén is.
(3) A karoknak a jelen utasítás 2. számú mellékletében meghatározott kari-logotípia
használatára is jogosultak.
(4) A kari-logotípia a hivatalos kommunikáció során nem, a hivataloson kívüli
kommunikáció során azonban szabadon használható.
(5) Ifjúsági- és sportrendezvényeken, (pl. gólyatábor, gólyabál stb.), valamint a
bankkártyákon a jelen utasítás 3. sz. mellékletében meghatározott ifjúsági logo is
használható azzal, hogy a hivatalos kommunikációban nem helyettesítheti az egyetem (1)
bekezdésben meghatározott logóját.
AZ EGYETEM BETŰTÍPUSA
5. §
(1) Az Egyetemen kötelezően használandó betűtípus a Microsoft Word által felkínált
„Garamond” betűcsalád.
(2) Folyamatos szövegnél kiegészítő betűcsaládként ugyancsak a Microsoft Word által
felkínált „Times New Roman” betűcsalád is használható.
(3) Kiadványok esetén az (1)-(2) bekezdésben meghatározottól eltérő betűtípus is
használható.
AZ EGYETEM SZÍNE
6. §
(1) Az Egyetem színe a fehér (alapszín).
(2) A karok színei:
a) ÁJK: okker – Pantone 124;
b) BGGyK1: bordó – Pantone 202;
c) BTK: barna – Pantone 469;
d) IK: szürke – Pantone 428;
e) PPK: almazöld – Pantone 367;
f) TáTK: zöld – Pantone 356;
g) TTK: kék – Pantone 300;
h) TÓK2: drapp – Pantone 466.
(3) Direktszínnyomás esetén, color nyomásnál, a négy nyomdai alapszínre épülő nyomtatási
eljárás során a (2) bekezdésben felsorolt színeket kell elérni. Bizonyos esetekben
kiegészítő vagy kiemelő színként százalékosan is használható.
(4) A kari szervezetbe nem tartozó egységeknél a fehér alapszín és a színes címer használata
ajánlott.
A HIVATALOS KOMMUNIKÁCIÓ ELEMEI:
7. §
1

A Kar rövidített elnevezését megváltoztatta az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Főiskolai Kar és a
Tanító- és Óvóképző Főiskolai Kar nevének megváltoztatásáról s az ezzel összefüggő szabályzatmódosításról
szóló CXCI/2009. (VI. 29.) Szen. sz. határozat. Hatályos: 2009. VII. 1. napjától.
2
A Kar rövidített elnevezését megváltoztatta a CXCI/2009. (VI. 29.) Szen. sz. határozat. Hatályos: 2009. VII. 1.
napjától.

–2–

(1) A hivatalos kommunikáció elemei:
a) levélpapír;
b) faxpapír;
c) névjegy;
d) boríték;
e) címke;
f) dosszié;
g) kísérő és meghívókártya.
(2) A hivatalos kommunikáció során az egyetem logója állandó jelleggel használandó, e
mellett a karok, kari és a kari szervezetbe nem tartozó szervezeti egységek megnevezése
változó, a jelen utasítás 4. sz. mellékletében meghatározott minták alapján.
(3) E rendelkezések alkalmazása nem zárja ki, hogy a szervezeti egységek a levélpapírt,
faxpapírt, borítékot nem nyomdai – 4 szín-nyomással – hanem belső használatban,
elektronikusan előállított, egyedileg nyomtatott, fekete-fehér formában készítsék el.
(4) A (4) bekezdésben adott felhatalmazás nem érinti a szervezeti egységek azon
kötelezettségét, hogy a formai elemek használata kötelező.
SPECIÁLIS TERÜLETEK ARCULATI TERVEI
8. §
(1) Az egyetem címerének és megnevezésének használata kötelező a speciális területek
arculati terveinél is.
(2) Az arculati tervek szempontjából speciális területnek minősülnek
a) a kitűzők,
b) az írásvetítő fóliák,
c) a jegyzet fedőlapok,
d) az ügyviteli nyomtatványok,
e) a hírlevelek,
f) a központi kiadványok,
g) a médiában való megjelenés során használt eszközök,
sajtóközlemények, plakátok,
h) az Egyetem által kiadott CD-k.

pl.

hirdetések,

AZ EGYETEMI ZÁSZLÓK
9. §
(1) Az egyetemi zászlót az Aula Magnában állandó jelleggel kell elhelyezni.
(2) Valamennyi kar jogosult a kari színekkel megjelenített kétféle
a) ünnepélyes alkalmakon hímzett selyem,
b) mindennapos, kültéri használatra szitázott kivitelben készült,
kari zászló használatára.
(3) A (2) bekezdésben meghatározotton túl valamennyi kar jogosult az ifjúsági logóval
ellátott reklámzászló használatára is.
(4) A karok által használt zászlók tervét a jelen utasítás 5. sz. melléklete tartalmazza.
(5) A kari szervezetben nem tartozó önálló szervezeti egységek esetében
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a)

fehér alapon a színes címer, a szervezeti egység nevének kívülről történő
körbeírásával,
b) félpajzs alakú formánál fehér alapon felül az „ELTE” felirat, alul az egység neve
kialakítású zászló használható.
KÜLSŐ ÉS BELSŐ INFORMÁCIÓS TÁBLÁK
10. §
Külső és belső információs tábláknál – a címer és az egyetem neve, vagy a kari
logotípia mellett – a szervezeti egység megnevezését kell alkalmazni.
KÖZPONTI ÜNNEPSÉGEK EGYSÉGES ALKALMI ÖLTÖZÉKEI
11. §
(1) A központi egyetemi és kari ünnepségeken az Egyetem rektora, a dékánok, kari
főigazgatók, illetve az e személyek helyett eljáró helyettes az egyetemi, illetve kari
színnel kialakított gallérral ellátott talárt és az egyetemi hagyományos láncát kötelesek
viselni.
(2) Az ünnepségek egyéb részt vevői, így különösen a meghívott oktatók, kutatók, nem
oktató kutató dolgozók, hallgatók, kitüntettek, továbbá a műsorban fellépő szereplők,
kórustagok számára formaruha viselése nem előírt, ugyanakkor kötelesek
megjelenésükkor alkalmi öltözéket (pl. kosztüm, öltöny, nyakkendő, alkalmi cipő)
viselni.
ARCULATI ELEMEK AZ AJÁNDÉKTÁRGYAKON
12. §
(1) Az egyetemi identitás segítésére ajándéktárgyak készítése, illetve készíttetése
megengedett.
(2) Az ajándéktárgyakon a címer, a logó, az ifjúsági logó és a kari logók egyaránt szabadon
használhatók.
(3) Az egyetem képviseletében eljárók számára készülő ajándéktárgyakon az egyetemi
címer, vagy logó használata kötelező.
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
13. §
(1) A jelen utasítás 2006.július 15. napján lép hatályba.
(2) A jelen utasítás hatályba lépésével a főtitkár köteles az ezen utasításban foglaltaknak
megfelelően megszerkesztett Arculati Kézikönyvet az Egyetem belső honlapjára
felhelyeztetni, amelynek célja, hogy útmutatóul szolgáljon, segítséget nyújtson ahhoz,
hogy az Eötvös Loránd Tudományegyetem egységes arculattal jelenjen meg a külvilág
felé.
(3) Az Arculati Kézikönyv a jelen utasítás függelékét képezi, az abban foglaltak kötelező
jelleggel alkalmazandók.
(4) A karok és az Egyetemi Könyvtár kötelesek a részükre CD ROM-on eljuttatott arculati
minták használatát megkezdeni. Ebben a formátumban a változó elemek önállóan
cserélhetők. A további kari szervezetbe nem tartozó egységek esetében a főtitkár köteles
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gondoskodni arról, hogy a levélpapírminták az érintett szervezeti egységekhez
elektronikus formátumban is eljussanak.
(5) Ha a jelen utasítás hatályba lépésekor az annak hatálya alá tartozó valamely szervezeti
egység saját logóval rendelkezik, akkor azt a hatályba lépést követően is jogosult
használni. Ilyen esetben is azonban kötelező az egyetemi címer használata is. E
rendelkezéseket a szervezeti egység saját honlapjára is alkalmazni kell.
Budapest, 2006. július 14.

Dr. Klinghammer István
rektor
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