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AZ ARCULATI KÉZIKÖNYV CÉLJA ÉS ALKALMAZÁSA  
 

A Semmelweis Egyetem arculati kézikönyve szabályozza a szervezeten belüli, valamint az azon 
kívüli hivatalos kommunikáció és megjelenés formai elemeit. A kézikönyv célja, hogy az 
egyetem számára könnyen felismerhető és beazonosítható arculatot teremtsen, és ez széles 
körben ismertté váljon. Kifejezze az egyetem önmagáról alkotott képét, valamint azt a 
presztízst, mely az oktatás, kutatás és betegellátás területén jellemzi a Semmelweis 
Egyetemet.  A kézikönyv a szervezeti egységek, munkatársak számára kíván segítséget nyújtani 
és útmutatóul szolgálni annak érdekében, hogy az egyetem mindenkor egységes arculattal 
jelenjen meg a nyilvánosság előtt.   

Az arculati kézkönyvben foglaltakat valamennyi olyan esetben alkalmazni kell, amikor a 
Semmelweis Egyetem, vagy annak valamely szervezeti egysége hivatalosan megjelenik, így 
kiemelten fontos, hogy az egyetem vezetése, központi és kari igazgatási egységei, illetve az 
egyetem képviseletét ellátó valamennyi személy, szervezeti egység használja az arculati 
elemeket. Az arculati kézikönyv szakmai felügyeletét az egyetem Kommunikációs és 
Rendezvényszervezési Igazgatósága látja el. 

A kézikönyv jelen arculati elemeinek alkalmazására kizárólag az egyetem felhatalmazása 
alapján kerülhet sor. Ilyen felhatalmazást jelent valamennyi munkavégzésre, illetve képzésre 
irányuló jogviszony, az egyetem által adományozott cím és tisztség, illetve az egyetem 
képviseletére irányuló eseti vagy állandó megbízás. Ettől eltérő esetekben, illetve megbízás 
hiányában az arculat egészének vagy egyes elemeinek alkalmazása nem megengedett. 

A Semmelweis Egyetem szervezeti sokszínűségét tükrözheti az egyes egységek egyedi 
megjelenése, mely kifejezheti identitásukat, történeti fejlődésüket vagy választott 
küldetésüket. Ugyanakkor ezen egyedi arculatoknak és megjelenéseknek minden 
körülmények között illeszkednie kell a Semmelweis Egyetem közös értékeihez, és az ezeket 
szimbolizáló központi arculathoz.  

A leírt arculat, megjelenés és jelképrendszer a közös egyetemi igényeknek és a korszerű 
elvárásoknak megfelelően a jövőben alakulhat, bővülhet, alkalmazása is változhat, melyet 
nyomon követ az arculati kézikönyv aktualizálásának munkafolyamata.  

Az arculati kézikönyvben található minták letölthetőek  
a Kommunikációs és Rendezvényszervezési Igazgatóság honlapjáról: 

http://semmelweis.hu/kommunikacio/ 

http://semmelweis.hu/kommunikacio/
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I. A SEMMELWEIS EGYETEM MEGHATÁROZÓ VIZUÁLIS ELEMEI 
 

1. AZ EGYETEM NEVE  
 

magyarul:  SEMMELWEIS EGYETEM 

angolul: SEMMELWEIS UNIVERSITY 

németül:  SEMMELWEIS UNIVERSITÄT 

latinul:  UNIVERSITAS DE SEMMELWEIS NOMINATA 
 

Az egyetem márka-építésének eszköze a tudatos névhasználat. A „Semmelweis brand” erősítése 
minden egység illetve egyetemi polgár közös érdeke, feladata. 

A névhasználat során – mind írásban, mind szóban – az egyetem teljes nevének használata kívánatos: 
Semmelweis Egyetem. Az intézmény megnevezéseként a SOTE rövidítés egyáltalán nem megengedett, 
kivételt képez az egyetem 2000. év előtti állapotára utaló használat. Az SE rövidítés elsősorban belső 
használatban fogadható el. 

Az egyes szervezeti egységek hivatalos megjelenéseik (pl. konferencia, sajtóesemény, kiadvány, 
publikáció, stb.) alkalmával, önmaguk definiálásakor is kötelezően jelzik a nyilvánosság felé, hogy a 
Semmelweis Egyetem intézményeként működnek. 
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2. AZ EGYETEM CÍMERE  
A Semmelweis Egyetem címere az intézmény első számú jelképe, az egyetem képi beazonosítására 
szolgál. A címer szerepel minden online és nyomtatott, papíralapú külső- és belső kommunikációs 
céllal készített megjelenésben. A Semmelweis Egyetem címere 2000 óta jelképezi az egységes 
Universitast. 

2.1.  A Semmelweis Egyetem címere 
 

 
 

2.2.  A Semmelweis Egyetem címerének monokróm változata 
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2.3.  A  Semmelweis Egyetem címerének heraldikai leírása 
 
Az egyetemi címer a hazai egyetemi hagyományok szellemében lett kialakítva, heraldikailag is tükrözve 
a karok összetartozását. A karok címerei a korábbi egyetemek és karok hagyományőrzéssel számon 
tartott szimbólumait örökítették meg, olyan formában, hogy egyidejűleg az Universitashoz 
tartozásukat is kifejezzék.  
 
A Semmelweis Egyetem címerének leírása: álló, csücskös talpú, felül osztott mezejű pajzs, alul kék 
pajzstalpban balról könyöktől benyúló, fehér ruhás természetes kar barna kötésű kapcsos könyvet tart; 
felső jobb oldali vörös mezőben zöld hármashalmon ezüst kettőskereszt, bal oldali arany mezőben 
három kék pólya 3, 2 illetve 1 arany csillaggal megrakva. A pajzson a Szent Korona nyugszik. A címert 
jobbról cserfaág, balról olajág övezi. Az egyetem címerét kívülről két körrel határolt latin szöveg öleli 
körbe: UNIVERSITAS BUDAPESTINENSIS DE SEMMELWEIS NOMINATA  * 1769 *. 

 
2.4.  A Semmelweis Egyetem címerének használatára vonatkozó szabályok 

Összegyetemi szintű kommunikáció esetén az egyetem címere, kari kommunikáció esetén az egyetemi 
és/vagy a kari címerek szerepeltetése engedélyezett (bővebben lásd a 4.1.-4.5. pontokat). Az 
emblémák megjelenítésében – amennyiben ennek technikai feltételei adottak - a teljes címer színes 
vagy monokróm változata élvez elsőbbséget. A címer felhasználása során tilos annak elforgatása, 
eltérés a megadott arányoktól, a betűtípus megváltoztatása. Színes címer használatakor csak a 
heraldikailag helyes színek használhatóak. Monokróm címerek használata esetén a fekete (és a szürke 
árnyalatok), az „egyetemi kék” (lásd III. 1. pont), a fehér, az arany és az ezüst színek fogadhatóak el. 
 
A címer felhasználását a kommunikációs szabályzatban és az arculati kézikönyvben nem szabályozott 
megjelenések esetén a rektor engedélyezheti, különös tekintettel a nem saját szerkesztésű kiadványok 
és nem egyetemi szervezésű rendezvények esetében. A kari címerek esetében a 4.1.-4.5. pontok az 
iránymutatóak.  
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3. AZ EGYETEM JELMONDATA   
 

latinul:  Servamus vitam atque servimus 
 
magyarul: Védeni és szolgálni az életet 
 
angolul:  Protecting and serving life 
 
németül:  Das Leben schützen und dem Leben dienen 
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4. A SEMMELWEIS EGYETEM KARAI ÉS HIVATALOS RÖVIDÍTÉSÜK ALFABETIKUS RENDBEN 

 

magyarul Általános Orvostudományi Kar (ÁOK) 

angolul Faculty of Medicine 

németül Fakultät für Medizin 
 

magyarul Egészségtudományi Kar (ETK) 

angolul Faculty of Health Sciences 

németül Fakultät für Gesundheitswissenschaften 
 

magyarul Egészségügyi Közszolgálati Kar (EKK) 

angolul Faculty of Health and Public Administration 

németül Fakultät für Öffentliche Dienste im Gesundheitswesen 
 

magyarul Fogorvostudományi Kar (FOK) 

angolul Faculty of Dentistry 

németül Fakultät für Zahnheilkunde 
 

magyarul Gyógyszerésztudományi Kar (GYTK) 

angolul Faculty of Pharmaceutical Sciences 

németül Fakultät für Pharmazeutische Wissenschaften 
 

magyarul Pető András Kar (PAK) 

angolul Andras Peto Faculty 

németül Andras Peto Fakultät  
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4.1.  Az Általános Orvostudományi Kar címere 

 

A címer megjelenítésére vonatkozó szabályok 2.4. pontban olvashatóak. A kar címereinek 
felhasználásról, a jelen arculati kézikönyv által nem szabályozott kérdésekben az Általános 
Orvostudományi Kar dékánja dönthet.  

4.2.  Az Egészségtudományi Kar címere  
 

 

A címer megjelenítésére vonatkozó szabályok 2.4. pontban olvashatóak. A kar címereinek 
felhasználásról, a jelen arculati kézikönyv által nem szabályozott kérdésekben az 
Egészségtudományi Kar dékánja dönthet.  
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4.3. Az Egészségügyi Közszolgálati Kar címere 

 

A címer megjelenítésére vonatkozó szabályok 2.4. pontban olvashatóak. A kar címereinek 
felhasználásról, a jelen arculati kézikönyv által nem szabályozott kérdésekben az Egészségügyi 
Közszolgálati Kar dékánja dönthet.  

4.4.  A Fogorvostudományi Kar címere 

 

A címer megjelenítésére vonatkozó szabályok 2.4. pontban olvashatóak. A kar címereinek 
felhasználásról, a jelen arculati kézikönyv által nem szabályozott kérdésekben a 
Fogorvostudományi Kar dékánja dönthet.  
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  4.5.  A Gyógyszerésztudományi Kar címere 

 

A címer megjelenítésére vonatkozó szabályok 2.4. pontban olvashatóak. A kar címereinek 
felhasználásról, a jelen arculati kézikönyv által nem szabályozott kérdésekben a 
Gyógyszerésztudományi Kar dékánja dönthet.  

  
  4.6.  A Pető András Kar címere 
 

 

A címer megjelenítésére vonatkozó szabályok 2.4. pontban olvashatóak. A kar címereinek 
felhasználásról, a jelen arculati kézikönyv által nem szabályozott kérdésekben a Pető András 
Kar dékánja dönthet.  
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5. A SZERVEZETI EGYSÉGEK SAJÁT EMBLÉMÁI (LOGÓI) 

A szervezeti egységek saját emblémát (logót) készíttethetnek és használhatnak az alábbi 
szempontok figyelembe vételével.  

A logó elsődleges célja, hogy használóját megkülönböztesse a hasonló profilú szervezetektől. 
A logó készíttetés során törekedni kell arra, hogy az elkészült embléma tükrözze az egyetem 
presztízsét, mind minőségben, mind képi üzenetében, ugyanakkor stílusában és színvilágában 
feleljen meg az egység célközönsége által igényeltnek is. 

A logók esetében fontos a stilizált megjelenítés, az egyszerű, kevéssé bonyolult forma jobban 
megjegyezhető és felismerhető. A bonyolult, aprólékos képek, túl sok szín vagy fénykép nem 
felel meg a logó követelményeinek. A logónak számos területen meg kell állnia a helyét, így 
színesben és fekete-fehérben is; színes és fehér háttér előtt, valamint egészen kis méretben is 
felismerhető kell, hogy legyen. Megjelenhet honlapon, levélpapíron, borítékon, 
ajándéktárgyon, és jól kivehetőnek kell lennie akkor is ha felület vagy anyag nem engedi a 
finom kidolgozást. 

Az egységek honlapjának fejlécében is megjelenik a saját embléma 110x110 pixel méretben. 
Ezért javasolt az embléma terveztetésénél négyzetes (vagy kör) alakban gondolkodni. 
Amennyiben a logó képből és az egység nevének feliratából áll, úgy a honlapon csak a képi 
elem használandó, mert a weboldal fejléce minden esetben tartalmazza a szervezeti egység 
illetve alegység megnevezését.    



15/39 

6. AZ EGYETEMI MÉLTÓSÁGJELVÉNYEK  

6.1.  Az egyetemi jogar (pedum) 
 

 

                        

Az egyetem méltóságjelvényei között jelentős szerepet tölt be a jogar vagy pedum. Az egykori 
orvoskari jogar 1772-ben készült el. Ettől kezdve díszruhába öltözött pedellusok hordozták a 
kar ünnepélyes alkalmain. Eszmei értékén túl a mai napig kiemelt funkciója van a rektor, az 
egyetemi hallgatók, valamint a végzős doktorok eskütételénél, de önmagában is az egyetem 
történelmi értékű jelképe, és mint ilyen kiemelt helye van az egyetemi ünnepélyeken is.    

Leírása: a jogar anyaga aranyozott ezüst, a nyele keményfából készült. 140 centiméter hosszú, 
külön a fejezet a nóduszig 38 centiméter. A jogar súlya 3 kilogramm. Fejezetén Szent Lukács, 
az orvosok védőszentjének üreges szobra áll kétszintű talapzaton.  Az első szint a korona 
abroncsának imitációja, liliomos, palmettás felül kiálló díszítéssel, a második szint egy 
gyöngysordísz, alatta lefelé fordított, áttört indás párta. A párta alatt két sorban 6-6 egységre 
osztott indákból kinövő visszafordított, hajlított stilizált levelek láthatóak, melyek 
kidomborodó gömbszerű díszítményeket alkotnak. A fejezet alatt, a nódusszal összenőve, 
növényi ornamentika látható szárgallérként. A nóduszon a két orvosszent vésett figurális 
díszítménye szerepel: Szent Kozma és Szent Demján, nevük mondatszalagos feliratával. A szár 
hatszögletű fanyél, amely vésett négyzetmintás ezüst lemezekkel borított.  A szárvégződés 
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hatszögletű, legömbölyített végű. Felső része a nóduszokkal megegyezően profilált, az alul 
lévő legömbölyített tagozat 6 cikkelyét 6 darab akantuszlevél tagolja. 

A jogar illetve másolatának használatát az egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata írja elő 
a kiemelt rendezvényeken. Az egyetemi rendezvényeken a jogart egyetemi díszmentés hajdú 
hordozza. A vezetőség bevonulásakor a jogart hordozó hajdú megy a sor élén, aki a 
rendezvény folyamán a jogart a Himnusz és a Szózat alatt kiemelve tartja, az ünnepség egyéb 
részén zsámolyon nyugtatja. A jogart csak kesztyűben lehet megérinteni. 

6.2.  A dékáni tisztségláncok 
 

Egyetemi méltóságjelvény a tisztséglánc, melyet az arra jogosult vezetők a Szervezeti és 
Működési Szabályzat alapján viselhetnek. Az egyetemi tisztségláncok az I. Ferenc király által 
1819-ben készíttetett orvoskari dékáni lánc másolatai.  

Jelenleg az eredeti orvoskari dékáni lánc másolatai szolgálnak a rektor, a rektorhelyettesek és 
a dékánok tisztségének jelképéül, viselésükre csak ők, vagy helyetteseik jogosultak. A 61 darab 
áttört, kétfajta, kis tagból váltakozóan összeállított lánc hossza 98,8 centiméter. Az egyik tag 
négy kis perecidomból áll össze, a másik hossznégyszög alakú, csak széle áttört. Középen ovális 
mezőcskében négylevelű vésett rozetta található. A lánc közepéről nagyobbacska karikán 
plasztikus korona, erről karikán nagyméretű jelvény, a medál függ, melyet négy nagyobb és 
négy kisebb, kettős ágú (összesen 16 ág) csillag keretez, amely vésett aljú, áttetsző piros 
zománccal színezett. Belső szélén keskeny fehér és keskeny zöld zománcsáv fut körbe. A 
jelvény közepén kerek aranyérem látható, mely dombormű az adományozó I. Ferenc császár 
és király jobbra néző profilját ábrázolja. Körirata: "Franciscus I. Imp.Aust.Rex.Hung."   

A tisztségláncok jellemzően megjelennek azokon a központi rendezvényeken, ahol az elnökség 
bevonulása nyitja meg az ünnepséget. Az eredeti orvoskari dékáni lánc használatát az 
egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata szabályozza.    
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6.3.  A talárok 
 
A talárokat egyetemi méltóságjelvényként viselik a Szervezeti és Működési Szabályzatban arra 
feljogosított személyek. Az egyetem vezetősége jellemzően talárban jelenik meg „Az egyetemi 
ünnepségek és arculati elemeik” résznél leírtaknak megfelelően a nyilvános szenátusi ülések 
alkalmával.   A talárviselésre feljogosított személyek az egyetemtől független eseményeken is 
viselhetik a talárjukat, amennyiben a rendezvény jellege azt megkívánja, pl. más egyetemek 
ünnepségei, díszdoktor avatások, stb. 
 
 

7. A SEMMELWEIS KEHELY  

 

A Semmelweis Kehely az Orvosi Kaszinó múlt század elején készült Semmelweis-serlegének 
mása. A kehely anyaga színezüst, 68 darab hegyi kristály díszíti. Súlya 1,3 kilogramm, 
magassága 30 centiméter. A kehely formája az összetartozást szimbolizálja, oldalán a névadó, 
Semmelweis Ignác kidomborodó arcképe látható. 

A Semmelweis Kehely 2014-ben került újonnan az egyetemi jelképek közé, a Semmelweis 
Egyetem hivatalban lévő és négy korábbi rektora adományaként. Használata a Semmelweis 
Naphoz kötődik. A kelyhet egyetemi díszmentés hajdú hordozza. A vezetőség bevonulásakor a 
jogart hordozó hajdú megy a sor élén, mögötte közvetlenül a Semmelweis Kelyhet hordozó 
hajdú halad, a kelyhet sötétkék bársonypárnán tartva. A rendezvény folyamán a hajdú a 
kelyhet a Himnusz és a Szózat alatt a párnával kiemeli, az ünnepség egyéb részein a térdén 
tartja. A kelyhet csak kesztyűben lehet megérinteni. 
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8. AZ EGYETEM ZÁSZLÓJA  

 

 

Leírása: a zászló alakja 1 : 2 arányú téglalap, előlapjának közepén az egyetem címere két 
fekete körrel határoltan, fekete színű körirata UNIVERSITAS DE SEMMELWEIS NOMINATA 
*1769*. A zászló hátlapjának közepén a felhőkön trónoló, a nap sugaraival körülvett, vörös 
alsó öltözetet, kék palástot és a Szent Koronát viselő Patrona Hungariae, jobb térdén a 
derekánál fehér ruhával takart gyermek Jézus, aki jobb kezében a keresztes országalmát tartja. 
Mária bal kezében az IHS felirattal és kereszttel díszített Bibliát tartja, jobb lába mellett a 
három strucctollal és bíbornoki kalappal Pázmány Péter címerére utaló kék tábla. A zászló 
hátlapján a díszekkel tagolt ovális alakú körirata PATRONA HUNGARIAE MATER UNIVERSITATIS 
TYRNAVIENSIS.  

Az egyetemi zászló használata egyetemi és kari, illetve nemzeti ünnepi alkalmakhoz kötött. 
Egyéb rendezvényeken való használatuk az egyetem rektorának döntése alapján lehetséges.  
Az egyetemi rendezvényeken a zászlót egyetemi díszmentés hajdú hordozza. A vezetőség 
bevonulásakor a sorrend a következő: a jogar, érintett rendezvényen a Semmelweis Kehely, az 
egyetemi és a nemzeti zászló (kivéve állami vezető részvételekor, ebben az esetben a nemzeti 
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lobogó követi a kelyhet). A rendezvény folyamán a hajdúk a zászlókat a Himnusz és a Szózat 
alatt kiemelik, az ünnepség egyéb részein zászlótartóban tartják.  

8.1.  Asztali zászló  
 

 

                     
Az egyetemi asztali zászló használata hivatalos, központi rendezvények, illetve nemzetközi 
találkozók alkalmával javasolt. A rendezvény jellegétől függően társulhat mellé a magyar 
nemzeti lobogó asztali változata, az EU zászlajának asztali változata, illetve valamely 
nemzettel, szervezettel közös rendezvényen az adott ország, szervezet asztali zászlója. 

• méret: 15 centiméter széles, 24,5 centiméter magas 
• anyag: fehér selyemszatén, fehér selyemzsinór szegéssel 
• mindkét oldala azonos 
• fém asztali tartóval használható 

  

9. HAJDÚK RUHÁZATA  

Az elnökség ünnepélyes bevonulását ún. hajdúk, azaz díszruhába öltözött hallgatók kísérik. Ők 
viszik az egyetem jogarát, a nemzeti és egyetemi zászlókat és a Semmelweis kelyhet is.  A 
hajdúk ruházatának kötelező elemei: díszmente, sapka, fehér kesztyű, fehér ing, fekete alkalmi 
nadrág, fekete alkalmi cipő és fekete zokni. 
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II. AZ EGYETEMI ÜNNEPSÉGEK ÉS ARCULATI ELEMEIK 

Jelen fejezet a Semmelweis Egyetem alábbi összegyetemi jelentőségű ünnepségeinek és a 
nemzeti megemlékezéseinek arculati elemeit határozza meg: ünnepélyes tanévnyitó, Doctor 
Honoris Causa avatás (DHC), Dies Academicus (Egyetemi Nap) ünnepség, Semmelweis Nap, 
diplomaosztó ünnepség, orvosavató ceremónia, jubileumi díszoklevél átadó ünnepség; 1848-
49-es forradalom és szabadságharc évfordulója, 1956-os forradalom évfordulója.  
 
1. AZ EGYETEMI ÜNNEPSÉGEK ARCULATI ELEMEI 

1.1.  Az elnökség ünnepélyes bevonulása 

Egyes, a II fejezet 2. pontjában részletezett, nagy jelentőséggel bíró ünnepi alkalmakkor a 
Semmelweis Egyetem Szenátusa nyilvános ülést tart. A kiemelt ünnepélyek alkalmával a 
vezetők talárt és dékáni tisztségláncot viselnek. A bevonulási sorrend (abban az esetben, ha 
minden érintett tisztség és jelkép jelen van) a Gaudeamus igitur kezdetű egyetemi induló 
hangjaira: 

1. helyen hajdú egyetemi jogarral 
2. helyen hajdú a Semmelweis Kehellyel  
3. helyen hajdú a nemzeti zászlóval 
4. helyen a fenntartó képviselője (ha jelen van a rendezvényen) 
5. helyen hajdú az egyetemi zászlóval 
6. helyen rektor 
7. helyen kancellár 
8. helyen hajdú 
9. helyen rektorhelyettesek 
10. helyen hajdú 
11. helyen dékánok 
12. helyen hajdú 
13. helyen a doktori iskola elnöke 
14. helyen hajdú 

 

Az ünnepségek hagyományos folyamata az elnöki bevonulást követően: 

• Himnusz 
• Köszöntő beszédek a protokoll rangsornak megfelelően 
• Program, díjátadás 
• Rektori zárszó  
• Szózat 

Egyetemi vezetők kivonulása, miközben a Gaudeamus igitur szól. 
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1.2. Elnökségi asztal 
 
Az elnökség az egyetemi jellegű központi rendezvények esetén a bevonulást követően az ún. 
elnökségi asztalnál foglal helyet. Az ültetési sorrend az egyetemi protokoll szabályainak 
megfelelő: középen ül a rektor, jobbján a kancellár, majd a különböző tisztségek viselői a 
rangjuknak megfelelően követik egymást jobb és baloldalra váltakozva, jobb oldalról kezdve. 
Azonos tisztség esetén a hölgyek ülnek előbbre.  
 

2. HAGYOMÁNYOS EGYETEMI ÜNNEPSÉGEK A TANÉV KRONOLÓGIAI RENDJÉBEN 

2.1. Tanévnyitó ünnepség 

A rendezvény célja az egyetem soron következő tanévének ünnepélyes megnyitása, amely 
egyben nyilvános, ünnepi szenátusi ülés. Ekkor tesznek az első évfolyamokra beiratkozott 
hallgatók nyilvános esküt magyar, német és angol nyelven. Az ünnepség időpontja 
hagyományosan szeptember első vasárnapja, de rektori döntés értelmében más időpontban is 
tartható. 

Az eskütétel során a jogart tartó hajdú előre lép, őt közrefogja az egyetemi és a nemzeti 
zászlót tartó hajdú. Az elsőéves hallgatók néhány képviselője két oldalról a jogar mellé lép és 
az eskütétel során bal kezük mutató és középső ujjával megérintik a jogar valamely részét. A 
hallgatók képviselői fehér kesztyűt viselnek. Az eskütétel után a három hajdú visszalép eredeti 
helyére.  

Az ünnepségen az egyetemi jogar megjelenik. 

2.2. Doctor Honoris Causa (Tiszteletbeli Doktor) avatási ünnepség  

Az Egyetem az arra érdemes bel- és külföldi személyeket tiszteletbeli doktorrá (Doctor Honoris 
Causa) avatja nyilvános, ünnepi szenátusi ülésén. A kitüntető cím megszerzéséhez 
nemzetközileg elismert tudományos munkásság és az Egyetem érdekében kifejtett 
tevékenység szükséges abban a tudományágban, amelyben az Egyetem doktori fokozat 
odaítélésre jogosult. 

Az ünnepségen az egyetemi jogar megjelenik. 

2.3. Dies Academicus – az egyetem alapításának ünnepe 

Az ünnepség az egyetem szenátusának nyilvános, ünnepi ülése, amelyen átadják a Phd 
doktori, a kiváló PhD-oktatói kitüntetéseket és a karok előterjesztése alapján járó 
kitüntetéseket (pl.: címzetes egyetemi docens, címzetes főiskolai docens, magántanár, 
mesteroktató stb.). Az ünnepséget hagyományosan az orvoskar alapításának évfordulójához, 
november 7-hez közeli munkanapon tartja az egyetem. 
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Az egyetemi jogar ezen az ünnepségen megjelenik. 

2.4. Semmelweis Nap 

Semmelweis Ignác születésének évfordulója alkalmából rendezett egész napos ünnepség, 
amelyen az egyetem képviselői koszorúzással emlékeznek meg az egyetem névadójáról. A 
Semmelweis Nap alkalmából tartott nyilvános, ünnepi szenátusi ülésen kerülnek átadásra a 
Professor Emeritus és a Professor Honoris Causa címek. Időpontja a július 1-je, a magyar 
egészségügy napja előtti utolsó munkanap. 

A nyilvános, ünnepi szenátusi ülésen a jogar nem, de a Semmelweis Kehely megjelenik. 

2.5. A karok által szervezett egyéb egyetemi ünnepségek 

A karok diplomaosztói ünnepségén, az orvosavató ceremónián, a jubileumi díszoklevél átadó 
ünnepségen az egyetemi jogar megjelenhet a szervező kar döntésétől függően. 

3. NEMZETI MEGEMLÉKEZÉSEK 

3.1.  Az 1956-os forradalom és szabadságharc évfordulója alkalmából rendezett ünnepély  

A megemlékezésen elnökségi bevonulás nincs, az elnökség talárt nem, de tisztségláncot visel.  
A megemlékezés időpontja az október 23-a előtti utolsó munkanap. 

3.2. Megemlékezés az 1848/49-es forradalom és szabadságharc évfordulójáról 

Az ünnepségen az elnökség az 1.2. pontban jelzett sorrendben, a zászlók kíséretében bevonul, 
dékáni tisztségláncot visel, azonban talárt nem. Időpontja a március 15-e előtti utolsó 
munkanap.  
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III. A HIVATALI KOMMUNIKÁCIÓ NYOMTATOTT ARCULATI ELEMEI  

1. A HASZNÁLT BETŰTÍPUSOK, SZÍNEK 

A színes egyetemi levélpapírokon, névjegykártyákon, kiadványokon a Semmelweis Egyetem 
neve balra rendezve, fehér FRANKLIN GOTHIC BOOK betűtípussal, nagybetűs írásmóddal 
jelenik meg, „egyetemi kék” (lásd lejjebb) háttér előtt. 

 

Az egységek megnevezésének, címnek és a további szövegek számára fekete Times New 
Roman betűtípusok használatosak (a csatolt szerkezeti rajzoknak megfelelően). 

Az irodai kommunikációban a levélpapírok fejlécén és láblécén kívüli szövegben 
megengedettek a szokásos talpas és talpatlan betűtípusok, úgy mint Times New Roman, Arial, 
Cambria, Calibri, Garamond stb., azonban javasolt  törekedni a legjobb olvashatóság elérésére 
a betűtípus, a méret és a szín tekintetében.  

Az „egyetemi kék” szín:  

 

 

 

 

 

 
 

R 38  
G 71                  elektronikai kijelző színkóddal 
B 150 

C  100 
M 80                    
Y   0                   nyomdászati színkóddal 
K   0 

#1f4287            hexadecimális webszínkóddal 

 



24/39 

2. A LEVÉLPAPÍR 

A levélpapírok fej- és láblécében a  szervezeti egységre vonatkozó információk szerepelnek, továbbá a 
láblécből elérhető a szervezeti egység minősítésének megfelelő minőségirányítási szabvány logója.  

2.1.  Rektori és kancellári levélpapír 
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2.2.  A karok és egységek  levélpapírjai 
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3. BORÍTÉKOK 

C/4, C/5, C/6, LA/4 (francia)  
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4. NÉVJEGYKÁRTYA ÉS NÉVKITŰZŐ  

A névjegykártya szükség szerint idegen nyelveken is elkészíthető (pl. angol, német). 
A névjegykártyák papírtípusa: fehér 300 grammos műnyomó 
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A névkitűző formátuma igazodhat az adott tartó méretéhez.  

 

 

 

 



30/39 

IV. A DIGITÁLIS KOMMUNIKÁCIÓ ELEMEI 

1. WEBES MEGJELENÉS 

A Semmelweis Egyetem egységeinek weboldalai és közösségi profiljai alapvetően 
meghatározzák, milyen kép alakul ki az egyetemről az online világban. A honlapok egységes 
arculatukkal a látogatókat vizuálisan is egyértelműen tájékoztatják arról, hogy a Semmelweis 
Egyetem valamely honlapján járnak.  

1.1. Egyetemi honlapok  

Az egyetem központi honlapjainak meghatározó színe a kék szín. Az egyéb honlapok karonként egyedi 
színnel rendelkeznek. A színek használata mellett az egyetemi honlapoknak egységes fej- és lábléccel 
kell megjelenniük, amely azonos a mindenkori központi honlaprendszerben alkalmazott fej- és 
lábléccel.  

 

 

 

    

Az egyetem központi honlapjainak 
színe: #1f4287/sötétkék/ 

 Az Általános Orvostudományi 
Karhoz tartozó honlapok színe: 
#4d9de0 /kék/ 

 Az Egészségügyi Közszolgálati 
Karhoz tartozó honlapok színe: 
#00c7Bb9 /türkiz/ 

 

 

 

    

Az Egészségtudományi Karhoz 
tartozó honlapok színe: #c34242 
/sötétpiros/ 

 A Fogorvostudományi Karhoz 
tartozó honlapok színe: 
#64950b /zöld/ 

 A Gyógyszerésztudományi 
Karhoz tartozó honlapok színe: 
#dd8815 /mustár/ 

 

 

 

    

A Pető András Karhoz tartozó 
honlapok színe: # 885053 /bordó/ 

 A Doktori Iskolához tartozó 
honlapok színe: #B76BA3 /lila/ 

 A központi szervezeti egységek 
színe: #ffffff /fehér/ 

 

Az egyetemi honlapokon a honlap címsorainak betűtípusa Montserrat, az egyes bekezdések 
betűtípusa pedig PT Serif. 
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2. ELŐADÁSANYAGOK PREZENTÁCIÓS FORMÁI  
 
Az egyetem dolgozói oktatási célra, tudományos eredményeik bemutatására, munkájukkal kapcsolatos 
előadás tartásakor szabadon használhatják az egyetem és a karok címerével ellátott diákat. Az ettől 
eltérő esetekben az I. 2. és az I. 4. pontokban leírtak szerint kell eljárni.  Az alábbi diaminták segítségül 
szolgálhatnak az egyetem dolgozói számára. Használatuk javasolt. A prezentációk tervezésekor az 
alábbi két szempontnak kell megfelelni: az olvashatóság előbbre való, mint a dia díszítése, minden 
esetben meg kell jeleníteni az egyetem teljes nevét.   
 
2.1.  Prezentációs diaminták: 

A diák egyetemi címerrel illetve egyetemi és kari címerrel is ellátott, fehér illetve kék alapszínnel 
érhetőek el. 
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3.  AZ EMAIL ALÁÍRÁS 
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V. OKLEVELEK 

1. OKLEVÉLBORÍTÓ MINTA 

Az egyetemi diplomaoklevelek és azok borítójának megjelenését - a jogszabályi és egyetemi 
szabályzatokat figyelembe véve - a karok határozzák meg. A központi egyetemi díjakhoz 
tartozó okleveleket és érmeket bársonymappában adják át. 

A mappa A/4-es méretben készül. Jellemzői: sötétkék színű, bársonyos borítású, borítóján az 
egyetem ezüstözött monokróm címere látható. 
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2. OKLEVÉL MINTÁK  

Az egyetemi diplomaoklevelek megjelenését - a jogszabályi és egyetemi szabályzatokat 
figyelembe véve - a karok határozzák meg. Az egyetem egységei szükség esetén az alábbi 
oklevél mintákból válogathatnak. A minták segítségül szolgálhatnak az egyetem dolgozói 
számára, használatuk javasolt, de nem kötelező. 
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VI. EGYETEMI AJÁNDÉKTÁRGYAK  

 

Az egységek igényeiknek megfelelően készíttethetnek saját névvel, logóval ellátott ajándéktárgyat. A 
termékek kiválasztásakor elsődleges szempont, hogy azok jellegükben, paramétereikben megfeleljenek 
az egyetem által felállított irányadó normáknak és egyben illeszkedjenek a célcsoport elvárásaihoz. 

Olyan reklámajándékok terjesztése, illetve forgalmazása fogadható csak el, amelyek összhangban 
vannak a Semmelweis Egyetem elveivel, szellemiségével, küldetésével.  Az ajándéktárgyaknak az 
egyetem presztízsét kell tükrözniük, mind a magas, mind az alacsonyabb árkategóriás reprezentációs 
tárgyak esetében.  Nem készíttethetőek az élet kioltására, az egészség veszélyeztetésére alkalmasnak 
bizonyuló tárgyak, valamint az ajándékok formája, mintája, funkciója nem lehet illetlen, kirekesztő, 
vallási vagy politikai meggyőződést sértő. 

Minden célcsoport és minden árkategória esetén törekedni kell az elérhető legjobb minőségre. 

Javasolt emblémázási lehetőségek: 

• Egyetemi címer: heraldikailag releváns színezéssel vagy monokróm változatban 
• Semmelweis Egyetem felirat: sötét alapon fehér színnel, világos alapon sötétkék színnel 

Felhasználható betűtípusok:  
Talpatlan:  Franklin Gothic Medium, Franklin Gothic Book 
Talpas:   Times New Roman 

• Saját logóval, emblémával ellátott ajándéktárgy készíttetése esetén az egységek az 
ajándéktárgy anyagának és méretének, illetve az emblémázás felületének megfelelő logót 
használják (szükség esetén monokróm logó választása) 
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Az arculati kézikönyvben található minták letölthetőek  
a Kommunikációs és Rendezvényszervezési Igazgatóság honlapjáról: 

http://semmelweis.hu/kommunikacio/  

 

http://semmelweis.hu/kommunikacio/
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