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I. A JUBILEUMI ÉVHEZ KAPCSOLÓDÓ ARCULATI KÉZIKÖNYV CÉLJA ÉS ALKALMAZÁSA
A Semmelweis Egyetem a 2019/2020-as tanévben ünnepli alapításának 250. évfordulóját. A
jubileum alkalmából a Kommunikációs és Rendezvényszervezési Igazgatóság külön, az ünnepi
tanév során alkalmazandó arculati elemeket terveztetett az emlékévet koordináló
szervezőbizottság jóváhagyásával, melyek formai és tartalmi elemeit és azok használatát jelen
arculati kézikönyv szabályozza.
A kézikönyv célja, hogy könnyen felismerhető és beazonosítható, a megszokottól eltérő,
azonban abból továbbgondolt arculatot teremtsen a 250 éves Semmelweis Egyetem számára
a jubileumi tanév során. Célunk, hogy kifejezze az egyetem önmagáról és 250 éves
hagyományáról, történetéről alkotott képét, valamint azt a presztízst, mely az oktatás, kutatás
és betegellátás területén jellemzi az egyetemet. A kézikönyv a szervezeti egységek és az
egyetemi polgárok számára kíván útmutatót adni annak érdekében, hogy az intézmény
mindenkor egységes ünnepi arculattal jelenjen meg a nyilvánosság előtt a jubileumi emlékév
alatt.
A jubileumi arculati kézkönyvben foglaltakat valamennyi olyan esetben alkalmazni kell, amikor
a 2019/2020-as tanévben a Semmelweis Egyetem, vagy annak valamely szervezeti egysége
hivatalosan – akár online, akár offline – megjelenik, így kiemelten fontos, hogy az egyetem
képviseletét ellátó valamennyi személy, szervezeti egység egységesen, változtatás nélkül
használja az arculati elemeket. Az arculati kézikönyv szakmai felügyeletét az egyetem
Kommunikációs és Rendezvényszervezési Igazgatósága látja el.
A jubileumi 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 külön
engedélyhez kötött.
A jelen dokumentumban nem szabályozott megjelenési formákra a mindenkor hatályos
egyetemi Arculati Kézikönyv vonatkozik.
A levélpapír, a boríték, a prezentáció és az oklevél sablonok letölthetők magyar és angol
nyelven http://semmelweis.hu/250 címen elérhető jubileumi honlapról.
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II. A SEMMELWEIS EGYETEM JUBILEUMI ÉVÉHEZ KAPCSOLÓDÓ MEGHATÁROZÓ ARCULATI
ELEMEK

II. 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 márka” erősítése
minden egység 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 belső használatban fogadható el.
Az egyes szervezeti egységek hivatalos megjelenéseik alkalmával (pl. konferencia, sajtóesemény,
kiadvány, publikáció, stb.), önmaguk definiálásakor is kötelezően jelzik a nyilvánosság felé, hogy a
Semmelweis Egyetem intézményeként működnek

II.2. JUBILEUMI MOTTÓ

magyarul:

Oktatás, kutatás, gyógyítás: 250 éve az egészség
szolgálatában

angolul:

250 years of EXCELLENCE in medical education,
research & innovation and healthcare

németül:

250 Jahre EXZELLENZ in medizinischer Lehre,
Forschung & Innovation und Krankenversorgung)

A márkaépítés eszköze a megfelelő mottó, jelmondat használata is, melynek pontos használata minden
egyetemi polgár közös feladata annak érdekében, hogy az egyetemről kialakított egységes külső és
belső képet erősítse.
A mottó intézményi értelmezésben tradíciók, alkotások szemléletére, szellemére, az általa
legfontosabbnak tartott értékekre utal, így a mottóhasználat során csak a teljes jelmondat használata
megengedett.
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II. 2. A JUBILEUMI ÉV EGYETEMI CÍMERE ÉS LOGÓJA
A Semmelweis Egyetem az alapításának 250. évfordulója alkalmából egy ünnepélyes, tradicionális
stílusú jubileumi címert valamint egy modern, letisztult külsejű logót terveztetett. A címer és a logó
felhasználását jelen arculati kézikönyvben nem szabályozott megjelenések esetén az emlékévet
koordináló szervezőbizottság vezetője és a rektor engedélyezheti, különös tekintettel a nem saját
szerkesztésű kiadványok és nem egyetemi szervezésű rendezvények esetén.

II.2.1. A Semmelweis Egyetem jubileumi címere és használatára vonatkozó szabályok
A jubileumi címer a – hagyományos egyetemi címer helyett– az emlékév teljes időtartama alatt az
intézmény első számú jelképe, mely az egyetem képi beazonosítása mellett a jubileumi évre való
figyelemfelhívást is szolgálja. A címernek szerepelnie kell minden hivatalos külső- vagy belső
kommunikációs megjelenés esetén, digitális és nyomtatott formában is (pl. meghívók, levélpapírok,
stb.) Az emlékévben összegyetemi szintű kommunikáció esetén az egyetem jubileumi címere, kari
kommunikáció esetén a jubileumi egyetemi és a kari címerek együttes szerepeltetése engedélyezett.
A címer felhasználása során tilos az eltérés a megadott arányoktól, a betűtípus, vagy a grafikus elemek
megváltoztatása. Színes címer használatakor csak a heraldikailag helyes színek használhatóak.

Monokróm változatok:
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II.2.2. A Semmelweis Egyetem jubileumi logója
A jubileumi évhez kapcsolódóan letisztult formájú, modern logók is készültek színes és
monokróm változatban is. Ennek használata megengedett a jubileumi év folyamán az
informálisabb célú kommunikáció esetén (pl. hallgatói ajándéktárgyak, ruhadarabok, stb.)

A jubileumi logó monokróm változatai angol és magyar nyelven:
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III. A HIVATALI KOMMUNIKÁCIÓ ARCULATI ELEMEI
III.1. A HASZNÁLT BETŰTÍPUSOK, SZÍNEK
A színes egyetemi levélpapírokon, névjegykártyákon, kiadványokon a Semmelweis Egyetem
neve balra rendezve, fehér FRANKLIN GOTHIC BOOK nagybetűs írásmóddal jelenik meg,
„egyetemi kék” háttér előtt.

SEMMELWEIS EGYETEM
Az „egyetemi kék” szín: PANTONE Reflex Blue Pc
R 38
G 71
B 150
C 100
M 80
Y 0
K 0
#1f4287

elektronikai kijelző színkóddal

nyomdászati színkóddal

hexadecimális webszínkóddal

A fejlécben és a láblécben található elválasztó vonalak színe arany.
R 155
G 132
B 81
C 38
M 42
Y 77
K 10
#9b8451

elektronikai kijelző színkóddal

nyomdászati színkóddal

hexadecimális webszínkóddal

Az irodai kommunikációban a levélpapírok fejlécén és láblécén kívüli szövegben
megengedettek a szokásos talpas és talpatlan betűtípusok, úgymint Times New Roman, Arial,
Cambria, Calibri, Garamond stb., azonban javasolt törekedni a legjobb olvashatóság elérésére
a betűtípus, a méret és a szín tekintetében.
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III.2. NÉVJEGYKÁRTYA
A jubileumi névjegykártya minta használata kötelező.
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III.3. LEVÉLPAPÍROK
A jubileumi levélpapír használata kötelező a a hivatalos levelezés során a teljes 2019/2020-as tanév
során.
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III.4. BORÍTÉKOK
C/5 és LA/4 (francia) méretben színes és monokróm kivitelben magyar nyelven. Használata
kötelező.
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III.5. ELŐADÁSANYAGOK PREZENTÁCIÓS FORMÁI
Az egyetem dolgozói oktatási célra, tudományos eredményeik bemutatására, munkájukkal kapcsolatos
előadás tartásakor kötelezően használják az egyetem jubileumi címerével ellátott diákat.
A jubileumi diaminták fehér illetve kék alapszínnel érhetők el egy, illetve két címeres változatban.

III.5.1. Fehér hátterű diaminta cím és prezentációs mintái egy címerrel:
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III.5.2. Fehér hátterű diaminta cím- és prezentációs mintái két címerrel:
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III.5.3. Kék hátterű diaminta cím- és prezentációs mintái egy címerrel:
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III.5.4. Kék hátterű diaminta cím-és prezentációs mintái két címerrel:
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III.6. OKLEVELEK
Az oklevélminták álló és fekvő formátumban készültek el, használatuk kötelező.
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III.7. E-MAIL ALÁÍRÁS MINTA
Az alábbi e-mail aláírásminta a használt levelezőrendszerben beállítható és csatolható minden kimenő
e-mailhez. Az aláírás minta használata kötelező.
A GroupWise levelezőrendszerre vonatkozó beállítás részletes technikai segédlete a KRI honlapjának
„Arculat” főmenüpontjában elérhető.
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KÉSZÜLT:
2019.
ÍRTA ÉS SZERKESZTETTE:
Kommunikációs és Rendezvényszervezési Igazgatóság
GRAFIKAI TERVEK:
Print Volume Kft.

Az arculati kézikönyvben található minták és sablonok letölthetők
a Jubileumi emlékév honlapjáról:
http://semmelweis.hu/250/
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