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Az egyes fejezetpontokra kattintva 
a kívánt fejezet jelenik meg .
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A Semmelweis Egyetem 
karai és hivatalos rövidítésük 

Magyarul
Angolul
Németül

Magyarul
Angolul
Németül

Magyarul
Angolul
Németül

Magyarul
Angolul
Németül

Magyarul
Angolul
Németül

Magyarul
Angolul
Németül

ÁLTALÁNOS ORVOSTUDOMÁNYI KAR (ÁOK)
FACULTY OF MEDICINE
MEDIZINISCHE FAKULTÄT

EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI KAR (ETK)
FACULTY OF HEALTH SCIENCES
FAKULTÄT FÜR GESUNDHEITSWISSENSCHAFTEN

EGÉSZSÉGÜGYI KÖZSZOLGÁLATI KAR (EKK)
FACULTY OF HEALTH AND PUBLIC ADMINISTRATION
FAKULTÄT FÜR ÖFFENTLICHE DIENSTE IM GESUNDHEITSWESEN

FOGORVOSTUDOMÁNYI KAR (FOK)
FACULTY OF DENTISTRY
FAKULTÄT FÜR ZAHNHEILKUNDE

GYÓGYSZERÉSZTUDOMÁNYI KAR (GYTK)
FACULTY OF PHARMACEUTICAL SCIENCES
FAKULTÄT FÜR PHARMAZEUTISCHE WISSENSCHAFTEN

PETŐ ANDRÁS KAR (PAK)
ANDRÁS PETŐ FACULTY
ANDRÁS PETŐ FAKULTÄT
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ÁLTALÁNOS ORVOSTUDOMÁNYI KAR (ÁOK)
RGB: 77/157/224
HEX: #4d9de0
CMYK: 65/27/0/0

EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI KAR (ETK)
RGB: 195/66/66
HEX: #c34242
CMYK: 17/88/76/5

EGÉSZSÉGÜGYI KÖZSZOLGÁLATI KAR (EKK)
RGB: 0/199/185
HEX: #00c7b9
CMYK: 69/0/36/0

FOGORVOSTUDOMÁNYI KAR (FOK)
RGB: 100/149/11
HEX: #64950b
CMYK: 66/22/100/5

GYÓGYSZERÉSZTUDOMÁNYI KAR (GYTK)
RGB: 221/136/21
HEX: #dd8815
CMYK: 12/53/100/0

PETŐ ANDRÁS KAR (PAK)
RGB: 136/80/83
HEX: #885053
CMYK: 38/71/57/23

A Semmelweis Egyetem karai – 
színhasználat
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A szerkesztés során – azonos méretű befoglaló körformánál – 
a kar pajzselemét szükséges lekicsinyíteni az egyetemi logó 
arányaihoz képest, mivel a karok szöveges megnevezése több 
helyet vesz igénybe . 

A kari címerek vektoros szerkesztése 1920x1080 pixel méretű 
file-ban történt. A megrajzolt elemek általános vonalvastagsága 
ebben az esetben 1.73 pt.

A Semmelweis Egyetem karai – 
címerarányok

300 px

100% 80%

240 px

Eredeti egyetemi címer Kari címer alap

A pajzs kisebb a körcímeren belül az egyetemi logó arányaihoz 
képest .  A kicsinyítésének mértéke a körcímeren belül, az egye-
temi címer arányaihoz képest 20 százalék.
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A Semmelweis Egyetem karai – 
címerarányok és betűhasználat

alapmotívumok és feliratok 

A korona és a kapcsos könyvet tartó kéz az egyetemi címer 
mintájára minden kar címerében megtalálható (stilizálva),  
így adva egységes keretet .

 
A stilizált motívumból a zsúfoltság elkerülése és a kisebb méret 
végett elhagyásra került a kézelő szaggatott mintája és a könyv 
belső vonalai.

A kari címerekben a feliratok arculati kiegészítő Noto Serif 
Regular fonttal használatosak . 
Az egy- és kétsoros szöveg pozicionálásánál a betűméretek 
lettek kicsinyítve .

Az évszámok kiemelésre kerülnek (Montserrat Regular fonttal; 
normál, nem ugráló karakterekkel), a kar latin megnevezésétől 
2 vagy 3 db csillag motívummal elválasztva.

Egyetemi címerben
található motívum

Kari, stilizált motívum

Egyetemi címer Rövid feliratot tartalmazó
kari címer

Hosszabb feliratot tartalmazó
kari címer

Montserrat Regular,
normál (nem ugráló) 
karakterekkel

Noto Serif Regular
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i. feJezet  

Általános 
Orvostudományi Kar
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Benyúló kar Zöld hármashalom

Olajág

Piros alapháttér

Szent Korona

Cserfaág

Apostoli szent kereszt

Kapcsos könyv

a címer heraldikai leírása

Álló, hegyes talpú pajzs felső, vörös mezejében zöld hármashal-
mon nyugvó ezüst kettőskereszt. Alul, kék pajzstalpban jobb-
ról alkartól benyúló, fehér ruhás természetes kar aranybarna 
kötésű kapcsos könyvet tart. A pajzson a Szent Korona 
nyugszik. A pajzsot balról cserfaág, jobbról olajág övezi.

Az Általános Orvostudományi Kar címerének belső felirata: 
 
FACULTAS MEDICA, külső körirata: UNIVERSITAS 
BUDAPESTINENSIS DE SEMMELWEIS NOMINATA *1769*

A címer megjelenítésére vonatkozó szabályok az arculati kézi-
könyv első fejezetének 10-28. oldalán olvashatók. Összegye-
temi szintű kommunikáció esetén az egyetem címere, kari 
kommunikáció esetén az egyetemi és/vagy a kari címerek  
szerepeltetése engedélyezett .

A kar címerének felhasználásáról, valamint a jelen arculati kézi-
könyv által nem szabályozott grafikai kérdésekkel kapcsolatban 
a Brand és Marketing Igazgatóság javaslatai az irányadóak.

Monokróm verzió Színes verzió

Címer
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SEMMELWEIS EGYETEM 
ÁLTALÁNOS ORVOSTUDOMÁNYI KAR 

 

Tisztség / beosztás pl. Dékán, igazgató, stb. 
DR. MINTA MIHÁLY 

Iktatószám: 102924/KKRSI/2021 
 
Tárgy: Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh  
euismod tincidunt ut laoreet dolore 
 
 
Tisztelt Rektor Úr! 
Tisztelt Kancellár Asszony! 
Tisztelt Rektorhelyettes Asszony! Tisztelt Rektorhelyettes Úr! 
Tisztelt Dékán Asszony! Tisztelt Dékán Úr! 
Tisztelt Kabinetvezető Asszony! 
Tisztelt Kabinetvezető-helyettes Asszony! 
Tisztelt Főigazgató Asszony! 
 
 
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut 
laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation 
ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in 
hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero 
eros et accumsan et Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh 
euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis 
nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem 
vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat 
nulla facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit 
augue duis dol 
 
 
 
Budapest, 2021. október 11. 
 
 
 
Tisztelettel: 
 
Prof. Dr. Minta Mihály 
Beosztás / Titulus 
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Tisztelettel: 
 
Prof. Dr. Minta Mihály 
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Levélpapír

A karok általános célú levélpapírjain a fejlécben az adott kar 
címerének monokróm változata használandó. Az egyetem 
színes, kis méretű fekvő logója a láblécben bal oldalon kerül 
elhelyezésre .

Az SGS rendszertanúsítási jelképet csak az egyetem minő-
ségbiztosított egységei használhatják. A tanúsítási jelkép csak 
minta, adott egységre vonatkozó, aktuális minőségbiztosítási 
logó használandó.
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1085 Budapest, Üllői út 26. 
1428 Budapest, Pf. 2. 
 

 

Címzett neve 

és címe 

A különböző méretű borítékok azonos margó méretekkel és 
címzéssel rendelkeznek, csak a borítékok mérete változik.

Az egyetemi borítékok négy szabványos méretben készültek:
LC4 (324 × 229 mm), LC5 (229 × 162 mm), 
LC6 (162 × 114 mm), LA4 (Francia, 220 × 110 mm)

Borítékok
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Prof Dr. Minta Dominika
MD Dsc
Titulus / Beosztás

1085 Budapest, Üllői út 26.
+36 1 459 1500
semmelweis.hu/aok

+36 20 123 456
minta.dominika@semmelweis-univ.hu

semmelweis egyetem
általános orvostudományi kar

egyéb intézmény neve, ha szükséges

A kari névjegykártyák 90 × 55 mm-es méretűek és két oldalasak.

Az előoldalon az adott személy és az egyetem karának 
elérhetőségei, a hátoldalon pedig fehér háttéren az egyetem 
kisméretű fekvő logója és egy dekoratív alnyomat található.

Általános kari névjegykártya

Montserrat Bold 7 pt, All Small Caps + 60 ritkítás

Kari címer monokróm változata

90 × 55 mm

25 mm 5 mm

Montserrat Regular 7 pt

Montserrat Bold 11 pt, sortávolság 7 pt
Kisméretű egyetemi logó

Montserrat Italic 8 pt
Montserrat Regular 7 pt, All Small Caps
Montserrat Regular 7 pt

Alnyomatként a cserfaág,
világos arany,
20%-os áttetszőség

Alnyomatként az egyetemi címer,
világos arany, 10%-os áttetszőség

előoldal hátoldal

5
 m

m
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Monokróm verzió A menüsor színe

RGB: 77/157/224
HEX: #4d9de0

A kar honlapja

A karok honlapjának fejlécében az adott kar monokróm címere 
jelenik meg. Az alatta található menüsor az adott kar színét 
kapja .
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A kari e-mail aláírások esetében az egyetem karának címerét 
használjuk, így nem nyelvspecifikus a latin körfelirat miatt.
Az e-mail aláírások elkészítésének módja levelezőrendszeren-
ként eltérhet, ezért ezek beállítása az Informatikai Igazgatóság 
hatáskörét képezi .

E-mail aláírás

e-mail aláírás szerkezeti felépítése

360 px

2 pt vastag lénia

Trebuchet MS Bold All Caps 18 pt
Trebuchet MS Regular 12 pt

Trebuchet MS Bold All Caps 10 pt + 40 ritkítás
Trebuchet MS Bold All Caps 10 pt + 70 ritkítás

Trebuchet MS Regular 10 pt, 10.5 sortávolság

94 px 52 px

120 px
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DR. MINTA DOMINIKA

SEMMELWEIS EGYETEM

1085 Budapest, Üllői út 26.
+36 20 123 4567
minta.dominika@semmelweis-univ.hu

ÁLTALÁNOS ORVOSTUDOMÁNYI KAR

TITULUS / BEOSZTÁS

NÉV BOLD 18 PT

EGYETEM NEVE BOLD 12 PT

levelezési címe regular 10 pt
telefonszáma regular 10 pt
email címe regular 10 pt

INTÉZET NEVE BOLD 10 PT

TITULUS REGULAR 12 PT
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A jelen Power Point sablon szabadon felhasználható egyetemi 
előadások, prezentációk alkalmával, hallgatók és dolgozók által 
egyaránt .

A nyitó- és záró diákon az egyetem címere mellett megjele-
nik az adott kar címere is . A tartalmi diák láblécében pedig az 
adott kar színe látható, mint design elem.

Power Point sablon

Előadás alcíme 

Előadás címe 

Dr. Minta Mihály 

ÁLTALÁNOS ORVOSTUDOMÁNYI KAR 

Szervezeti egység neve, 
ha hosszabb a sor két sorba tördelve 

Dr. Minta Mihály, 
titulus 

Felsorolás és táblázat 

• Felsorolás 
• Pontokba szedve 
• Rövid címek, címszavak 

 

Oszlop 1 Oszlop 2 Oszlop 3 Oszlop 4 Oszlop 5 

Szervezeti egység neve, 
ha hosszabb a sor két sorba tördelve 

Dr. Minta Mihály, 
titulus 

Szervezeti egység neve, 
ha hosszabb a sor két sorba tördelve 

Dr. Minta Mihály, 
titulus 

Szöveges dia 

• Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do 
eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut 
enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris 
nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in 
reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla 
pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in 
culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum. 

Szervezeti egység neve, 
ha hosszabb a sor két sorba tördelve 

Dr. Minta Mihály, 
titulus 

Diagram oldal címe 

4
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2.
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1.8
 

2.
8 
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KATEGÓRIA 1  KATEGÓRIA 2  KATEGÓRIA 3  KATEGÓRIA 4  

DIAGRAMCÍM 
1. adatsor 2. adatsor 3. adatsor

Köszönöm a figyelmet! 
Dr. Minta Mihály 

1920 × 1080 px

Szervezeti egység neve, 
ha hosszabb a sor két sorba tördelve 

Dr. Minta Mihály, 
titulus 

• Felsorolás 
• Pontokba szedve 
• Rövid címek, 

címszavak 

Felsorolás 
és kép 
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ii. feJezet  

Egészségtudományi Kar

arculati kézikönyv a semmelweis egyetem karai 2022



Benyúló kar

Olajág

Piros alapháttér

Cserfaág

Ágra tekeredő kígyó

Hét zöld levelű ág

Kapcsos könyv

a címer heraldikai leírása

Álló, hegyes talpú pajzs vörös mezejében, a pajzstalpban 
lebegő, hét zöld levelű ágra tekeredő, jobbra tekintő,  
kiöltött nyelvű kígyó. Alul, kék pajzstalpban jobbról  
alkartól benyúló, fehér ruhás természetes kar aranybarna  
kötésű kapcsos könyvet tart. A pajzson a Szent Korona 
nyugszik. A pajzsot balról cserfaág, jobbról olajág övezi.

A Egészségtudományi Kar címerének belső felirata: 
 
FACULTAS SANITARIA, külső körirata: UNIVERSITAS  
BUDAPESTINENSIS DE SEMMELWEIS NOMINATA *1975*

A címer megjelenítésére vonatkozó szabályok az arculati kézi-
könyv első fejezetének 10-28. oldalán olvashatók. Összegye-
temi szintű kommunikáció esetén az egyetem címere, kari 
kommunikáció esetén az egyetemi és/vagy a kari címerek  
szerepeltetése engedélyezett .

A kar címerének felhasználásáról, valamint a jelen arculati kézi-
könyv által nem szabályozott grafikai kérdésekkel kapcsolatban 
a Brand és Marketing Igazgatóság javaslatai az irányadóak.

Monokróm verzió Színes verzió

Címer

Szent Korona
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Cím: 1088 Budapest,Vas u. 17. 
Postacím: 1088 Budapest,Vas u. 17.; 1428 Budapest, Pf. 2. 
E-mail: info@se-etk.hu 
Tel.: (+36-1) 486-4800 
semmelweis.hu/etk 
 

SEMMELWEIS EGYETEM 
EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI KAR 

 

Tisztség / beosztás pl. Dékán, igazgató, stb. 
DR. MINTA MIHÁLY 

Iktatószám: 102924/KKRSI/2021 
 
Tárgy: Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh  
euismod tincidunt ut laoreet dolore 
 
 
Tisztelt Rektor Úr! 
Tisztelt Kancellár Asszony! 
Tisztelt Rektorhelyettes Asszony! Tisztelt Rektorhelyettes Úr! 
Tisztelt Dékán Asszony! Tisztelt Dékán Úr! 
Tisztelt Kabinetvezető Asszony! 
Tisztelt Kabinetvezető-helyettes Asszony! 
Tisztelt Főigazgató Asszony! 
 
 
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut 
laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation 
ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in 
hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero 
eros et accumsan et Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh 
euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis 
nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem 
vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat 
nulla facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit 
augue duis dol 
 
 
 
Budapest, 2021. október 11. 
 
 
 
Tisztelettel: 
 
Prof. Dr. Minta Mihály 
Beosztás / Titulus 
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Postacím: 1088 Budapest,Vas u. 17.; 1428 Budapest, Pf. 2. 
E-mail: info@se-etk.hu 
Tel.: (+36-1) 486-4800 
semmelweis.hu/etk 
 

SEMMELWEIS EGYETEM 
EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI KAR 

 

Tisztség / beosztás pl. Dékán, igazgató, stb. 
DR. MINTA MIHÁLY 

Iktatószám: 102924/KKRSI/2021 
 
Tárgy: Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh  
euismod tincidunt ut laoreet dolore 
 
 
Tisztelt Rektor Úr! 
Tisztelt Kancellár Asszony! 
Tisztelt Rektorhelyettes Asszony! Tisztelt Rektorhelyettes Úr! 
Tisztelt Dékán Asszony! Tisztelt Dékán Úr! 
Tisztelt Kabinetvezető Asszony! 
Tisztelt Kabinetvezető-helyettes Asszony! 
Tisztelt Főigazgató Asszony! 
 
 
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut 
laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation 
ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in 
hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero 
eros et accumsan et Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh 
euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis 
nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem 
vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat 
nulla facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit 
augue duis dol 
 
 
 
Budapest, 2021. október 11. 
 
 
 
Tisztelettel: 
 
Prof. Dr. Minta Mihály 
Beosztás / Titulus 
 
 

Levélpapír

A karok általános célú levélpapírjain a fejlécben az adott kar 
címerének monokróm változata használandó. Az egyetem 
színes, kis méretű fekvő logója a láblécben bal oldalon kerül 
elhelyezésre .

Az SGS rendszertanúsítási jelképet csak az egyetem minő-
ségbiztosított egységei használhatják. A tanúsítási jelkép csak 
minta, adott egységre vonatkozó, aktuális minőségbiztosítási 
logó használandó.

Levélpapír
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SEMMELWEIS EGYETEM 
EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI KAR 
1088 Budapest, Vas u. 17. 
1428 Budapest, Pf. 2. 
 

 

Címzett neve 

és címe 

A különböző méretű borítékok azonos margó méretekkel és 
címzéssel rendelkeznek, csak a borítékok mérete változik.

Az egyetemi borítékok négy szabványos méretben készültek:
LC4 (324 × 229 mm), LC5 (229 × 162 mm), 
LC6 (162 × 114 mm), LA4 (Francia, 220 × 110 mm)

Borítékok
 

SEMMELWEIS EGYETEM 
EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI KAR 
1088 Budapest, Vas u. 17. 
1428 Budapest, Pf. 2. 
 

 

Címzett neve 

és címe 

 

SEMMELWEIS EGYETEM 
EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI KAR 
1088 Budapest, Vas u. 17. 
1428 Budapest, Pf. 2. 

 

Címzett neve 

és címe 

SEMMELWEIS EGYETEM 
EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI KAR 

1088 Budapest, Vas u. 17. 

1428 Budapest, Pf. 2. 
 

 
Címzett neve 

és címe 
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Prof Dr. Minta Dominika
MD Dsc
Titulus / Beosztás

1088 Budapest, Vas u. 17.
+36 1 486 4800
semmelweis.hu/etk

+36 20 123 456
minta.dominika@semmelweis-univ.hu

semmelweis egyetem
egészségtudományi kar

egyéb intézmény neve, ha szükséges

A kari névjegykártyák 90 × 55 mm-es méretűek és két oldalasak.

Az előoldalon az adott személy és az egyetem karának 
elérhetőségei, a hátoldalon pedig fehér háttéren az egyetem 
kisméretű fekvő logója és egy dekoratív alnyomat található.

Általános kari névjegykártya

Montserrat Bold 7 pt, All Small Caps + 60 ritkítás

Kari címer monokróm változata

90 × 55 mm

25 mm 5 mm

Montserrat Regular 7 pt

Montserrat Bold 11 pt, sortávolság 7 pt
Kisméretű egyetemi logó

Montserrat Italic 8 pt
Montserrat Regular 7 pt, All Small Caps
Montserrat Regular 7 pt

Alnyomatként a cserfaág,
világos arany,
20%-os áttetszőség

Alnyomatként az egyetemi címer,
világos arany, 10%-os áttetszőség

előoldal hátoldal

5
 m

m
arculati kézikönyv a semmelweis egyetem karai 2022 II. fejezet  egészségtudomÁnyI Kar | általános kari névJegykártya 37



Monokróm verzió A menüsor színe

RGB: 195/66/66
HEX: #c34242

A kar honlapja

A karok honlapjának fejlécében az adott kar monokróm címere 
jelenik meg. Az alatta található menüsor az adott kar színét 
kapja .
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A kari e-mail aláírások esetében az egyetem karának címerét 
használjuk, így nem nyelvspecifikus a latin körfelirat miatt.
Az e-mail aláírások elkészítésének módja levelezőrendszeren-
ként eltérhet, ezért ezek beállítása az Informatikai Igazgatóság 
hatáskörét képezi .

E-mail aláírás

e-mail aláírás szerkezeti felépítése

360 px

2 pt vastag lénia

Trebuchet MS Bold All Caps 18 pt
Trebuchet MS Regular 12 pt

Trebuchet MS Bold All Caps 10 pt + 40 ritkítás
Trebuchet MS Bold All Caps 10 pt + 70 ritkítás

Trebuchet MS Regular 10 pt, 10.5 sortávolság
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DR. MINTA DOMINIKA

SEMMELWEIS EGYETEM

1088 Budapest, Vas u. 17.
+36 20 123 4567
minta.dominika@semmelweis-univ.hu

EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI KAR

TITULUS / BEOSZTÁS

NÉV BOLD 18 PT

EGYETEM NEVE BOLD 12 PT

levelezési címe regular 10 pt
telefonszáma regular 10 pt
email címe regular 10 pt

INTÉZET NEVE BOLD 10 PT

TITULUS REGULAR 12 PT

arculati kézikönyv a semmelweis egyetem karai 2022 II. fejezet  egészségtudomÁnyI Kar | e-mail aláírás 41



A jelen Power Point sablon szabadon felhasználható egyetemi 
előadások, prezentációk alkalmával, hallgatók és dolgozók által 
egyaránt .

A nyitó- és záró diákon az egyetem címere mellett megjele-
nik az adott kar címere is . A tartalmi diák láblécében pedig az 
adott kar színe látható, mint design elem.

Power Point sablon

Előadás alcíme 

Előadás címe 

Dr. Minta Mihály 

EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI KAR 

Szervezeti egység neve, 
ha hosszabb a sor két sorba tördelve 

Dr. Minta Mihály, 
titulus 

Felsorolás és táblázat 

• Felsorolás 
• Pontokba szedve 
• Rövid címek, címszavak 

 

Oszlop 1 Oszlop 2 Oszlop 3 Oszlop 4 Oszlop 5 

Szervezeti egység neve, 
ha hosszabb a sor két sorba tördelve 

Dr. Minta Mihály, 
titulus 

Szervezeti egység neve, 
ha hosszabb a sor két sorba tördelve 

Dr. Minta Mihály, 
titulus 

Szöveges dia 

• Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do 
eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut 
enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris 
nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in 
reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla 
pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in 
culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum. 

Szervezeti egység neve, 
ha hosszabb a sor két sorba tördelve 

Dr. Minta Mihály, 
titulus 

Diagram oldal címe 
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KATEGÓRIA 1  KATEGÓRIA 2  KATEGÓRIA 3  KATEGÓRIA 4  

DIAGRAMCÍM 
1. adatsor 2. adatsor 3. adatsor

Köszönöm a figyelmet! 
Dr. Minta Mihály 

1920 × 1080 px

Szervezeti egység neve, 
ha hosszabb a sor két sorba tördelve 

Dr. Minta Mihály, 
titulus 

• Felsorolás 
• Pontokba szedve 
• Rövid címek, 

címszavak 

Felsorolás 
és kép 
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iii. feJezet  

Egészségügyi 
Közszolgálati Kar

arculati kézikönyv a semmelweis egyetem karai 2022



Benyúló kar

Olajág

Piros alapháttér

Cserfaág

Földgömb

Emberalakok

Kapcsos könyv

a címer heraldikai leírása

A pajzs felső, téglalap alakú részében egymás kezét fogó  
emberalakok (6 fél emberalak, és 1 teljes emberalak) helyez-
kednek el, akik egy földgömböt fognak közre . A teljes kép 
ugyanakkor egy idegsejtet formáz, amelynek magját a 
földgömb, dendriteit a földgömböt körülvevő fél emberalakok, 
axonját pedig az alsó, teljes emberalak adja. Alul, kék pajzs-
talpban jobbról alkartól benyúló, fehér ruhás természetes kar 

aranybarna kötésű kapcsos könyvet tart. A pajzson a Szent 
Korona nyugszik. A pajzsot balról cserfaág, jobbról olajág övezi.

Az Egészségügyi Közszolgálati Kar címerének belső felirata: 
 
FACULTAS RERUM SANITARIARUM ET MINISTERIORUM 
PUBLICORUM, külső körirata: UNIVERSITAS BUDAPESTI-
NENSIS DE SEMMELWEIS NOMINATA *2010*

A címer megjelenítésére vonatkozó szabályok az arculati kézi-
könyv első fejezetének 10-28. oldalán olvashatók. Összegye-
temi szintű kommunikáció esetén az egyetem címere, kari 
kommunikáció esetén az egyetemi és/vagy a kari címerek  
szerepeltetése engedélyezett .

A kar címerének felhasználásáról, valamint a jelen arculati kézi-
könyv által nem szabályozott grafikai kérdésekkel kapcsolatban 
a Brand és Marketing Igazgatóság javaslatai az irányadóak.

Monokróm verzió Színes verzió

Címer

Szent Korona
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Cím: 1091 Budapest, Üllői út 25. 
Postacím: 1091 Budapest, Üllői út 25.; 1428 Budapest, Pf. 2. 
E-mail: dekani@ekk.sote.hu 
Tel.: (+36-1) 459-1500 
semmelweis.hu/ekk 
 

SEMMELWEIS EGYETEM 
EGÉSZSÉGÜGYI KÖZSZOLGÁLATI KAR 

 

Tisztség / beosztás pl. Dékán, igazgató, stb. 
DR. MINTA MIHÁLY 

Iktatószám: 102924/KKRSI/2021 
 
Tárgy: Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh  
euismod tincidunt ut laoreet dolore 
 
 
Tisztelt Rektor Úr! 
Tisztelt Kancellár Asszony! 
Tisztelt Rektorhelyettes Asszony! Tisztelt Rektorhelyettes Úr! 
Tisztelt Dékán Asszony! Tisztelt Dékán Úr! 
Tisztelt Kabinetvezető Asszony! 
Tisztelt Kabinetvezető-helyettes Asszony! 
Tisztelt Főigazgató Asszony! 
 
 
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut 
laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation 
ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in 
hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero 
eros et accumsan et Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh 
euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis 
nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem 
vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat 
nulla facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit 
augue duis dol 
 
 
 
Budapest, 2021. október 11. 
 
 
 
Tisztelettel: 
 
Prof. Dr. Minta Mihály 
Beosztás / Titulus 
 
 

  

 
 
 

  

   

Cím: 1091 Budapest, Üllői út 25. 
Postacím: 1091 Budapest, Üllői út 25.; 1428 Budapest, Pf. 2. 
E-mail: dekani@ekk.sote.hu 
Tel.: (+36-1) 459-1500 
semmelweis.hu/ekk 
 

SEMMELWEIS EGYETEM 
EGÉSZSÉGÜGYI KÖZSZOLGÁLATI KAR 

 

Tisztség / beosztás pl. Dékán, igazgató, stb. 
DR. MINTA MIHÁLY 

Iktatószám: 102924/KKRSI/2021 
 
Tárgy: Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh  
euismod tincidunt ut laoreet dolore 
 
 
Tisztelt Rektor Úr! 
Tisztelt Kancellár Asszony! 
Tisztelt Rektorhelyettes Asszony! Tisztelt Rektorhelyettes Úr! 
Tisztelt Dékán Asszony! Tisztelt Dékán Úr! 
Tisztelt Kabinetvezető Asszony! 
Tisztelt Kabinetvezető-helyettes Asszony! 
Tisztelt Főigazgató Asszony! 
 
 
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut 
laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation 
ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in 
hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero 
eros et accumsan et Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh 
euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis 
nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem 
vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat 
nulla facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit 
augue duis dol 
 
 
 
Budapest, 2021. október 11. 
 
 
 
Tisztelettel: 
 
Prof. Dr. Minta Mihály 
Beosztás / Titulus 
 
 

Levélpapír

A karok általános célú levélpapírjain a fejlécben az adott kar 
címerének monokróm változata használandó. Az egyetem 
színes, kis méretű fekvő logója a láblécben bal oldalon kerül 
elhelyezésre .

Az SGS rendszertanúsítási jelképet csak az egyetem minő-
ségbiztosított egységei használhatják. A tanúsítási jelkép csak 
minta, adott egységre vonatkozó, aktuális minőségbiztosítási 
logó használandó.
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SEMMELWEIS EGYETEM 
EGÉSZSÉGÜGYI KÖZSZOLGÁLATI KAR 
1091 Budapest, Üllői út 25. 
1428 Budapest, Pf. 2. 
 

 

Címzett neve 

és címe 

A különböző méretű borítékok azonos margó méretekkel és 
címzéssel rendelkeznek, csak a borítékok mérete változik.

Az egyetemi borítékok négy szabványos méretben készültek:
LC4 (324 × 229 mm), LC5 (229 × 162 mm), 
LC6 (162 × 114 mm), LA4 (Francia, 220 × 110 mm)

Borítékok
 

SEMMELWEIS EGYETEM 
EGÉSZSÉGÜGYI KÖZSZOLGÁLATI KAR 
1091 Budapest, Üllői út 25. 
1428 Budapest, Pf. 2. 
 

 

Címzett neve 

és címe 

 

SEMMELWEIS EGYETEM 
EGÉSZSÉGÜGYI KÖZSZOLGÁLATI KAR 
1091 Budapest, Üllői út 25. 
1428 Budapest, Pf. 2. 

 

Címzett neve 

és címe 

SEMMELWEIS EGYETEM 
EGÉSZSÉGÜGYI KÖZSZOLGÁLATI KAR 

1091 Budapest, Üllői út 25. 

1428 Budapest, Pf. 2. 
 

 
Címzett neve 

és címe 

arculati kézikönyv a semmelweis egyetem karai 2022 III. fejezet  egészségügyI KözszolgÁlatI Kar | borítékok 51



Prof Dr. Minta Dominika
MD Dsc
Titulus / Beosztás

1091 Budapest, Üllői út 25.
+36 1 459 1500
semmelweis.hu/ekk

+36 20 123 456
minta.dominika@semmelweis-univ.hu

semmelweis egyetem
egészségügyi közszolgálati kar

egyéb intézmény neve, ha szükséges

A kari névjegykártyák 90 × 55 mm-es méretűek és két oldalasak.

Az előoldalon az adott személy és az egyetem karának 
elérhetőségei, a hátoldalon pedig fehér háttéren az egyetem 
kisméretű fekvő logója és egy dekoratív alnyomat található.

Általános kari névjegykártya

Montserrat Bold 7 pt, All Small Caps + 60 ritkítás

Kari címer monokróm változata

90 × 55 mm

25 mm 5 mm

Montserrat Regular 7 pt

Montserrat Bold 11 pt, sortávolság 7 pt
Kisméretű egyetemi logó

Montserrat Italic 8 pt
Montserrat Regular 7 pt, All Small Caps
Montserrat Regular 7 pt

Alnyomatként a cserfaág,
világos arany,
20%-os áttetszőség

Alnyomatként az egyetemi címer,
világos arany, 10%-os áttetszőség

előoldal hátoldal

5
 m

m
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Monokróm verzió A menüsor színe

RGB: 0/199/185
HEX: #00c7b9

A kar honlapja

A karok honlapjának fejlécében az adott kar monokróm címere 
jelenik meg. Az alatta található menüsor az adott kar színét 
kapja .
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A kari e-mail aláírások esetében az egyetem karának címerét 
használjuk, így nem nyelvspecifikus a latin körfelirat miatt.
Az e-mail aláírások elkészítésének módja levelezőrendszeren-
ként eltérhet, ezért ezek beállítása az Informatikai Igazgatóság 
hatáskörét képezi .

E-mail aláírás

e-mail aláírás szerkezeti felépítése

360 px

2 pt vastag lénia

Trebuchet MS Bold All Caps 18 pt
Trebuchet MS Regular 12 pt

Trebuchet MS Bold All Caps 10 pt + 40 ritkítás
Trebuchet MS Bold All Caps 10 pt + 70 ritkítás

Trebuchet MS Regular 10 pt, 10.5 sortávolság

94 px 52 px

120 px
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DR. MINTA DOMINIKA

SEMMELWEIS EGYETEM

1091 Budapest, Üllői út 25.
+36 20 123 4567
minta.dominika@semmelweis-univ.hu

EGÉSZSÉGÜGYI KÖZSZOLGÁLATI KAR

TITULUS / BEOSZTÁS

NÉV BOLD 18 PT

EGYETEM NEVE BOLD 12 PT

levelezési címe regular 10 pt
telefonszáma regular 10 pt
email címe regular 10 pt

INTÉZET NEVE BOLD 10 PT

TITULUS REGULAR 12 PT
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A jelen Power Point sablon szabadon felhasználható egyetemi 
előadások, prezentációk alkalmával, hallgatók és dolgozók által 
egyaránt .

A nyitó- és záró diákon az egyetem címere mellett megjele-
nik az adott kar címere is . A tartalmi diák láblécében pedig az 
adott kar színe látható, mint design elem.

Power Point sablon

Előadás alcíme 

Előadás címe 

Dr. Minta Mihály 

EGÉSZSÉGÜGYI KÖZSZOLGÁLATI KAR 

Szervezeti egység neve, 
ha hosszabb a sor két sorba tördelve 

Dr. Minta Mihály, 
titulus 

Felsorolás és táblázat 

• Felsorolás 
• Pontokba szedve 
• Rövid címek, címszavak 

 

Oszlop 1 Oszlop 2 Oszlop 3 Oszlop 4 Oszlop 5 

Szervezeti egység neve, 
ha hosszabb a sor két sorba tördelve 

Dr. Minta Mihály, 
titulus 

Szervezeti egység neve, 
ha hosszabb a sor két sorba tördelve 

Dr. Minta Mihály, 
titulus 

Szöveges dia 

• Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do 
eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut 
enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris 
nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in 
reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla 
pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in 
culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum. 

Szervezeti egység neve, 
ha hosszabb a sor két sorba tördelve 

Dr. Minta Mihály, 
titulus 

Diagram oldal címe 

4
.3

 

2.
5 

3.
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4
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2.
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4
.4

 

1.8
 

2.
8 

2 2 

3 

5 

KATEGÓRIA 1  KATEGÓRIA 2  KATEGÓRIA 3  KATEGÓRIA 4  

DIAGRAMCÍM 
1. adatsor 2. adatsor 3. adatsor

Köszönöm a figyelmet! 
Dr. Minta Mihály 

1920 × 1080 px

Szervezeti egység neve, 
ha hosszabb a sor két sorba tördelve 

Dr. Minta Mihály, 
titulus 

• Felsorolás 
• Pontokba szedve 
• Rövid címek, 

címszavak 

Felsorolás 
és kép 
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iv. feJezet  

Fogorvostudományi Kar



Benyúló kar

Olajág

Piros alapháttér

Örlőfogak

Cserfaág

Szarufa

Kapcsos könyv

a címer heraldikai leírása

Álló, hegyes talpú pajzs felső, vörös mezejében a pajzstalp 
vonalán nyugvó, ezüst szarufa, amelyet három (fent kettő, 
lent egy) örlőfog kísér. Alul, kék pajzstalpban jobbról alkartól 
benyúló, fehér ruhás természetes kar aranybarna kötésű kap-
csos könyvet tart . A pajzson a Szent Korona nyugszik . A pajzsot 
balról cserfaág, jobbról olajág övezi.

A Fogorvostudományi Kar címerének belső felirata: 
 
FACULTAS STOMATOLOGICA, külső körirata: UNIVERSITAS 
BUDAPESTINENSIS DE SEMMELWEIS NOMINATA *1955*

A címer megjelenítésére vonatkozó szabályok az arculati kézi-
könyv első fejezetének 10-28. oldalán olvashatók. Összegye-
temi szintű kommunikáció esetén az egyetem címere, kari 
kommunikáció esetén az egyetemi és/vagy a kari címerek  
szerepeltetése engedélyezett .

A kar címerének felhasználásáról, valamint a jelen arculati kézi-
könyv által nem szabályozott grafikai kérdésekkel kapcsolatban 
a Brand és Marketing Igazgatóság javaslatai az irányadóak.

Monokróm verzió Színes verzió

Címer

Szent Korona
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Cím: 1085 Budapest, Üllői út 26. 
Postacím: 1085 Budapest, Üllői út 26.; 1428 Budapest, Pf. 2. 
E-mail: minta@semmelweis-univ.hu 
Tel.: (+36-1) 266-0453 
semmelweis.hu/fok 
 

SEMMELWEIS EGYETEM 
FOGORVOSTUDOMÁNYI KAR 

 

Tisztség / beosztás pl. Dékán, igazgató, stb. 
DR. MINTA MIHÁLY 

Iktatószám: 102924/KKRSI/2021 
 
Tárgy: Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh  
euismod tincidunt ut laoreet dolore 
 
 
Tisztelt Rektor Úr! 
Tisztelt Kancellár Asszony! 
Tisztelt Rektorhelyettes Asszony! Tisztelt Rektorhelyettes Úr! 
Tisztelt Dékán Asszony! Tisztelt Dékán Úr! 
Tisztelt Kabinetvezető Asszony! 
Tisztelt Kabinetvezető-helyettes Asszony! 
Tisztelt Főigazgató Asszony! 
 
 
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut 
laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation 
ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in 
hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero 
eros et accumsan et Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh 
euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis 
nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem 
vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat 
nulla facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit 
augue duis dol 
 
 
 
Budapest, 2021. október 11. 
 
 
 
Tisztelettel: 
 
Prof. Dr. Minta Mihály 
Beosztás / Titulus 
 
 

  

 
 
 

  

   

Cím: 1085 Budapest, Üllői út 26. 
Postacím: 1085 Budapest, Üllői út 26.; 1428 Budapest, Pf. 2. 
E-mail: minta@semmelweis-univ.hu 
Tel.: (+36-1) 266-0453 
semmelweis.hu/fok 
 

SEMMELWEIS EGYETEM 
FOGORVOSTUDOMÁNYI KAR 

 

Tisztség / beosztás pl. Dékán, igazgató, stb. 
DR. MINTA MIHÁLY 

Iktatószám: 102924/KKRSI/2021 
 
Tárgy: Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh  
euismod tincidunt ut laoreet dolore 
 
 
Tisztelt Rektor Úr! 
Tisztelt Kancellár Asszony! 
Tisztelt Rektorhelyettes Asszony! Tisztelt Rektorhelyettes Úr! 
Tisztelt Dékán Asszony! Tisztelt Dékán Úr! 
Tisztelt Kabinetvezető Asszony! 
Tisztelt Kabinetvezető-helyettes Asszony! 
Tisztelt Főigazgató Asszony! 
 
 
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut 
laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation 
ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in 
hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero 
eros et accumsan et Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh 
euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis 
nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem 
vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat 
nulla facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit 
augue duis dol 
 
 
 
Budapest, 2021. október 11. 
 
 
 
Tisztelettel: 
 
Prof. Dr. Minta Mihály 
Beosztás / Titulus 
 
 

Levélpapír

A karok általános célú levélpapírjain a fejlécben az adott kar 
címerének monokróm változata használandó. Az egyetem 
színes, kis méretű fekvő logója a láblécben bal oldalon kerül 
elhelyezésre .

Az SGS rendszertanúsítási jelképet csak az egyetem minő-
ségbiztosított egységei használhatják. A tanúsítási jelkép csak 
minta, adott egységre vonatkozó, aktuális minőségbiztosítási 
logó használandó.
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SEMMELWEIS EGYETEM 
FOGORVOSTUDOMÁNYI KAR 
1085 Budapest, Üllői út 26. 
1428 Budapest, Pf. 2. 
 

 

Címzett neve 

és címe 

A különböző méretű borítékok azonos margó méretekkel és 
címzéssel rendelkeznek, csak a borítékok mérete változik.

Az egyetemi borítékok négy szabványos méretben készültek:
LC4 (324 × 229 mm), LC5 (229 × 162 mm), 
LC6 (162 × 114 mm), LA4 (Francia, 220 × 110 mm)

Borítékok
 

SEMMELWEIS EGYETEM 
FOGORVOSTUDOMÁNYI KAR 
1085 Budapest, Üllői út 26. 
1428 Budapest, Pf. 2. 
 

 

Címzett neve 

és címe 

 

SEMMELWEIS EGYETEM 
FOGORVOSTUDOMÁNYI KAR 
1085 Budapest, Üllői út 26. 
1428 Budapest, Pf. 2. 

 

Címzett neve 

és címe 

SEMMELWEIS EGYETEM 
FOGORVOSTUDOMÁNYI KAR 

1085 Budapest, Üllői út 26. 

1428 Budapest, Pf. 2. 
 

 
Címzett neve 

és címe 
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Prof Dr. Minta Dominika
MD Dsc
Titulus / Beosztás

1085 Budapest, Üllői út 26.
+36 1 266 0453
semmelweis.hu/fok

+36 20 123 456
minta.dominika@semmelweis-univ.hu

semmelweis egyetem
fogorvostudományi kar

egyéb intézmény neve, ha szükséges

A kari névjegykártyák 90 × 55 mm-es méretűek és két oldalasak.

Az előoldalon az adott személy és az egyetem karának 
elérhetőségei, a hátoldalon pedig fehér háttéren az egyetem 
kisméretű fekvő logója és egy dekoratív alnyomat található.

Általános kari névjegykártya

Montserrat Bold 7 pt, All Small Caps + 60 ritkítás

Kari címer monokróm változata

90 × 55 mm

25 mm 5 mm

Montserrat Regular 7 pt

Montserrat Bold 11 pt, sortávolság 7 pt
Kisméretű egyetemi logó

Montserrat Italic 8 pt
Montserrat Regular 7 pt, All Small Caps
Montserrat Regular 7 pt

Alnyomatként a cserfaág,
világos arany,
20%-os áttetszőség

Alnyomatként az egyetemi címer,
világos arany, 10%-os áttetszőség

előoldal hátoldal

5
 m

m
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Monokróm verzió A menüsor színe

RGB: 100/149/11
HEX: #64950b

A kar honlapja

A karok honlapjának fejlécében az adott kar monokróm címere 
jelenik meg. Az alatta található menüsor az adott kar színét 
kapja .
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A kari e-mail aláírások esetében az egyetem karának címerét 
használjuk, így nem nyelvspecifikus a latin körfelirat miatt.
Az e-mail aláírások elkészítésének módja levelezőrendszeren-
ként eltérhet, ezért ezek beállítása az Informatikai Igazgatóság 
hatáskörét képezi .

E-mail aláírás

e-mail aláírás szerkezeti felépítése

360 px

2 pt vastag lénia

Trebuchet MS Bold All Caps 18 pt
Trebuchet MS Regular 12 pt

Trebuchet MS Bold All Caps 10 pt + 40 ritkítás
Trebuchet MS Bold All Caps 10 pt + 70 ritkítás

Trebuchet MS Regular 10 pt, 10.5 sortávolság

94 px 52 px

120 px
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DR. MINTA DOMINIKA

SEMMELWEIS EGYETEM

1085 Budapest, Üllői út 26.
+36 20 123 4567
minta.dominika@semmelweis-univ.hu

FOGORVOSTUDOMÁNYI KAR

TITULUS / BEOSZTÁS

NÉV BOLD 18 PT

EGYETEM NEVE BOLD 12 PT

levelezési címe regular 10 pt
telefonszáma regular 10 pt
email címe regular 10 pt

INTÉZET NEVE BOLD 10 PT

TITULUS REGULAR 12 PT
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A jelen Power Point sablon szabadon felhasználható egyetemi 
előadások, prezentációk alkalmával, hallgatók és dolgozók által 
egyaránt .

A nyitó- és záró diákon az egyetem címere mellett megjele-
nik az adott kar címere is . A tartalmi diák láblécében pedig az 
adott kar színe látható, mint design elem.

Power Point sablon

Előadás alcíme 

Előadás címe 

Dr. Minta Mihály 

FOGORVOSTUDOMÁNYI KAR 

Szervezeti egység neve, 
ha hosszabb a sor két sorba tördelve 

Dr. Minta Mihály, 
titulus 

Felsorolás és táblázat 

• Felsorolás 
• Pontokba szedve 
• Rövid címek, címszavak 

 

Oszlop 1 Oszlop 2 Oszlop 3 Oszlop 4 Oszlop 5 

Szervezeti egység neve, 
ha hosszabb a sor két sorba tördelve 

Dr. Minta Mihály, 
titulus 

Szervezeti egység neve, 
ha hosszabb a sor két sorba tördelve 

Dr. Minta Mihály, 
titulus 

Szöveges dia 

• Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do 
eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut 
enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris 
nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in 
reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla 
pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in 
culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum. 

Szervezeti egység neve, 
ha hosszabb a sor két sorba tördelve 

Dr. Minta Mihály, 
titulus 

Diagram oldal címe 
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KATEGÓRIA 1  KATEGÓRIA 2  KATEGÓRIA 3  KATEGÓRIA 4  

DIAGRAMCÍM 
1. adatsor 2. adatsor 3. adatsor

Köszönöm a figyelmet! 
Dr. Minta Mihály 

1920 × 1080 px

Szervezeti egység neve, 
ha hosszabb a sor két sorba tördelve 

Dr. Minta Mihály, 
titulus 

• Felsorolás 
• Pontokba szedve 
• Rövid címek, 

címszavak 

Felsorolás 
és kép 
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v. feJezet  

Gyógyszerésztudományi 
Kar



Benyúló kar

Olajág

Piros alapháttér

Balra néző kígyó

Cserfaág

Arany kehely

Kapcsos könyv

a címer heraldikai leírása

Álló, hegyes talpú pajzs felső, vörös mezejében lebegő, arany 
kehelyre tekeredő, jobbról fölé hajló, balra néző kígyó. Alul, kék 
pajzstalpban jobbról alkartól benyúló, fehér ruhás természetes 
kar aranybarna kötésű kapcsos könyvet tart. A pajzson a Szent 
Korona nyugszik. A pajzsot balról cserfaág, jobbról olajág övezi.

A Gyógyszerésztudományi Kar címerének belső felirata: 
 
FACULTAS PHARMACEUTICA, külső körirata: UNIVERSITAS 
BUDAPESTINENSIS DE SEMMELWEIS NOMINATA *1955*

A címer megjelenítésére vonatkozó szabályok az arculati kézi-
könyv első fejezetének 10-28. oldalán olvashatók. Összegye-
temi szintű kommunikáció esetén az egyetem címere, kari 
kommunikáció esetén az egyetemi és/vagy a kari címerek  
szerepeltetése engedélyezett .

A kar címerének felhasználásáról, valamint a jelen arculati kézi-
könyv által nem szabályozott grafikai kérdésekkel kapcsolatban 
a Brand és Marketing Igazgatóság javaslatai az irányadóak.

Monokróm verzió Színes verzió

Címer

Szent Korona
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Cím: 1085 Budapest, Üllői út 26. 
Postacím: 1085 Budapest, Üllői út 26.; 1428 Budapest, Pf. 2. 
E-mail: minta@semmelweis-univ.hu 
Tel.: (+36-1) 266-0449 
semmelweis.hu/gytk 
 

SEMMELWEIS EGYETEM 
GYÓGYSZERÉSZTUDOMÁNYI KAR 

 

Tisztség / beosztás pl. Dékán, igazgató, stb. 
DR. MINTA MIHÁLY 

Iktatószám: 102924/KKRSI/2021 
 
Tárgy: Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh  
euismod tincidunt ut laoreet dolore 
 
 
Tisztelt Rektor Úr! 
Tisztelt Kancellár Asszony! 
Tisztelt Rektorhelyettes Asszony! Tisztelt Rektorhelyettes Úr! 
Tisztelt Dékán Asszony! Tisztelt Dékán Úr! 
Tisztelt Kabinetvezető Asszony! 
Tisztelt Kabinetvezető-helyettes Asszony! 
Tisztelt Főigazgató Asszony! 
 
 
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut 
laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation 
ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in 
hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero 
eros et accumsan et Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh 
euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis 
nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem 
vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat 
nulla facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit 
augue duis dol 
 
 
 
Budapest, 2021. október 11. 
 
 
 
Tisztelettel: 
 
Prof. Dr. Minta Mihály 
Beosztás / Titulus 
 
 

  

 
 
 

  

   

Cím: 1085 Budapest, Üllői út 26. 
Postacím: 1085 Budapest, Üllői út 26.; 1428 Budapest, Pf. 2. 
E-mail: minta@semmelweis-univ.hu 
Tel.: (+36-1) 266-0449 
semmelweis.hu/gytk 
 

SEMMELWEIS EGYETEM 
GYÓGYSZERÉSZTUDOMÁNYI KAR 

 

Tisztség / beosztás pl. Dékán, igazgató, stb. 
DR. MINTA MIHÁLY 

Iktatószám: 102924/KKRSI/2021 
 
Tárgy: Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh  
euismod tincidunt ut laoreet dolore 
 
 
Tisztelt Rektor Úr! 
Tisztelt Kancellár Asszony! 
Tisztelt Rektorhelyettes Asszony! Tisztelt Rektorhelyettes Úr! 
Tisztelt Dékán Asszony! Tisztelt Dékán Úr! 
Tisztelt Kabinetvezető Asszony! 
Tisztelt Kabinetvezető-helyettes Asszony! 
Tisztelt Főigazgató Asszony! 
 
 
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut 
laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation 
ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in 
hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero 
eros et accumsan et Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh 
euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis 
nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem 
vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat 
nulla facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit 
augue duis dol 
 
 
 
Budapest, 2021. október 11. 
 
 
 
Tisztelettel: 
 
Prof. Dr. Minta Mihály 
Beosztás / Titulus 
 
 

Levélpapír

A karok általános célú levélpapírjain a fejlécben az adott kar 
címerének monokróm változata használandó. Az egyetem 
színes, kis méretű fekvő logója a láblécben bal oldalon kerül 
elhelyezésre .

Az SGS rendszertanúsítási jelképet csak az egyetem minő-
ségbiztosított egységei használhatják. A tanúsítási jelkép csak 
minta, adott egységre vonatkozó, aktuális minőségbiztosítási 
logó használandó.
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SEMMELWEIS EGYETEM 
GYÓGYSZERÉSZTUDOMÁNYI KAR 
1085 Budapest, Üllői út 26. 
1428 Budapest, Pf. 2. 
 

 

Címzett neve 

és címe 

A különböző méretű borítékok azonos margó méretekkel és 
címzéssel rendelkeznek, csak a borítékok mérete változik.

Az egyetemi borítékok négy szabványos méretben készültek:
LC4 (324 × 229 mm), LC5 (229 × 162 mm), 
LC6 (162 × 114 mm), LA4 (Francia, 220 × 110 mm)

Borítékok
 

SEMMELWEIS EGYETEM 
GYÓGYSZERÉSZTUDOMÁNYI KAR 
1085 Budapest, Üllői út 26. 
1428 Budapest, Pf. 2. 
 

 

Címzett neve 

és címe 

 

SEMMELWEIS EGYETEM 
GYÓGYSZERÉSZTUDOMÁNYI KAR 
1085 Budapest, Üllői út 26. 
1428 Budapest, Pf. 2. 

 

Címzett neve 

és címe 

SEMMELWEIS EGYETEM 
GYÓGYSZERÉSZTUDOMÁNYI KAR 

1085 Budapest, Üllői út 26. 

1428 Budapest, Pf. 2. 
 

 
Címzett neve 

és címe 
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Prof Dr. Minta Dominika
MD Dsc
Titulus / Beosztás

1085 Budapest, Üllői út 26.
+36 1 266 0449
semmelweis.hu/gytk

+36 20 123 456
minta.dominika@semmelweis-univ.hu

semmelweis egyetem
gyógyszerésztudományi kar

egyéb intézmény neve, ha szükséges

A kari névjegykártyák 90 × 55 mm-es méretűek és két oldalasak.

Az előoldalon az adott személy és az egyetem karának 
elérhetőségei, a hátoldalon pedig fehér háttéren az egyetem 
kisméretű fekvő logója és egy dekoratív alnyomat található.

Általános kari névjegykártya

Montserrat Bold 7 pt, All Small Caps + 60 ritkítás

Kari címer monokróm változata

90 × 55 mm

25 mm 5 mm

Montserrat Regular 7 pt

Montserrat Bold 11 pt, sortávolság 7 pt
Kisméretű egyetemi logó

Montserrat Italic 8 pt
Montserrat Regular 7 pt, All Small Caps
Montserrat Regular 7 pt

Alnyomatként a cserfaág,
világos arany,
20%-os áttetszőség

Alnyomatként az egyetemi címer,
világos arany, 10%-os áttetszőség

előoldal hátoldal

5
 m

m
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Monokróm verzió A menüsor színe

RGB: 221/136/21
HEX: #dd8815

A kar honlapja

A karok honlapjának fejlécében az adott kar monokróm címere 
jelenik meg. Az alatta található menüsor az adott kar színét 
kapja .
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A kari e-mail aláírások esetében az egyetem karának címerét 
használjuk, így nem nyelvspecifikus a latin körfelirat miatt.
Az e-mail aláírások elkészítésének módja levelezőrendszeren-
ként eltérhet, ezért ezek beállítása az Informatikai Igazgatóság 
hatáskörét képezi .

E-mail aláírás

e-mail aláírás szerkezeti felépítése

360 px

2 pt vastag lénia

Trebuchet MS Bold All Caps 18 pt
Trebuchet MS Regular 12 pt

Trebuchet MS Bold All Caps 10 pt + 40 ritkítás
Trebuchet MS Bold All Caps 10 pt + 70 ritkítás

Trebuchet MS Regular 10 pt, 10.5 sortávolság

94 px 52 px

120 px

5 px
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DR. MINTA DOMINIKA

SEMMELWEIS EGYETEM

1085 Budapest, Üllői út 26.
+36 20 123 4567
minta.dominika@semmelweis-univ.hu

GYÓGYSZERÉSZTUDOMÁNYI KAR

TITULUS / BEOSZTÁS

NÉV BOLD 18 PT

EGYETEM NEVE BOLD 12 PT

levelezési címe regular 10 pt
telefonszáma regular 10 pt
email címe regular 10 pt

INTÉZET NEVE BOLD 10 PT

TITULUS REGULAR 12 PT
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A jelen Power Point sablon szabadon felhasználható egyetemi 
előadások, prezentációk alkalmával, hallgatók és dolgozók által 
egyaránt .

A nyitó- és záró diákon az egyetem címere mellett megjele-
nik az adott kar címere is . A tartalmi diák láblécében pedig az 
adott kar színe látható, mint design elem.

Power Point sablon

Előadás alcíme 

Előadás címe 

Dr. Minta Mihály 

GYÓGYSZERÉSZTUDOMÁNYI KAR 

Szervezeti egység neve, 
ha hosszabb a sor két sorba tördelve 

Dr. Minta Mihály, 
titulus 

Felsorolás és táblázat 

• Felsorolás 
• Pontokba szedve 
• Rövid címek, címszavak 

 

Oszlop 1 Oszlop 2 Oszlop 3 Oszlop 4 Oszlop 5 

Szervezeti egység neve, 
ha hosszabb a sor két sorba tördelve 

Dr. Minta Mihály, 
titulus 

Szervezeti egység neve, 
ha hosszabb a sor két sorba tördelve 

Dr. Minta Mihály, 
titulus 

Szöveges dia 

• Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do 
eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut 
enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris 
nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in 
reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla 
pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in 
culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum. 

Szervezeti egység neve, 
ha hosszabb a sor két sorba tördelve 

Dr. Minta Mihály, 
titulus 

Diagram oldal címe 
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KATEGÓRIA 1  KATEGÓRIA 2  KATEGÓRIA 3  KATEGÓRIA 4  

DIAGRAMCÍM 
1. adatsor 2. adatsor 3. adatsor

Köszönöm a figyelmet! 
Dr. Minta Mihály 

1920 × 1080 px

Szervezeti egység neve, 
ha hosszabb a sor két sorba tördelve 

Dr. Minta Mihály, 
titulus 

• Felsorolás 
• Pontokba szedve 
• Rövid címek, 

címszavak 

Felsorolás 
és kép 
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vi. feJezet  

Pető András Kar



Benyúló kar

Olajág

Piros alapháttér

Cserfaág

Karó és kötöző

Három levelű növény

Kapcsos könyv

a címer heraldikai leírása

Álló, hegyes talpú pajzs felső, vörös mezejében lebegő fehér 
körben sötétkék, három levelű növény, karóval és kötözővel 
megtámasztva. Alul, kék pajzstalpban jobbról alkartól benyúló, 
fehér ruhás természetes kar aranybarna kötésű kapcsos köny-
vet tart. A pajzson a Szent Korona nyugszik. A pajzsot balról 
cserfaág, jobbról olajág övezi.

A Pető András Kar címerének belső felirata: 
 
FACULTAS DE ANDREAS PETŐ NOMINATA, külső körirata: 
UNIVERSITAS BUDAPESTINENSIS DE SEMMELWEIS 
NOMINATA *2017*

A címer megjelenítésére vonatkozó szabályok az arculati kézi-
könyv első fejezetének 10-28. oldalán olvashatók. Összegye-
temi szintű kommunikáció esetén az egyetem címere, kari 
kommunikáció esetén az egyetemi és/vagy a kari címerek  
szerepeltetése engedélyezett .

A kar címerének felhasználásáról, valamint a jelen arculati kézi-
könyv által nem szabályozott grafikai kérdésekkel kapcsolatban 
a Brand és Marketing Igazgatóság javaslatai az irányadóak..

Monokróm verzió Színes verzió

Címer

Szent Korona
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Cím: 1125 Budapest, Kútvölgyi út 8. 
Postacím: 1125 Budapest, Kútvölgyi út 8.; 1428 Budapest, Pf. 2. 
E-mail: pak_dekan@semmelweis-univ.hu 
Tel.: (+36-1) 224-1500 
semmelweis.hu/pak 
 

SEMMELWEIS EGYETEM 
PETŐ ANDRÁS KAR 

 

Tisztség / beosztás pl. Dékán, igazgató, stb. 
DR. MINTA MIHÁLY 

Iktatószám: 102924/KKRSI/2021 
 
Tárgy: Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh  
euismod tincidunt ut laoreet dolore 
 
 
Tisztelt Rektor Úr! 
Tisztelt Kancellár Asszony! 
Tisztelt Rektorhelyettes Asszony! Tisztelt Rektorhelyettes Úr! 
Tisztelt Dékán Asszony! Tisztelt Dékán Úr! 
Tisztelt Kabinetvezető Asszony! 
Tisztelt Kabinetvezető-helyettes Asszony! 
Tisztelt Főigazgató Asszony! 
 
 
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut 
laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation 
ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in 
hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero 
eros et accumsan et Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh 
euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis 
nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem 
vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat 
nulla facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit 
augue duis dol 
 
 
 
Budapest, 2021. október 11. 
 
 
 
Tisztelettel: 
 
Prof. Dr. Minta Mihály 
Beosztás / Titulus 
 
 

  

 
 
 

  

   

Cím: 1125 Budapest, Kútvölgyi út 8. 
Postacím: 1125 Budapest, Kútvölgyi út 8.; 1428 Budapest, Pf. 2. 
E-mail: pak_dekan@semmelweis-univ.hu 
Tel.: (+36-1) 224-1500 
semmelweis.hu/pak 
 

SEMMELWEIS EGYETEM 
PETŐ ANDRÁS KAR 

 

Tisztség / beosztás pl. Dékán, igazgató, stb. 
DR. MINTA MIHÁLY 

Iktatószám: 102924/KKRSI/2021 
 
Tárgy: Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh  
euismod tincidunt ut laoreet dolore 
 
 
Tisztelt Rektor Úr! 
Tisztelt Kancellár Asszony! 
Tisztelt Rektorhelyettes Asszony! Tisztelt Rektorhelyettes Úr! 
Tisztelt Dékán Asszony! Tisztelt Dékán Úr! 
Tisztelt Kabinetvezető Asszony! 
Tisztelt Kabinetvezető-helyettes Asszony! 
Tisztelt Főigazgató Asszony! 
 
 
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut 
laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation 
ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in 
hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero 
eros et accumsan et Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh 
euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis 
nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem 
vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat 
nulla facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit 
augue duis dol 
 
 
 
Budapest, 2021. október 11. 
 
 
 
Tisztelettel: 
 
Prof. Dr. Minta Mihály 
Beosztás / Titulus 
 
 

Levélpapír

A karok általános célú levélpapírjain a fejlécben az adott kar 
címerének monokróm változata használandó. Az egyetem 
színes, kis méretű fekvő logója a láblécben bal oldalon kerül 
elhelyezésre .

Az SGS rendszertanúsítási jelképet csak az egyetem minő-
ségbiztosított egységei használhatják. A tanúsítási jelkép csak 
minta, adott egységre vonatkozó, aktuális minőségbiztosítási 
logó használandó.
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SEMMELWEIS EGYETEM 
PETŐ ANDRÁS KAR 
1125 Budapest,Kútvölgyi út 8. 
1428 Budapest, Pf. 2. 
 

 

Címzett neve 

és címe 

A különböző méretű borítékok azonos margó méretekkel és 
címzéssel rendelkeznek, csak a borítékok mérete változik.

Az egyetemi borítékok négy szabványos méretben készültek:
LC4 (324 × 229 mm), LC5 (229 × 162 mm), 
LC6 (162 × 114 mm), LA4 (Francia, 220 × 110 mm)

Borítékok
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1125 Budapest,Kútvölgyi út 8. 
1428 Budapest, Pf. 2. 
 

 

Címzett neve 

és címe 

 

SEMMELWEIS EGYETEM 
PETŐ ANDRÁS KAR 
1125 Budapest,Kútvölgyi út 8. 
1428 Budapest, Pf. 2. 

 

Címzett neve 

és címe 

SEMMELWEIS EGYETEM 
PETŐ ANDRÁS KAR 
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Prof Dr. Minta Dominika
MD Dsc
Titulus / Beosztás

1125 Budapest, Kútvölgyi út 8.
+36 1 224 1500
semmelweis.hu/pak

+36 20 123 456
minta.dominika@semmelweis-univ.hu

semmelweis egyetem
pető andrás kar

egyéb intézmény neve, ha szükséges

A kari névjegykártyák 90 × 55 mm-es méretűek és két oldalasak.

Az előoldalon az adott személy és az egyetem karának 
elérhetőségei, a hátoldalon pedig fehér háttéren az egyetem 
kisméretű fekvő logója és egy dekoratív alnyomat található.

Általános kari névjegykártya

Montserrat Bold 7 pt, All Small Caps + 60 ritkítás

Kari címer monokróm változata

90 × 55 mm

25 mm 5 mm

Montserrat Regular 7 pt

Montserrat Bold 11 pt, sortávolság 7 pt
Kisméretű egyetemi logó

Montserrat Italic 8 pt
Montserrat Regular 7 pt, All Small Caps
Montserrat Regular 7 pt

Alnyomatként a cserfaág,
világos arany,
20%-os áttetszőség

Alnyomatként az egyetemi címer,
világos arany, 10%-os áttetszőség

előoldal hátoldal

5
 m

m
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Monokróm verzió A menüsor színe

RGB: 136/80/83
HEX: #885053

A kar honlapja

A karok honlapjának fejlécében az adott kar monokróm címere 
jelenik meg. Az alatta található menüsor az adott kar színét 
kapja .
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A kari e-mail aláírások esetében az egyetem karának címerét 
használjuk, így nem nyelvspecifikus a latin körfelirat miatt.
Az e-mail aláírások elkészítésének módja levelezőrendszeren-
ként eltérhet, ezért ezek beállítása az Informatikai Igazgatóság 
hatáskörét képezi .

E-mail aláírás

e-mail aláírás szerkezeti felépítése

360 px

2 pt vastag lénia

Trebuchet MS Bold All Caps 18 pt
Trebuchet MS Regular 12 pt

Trebuchet MS Bold All Caps 10 pt + 40 ritkítás
Trebuchet MS Bold All Caps 10 pt + 70 ritkítás

Trebuchet MS Regular 10 pt, 10.5 sortávolság

94 px 52 px

120 px

5 px
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DR. MINTA DOMINIKA

SEMMELWEIS EGYETEM

1125 Budapest, Kútvölgyi út 8
+36 20 123 4567
minta.dominika@semmelweis-univ.hu

PETŐ ANDRÁS KAR

TITULUS / BEOSZTÁS

NÉV BOLD 18 PT

EGYETEM NEVE BOLD 12 PT

levelezési címe regular 10 pt
telefonszáma regular 10 pt
email címe regular 10 pt

INTÉZET NEVE BOLD 10 PT

TITULUS REGULAR 12 PT
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A jelen Power Point sablon szabadon felhasználható egyetemi 
előadások, prezentációk alkalmával, hallgatók és dolgozók által 
egyaránt .

A nyitó- és záró diákon az egyetem címere mellett megjele-
nik az adott kar címere is . A tartalmi diák láblécében pedig az 
adott kar színe látható, mint design elem.

Power Point sablon

Előadás alcíme 

Előadás címe 

Dr. Minta Mihály 

PETŐ ANDRÁS KAR 

Szervezeti egység neve, 
ha hosszabb a sor két sorba tördelve 

Dr. Minta Mihály, 
titulus 

Felsorolás és táblázat 

• Felsorolás 
• Pontokba szedve 
• Rövid címek, címszavak 

 

Oszlop 1 Oszlop 2 Oszlop 3 Oszlop 4 Oszlop 5 

Szervezeti egység neve, 
ha hosszabb a sor két sorba tördelve 

Dr. Minta Mihály, 
titulus 

Szervezeti egység neve, 
ha hosszabb a sor két sorba tördelve 

Dr. Minta Mihály, 
titulus 

Szöveges dia 

• Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do 
eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut 
enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris 
nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in 
reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla 
pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in 
culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum. 

Szervezeti egység neve, 
ha hosszabb a sor két sorba tördelve 

Dr. Minta Mihály, 
titulus 

Diagram oldal címe 

4
.3

 

2.
5 

3.
5 

4
.5

 

2.
4

 

4
.4

 

1.8
 

2.
8 

2 2 

3 

5 

KATEGÓRIA 1  KATEGÓRIA 2  KATEGÓRIA 3  KATEGÓRIA 4  

DIAGRAMCÍM 
1. adatsor 2. adatsor 3. adatsor

Köszönöm a figyelmet! 
Dr. Minta Mihály 

1920 × 1080 px

Szervezeti egység neve, 
ha hosszabb a sor két sorba tördelve 

Dr. Minta Mihály, 
titulus 

• Felsorolás 
• Pontokba szedve 
• Rövid címek, 

címszavak 

Felsorolás 
és kép 
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Felelős szerkesztő, projektmenedzsment és art direkció:
Semmelweis Brand és Marketing Igazgatóság


