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E lőszó  

 

A Liska Tibor Szakkollégium Arculati kézikönyvének harmadik verziója – az első és a 

második alapvetéseinek felhasználásával – magában foglalja az elmúlt évek tapasztalatait 

és hagyományait, valamint az új arculat elemeinek használatát.  

 

Az általad olvasott arculati kézikönyv feladata, hogy meghatározza azokat a grafikai 

elemeket és felépítési alapelveket, melyeket az online valamint az offline alkalmazás 

folyamán figyelembe kell venni. 

A készítők célja a következő generációk segítése a Szakkollégium arculatának 

megőrzésében – ésszerű, a jó ízlés által szabott keretek között –, teret engedve az egyéni 

ötleteknek. 

A kézikönyv egyes részei a formai ajánlásokon túl praktikus okokból az anyagok 

használatára vonatkozó egyéb ajánlásokat is tartalmaznak, melyeket érdemes szem előtt 

tartani. 
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Arculat alap elemei 

1. Általános elvek  

A Liska Tibor Szakkollégium (LTSZ) logója és egyéb grafikai tervei az egység, az 

innovatív lendület, az elegancia, az egyszerűség jegyében születtek, és alkalmazásukat 

is ezek az alapelvek határozzák meg. 

2. Általános szakkollégiumi betűtípusok 

Az alábbi pontban a Szakkollégium általánosságban használt betűtípusait mutatjuk be. 

Az ezeken felül alkalmazott egyéb betűtípusok használatát a projekteknek megfelelő 

helyen ismertetjük részletesen.  
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3. Színek 

A színek fény összetétel szerint osztályozhatók. A piros, a zöld és a kék additív, azaz 

összetevéses színek. Ahol a három szín egyenlő arányban fordul elő, ott fehér, ahol 

pedig mindhárom szín hiányzik, ott pedig a fekete színt kapjuk. Az RGB (red-green-

blue) színkódolást alkalmazzák a fényt kibocsájtó eszközöknél, mint például a 

televíziónál vagy a monitoroknál, így az online felületeken megjelenő anyagokat RGB 

színkóddal kell ellátni.  

A szubtraktív, azaz kivonásos színkeverésnél a három alapszín a sárga, a bíbor, a cián, 

valamint kiegészítőként még a fekete társul. A nyomdászati anyagokat CMYK (cian-

magenta-yellow-key) színkódolással kell elkészíteni. 

Az RGB és a CMYK színkeverés közötti különbség eredményezi azt, hogy ugyanazt a 

színt másképp látjuk a monitoron, és másképp érzékeljük a kinyomtatott anyagon.  

3.1. Állandó kiegészítőszínek 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2. Általános szakkollégiumi színek 
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3.3. Szakmai H etek színek 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4. LisK aLand színek 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

3.5. Liska Konferencia színek 
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4. Logók 

A logók használata kiemelt fontosságú része az arculatépítésnek. Következetes 

alkalmazásuk elősegíti a bevésődést, a külsősök számára segítséget nyújtanak a 

Szakkollégiumhoz köthető, különböző jellegű események összekapcsolásában. 

4.1. A Szakkollégium általános logóinak felhasználása 

Az új arculatnak megfelelően a logót is frissítettük. Az új színárnyalatokkal és az új 

betűtípussal aktualizáltuk. A logónak két féle verzióját (1. és 2. ábra) használhatjuk:   

1. ábra: Tördelt általános szakkollégiumi logó 

 

 

  

 

 

2. ábra: Egy soros formájú általános szakkollégiumi logó 

 

 

 

 

A logót kiegészítő „Liska Tibor Szakkollégium” felirat tördelt vagy egy soros formában 

Helvetica Neue LT Std 77 Bold Condenced betűtípussal szerepelhet a logó mellett.  

A logó használata mindig attól függ, hogy mennyi hely van számára fenntartva. Arra viszont 

fokozottan figyeljünk, hogy a logó, bármilyen anyagot is készítünk, a bal felső vagy alsó 

sarokba kerüljön, a logó struktúrája, elrendezése miatt a jobb oldalra nem ajánlatos 

helyezni. 

Amennyiben a színek diszharmóniája miatt nem esztétikus, a hagyományostól eltérően az 

alábbi logók (3. és 4. ábra) elhelyezése javasolt: 

3. ábra: Egyszínű sötétzöld logó (R:50 G:105 B:74; C:73 M:23 Y:69 K:37) 
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4. ábra: Egyszínű sötétszürke logó (R:64 G:64 B:64; C:60 M:50 Y:48 K:54) 

 

 

 

 

 

A pólóknál és olyan anyagoknál, termékeknél, ahol csak egy színnel szeretnénk feltüntetni 

a logót,  kifejezetten ajánlott ezen letisztultabb formák használata.  

A logó nem megengedett formái 

 a logón semmilyen torzítást és dimenzióváltást, valamint oldalarány-módosítást nem 

szabad végezni (5. ábra) 

 a logó csak a fenti módon bemutatott változatokban használható, egyéb variánsok 

alkalmazása tilos 

 a logó egészében egyszínű változata tilos (6. ábra) 

 tiltott más betűtípusok használata (7. ábra) 
 

5. ábra: Torzítás és dimenzióváltás 

 

 

 

 

 

6. ábra: Egészében egyszínű logóváltozat 

 

 

 

 

 

7. ábra: Más betűtípussal 

  

Liska Tibor  

Szakkollégium 
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4.2. A projektek logói 

4.2.1. Szakmai H etek 

A logó elrendezése ugyanaz, mint az általános logónál, így a fent említett elrendezési-, 

használati szabályok erre ugyanúgy vonatkoznak. 

Lehetőségek 

Amennyiben a Szakmai Hetekről általánosságban beszélünk, akkor ezen (8. ábra) logó 

használata ajánlott: 

 

8. ábra: A Szakmai Hetek általános logója 

 

 

 

 

Amennyiben egy adott Szakmai Hetekről van szó, akkor a 10., jubileumi alkalomtól kezdve 

a számmal ellátott logót (9. ábra) érdemes használni, mindig az adott évnek megfelelően 

módosítva benne a sorszámot: 

 

9. ábra: A Szakmai Hetek sorszámmal ellátott logója 

 

  

 

 

 

A számmal ellátott logóban a körívben található felirat betűtípusa: Broadway 

A számmal ellátott logóban a sorszám betűtípusa: Elephant 
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4.2.2. Liska Konferencia 

A logó elrendezése ugyanaz, mint az általános logónál, így a fent említett elrendezési-, 

használati szabályok erre is ugyanúgy vonatkoznak (10. ábra). 
 

10. ábra: A Liska Konferencia logója 

 

 

 

 

 

4.2.3. LisK aLand 

A LisKaLand logója eltér a fenti stílusoktól, saját betűtípusa és ikonja van. Fehér alapon az 

alábbi módokon használatos (11. és 12. ábra). A LisKaLand logó felépítésében, 

összetettségében más, mint az általános szakkollégiumi változatok, de az ikonok a liska 

kocka oldalait idézik, ezzel is visszautalva a szakkollégiumi kapcsolatára.   
 

11. ábra: Tördelt LisKaLand logó 

 

 

 

 

 

12.  ábra: Egy soros formájú LisKaLand logó 

 

 

 

A LisKaLand logó betűtípusa: Amerika Sans 
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5. Szlogenek 

A főbb projektjeinket szlogenek kísérik. Némelyik állandó, némelyik évente változó. 

A szlogen olyan szókapcsolat, amely a projekt vagy a promóció lényegére, fő üzenetére 

koncentrálva kíván erős visszaidézési hatást elérni.  

Milyen a jó szlogen?  A jó szlogen megmarad az emberek emlékezetében.  

 Ajánl 

 Rövid 

 Egyszerű 

 Könnyen felidézhető, emlékeznek rá 

 Időtálló 

5.1. Szlogenek betűtípusai 

5.1.1. Állandóak 

Az általános szakkollégiumi szlogen betűtípusa: Helvetica Neue LT Std Roman 

 

 

A LisKaLand szlogen betűtípusa: Ignite the Light 

 

 

5.1.2. Változóak 

A Liska Konferencia szlogen betűtípusa: Helvetica Neue LT Std Roman 

De a témának megfelelően a szlogen betűtípusa változtatható. 

 

 

A Szakmai Hetek szlogen betűtípusa: Ignite the Light 

De a témának megfelelően a szlogen betűtípusa változtatható. 
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D okumentumok 

6. W ord sablon 

A legfontosabb, hogyha az LTSZ docx. sablont használjuk, hogy a megfelelő 

stílusbeállításokat alkalmazzuk, valamint, hogy a hivatalos betűtípus a Helvetica Neue LT 

Std telepítve legyen a számítógépre.   

Fedlap  

A dokumentum jellegétől függően tehetünk fedlapot az anyag elejére (rövidebb, nem 

hivatalos dokumentumoknál nem szükséges), amennyiben viszont alkalmazzuk a borítót, 

akkor vegyük figyelembe a következőket. A Szakkollégium neve már alapvetően rajta van a 

fedlapon, viszont tüntessük fel az előadás címét és a dokumentum keletkezésének vagy 

bemutatásának dátumát is. Amennyiben számottevő a dokumentum készítőjének neve, 

vagy ha alcíme is van az anyagnak, akkor a cím és a keltezés közé kell beékelni őket, de 

ugyanúgy figyeljünk a jobbra zárt beállításra. 

Stílusok 

 Fedlap-főcím: dokumentum címe (20 pt, Helvetica Neue LT Std, félkövér, fehér 

(R:255 G:255 B:255; C:0 M: 0 Y:0 K:0)) 

 Fedlap-alcím/dátum/készítő neve: dokumentum alcíme/keletkezésének vagy 

bemutatásának dátuma/készítőjének neve (15 pt, Helvetica Neue LT Std, félkövér, 

fehér (R:255 G:255 B:255; C:0 M: 0 Y:0 K:0))  

B első tartalom  

A dokumentum belső részeiben a letisztult, fehér design jelenik meg, így az ábrák, képek, 

logók könnyen beilleszthetőek a háttér kitörlése nélkül. 

Stílusok 

 Cím: ami a fedlapon is szerepel főcímként, érdemes belül is megismételni ezt, hogy 

esetleg a fedlap elvesztése esetén is beazonosítható legyen a dokumentum. (20 pt, 

Helvetica Neue LT Std, félkövér, középre igazítva, sötétszürke (R:64 G:64 B:64; 

C:60 M:50 Y:48 K:54)) – „Főcím” 

 Alcím/keltezés: ami a fedlapon is szerepel alcím és/vagy a dokumentum keletkezési 

vagy bemutatásának dátuma. (15 pt, Helvetica Neue LT Std, félkövér, középre 

igazítva, sötétszürke (R:64 G:64 B:64; C:60 M:50 Y:48 K:54)) – „Alcím/keltezés” 
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 Normál: folyószöveg (12 pt, Helvetica Neue LT Std, sötétszürke (R:64 G:64 B:64; 

C:60 M:50 Y:48 K:54)) – „Mintaszöveg” 

 Címsor 1: a főbb címek kiemelésére alkalmas, a római számozás elhagyható, de 

hosszabb dokumentum, beszámoló készítésekor ajánlatos a könnyebb 

átláthatóság érdekében (15 pt, Helvetica Neue LT Std, félkövér, sötétszürke (R:64 

G:64 B:64; C:60 M:50 Y:48 K:54)) – „I. C ímsor 1” 

 Címsor 2: a főbb címek alatti részeknél, a számozás elhagyható, de hosszabb 

dokumentum, beszámoló készítésekor ajánlatos a könnyebb átláthatóság 

érdekében (12 pt, Helvetica Neue LT Std, félkövér, sötétszürke (R:64 G:64 B:64; 

C:60 M:50 Y:48 K:54)) – „1. C ímsor 2” 

 Címsor 3: további alcímeknél, a számozás elhagyható, de hosszabb dokumentum, 

beszámoló készítésekor ajánlatos a könnyebb átláthatóság érdekében (12 pt, 

Helvetica Neue LT Std, félkövér, sötétszürke (R:64 G:64 B:64; C:60 M:50 Y:48 

K:54)) – „1.1. C ímsor 3” 

 Címsor 4: még egy szinttel lejjebbi részeknél, a számozás elhagyható, de hosszabb 

dokumentum, beszámoló készítésekor ajánlatos a könnyebb átláthatóság 

érdekében (12 pt, Helvetica Neue LT Std, félkövér, sötétszürke (R:64 G:64 B:64; 

C:60 M:50 Y:48 K:54)) – „1.1.1. C ímsor 4” 

 Listaszerű bekezdés: felsorolásoknál a négyzet alakú listajelet alkalmazzuk, mint 

jelen esetben is. 

 Tartalomjegyzék címsora: a Címsor 1-hez hasonlóan, ez is egy főbb címnek számít, 

azonban római számozás nem szükséges előtte. (15 pt, Helvetica Neue LT Std, 

félkövér, sötétszürke (R:64 G:64 B:64; C:60 M:50 Y:48 K:54)) – „Tartalom” 

 Hiperhivatkozás: (Helvetica Neue LT Std, félkövér, sötétzöld (R:50 G:105 B:74; 

C:73 M:23 Y:69 K:37)) – www.hiperhivatkozas.hu  

További elrendezési és formázási követelményt nem határoztunk meg, hiszen ezek 

a szöveg funkciójától és céljától is függenek.  

Lementés 

A használt betűtípusunk, a Helvetica Neue LT Std, ami nem minden számítógépen 

szerepel az alapértelmezett betűkészletben. Amennyiben idegen számítógépen fogjuk 

továbbszerkeszteni vagy kinyomtattatni a dokumentumunkat két lehetőségünk van, hogy 

ugyanazt a formázást lássuk, mint a saját gépünkön: 

http://www.hiperhivatkozas.hu/
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1. elvisszük a Helvetica Neue LT Std betűtípus (ttf.) fájlokat, és feltelepítjük az idegen 

gépre is 

2. PDF-ben mentjük le, így az a formátum marad meg, amit itthon beállítottunk 

Extra tipp! 

A lementésre fokozottan figyeljünk, mert minden elcsúszhat a nyomtatásnál, és az jelentős 

mértékben ronthatja a dokumentumunk minőségét. 
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7. Power Point sablon 

A legfontosabb, hogyha az LTSZ ppt. sablont használjuk, hogy a Helvetica Neue LT Std 

betűtípus telepítve legyen a gépünkön, különben szétcsúsznak a beállítások.  

A Szakkollégium neve már alapvetően rajta van a kezdőlapon, viszont tüntessük fel az 

előadás címét és az előadás megtartásának dátumát is. Amennyiben számottevő a 

prezentáció készítőjének neve, vagy ha alcíme is van az előadásnak, akkor a cím és a 

keltezés közé kell beékelni őket, de ugyanúgy figyeljünk a jobbra zárt beállításra. 

A prezentáció belső diáin a letisztult, fehér design jelenik meg, így az ábrák, képek, logók 

könnyen beilleszthetőek a háttér kitörlése nélkül. 

Új dia hozzáadásánál válasszuk ki, a mondanivalónknak megfelelő diamintát, stílusbeállítást 

(tartalomjegyzék, szakaszcím stb.). 

Az alakzatok, smartartok, diagramok, táblázatok beszúrásáról és egyéb diasor készítéssel 

kapcsolatos instrukciókról a „Hogyan használd a ppt-t” sablonban találhatunk bővebb 

tájékoztatást. 

Áttűnések, animációk 

A letisztultság és az egyszerűség elve miatt nem ajánlott az áttűnések, animációk 

használata. Azonban, ha feltétlen szükségesnek érezzük, természetesen igénybe vehetjük 

ezeket a funkciókat is. Ebben az esetben az alábbi típusok ajánlottak: 

 Áttűnések 

Előtűnés 

Tolás 

Forgatás 

 Animációk 

Megjelenés 

Elhalványul 

Felépítés 

1. Kezdőlap 

2. Tartalomjegyzék (Új dia hozzáadása: „Tartalomjegyzék” diaminta) 

3. Saját diáink 

4. Köszönöm/jük a figyelmet! (Új dia hozzáadása: „Utolsó dia” diaminta) 
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Lementés 

A használt betűtípusunk, a Helvetica Neue LT Std, ami nem minden számítógépen 

szerepel az alapértelmezett betűkészletben. Amennyiben idegen számítógépen fogjuk 

előadni a prezentációnkat két lehetőségünk van, hogy ugyanazt a formázást lássuk, mint a 

saját gépünkön: 

3. Elvisszük a Helvetica Neue LT Std betűtípus (ttf.) fájlokat, és feltelepítjük az idegen 

gépre is 

4. PDF-ben mentjük le, így az a formátum marad meg, amit itthon beállítottunk 

Extra tipp! 

A lementésre fokozottan figyeljünk, mert minden elcsúszhat, és az jelentős mértékben 

ronthatja az előadásunk minőségét. 
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P R- és marketinganyagok 

8. Borítókép 

A borítóképet az előadásaink, eseményeink hivatalos Facebook-eseményénél, valamint a 

belsős programjaink eseményeinél használjuk. Ezt az adott alkalomra készített plakát 

alapján érdemes elkészíteni, hogy így az offline és online felületeket is össze tudják 

kapcsolni. Az általános helyekre 

az egyszerű, kép nélküli 

változatot (13. ábra) érdemes 

feltenni, mert ez időtlenné teszi a 

felületet. 

 

13. ábra: Általános szakkollégiumi borítókép 

Méret, felbontás               

Magasság: 315 px 

Szélesség: 851 px 

Felbontás: 100 dpi 

E lrendezés, tartalom  

A borítóképen a legalapvetőbb információkat tüntetjük fel: a Szakkollégium és a program 

nevét, a honlapcímet, a helyszínt és az időpontot. Ha úgy érezzük, hogy sok vagy 

felgyülemlett rajta az információ, akkor nyugodtan tegyük letisztultabbá a borítóképet, mert 

az esemény leírásában úgyis fel lesznek tüntetve a részletek. 

Lementés 

Mivel ez egy online felületen megjelenő objektum, ügyeljünk rá, hogy a kép JPEG-ben, 

RGB színkóddal legyen elmentve. 

Extra tipp! 

A Facebook jelenleg kiírja a 

dátumot és a program nevét is a 

borítókép elé, alulra a bal 

sarokba, így, vigyázzunk, hogy 

erre a területre ne kerüljön írott 

szöveg (14. ábra). 

14. ábra: Információmentes alsó övezet 
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A hivatalos Facebook-oldalra 

készített esemény borítóképénél 

lehetőleg ne térjünk el a fent 

meghatározottaktól, viszont a 

belsős eseményeknél megenge-

dett az elrugaszkodottabb humor 

és     kreativitás,     amellyel    fel-           15. ábra: Témához igazítva 

dobhatjuk az alapsablont (15. ábra).  

A fent említett méreteket, változatokat a Facebook-hoz igazítva készítettük el. A Youtube, 

a Google+, a LinkedIN és egyéb online felületek borítóját a fent leírtak alapján, az adott 

oldal által meghatározott méretnek megfelelően készítsük el.  
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9. P lakát 

Külsős és belsős programjainkhoz egyaránt ajánlott készíteni plakátokat, hogy minél több 

emberhez eljuthassanak az információk. Általában A2-es méretű plakátokat használunk.  

Méret, felbontás  

Magasság: 42 cm 

Szélesség: 59,4 cm 

Felbontás: 150 dpi 

E lrendezés, tartalom 

A plakátnál érdemes ugyanazokat a képeket használni, mint  a borítóképnél és a 

szórólapnál, hiszen így tudják összekapcsolni őket, ez alapján ismerhetik fel, hogy 

ugyanarról a programról van szó.  

Az alapvető elemek elrendezése:  

 Szakkollégium neve: világoszöld rész 

 program, előadó neve: sötétzöld rész 

 program, előadás címe: sötétzöld rész (név alá igazítva) 

 helyszín, időpont: a sötétzöld részbe, a képeken lévő áttetsző fekete sávra 

 képek: a programról vagy az előadóról, az előadás témájával kapcsolatban, 

lehetőleg négyféle képet helyezzünk a plakátra, ha ettől eltérünk, figyeljünk az 

illesztések esztétikájára 

 honlap: a www.ltsz.hu felirat 

a. világoszöld részbe, a QR-kód felé 

b. a jobb alsó sarokban a szürke részbe 

 BME logó: külső felületre szánt anyagnál helyezzük el rajta a BME logóját a jobb 

felső sarokba, a fehér részre, a sötétszürke árnyalattal megegyezően 

 egyéb támogatói logók: a felső világosszürke sávba, a támogatói logók fehér 

hátterét mindenképp távolítsuk el! 

N yomtatás 

Az elkészült anyagokat PDF-ben, CMYK-ban lementve vigyük a nyomdába. 120 gr-os 

papírra nyomtassuk ki, vágassuk ki. A nyomdai anyagot kifutóval és vágójellel lássuk el, 

hogy a nyomtatásból fakadó elcsúszás miatt ne maradjon sehol fehér sáv a kivágás után.  

*A sablonban az 1-1 cm-rel nagyobb méret oka: rajta van már a 0,5 cm-es kifutó az anyag 

minden oldalán. 
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Extra tipp! 

A plakátnál veszélyes, hogy a lap szélére helyezett információk a kivágás során sérülnek, 

így célszerű a szélétől minimum egy 2 cm-es margót kialakítani az információk védelmének 

érdekében. 

Az arculat lehetővé teszi, hogy a plakátot folyamatosan bővítsük.  

Példa: A Szakmai Heteknél először csak egy általános plakát került kihelyezésre (A2-es 

méretben), amelyen nem volt kép és programterv, csak néhány figyelemfelkeltő mondat a 

témával kapcsolatban. Majd mikor véglegesedett a program és az előadók listája, akkor 

elkészítettük a csak képekből álló, négyzethálós elrendezésű plakátot a programtervről 

(szintén A2-es méretben), melyet az előzetes plakát alá tettünk, így együttesen már egy 

A1-es méretű plakátot adott ki. 
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10.  Szórólap 

Nagyobb rendezvényeinknek ajánlott készíteni szórólapokat, hogy minél több emberhez 

eljuthassanak programjaink. Leggyakrabban az ár-érték arányban leggazdaságosabb 

szórólap méretet szoktuk alkalmazni, az A6-os méretet.  

Méret, felbontás (ajánlott A6-os méret) 

Magasság: 10,5 cm 

Szélesség: 14,85 cm 

Felbontás: 150 dpi 

E lrendezés, tartalom 

A szórólapnál érdemes ugyanazokat a képeket használni, mint  a borítóképnél és a 

plakátnál, hiszen így tudják összekapcsolni őket, ez alapján ismerhetik fel, hogy ugyanarról 

a programról van szó.  

Az alapvető elemek elrendezését lásd. a „plakát” résznél.  

N yomtatás 

Az elkészült anyagokat PDF-ben, CMYK-ban lementve vigyük a nyomdába. Egy A4-es 

papírra 4 db A6-os méretű szórólap fér el. 160 gr-os papírra nyomtassuk ki, az A6-os 

méretű szórólapokat vágassuk ki. A nyomdai anyagot kifutóval és vágójellel lássuk el, hogy 

a nyomtatásból fakadó elcsúszás miatt ne maradjon sehol fehér sáv a kivágás után.  

*A sablonban az 1-1 cm-rel nagyobb méret oka: rajta van már a 0,5 cm-es kifutó az anyag 

minden oldalán. 

Extra tipp! 

A szórólapnál különösen veszélyes, hogy a lap szélére helyezett információk a kivágás 

során sérülnek, így célszerű a szélétől minimum egy 0,5 cm-es margót kialakítani az 

információk védelmének érdekében. 

Ha kétoldalú szórólapot készítünk, akkor mindenféleképp ügyeljünk arra, hogy az elő- és a 

hátoldal azonos méretű legyen. 

Ettől a standard A6-os mérettől természetesen el lehet térni a kreativitástól és a 

szóróanyag funkciójától függően, de az alapvető elrendezési elveket és a jellegzetes 

vonásokat érdemes követni a sablonok és a többi anyag alapján. 
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11.  G T Times hátlap 

A GT Times-ban lehetőségünk van egy-egy alkalommal az egyik színes borítóoldalra 

felkerülni. A kari lap havonta 1000-1500 példányban jelenik meg, így ez egy jó lehetőség 

programjaink ingyenes reklámozására.  

Méret, felbontás  

Magasság: 25,6 cm 

Szélesség: 18,2 cm 

Felbontás: 118,11 dpi 

E lrendezés, tartalom 

A GT Times színes oldalánál érdemes ugyanazokat a képeket használni, mint  a plakátnál, 

hiszen a diákok így tudják összekapcsolni őket, ez alapján ismerhetik fel, hogy ugyanarról a 

programról van szó.  

Az alapvető elemek elrendezését lásd. a „plakát” résznél.  

Lementés 

A tördelő képként illeszti az újság oldalára, így JPEG-ben, CMYK színkódban mentsük el.  

Extra tipp! 

Amikor az újság hátuljára színes 

képként is felkerülünk, a 

hozzákapcsolódó cikk oldalszámát is 

tüntessük fel a hátoldalon pl.: „Lapozz 

a 7. oldalra!” (16. ábra), melyet a 

tördelővel kell egyeztetni a nyomdába 

küldés előtt. 

 

16. ábra: „Lapozz a 7. oldalra!” 

A fent említett méretet, változatot a GT Times-hoz igazítva készítettük el. A nagyobb 

projekteknél érdemes érdeklődni a többi kar vagy egyetem újságjainak színes oldalai után. 

Amennyiben van lehetőség a megjelenésre, úgy a színes oldalt a fent leírtak alapján, az 

adott újság méreteinek megfelelően készítsük el. 
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12.  R oll up 

A roll up egy fém állvány és a benne felgöngyölt állapotban tárolt, grafikával ellátott banner 

együttese. A banner a tartószerkezetben lévő molinó, vagy roll up-film összefoglaló neve. 

A bannert egy mozdulattal ki lehet húzni, vagy ki lehet feszíteni, illetve egy rugós szerkezet 

segítségével feltekeredik a tartóba, ha már nincs rá szükség. 

Felhasználási terület 

Kiállítás, termékbemutató, promóció, expó, vásár, prezentáció, előadás, rendezvény, road 

show, üzleti berendezés stb. 

Technikai paraméterek 

A nyomat PP film alapanyagú, felülete homogén, matt és 

fényzáró, hosszabb távú felhasználásra javasolt.  

Standard méretek:  

 Roll up 85 Standard (17. ábra) 

 Roll up 100 Standard 

 Roll up 120 Standard 

 Roll up 150 Standard 

 Roll up 200 Standard              

17. ábra: Roll up 85 Standard 

N yomat 

A színhelyes nyomat érdekében CMYK színkódolást kell használni.  

Speciális betűtípus (font) használata esetén (.ttf) formátumban el kell küldeni a 

nyomdának.   

Méret, felbontás (ajánlott Roll up 85 S tandard méret) 

Magasság:  200 cm 

Szélesség: 85 cm 

Felbontás: 100 dpi 

A grafikákat lehetőség szerint 1:1 arányban, minimum 100 dpi felbontásban kell 

elkészíteni.  

Az 1:1 arányban, 100 dpi feletti felbontásban készülő grafikákat különösen beltéri 

felhasználásra javasoljuk, ahol a reklámeszköz észlelési távolsága alacsony (1-2 méter). 
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Az anyagot 5 cm-es kifutóval kell ellátni. pl.: 85X200 cm-es roll up - 85X205 cm-nek kell 

lennie, az alsó 5 cm-ben semmilyen releváns információt ne tartalmazzon, mert az a 

szerkezethez való felcsavarás miatt nem fog látszódni. 

Extra tipp! 

A roll up egy tartósabb beruházás, így ha készítünk ilyet, akkor olyan információkat 

helyezzünk rá, amelyek nem évülnek el, hogy az elkövetkező években is tudjuk majd 

használni a roll upot (pl.: lehetőleg ne kerüljön rá dátum). Egyes projektek esetén, ha van rá 

keret lehet konkrétabb információkkal ellátott roll up-ot is készíteni. 

Keretünktől függően lehetőség van nagyobb, szélesebb bannerek elkészítetésére is, de az 

alapvető elrendezési elveket és a jellegzetes vonásokat érdemes meghagyni. 
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13.  B rosúra 

Néhány lapos, rövid, hajtogatott papír, amelyet leggyakrabban reklámozásra használunk. A 

brosúra arra alkalmas, hogy hasznos információk közlésével felkeltse az olvasók 

érdeklődését. Többféle méretben és hajtási technikákkal is elkészíthetjük a brosúrát. 

E lrendezés, tartalom 

Ennél az anyagtípusnál nincs megkötés az elrendezés tekintetében, mivel az a mérettől, a 

hajtásoktól és a tartalomtól függ, de az alapvető kinézeti elveket és a jellegzetes vonásokat 

érdemes követni a sablonok és a többi anyag alapján. Két példát láthatunk a 18-as és 19-

es ábrán. 

 

 

 

 

 

 

 

 18. ábra: A4-es négy részre hajtva + ráhajtás                                 19: ábra: A4-es három  

részbe hajtva 

N yomtatás 

Az elkészült anyagokat PDF-ben, CMYK-ban lementve vigyük a nyomdába. Minimum 120 

gr-os papírra nyomtassuk ki, vágassuk ki. A nyomdákban a hajtást csak egyszerűbb 

formákban vállalják, például félbe, harmadba vagy negyedbe. Az extrább típusú hajtásokat 

nekünk kell elvégeznünk. A nyomdai anyagot kifutóval és vágójellel lássuk el, hogy a 

nyomtatásból fakadó elcsúszás miatt ne maradjon sehol fehér sáv a kivágás után.  

*A sablonban az 1-1 cm-rel nagyobb méret oka: rajta van már a 0,5 cm-es kifutó az anyag 

minden oldalán. 

Extra tipp! 

A brosúránál különösen veszélyes, hogy a lap szélére helyezett információk a kivágás 

során sérülnek, így célszerű a szélétől minimum egy 0,5 cm-es margót kialakítani az 

információk védelmének érdekében. 
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14.  K iadvány 

A kiadvány több oldalas, mint egy brosúra. Lehet füzet vagy könyvszerű a vastagságától 

függően. Általában a fektetett A5-ös méretet alkalmazzuk. Kiadványt készíthetünk 

promóciós, ajánlati vagy összefoglaló jelleggel.  

Méret, felbontás  

Magasság: 14,5 cm 

Szélesség: 21 cm 

Felbontás: 150 dpi 

E lrendezés, tartalom 

 fedél: a projektnek megfelelő színárnyalatok használata 

 oldal címe 

 betűtípus: Helvetica Neue LT Std 77 Bold Condenced 

 betűméret: 25 pt 

 betűszín: sötétszürke (R:64 G:64 B:64; C:60 M:50 Y:48 K:54) 

 folyószöveg 

 betűtípus: Helvetica Neue LT Std 45 Light 

 betűméret: 10 pt 

 betűszín: sötétszürke (R:64 G:64 B:64; C:60 M:50 Y:48 K:54) 

 bekezdés: 15 pt 

 elrendezés: sorkizárt 

 sortávolság: 14 pt 

 oldalszám 

 betűtípus: Helvetica Neue LT Std 77 Bold Condenced 

 betűméret: 20 pt 

 betűszín: fehér (R:255 G:255 B:255; C:0 M: 0 Y:0 K:0) 

 elrendezés: bal oldalaknál, bal alsó sarok; jobb oldalaknál, jobb alsó sarok 

 két hasábos elrendezés 

 képek használata ajánlatos 

N yomtatás 

Az elkészült anyagokat PDF-ben, CMYK-ban lementve vigyük a nyomdába. A nyomdai 

anyagot kifutóval és vágójellel lássuk el, hogy a nyomtatásból fakadó elcsúszás miatt ne 

maradjon sehol fehér sáv a kivágás után.  



 
 
 

Tibor Szakkollégium 
 

28 

 

A 8-28 oldalas kiadvány esetében: 120 gr-os ofszet, kötészet: irkafűzve (20. ábra) 

A minimum 32 oldalas kiadványok esetében: fedél 250 gr-os műnyomó, kívül fóliázva; belív 

80 gr-os ofszet; kötészet: ragasztókötve (21. ábra) 

*A sablonban az 1-1 cm-rel nagyobb méret oka: rajta van már a 0,5 cm-es kifutó az anyag 

minden oldalán. 

                         20. ábra: Irkafűzve         21. ábra: Ragasztókötve 

 

Extra tipp! 

A kiadvány leírásában, a méret és az elrendezés résznél ajánlásokat olvashatunk, 

amelyeket általánosságban használunk. A szöveget a tartalomtól és funkciójától függően 

más elrendezésben és méretekben is tagolhatjuk.  

Ettől az A5-ös mérettől is természetesen el lehet térni, de az alapvető elrendezési elveket 

és a jellegzetes vonásokat érdemes követni a sablonok és a többi anyag alapján. 
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15.  N évjegykártya 

A névjegykártya az emberek közötti hivatalos és társasági érintkezés gyakorlati, 

információs jellegű segédeszköze. Megkönnyíti a tájékoztatást és tájékozódást a másik 

személyét illetően, gördülékenyebbé teszi a hivatalos személyes kapcsolatokat. 

Méret, felbontás (H U N  szabványméret) 

Magasság: 5 cm 

Szélesség: 9 cm 

Felbontás: 150 dpi 

E lrendezés, tartalom 

A névjegykártya tartalmazza a névjegykártya tulajdonos nevét, pozícióját, telefonszámát 

(+36 30 123 4567), e-mail címét (vezeteknev.keresztnev@ltsz.hu). Legyen rajta a 

Szakkollégium teljes neve és honlapcíme (www.ltsz.hu), valamint a hátuljára kerüljön fel a 

Facebook-oldalunkra irányító QR kód. 

N yomtatás 

Az elkészült anyagokat PDF-ben, CMYK-ban lementve vigyük a nyomdába. Egy A4-es 

papírra 8 db névjegykártya fér el. Vastagabb 300 gr-os papírra nyomtassuk ki, vágassuk 

ki. A nyomdai anyagot kifutóval és vágójellel lássuk el, hogy a nyomtatásból fakadó 

elcsúszás miatt ne maradjon sehol fehér sáv a kivágás után.  

*A sablonban az 1-1 cm-rel nagyobb méret oka: rajta van már a 0,5 cm-es kifutó az anyag 

minden oldalán. 

Extra tipp! 

A névjegykártyánál különösen veszélyes, hogy a lap szélére helyezett információk a kivágás 

során sérülnek, így célszerű a szélétől minimum egy 0,5 cm-es margót kialakítani az 

információk védelmének érdekében. 
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16.  Kuponok, ajándékkártyák 

Ajándék vagy valamilyen nyereményjáték során nyerhető eszköz.   

Méret, felbontás  

Magasság: 6,4 cm 

Szélesség: 9,5 cm 

Felbontás: 150 dpi 

E lrendezés, tartalom 

A kupon megnevezése, a honlapcím, a Szakkollégium neve szerepeljen rajta. Emellett 

beváltásának időpontját, helyét és módját is érdemes feltüntetni. A hitelesség érdekében a 

hátoldalát liskás pecséttel hitelesítjük le, majd így megelőzhető a hamisítás.  

N yomtatás 

Az elkészült anyagokat PDF-ben, CMYK-ban lementve vigyük a nyomdába. Egy A4-es 

papírra 8 db kupon fér el. Alap 80 gr-os papírra nyomtassuk ki, majd a pecsételés után 

lamináljuk le, hogy ne legyen lefénymásoltatható, és ne lehessen sokszorosítani. A 

nyomdai anyagot kifutóval és vágójellel lássuk el. 

*A sablonban az 1-1 cm-rel nagyobb méret oka: rajta van már a 0,5 cm-es kifutó az anyag 

minden oldalán. 

Extra tipp! 

A kuponnál különösen veszélyes, hogy a lap szélére helyezett információk a kivágás során 

sérülnek, így célszerű a szélétől minimum egy 0,5 cm-es margót kialakítani az információk 

védelmének érdekében. 
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17.  C sokoládépapír 

Standolásnál hasznosnak bizonyul, ha valami kis ajándékkal lepjük meg az érdeklődőket. 

Erre használjuk az apró csokikat.  

Méret, felbontás  

Magasság: 3,5 cm 

Szélesség: 6,5 cm 

Felbontás: 150 dpi 

E lrendezés, tartalom 

A csokipapír külsejére a Szakkollégium vagy a projekt nevét, valamint a honlap címet írjuk 

rá. Egy szlogent vagy egy időpontot is elhelyezhetünk rajta. A belsejében a fehér oldalra 

egy-egy jókívánságot, jóslásokat, szlogeneket egyéb üzeneteket rejthetünk el.    

N yomtatás 

Az elkészült anyagokat PDF-ben, CMYK-ban 

lementve vigyük a nyomdába. Egy A4-es papírra 

24 db csokipapír fér el. Alap 80 gr-os papírra 

nyomtassuk ki, majd a csokipapírokat vágjuk ki, 

és összeragasztva helyezzük a csokik alufóliás 

csomagolására (22. ábra). 

 

22. ábra: Csokoládék becsomagolva  
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Rendezvényanyagok 

18.  Meghívók 

Liska-est: a rendezvényre az elmúlt évben segítséget nyújtó személyeket, szervezetek és 

vállalatok képviselőit hívjuk el névre szóló meghívókkal.  

Liska Konferencia: a konferenciára az üzleti élet szereplőit, egyetemi oktatókat, valamint a 

civil szféra elismert szakembereit hívjuk el névre szóló meghívókkal. 

Liska Tibor Szakmai Hetek: az előadássorozatra a BME-GTK tanszékeit, nagyobb és/vagy 

témában érintő szakkollégiumokat, egyetemi tanárokat hívjuk el általános megnevezésű 

meghívókkal. A meghívók elsődleges célja elsősorban nem a tanszéki munkatársak és a 

külsős szakkollégisták részvételének ösztönzése, hanem a szakkollégiumi imázs növelése 

illetve a projektünkre való figyelemfelhívás ezekben a körökben. 

Természetesen további eseményünkre is készíthetünk meghívókat az alábbiakban leírtak 

alapján. 

A meghívó tartalmazza az alapinformációkat, a meghívó nevét, a meghívás tényét, 

meghívott nevét (esetleg rangját), a meghívás alkalmát, indítékát, a rendezvény jellegét, a 

meghívás helyét és időpontját (időtartamát), a részvétel visszajelzését vagy a lemondást 

lehetővé tevő utalásokat, az öltözetre vonatkozó esetleges kívánalmakat. 

18.1. O nline meghívók 

Méret, felbontás 

Magasság: 10,5 cm 

Szélesség: 25,16 cm 

Felbontás: 150 dpi 

E lrendezés, tartalom  

A fehér részbe írjuk a meghívó szövegét, melynek a színe sötétszürke (R:64 G:64 B:64; 

C:60 M:50 Y:48 K:54) legyen. 

A Szakkollégium nevét a fehér rész alá, a jobb oldali alsó sarokba célszerű elhelyezni, mint 

egy aláírást. 

Amennyiben van részletes programtervünk, úgy az a jobb oldalra, a zöld területre kerüljön. 

Ha nincs programterv, amit fel szeretnénk tüntetni, akkor a zöld terület elhagyható, ebben 

az esetben a meghívó méretét a következőképp alakítsuk: 10,5 X 20 cm-es legyen. 
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Lementés 

Mivel ez egy online felületen megjelenő objektum, ügyeljünk rá, hogy a kép JPEG-ben, 

RGB színkóddal legyen elmentve.  

Extra tipp! 

Az online meghívó csak kiegészítő elemként jelenjen meg az e-mail csatolmányában. A 

legfontosabb információkat emeljük ki az e-mail szövegében is. 

 

 

 

 

 

23. ábra: Online meghívó 

18.2. O ffline meghívók 

Méret, felbontás  

a. A6-os borítékhoz (fektetett elhelyezkedésben, félbe hajtva + ráhajtás) 

Magasság: 10,5 cm 

Szélesség: 25,16 cm 

Felbontás: 150 dpi 

b. franciaborítékhoz (A4-es három részbe hajtva) 

Magasság: 29,7 cm 

Szélesség: 21 cm 

Felbontás: 150 dpi 

E lrendezés, tartalom  

a. A6-os borítékhoz (fektetett elhelyezkedésben, félbe hajtva + ráhajtás) (24. ábra) 

A meghívó külsején csak a „Meghívó” felirat szerepeljen, a ráhajtás (4,69 X 10,5 cm) 

részen. 

A meghívó belsejét az online meghívóhoz hasonlóan rendezzük el. A jobb oldalra a fehér 

részbe írjuk a meghívó szövegét, melynek a színe sötétszürke (R:64 G:64 B:64; C:60 M:50 

Y:48 K:54) legyen. 
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A Szakkollégium nevét a fehér rész alá, a jobb oldali alsó sarokba célszerű elhelyezni, mint 

egy aláírást. 

Amennyiben van részletes programtervünk, úgy az a jobb oldalra, a zöld területre, a 

ráhajtásra (4,69 X 10,5 cm) kerüljön. Ha nincs programterv, amit fel szeretnénk tüntetni, 

akkor a zöld területen, a ráhajtás részen egyéb fontos információt emeljünk ki. 

A meghívó belsejében a bal oldalt az eseményhez illő képpel dobhatjuk fel. 

 

 

 

 

24. ábra: Fektetett elhelyezkedésben, félbehajtva + ráhajtás 

b. franciaborítékhoz (A4-es három részbe hajtva) (25. ábra) 

Amennyiben hosszabb, részletesebb meghívót készítünk, 

alkalmazhatjuk az A4-es méretet is, melyet három részre hajtva 

egy franciaborítékban kézbesítsünk.  

Ebben a formában a meghívó fedlap részére kerüljön fel a 

rendezvény neve, valamint, hogy kinek szánjunk a meghívót 

(„Meghívó XY részére”). 

A maradék kétharmad részére kerüljön a meghívó szövege, 

melynek a színe sötétszürke (R:64 G:64 B:64; C:60 M:50 Y:48 

K:54) legyen. 

Ha több oldalas meghívót készítünk, akkor alkalmazzunk 

fejléceket minden újabb lapon. 

25. ábra: A4-es három  

részbe hajtva 

N yomtatás 

Az elkészült anyagokat PDF-ben, CMYK-ban lementve vigyük a nyomdába. Az a. esetben 

minimum 160 gr-os, a b. esetben minimum 120 gr-os papírra nyomtassuk ki, vágassuk ki, 

hajtogatassuk be a megfelelő helyeken. A nyomdai anyagot kifutóval és vágójellel lássuk el, 

hogy a nyomtatásból fakadó elcsúszás miatt ne maradjon sehol fehér sáv a kivágás után.  
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*A sablonban az 1-1 cm-rel nagyobb méret oka: rajta van már a 0,5 cm-es kifutó az anyag 

minden oldalán. 

 

Extra tipp! 

A meghívónál különösen veszélyes, hogy a lap szélére helyezett információk a kivágás 

során sérülnek, így célszerű a szélétől minimum egy 0,5 cm-es margót kialakítani az 

információk védelmének érdekében. 

A meghívót ne kézzel írott borítékba helyezzük. Nyomtassuk etikett matricára mind a 

címzett, mind a feladó adatait, majd ragasszuk a megfelelő helyekre a borítékon.   

Ezektől a méretektől és hajtási technikáktól természetesen el lehet térni a kreativitástól és a 

rendezvény típusától függően, de az alapvető elrendezési elveket és a jellegzetes 

vonásokat érdemes követni a sablonok és a többi anyag alapján. 
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19.  Ü dvözlőkártyák 

A főbb ünnepek (húsvét, karácsony) alkalmával illik a támogatóinknak, partnereinknek, 

műhely- és kurzustartóinknak, tanszékeknek stb. üdvözlőkártyát (legalább online módon) 

küldeni.  

Az üdvözlőkártya hasonló az online meghívóhoz, a kinézetét tekintve annyi különbség 

jelenik meg, hogy az üdvözlőkártyákon az ünnepnek megfelelő, letisztult, egyszerű, flat 

ábrákkal dobjuk fel a színes részt (húsvét – tojások; karácsony – hópelyhek stb.). 

Méret, felbontás 

Magasság: 10,5 cm 

Szélesség: 20 cm 

Felbontás: 150 dpi 

E lrendezés, tartalom  

A fehér részbe írjuk az üdvözlőszöveget, melynek a színe sötétszürke (R:64 G:64 B:64; 

C:60 M:50 Y:48 K:54) legyen. 

A Szakkollégium nevét a jobb oldali alsó sarokba célszerű elhelyezni, mint egy aláírást. 

Lementés 

Mivel ez egy online felületen megjelenő objektum, ügyeljünk rá, hogy a kép JPEG-ben, 

RGB színkóddal legyen elmentve. Amennyiben ki is szeretnénk nyomtatni őket, úgy a 

lementésénél váltsunk CMYK színkódolásra. 

Extra tipp! 

Az üdvözlőkártyát az e-mailben ne a csatolmányban, hanem kép beillesztéseként küldjük 

el, olvashatóra nagyítva. 

Ha időnk engedi, még személyesebbé tehetjük a kártyákat, ha névre szólóan készítjük el 

őket. 
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20.  Köszönőlap  

Köszönőlapot azoknak készítünk, akiknek meg szeretnénk köszönni a Szakkollégiumért 

tett munkájukat, pl.: támogatóinknak, partnereinknek, műhely- és kurzustartóinknak stb. A 

köszönőlapok általában Liska-esten kerülnek átadásra.  

Méret, felbontás 

Magasság:  29,7 cm 

Szélesség: 21 cm 

Felbontás: 150 dpi 

E lrendezés, tartalom  

A köszönőlap bal felső sarkában egy liskakocka áll, mely kissé belelóg a „Köszönőlap” 

feliratba. Alatta jelenjen meg a személy neve, aki a köszönőlapot kapja, és mindezek alá 

jöhet a köszönőlap kiérdemlésének indoklása. A lap bal alsó sarkába jöhet a keltezés, míg 

a jobb alsóba az elnök neve, valamint az aláírás és a pecsét  helye (P.H.). 

N yomtatás 

Az elkészült anyagokat PDF-ben, CMYK-ban lementve vigyük a nyomdába. Egy 

A4-es méretű 300 gr-os papírra nyomtassuk ki, a nyomtatásból fakadó fehér 

margót vágassuk le. A nyomdai anyagot kifutóval és vágójellel lássuk el. 

*A sablonban az 1-1 cm-rel nagyobb méret oka: rajta van már a 0,5 cm-es kifutó az 

anyag minden oldalán. 
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21.  O klevél 

Okleveleket azoknak készítünk, akik valamilyen eredményre tettek szert a Szakkollégium 

keretein belül pl.: esettanulmányi versenyeknél.  

Az okleveleket a köszönőlaphoz hasonlóan készítsük el, szintén álló A4-es formában. 

Méret, felbontás 

Magasság:  29,7 cm 

Szélesség: 21 cm 

Felbontás: 150 dpi 

E lrendezés, tartalom  

Az oklevél bal felső sarkában egy liskakocka áll, mely kissé belelóg az „Oklevél” feliratba. 

Alatta jelenjen meg a személy neve, aki az oklevelet kapja, és mindezek alá jöhet az elért 

helyezés, eredmény. A lap bal alsó sarkába jöhet a keltezés, míg a jobb alsóba az elnök 

neve, valamint az aláírás és a pecsét helye (P.H.). 

N yomtatás 

Az elkészült anyagokat PDF-ben, CMYK-ban lementve vigyük a nyomdába, ahol A4-es 

méretű 300 gr-os papírra nyomtassuk ki, a nyomtatásból fakadó fehér margót vágassuk le. 

A nyomdai anyagot kifutóval és vágójellel lássuk el. 

*A sablonban az 1-1 cm-rel nagyobb méret oka: rajta van már a 0,5 cm-es kifutó az 

anyag minden oldalán. 
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22.  Emléklap 

Emléklapokat általában díjak mellé készítünk, pl.: ÉSz-díjhoz, Legszakmaibb szoba-díjhoz 

stb., hogy a tárgyi díj mellett egy okmánnyal is igazolni tudja a nyertes a díjra való 

jogosultságát.   

Az emléklapokat a köszönőlappal és az oklevéllel ellentétben fekvő A4-es formában 

készítjük el. 

Méret, felbontás 

Magasság:  21 cm 

Szélesség: 29,7 cm 

Felbontás: 150 dpi 

E lrendezés, tartalom  

Az emléklap bal felső sarkában egy liskakocka áll, mely kissé belelóg a díj nevébe. Alatta 

jelenjen meg a személy neve, aki a díjat kapja, és mindezek alá jöhet az emléklap 

kiérdemlésének indoklása. A lap bal alsó sarkába jöhet a keltezés, míg a jobb alsóba az 

elnök neve, valamint az aláírás és a pecsét helye (P.H). 

N yomtatás 

Az elkészült anyagokat PDF-ben, CMYK-ban lementve vigyük a nyomdába, ahol A4-es 

méretű 300 gr-os papírra nyomtassuk ki, a nyomtatásból fakadó fehér margót vágassuk le. 

A nyomdai anyagot kifutóval és vágójellel lássuk el. 

*A sablonban az 1-1 cm-rel nagyobb méret oka: rajta van már a 0,5 cm-es kifutó az 

anyag minden oldalán.  
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H ogyan kezdjünk neki egy új liskás anyagnak? 

23.  Lépések egyről a kettőre  

1. lépés: Nézzük meg az eddig elkészített anyagok stílusát! 

2. lépés: Az általunk készítendő anyag méretének kiválasztása után osszuk fel 

arányosan! 

Függőleges osztás 

a. minden oszlop egyforma szélességű legyen 

Vízszintes osztás 

a. lehetőség: a világosszürke, a világoszöld, a sötétzöld, a sötétszürke 

sorok egyforma magasságúak legyenek 

b. lehetőség: a világosszürke és a sötétszürke sorok egyforma 

magasságúak legyenek, valamint a világoszöld és a sötétzöld is egyforma 

magasságúak legyenek. Ebben az esetben a szürkesorok kisebb 

magasságúak legyenek, mint a zöld árnyalatok 

c. lehetőség: ha képet is illesztünk az anyagunkba, akkor a 2.2.b. lehetőség 

annyiban módosul, hogy a világoszöld, a sötétzöld és a képek 

magassága egyforma legyen, így eszerint kell az arányokat felosztani 

3. lépés: „Liska Tibor Szakkollégium” felirat stílusa és elhelyezése 

Stílus 

a. fehér színű, Helvetica Neue LT Std betűtípus 

b. vetett árnyékhatás (nem minden esetben kötelező) 

Elhelyezés 

a. soros verzióban: a világoszöld színű részbe kerüljön a felirat 

b. tördelt verzióban: a világoszöld részre kerüljön a „Liska Tibor” rész, a 

sötétzöld sávba a „Szakkollégium” rész. Mindkét felirat egyenlő 

távolságra legyen a választóvonaltól. A Liska Tibor „o”-ja és a 

Szakkollégium „o”-ja egymás alatt helyezkedjenek el – ettől egyes 

esetekben el lehet térni, amennyiben az anyag esztétikája ezt megköveteli 

4. lépés: Külső felületre szánt anyagnál helyezzük el rajta a BME logóját (15. ábra) a 

jobb felső sarokba, a fehér részre, a sötétszürke (R:64 G:64 B:64; C:60 M:50 Y:48 

K:54) árnyalattal megegyezően. 
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15. ábra: A BME logója 

 

5. lépés: www.ltsz.hu felirat  

Stílus 

a. fehér színű, Helvetica Neue LT Std betűtípus 

b. vetett árnyékhatás (nem minden esetben kötelező) 

Elhelyezés 

a. a jobb alsó sarokban a szürke részre kerüljön  

6. lépés: Rakjuk rá a további információkat, amelyek szükségesek! 

7. lépés: Mentsük el PSD-fájlban a későbbi szerkeszthetőség érdekében, valamint 

JPEG-ben, ha online verzióban (RGB-ben) szeretnéd használni, és PDF-ben (CMYK-

ban), ha nyomtatott anyagról beszélünk. Utóbbi esetben a nyomdai anyagot kifutóval és 

vágójellel lássuk el! 

Extra tipp! 

A zöld árnyalatokat - attól függően, hogy melyik projektünkhöz tartozik - az újonnan 

elkészítendő objektumon a megfelelő színkombinációval cseréljük ki! 

 

24.  Tárhelyen való elérhetőség  

A fent említett anyagok szerkeszthető és lementett formátumokban megtalálhatóak 

a tárhelyen.  

E lérési útvonal: „File Station >>> Public >>> Arculat >>> Arculat_02_jelenlegi” 

 

25.  Marketingvezetővel egyeztetés 

Minden (különösképp a külsős) anyagot mielőtt nyomdába küldenénk, vagy az online 

felületeken elérhetővé tennénk, mutassuk meg az aktuális Marketingvezetőnek, hogy 

biztosak legyünk benne, hogy az arculatnak megfelelően készítettük el az anyagunkat.  

 

Jó munkát! 


