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A BME Zielinski Szilárd Építőmérnöki Szakkollégium Szervezeti és Működési Szabályzatának 
9. melléklete 

ARCULATI KÉZIKÖNYV 
1 HIVATALOS ELNEVEZÉSEK 

 A SZAKKOLLÉGIUM HIVATALOS ELNEVEZÉSEI: 
• Teljes név: BME Zielinski szilárd Építőmérnöki Szakkollégium (BME Zielinski Szilárd Civil 

Engineering College for Advanced Studies) 
• Rövid név: Építőmérnöki Szakkollégium (Civil Engineering College for Advanced Studies) 
• Rövidítés: ZIE (CECAS) 

 A TAGOZATOK HIVATALOS ELNEVEZÉSEI: 

Magyar elnevezés Angol elnevezés Rövidítés 

Földmérő Tagozat Surveying and Geoinformatics Section FT (SGES) 

Kör-Vas-Út Tagozat Highway and Railway Engineering Section KVÚ (HRES) 

Mérnök Műhely Engineering Informatics Section MM (EIS) 

Szerkezetépítő Tagozat Structural Engineering Section SZT (SES) 

Vízépítő Tagozat Hydraulic Engineering Section VT (HES) 

 

 TOVÁBBI ELNEVEZÉSEK: 
• Elnök (President) 
• Szakmai Alelnök (Vice-President for Profession) 
• Gazdasági: (Vice-President for Financial) 
• HR Bizottságvezető (Head of HR Workgroup) 
• PR Bizottságvezető (Head of PR Workgroup) 
• Külügyi Bizottságvezető (Head of International Relations Workegorup / Head of IR Workgroup) 
• Titkár (Secretary) 
• Földmérő Tagozat Tagozatvezető (Head of Surveying and Geoinformatics Section) 
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• Kör-Vas-Út Tagozat Tagozatvezető (Head of Highway and Railway Engineering Section) 
• Mérnök Műhely Tagozatvezető (Head of Engineering Informatics Section) 
• Szerkezetépítő Tagozat Tagozatvezető (Head of Structural Engineering Section) 
• Vízépítő Tagozat Tagozatvezető (Head of Hydraulic Engineering Section) 

2 ARCULATI ELEMEK 
2017-ben a Szakkollégium Elnöksége úgy döntött, hogy az alapítás óta használt arculati elemeket 
modernebbekre cseréli. Az új arculat létrehozásában az egri Kepes György Szakkollégium tagjai 
segédkeztek. A több mint féléves folyamatban egy úgynevezett dinamikus arculat lett létrehozva, amelyet a 
2017. őszi Taggyűlésen fogadott el a Tagság. A dinamikus arculat lényege, hogy egy központi elem köré 

(esetünkben a „Z”) szerveződnek a különböző ágazatok (esetünkben a Tagozatok) grafikai elemei, amelyek 
hasonlóan néznek ki, ugyan olyan alapelvek mentén készülnek, így a fő brand (esetünkben a 
Szakkollégium) mindig, egyértelműen azonosítható. Az arculatban egységes a logó („Z”), a betűtípusok és a 
fő szín (fekete) használata. A másodlagos színek és minták (kitöltések) Tagozatokként mások. 

 SZÍNEK 

Elsődleges szín 1 Elsődleges szín 2  

 

HEX #00000 
RGB 0 0 0 
CMYK 0 0 0 100 

 

HEX #FFFFFF 
RGB 255 255 255 
CMYK 0 0 0 0 

  

Szakkollégium Szerkezetépítő Tagozat Mérnök Műhely 

 

HEX #761A52 
RGB 118 26 82 
CMYK 48 100 40 26 

 

HEX #7489A2 
RGB 116 137 162 
CMYK 59 41 25 1 

 

HEX #E21F26 
RGB 226 31 38 
CMYK 4 100 100 0 

Vízépítő Tagozat Kör-Vas-Út Tagozat Földmérő Tagozat 

 

HEX #2D327E 
RGB 45 50 126 
CMYK 100 98 16 4 

 

HEX #FFCE04 
RGB 255 206 4 
CMYK 0 18 100 0 

 

HEX #06623E 
RGB 6 98 62 
CMYK 89 36 87 30 

 BETŰTÍPUSOK 

Elsődleges betűtípus: Muli – címsorokhoz, szakkollégium nevét kiírni, kiemeléshez; lehetőleg 
nagybetűs változatban; helyettesíthető: Calibri, Helvetica Neue vagy Arial betűtípusokkal 

Másodlagos betűtípus: Noto Serif – folyószöveghez, felsorolásokhoz; helyettesíthető: PT 

Sans, Times, Times New Roman betűtípusokkal  
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 LOGÓK 

Normál változat Inverz változat Fekete-fehér változat 

 

Idegennyelvű plakátokon és kiadványokon a szakkollégium és tagozat angol nevét kell a „Z” mellett 
feltűntetni! 
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 MINTÁK 

Normál változat Inverz változat Fekete-fehér változat 

 

 

A minták arányát mindig a logó méretéhez kell állítani, azaz a minták nagysága megközelítőleg akkora 

legyen, mint a logókban szereplő kitöltés. 
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3 ALKALMAZÁS 
1) A szakkollégium vagy a tagozatok logóját minden kiadványon, honalapon és/vagy más médián fel 

kell tűntetni, ha az a szakkollégiumról vagy tagozatairól szól, vagy ha a szakkollégium és tagozatai 
bármely rendezvényéhez köze van, vagy ha az adott rendezvény szervezésében a szakkollégium 
vagy bármely tagozata segít. 

2) A dinamikus arculat miatt csak egy logót szabad feltűntetni, és csak egy szín és mintát lehet 
alkalmazni (tehát vagy csak a szakkollégiumét, vagy csak a szervező tagozatét). Kivétel ez alól, ha 
direkt cél az arculat vagy a szakkollégium minden tagozatának a bemutatása (pl. tájékoztató 
kiadványokban, honlapon bemutatkozáskor, szakkolit bemutató roll-up stb.). 

3) A tagozati logót, színt és mintát akkor kell alkalmazni, ha csak az adott tagozat által szervezett 
rendezvényhez, vagy az adott tagozatot bemutatásához kapcsolódó kiadványon fog szerepelni. 
(Példák: tagozat építkezéslátogatását hirdető plakát; Várostervezési Napok kommunikációja; 
szakestély meghívója stb.) 

4) A szakkollégiumi logót és színt minden központi szervezésű, vagy több tagozat által szervezett 
eseményhez, vagy a szakkollégiumot bemutatásához kapcsolódó kiadványon kell alkalmazni. 
(Példák: Zielinski Vándorkupa, a szakkollégiumot bemutató füzet, Szakmai Hét stb.) 

5) A logók és minták „normál” és „inverz” változatát a színes kiadványoknál (CMYK, 
négyszínnyomott) és az elektronikus kiadványoknál (pl. honlap, facebook) kell alkalmazni, míg a 
„fekete-fehér” változatot csak a szürkeárnyalatos nyomtatás esetén. Ettől kivételes esetben lehet 
eltérni, pl. ha társszervezőként egy, a szakkollégium arculatától távol álló plakátra kell helyezni a 
logót, és nem mutatna színesen. 

6) A logók és minták színein tilos módosítani! A logókat csak egy színű háttérre lehet elhelyezni, 
színátmenet, más minta elé nem. Kép elé csak akkor lehet helyezni, ha kép át van színezve a 
szakkollégium vagy tagozat színére, vagy szürkeárnyalatos. Ezekben az esetekben az „inverz” 
változat szerint lehet alkalmazni a logót és a mintákat, de csak akkor, ha elég kontrasztos az 
eredmény. 

7) A logók körül megfelelő védőtávolságot kell tartani (azaz ne érjen össze más elemmel), és a logókon 

és a mintákon tilos torzítani. 

8) A logót mindig az arculati kézikönyvben szereplő módon kell használni, bizonyos esetekben, ha a 
szakkollégium (és a tagozat) neve szerepel máshol, akkor lehet magában a „Z” betűt alkalmazni. 

9) Az arculati kézikönyvben szereplő grafikai elemektől és szabályoktól csak nagyon indokolt esetben 
lehet eltérni. 

 

Budapest, 2017. december 13. 


