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MIÉRT SZÜKSÉGES? 

A mai információval teli világban elengedhetetlen, hogy minden felületen –
legyen az online vagy offline – megfelelően érvényesüljön iskolánk kommunikációja.

Egy egységes, rendeze� küllem jobb azonosíthatóságot, és bizalmasabb, közvetlenebb
kapcsolatot biztosít a partnerek számára és a belső kommunikációban is.

Ez az arcula� kézikönyv részletesen taglalja és lefekte� az arculatra és a kommunikációra
vonatkozó alapelveket.



FORMAI
ALAPOK
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A LOGÓ 

SOPRON
EÖTVÖS Az Eötvös Sopron logója egy többszörösen összete� szimbólum.

Egyszerre formáz galambot, illetve ‘E’ betűt is. 
A logó alapja egy egyszerű, geometriai forma, a háromszög,
mely utal egyrészről a Szentháromságra másrészről, a formák 
egymáshoz való illeszkedése az egymásra épülést is szimbolizálja. 



LOGÓVÁLTOZATOK 

A logó színes, valamint fekete és fehér változata. A színes változat
használatát részesítsük előnyben, a fekete és fehér változatot csak
abban az esetben használjuk, ha nyomdai, vagy egyéb korlátozás mia� a 
színes verzió nem használható.

SOPRON
EÖTVÖS

SOPRON
EÖTVÖS

SOPRON
EÖTVÖS

SOPRON
EÖTVÖS



SOPRON
EÖTVÖS

EÖTVÖS JÓZSEF EVANGÉLIKUS GIMNÁZIUM 

EGÉSZSÉGÜGYI TECHNIKUM ÉS MŰVÉSZETI SZAKGIMNÁZIUM EÖTVÖS JÓZSEF EVANGÉLIKUS GIMNÁZIUM 

EGÉSZSÉGÜGYI TECHNIKUM ÉS MŰVÉSZETI SZAKGIMNÁZIUM

EÖTVÖS SOPRON

Speciális esetben használandó logóváltozatok, amennyiben az iskola teljes 
nevét szeretnénk megjeleníteni. Az olvashatóság érdekében, ez a változat 
csak kizárólag nagy méretben (pl.: molinó, kisbusz) használható.  

A LOGÓ 
ÉS ALVÁLTOZATAI  



IME

A LOGÓ 
IZOLÁCIÓS TÁVOLSÁG 

SOPRON
EÖTVÖS

x

x

x

Ahhoz, hogy a logó megfelelően érvényesülni tudjon, figyelni kell arra,
hogy az őt körülvevő elemektől megfelelő (x) távolságban használjuk. 



A LOGÓ 
ÉS A VIZUÁLIS RENDSZER 

A logó, egy egyenlő oldalú háromszögekből álló, szabályosan felépíte� embléma. 
A háromszögeknek formai, illetve tartalmai jelentőségük is van.  



A LOGÓ 
ÉS A VIZUÁLIS RENDSZER - ELSŐDLEGES TERÜLŐMINTA 

Az embléma elemeiből kialakíto� terülőminták
alkalmazhatók az iskola kommunikációs anyagain.  

A mintát az arcula� színben, különböző
elrendezési variációban lehet használni.   



A LOGÓ 
ÉS A VIZUÁLIS RENDSZER - MÁSODLAGOS TERÜLŐMINTÁK 

Az embléma szabályos háromszögeiből álló másodlagos minták, 
különleges esetekben kiegészítésként, színesítésként használhatóak.  



A LOGÓ 
- AHOGY NE HASZNÁLJUK 

SOPRON
EÖTVÖS

SOPRON
EÖTVÖS

SOPRON
EÖTVÖS

SOPRON
EÖTVÖS

SOPRON
EÖTVÖS

SOPRON
EÖTVÖS

SOPRONEÖTVÖS

SOPRON
EÖTVÖS

A LOGÓRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS TILALMAK

- torzítás

- effektek használata
- logó használata körvonalként
- a logó betű�pusának
megváltoztatása

- elforgatás

- átszínezés

- kis kontrasztú há�éren való
alkalmazás 

- a logó elemeinek arányainak

megváltoztatása



SZÍNEK 

Az arculat két alapszínt, továbbá egy kiegészítő színt tartalmaz.
A kiegészítő szürke színt csak indokolt esetben használjuk, 
továbbá önmagában sosem szerepelhet, csak és kizárólag az ado� 
alapszínekhez kapcsolódva.

EÖTVÖS SOPRON KÉK

C100 M90 Y28 K14
R35 G54 B111
PANTONE 288 

EÖTVÖS SOPRON SZÜRKE

C21 M13 Y9 K0
R210 G215 B225
PANTONE 428

FEHÉR

C0 M0 Y0 K0
R255 G255 B255



TIPOGRÁFIA 

BAHNSCHRIFT 

Aa 
ELSŐDLEGES BETŰKÉSZLET 

AÁBCDEÉFGHIÍJKLMNOÓÖŐPQRSTUÚÜŰVWXYZ
aábcdeéfghiíjklmnoóöőpqrstuúüűvwxzy
0123456789! “#%&{[(*)]}+,@:;<=>?\^~§«±»/
 AÁBCDEÉFGHIÍJKLMNOÓÖŐPQRSTUÚÜŰVWXYZ
aábcdeéfghiíjklmnoóöőpqrstuúüűvwxzy
0123456789! “#%&{[(*)]}+,@:;<=>?\^~§«±»/
 

A Bahncshri� betűcsalád egy modern, geometrikus talpatlan
készlet, mely formáival méltó társ az arculat megújításában.



CALIBRI 
AÁBCDEÉFGHIÍJKLMNOÓÖŐPQRSTUÚÜŰVWXYZ
aábcdeéfghiíjklmnoóöőpqrstuúüűvwxzy
0123456789! “#%&{[(*)]}+,@:;<=>?\^~§«±»/

 AÁBCDEÉFGHIÍJKLMNOÓÖŐPQRSTUÚÜŰVWXYZ
aábcdeéfghiíjklmnoóöőpqrstuúüűvwxzy
0123456789! “#%&{[(*)]}+,@:;<=>?\^~§«±»/

 

TIPOGRÁFIA 
MÁSODLAGOS BETŰKÉSZLET 

Aa 
A Bahncshri�hez hasonlóan egy talpatlan (sans-serif) betű�pus. 
Kis méretben is remekül olvasható. Használata főként levelek, 
prezentációk törzsszövegénél javasolt, valamint olyan esetekben,
amikor nem elérhető a fő arcula� betű�pus.



ARCULATI
ELEMEK
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NÉVJEGYKÁRTYA 

PÉLDA ISTVÁN
titulus helye

06 99 311 767

iskola@ejeg.hu

eotvos.sopron.hu

9400 Sopron, Deák tér 51.

MÉRET

90x50 mm

ELSŐ OLDAL
Név blokk; a kártya tulajdonosának neve és �tulusa. Ala�a az iskola,
illetve szükség esetén a kártyatulajdonos személyes elérhetőségei.

HÁTOLDAL

Eötvös Sopron logó fehérben, kék há�éren elhelyezve.

SOPRON
EÖTVÖS

SOPRON
EÖTVÖS



LEVÉLPAPÍR 

Tisztelt Hölgyem/Uram!

SOPRON
EÖTVÖS EÖTVÖS JÓZSEF EVANGÉLIKUS GIMNÁZIUM 

EGÉSZSÉGÜGYI TECHNIKUM ÉS MŰVÉSZETI SZAKGIMNÁZIUM

    Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh 
euismod �ncidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim 
veniam, quis nostrud exerci ta�on ullamcorper suscipit lobor�s nisl ut aliquip ex ea 
commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse 
moles�e 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 dolore.

   Lorem ipsum dolor sit amet, cons ectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh 
euismod �ncidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim 
veniam, quis nostrud exerci ta�on ullamcorper suscipit lobor�s nisl ut aliquip ex ea commo-

do consequat.

    Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh 
euismod �ncidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim 
veniam, quis nostrud exerci ta�on ullamcorper suscipit lobor�s nisl ut aliquip ex ea 
commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse 
moles�e consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan et 
iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum.

    Lorem ipsum dolor sit amet, cons ectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh 
euismod �ncidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim 
veniam, quis nostrud exerci ta�on.

Város, 2022. június 7.

Vezetéknév Keresztnév
�tulus

iskola@ejeg.hu        9400 Sopron, Deák tér 51.



E-MAIL ALÁÍRÁS 

Üdvözlettel: 

Eötvös József Evangélikus Gimnázium,
Egészségügyi Technikum
és Művészeti Szakgimnázium

Elérhetőségeink:

0699 311 767

iskola@ejeg.hu

eotvos.sopron.hu

9400 Sopron, Deák tér 51.

 

SOPRON
EÖTVÖS



PREZENTÁCIÓ 

VEZETÉKNÉV KERESZTNÉV

SOPRON
EÖTVÖS

PREZENTÁCIÓ CÍME  DIA CÍME
SOPRON
EÖTVÖS

LOREM IPSUM DOLOR

  lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer 
adipiscing elit

  sed diam nonummy nibh euismod 
�ncidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat 
volutpat

  ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud 
exerci ta�on ullamcorper suscipit lobor�s

KÉP CÍME

PREZENTÁCIÓ CÍME
BEMUTATÓ ALCÍME



ISKOLAI KISBUSZ 



MEGJELENÉS
A MÉDIÁBAN
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ÚJSÁGHIRDETÉS 

KÉP

Ügyeljünk rá, hogy lehetőség szerint egy fő fotót használjunk.

FELIRAT

A hirdetés címe lényegretörően egy, maximum két sorban. 
Alá kerül az alcím.

HIRDETÉS CÍME
HIRDETÉS ALCÍME

2022. JÚNIUS SOPRON
EÖTVÖS



MOLINÓ 

SOPRON
EÖTVÖS

TUDÁS

ÉLET

RITMUS

www.eotvos.sopron.hu

SOPRON
EÖTVÖS

TUDÁS

ÉLET

RITMUS

www.eotvos.sopron.hu

Két fajta molinó változat. Fénykép felhasználása, vagy
a terülő minta alkalmazása egyaránt megengede�.



ROLL-UP 

SOPRON
EÖTVÖS

FŐ FELIRAT KÉT
SORBA SZEDVE

kiegészítő sor

www.eotvos.sopron.hu

KÉP

Ügyeljünk rá, hogy lehetőség szerint egy fő fotót használjunk.

FELIRAT

Az üzenetet rövid, lényegretörő formában fogalmazzuk meg, két, maximum három sorban.

INFOBLOKK

A roll-up alsó szekciójára kerül a webcím (vagy egyéb kiemelt elérhetőség).



SOCIAL MÉDIA - WEBLAP 

EÖTVÖS SOPRON

Felvételiző vagyok Aktuális tanév Napló

Címlap Képzéseink Hitélet Könyvtár DokumentumokSOPRON
EÖTVÖS

EÖTVÖS JÓZSEF EVANGÉLIKUS GIMNÁZIUM 
EGÉSZSÉGÜGYI TECHNIKUM ÉS MŰVÉSZETI SZAKGIMNÁZIUM

9400 Sopron, Deák tér 51.

iskola@ejeg.hu

06 99 311 767

Jézus Krisztus mondja:

„Aki énhozzám jön, azt én nem küldöm el.”

(Jn 6,37)

AZ ÉV IGÉJE



SOCIAL MÉDIA - FACEBOOK, INSTAGRAM 

PROFILKÉP

Az Eötvös Sopron emblémája. Ez minden esetben
név melle� jelenik meg, ezért nem szükséges a 
feliratos logóváltozat. Kis méretben is jól 
beazonosítható, például kommentek melle�.



REPREZENTÁCIÓS
TÁRGYAK
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TOLL 



MUNKANAPLÓ 



MAPPA 



NOTESZ 



KÖNYVJELZŐ 



FALIÓRA 



PÓLÓ 



TENISZPÓLÓ 



SPORTMEZ 



PULÓVER 



BASEBALL SAPKA 



SZURKOLÓI SÁL 



NYAKKENDŐ 



TÖRÜLKÖZŐ, ÚSZÓSAPKA 



BÖGRE 



KULACS 



KULCSTARTÓ 



NYAKBA AKASZTÓ 



KITŰZŐ 



MATRICA 



ESERNYŐ 



TORNAZSÁK 



VÁSZONTÁSKA 



PAPÍRTÁSKA 



BORCÍMKE, BOROSZACSKÓ



2022 SOPRON
EÖTVÖS


