Az Országos Bírósági Hivatal által meghirdetett logó,
és kisarculati pályázat

ARCULATI KÉZIKÖNYVE

Jelige:
AZ IGAZSÁG ÚJ ARCA
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A kiadvány az Országos Bírósági Hivatal és a pályázati kiírásban szereplő intézmények vizuális megjelenítésének
elemeit, arculatának alapelveit, ezek alkalmazásának szabályait, előírásait tartalmazzák.
A kézikönyvben meghatározott szabályoktól, illusztrációs előírásoktól eltérni
nem szabad, azokat szigorúan és következetesen alkalmazni kell a szervezeteknek, hiszen így biztosítható a intézmények koherens, egységes megjelenése.
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a logó tervezése és szerkesztése

INSPIRÁCIÓ

Inspirációs források
Az Országos Bírósági Hivatal által kiírt pályázat keretein belül benyújtott kisarculat elkészítése során olyan logó
tervezését tűztük ki célként, amely megfelel a hivatal által elvárt eleganciának és megállja a helyét hosszú
távú használat során is, mindemellett igazodik a jelenlegi trendekhez. Korunk folyton változó formavilága és
a hivatali megjelenés közti összhang megtalálása igazi kihívást jelent a grafikai tervezésben, ezért inspirációs
forrásként olyan alapvető formai azonosságokat használtunk, amelyek tisztán kifejezik, hogy a témakör az igazságügy. A jelképek közül a mérleget választottuk, kiegészítő motívumként jelenik meg a babérkoszorú, amely

inspiráció

A LOGÓ TERVEZÉSE ÉS SZERKESZTÉSE

egyes Jusztícia-ábrázolásokban szintén szerepel. Alapszínként a nemesfémek színét használtuk.
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Mérleg
A mérleg az igazságszolgáltatás kardinális szimbóluma. Jelképként használva hazánkban és külföldön is segíti
az intézmény felismerését és grafikailag ideális szimbólum. Alkalmas számos formával, színnel, aránnyal való
megjelenítésre. Az igazságügyi téma esetén történő alkalmazásnál nem hagyhatjuk figyelmen kívül, hogy érvényesülhessen a funkciója is, ezért nem tervezhetünk olyan mérleggel, amely nem működhet megfelelően.
Érdemes szemből ábrázolni, mellőzni a perspektivikus megjelenést, hiszen kedvezőtlen, ha hajlást, vagy a szemlélő fölé emelkedést sugall.

Babérkoszorú
A babérkoszorú megjelenítése eredetileg a dicsőség szimbóluma, későbbi alkalmazása során egyet jelentett
a hatalommal, de korunkban új jelentés társult hozzá, és ez a minőség. Ez nem torzította eredeti jelentését, így
használata előnyös lehet, ha ki szeretnénk emelni a bíróságot, mint független harmadik hatalmi ágat.

Nemesfémek színe
Olyan színt használtunk, amelyek eltérnek az általános, mindennapi színektől, hiszem a használatok számának növekedésével a jelentéstartalom is bővül. Tapasztalataink alapján a fémes színek megfelelnek erre a
feladatra, mindezek mellett az elegancia szintjének megtartása is ezen színek mellett szólt. A színek pontos
kiválasztásánál szem előtt tartottuk, hogy az alapszín ne legyen harsány, de mindenképpen maradjon könnyen
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felismerhető.

01

a logó tervezése és szerkesztése

AZ ALAPOK

Formák
A logó alapötletének kidolgozásánál egyszerű formákat akartunk megjeleníteni a lehető legrészletesebben. A vázlatokban rengeteg formát és metszést próbáltunk ki. Valódi jelentést szerettünk
volna adni az ábrának, amely talán érdemes lesz arra, hogy képviselje a Magyar Igazságügyet.
Az igazságügy összefog minden államigazgatási egységet, amely a jogszolgáltatáshoz kötődik, valamint a törvénykezés érvényesítését, és végrehajtását. Az összefogás szimbólumául a kört választottuk.
A mérleg az igazsághoz való kapcsolatát ideálisan csak a függőleges tengely mentét tükrözött formájában jeleníthetjük meg. Az összefüggés csak így érvényesül. A pontosabb forma érdekében az alapkör sugarának felezését használtuk és így alakítottuk ki a kisebb köröket, majd ezen körök felezéséből további méreteket kaptunk.
A körforma, és a felezés használata egy egyszerű számítási módozat, hisz a kör lehet akármekkora, az arányok
minden esetben megegyeznek. Az egyszerű képlet alkalmazásával részletes képet formálhatunk, a végeredmény egy egyszerű stilizált kép.

A babérkoszorú szerkesztése

A mérleg szerkesztése
A mérlegtest szerkesztése az ábra alapján történt.
Egy adott kört, és ebből kapott távolságokat használtunk alapul. Itt
már megjelenik egy torzított kör, ennek megalkotásánál arányul szintén egy kör, és az így megállapított sugár méretének háromnegyedével dolgoztunk. Az így kapott újabb kört és az alapkört érintkezésig
csúsztattuk a mérleg oldalának megfelelő irányba, és szélességét
az ábra szerint. A könnyebb azonosítás érdekében a korívek mellett
egyenes vonalakat is használtunk, ezek elhelyezkedését és méretét
az alapkör sugarának felhasználásával állapítottuk meg.

Az elemek végleges formája
Az elemek végleges formáját a
fő elemek összevonásával kaptuk.

az alapok

felezéséből indul ki. További sugár és szögfelezéssel jutottunk el a koszorú megépítéséig, amely keretként szolgál majd a mérlegnek.

A LOGÓ TERVEZÉSE ÉS SZERKESZTÉSE

A babérkoszorú esetében kialakított ábra egy adott kör sugarának
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AZ ALAPOK ÖSSZEILLESZTÉSE

Az összevonás
Az összevonás során a két alapábrát egyesítjük a képen látható eljárással.
A szimmetria elérése érdekében az elemeket középre rendezzük. Az mérleg aljához egy téglalapot illesztettünk
a szerkesztés közben. A körvonalas ábrán jól megállapítható a pont, ahol a téglalap egyesül egy körrel. A
szemben elhelyezkedő oldalon ugyanezt az illeszkedési pontot kijelöljük, a két pontot egyenessel kötjük össze,
amely a babérkoszorú legalsó elemének legmagasabban található pontjánál helyezkedik el. A következő illesztést a mérleg karjainak legalsó pontja, és a babérkoszorú legmagasabb pontja között található. Ha minden
illesztés megtörténik, akkor megállapítottuk a két elem egymáshoz viszonyított arányát, és egyben elvégeztük
a két elem összevonását. Az alapábra kidolgozása után a különböző szervezeti egységek jobb szétválasztása
érdekében további stílusozás szükségeltetik. A körvonalas ábrán látható lehetőségek állnak rendelkezésünkre

az alapok összeillesztése

A LOGÓ TERVEZÉSE ÉS SZERKESZTÉSE

ennek megvalósítására.
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A LOGÓK EMBLÉMÁI

Az emblémák kialakítása
A logó emblémáinak kialakítása az összevont alapelemek vonalrajzának felhasználásával történt, megkülönböztetésükre a vonalak és metszetek kiemelését, variálását használtuk és végeredményként három ábrát kaptunk. Az elsőt az Országos Bírósági Hivatal és a bíróságok számára készítettük, a második embléma az Országos
Bírói Tanácsé, a harmadik a Magyar Igazságügyi Akadémia logója lenne. A logók egymástól különbözőek,
kialakításuk során figyelembe vettük, hogy ennek ellenére az összkép, hasonló maradjon formájában és tömörségében egyaránt. A közösen használható embléma esetében a megkülönböztetést színekkel terveztük.

1

2

3

Az emblémákra elhelyezésére vonatkozó szabály
Kötelező távolságként a koszorú alapforma második, kék körrel kiemelt elemét vettük. Amennyiben az embléma önmagában jelenik meg, úgy az ábra alapján képzett négyszög az elem ideális távolsága egyéb elemektől, ezen négyzet szélességét átmérőként véve képzett kör a minimális távolság. Ezen belül sem grafikai, sem
szöveges elem nem jeleníthető meg.

a logók emblémái

18 mm

Az embléma megjelenítése nem lehetséges 15 mm alatt.

A LOGÓ TERVEZÉSE ÉS SZERKESZTÉSE

Az emblémákra méretére vonatkozó szabály
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A LOGÓK EMBLÉMÁI SZÍNEKKEL

Az emblémák színei
Az emblémák színeinek maghatározásánál első szempontunk az volt, hogy azok megőrizzék méltóságukat,
semmiképpen nem használhattunk fel olyan színeket, amelyek jelentéstartalmát naponta bővíti a felhasználók
egyre nagyobb száma. Így a nemesfémek színei felhasználása mellett döntöttünk.
A színek széles tartományán belül kiválasztottuk azokat az árnyalatokat, amelyekkel egyértelműen tudjuk jelezni
az adott fémhez való kapcsolódást. El kellett választani azokat az árnyalatokat, amiket a fotókon látunk, és
azokat, amelyek elég ismertek ahhoz, hogy a szemlélő azonnal azonosítsa az adott fémet. Esetünkben a rézre,
az aranyra és az ezüstre, választott árnyalatcsoportok a következőek:
A Hivatal színei
PANTONE 7547 C
C: 35 M: 4 Y: 0 K: 51

PANTONE 8923 C
C: 20 M: 78 Y: 96 K: 9

PANTONE 8923 C
C: 0 M: 90 Y: 100 K: 51

PANTONE 172 C
C: 0 M: 66 Y: 88 K: 0

PANTONE 150 C
C: 0 M: 35 Y: 70 K: 0

a logók emblémái színekkel

A LOGÓ TERVEZÉSE ÉS SZERKESZTÉSE

A Tanács színei
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PANTONE 7547 C
C: 35 M: 4 Y: 0 K: 51

PANTONE 104 C
C: 0 M: 3 Y: 100 K: 30

PANTONE 105 C
C: 0 M: 3 Y: 100 K: 50

PANTONE 103 C
C: 0 M: 9 Y: 100 K: 18

A bíróságok színei
PANTONE 7547 C
C: 35 M: 4 Y: 0 K: 51

PANTONE 7545 C
C: 23 M: 2 Y: 0 K: 63

PANTONE 7546 C
C: 33 M: 4 Y: 0 K: 17

PANTONE 430 C
C: 5 M: 0 Y: 0 K: 45

Az akadémiai embléma színei
Az akadémiai embléma esetében a nemesfémes összeállítástújabb színnel szerettük volna gazdagítani. A vörösréz borítás felületén, oxidáció hatására rézoxid keletkezik. Ennek a jellegzetes zöld színét választottuk.
Az Akadémia színei
PANTONE 7547 C
C: 35 M: 4 Y: 0 K: 51

PANTONE 3292 C
C: 100 M: 0 Y: 49 K: 46

PANTONE 3302 C
C: 100 M: 0 Y: 54 K: 69

PANTONE 346 C
C: 55 M: 0 Y: 47 K: 0

A további árnyalatokat a Tanács színei között tüntettük fel.
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PANTONE 7538 C
C: 9 M: 0 Y: 13 K: 30
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A LOGÓK, EMBLÉMÁK ÉS A LOGOTÍPIA

Az embléma és logotípia kapcsolata
A logotípia magasságát szélességét, elhelyezkedését, és a sorok egymáshoz való távolságát az embléma
megadott arányai alapján számítottuk ki és határoztuk meg.
Az embléma és logotípia kapcsolata oldalra rendezett formában
A kapcsolatot egy balra rendezett alakzaton mutatjuk be. Jobb oldalra rendezés esetén ennek vertikálisan
tükrözött formája érvényes. Három sor kialakításával kezdtük a szerkesztést.
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Szélességek

m: az embléma magassága

a: az embléma szélessége

k: az embléma elemének átmérője, ill. magassága

f: a koszorú legfelső elemének szélessége

r: a koszorú legfelső elemének magassága

t: a felső illeszkéri pont (m-r) és a legalsó elem 3

t: a felső illesztési pont (m-r) és a legalsó elem 3

y=2a

formájának metszéspontjában húzott horizontális

s=3a+f

vonal távolsága

s=a+f+y

x= (t-2k)/3

Két sor képzése

t/2

x
k

a logók, emblémák és a logotípia

Magasságok

A LOGÓ TERVEZÉSE ÉS SZERKESZTÉSE
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Az embléma és logotípia kapcsolata középre rendezett formában
A kapcsolatot az embléma arányai, és az előző oldalon feltüntetett távolságok alapján határoztuk meg. Az eljárás szerint
az emblémát az előző oldalon
meghatározott méretű szöveg
fölé, középre igazítva helyezem

r/2

el. A legfelső y szélességű és x
magasságú elem emblémától
mért távolsága „r” magasság
fele. A feliratot középre igazítva
helyeztük el.

Logóalapok
A leírt eljárás során logóalapokat alakítottunk ki, melyek két csoportra bonthatók. Mindkét csoport egy logóalap három változatát foglalja magában.
Az első bemutatásra kerülő csoport a három soros logotípia kialakítására szánt logóalapok jobb, bal, és közép-

a logók, emblémák és a logotípia

A LOGÓ TERVEZÉSE ÉS SZERKESZTÉSE

re rendezett változatait tartalmazza. A második csoport a három soros csoportból képzett kétsoros logotípia
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kialakítására szánt logóalap.

A rövidített logóváltozat

r/2

A rövidített logók szerkesztésénél (OBH, OBT, MIA) minden esetben a emblémában elhelyezkedő mérleg legszéléhez viszonyítjuk a szövegezés szélességét. A szöveg emblémától mért távolsága „r” magasság fele. A feliratot középre igazítva helyeztük el. A rövidített jobboldalas és baloldalas logók szerkesztéséhez a 3 soros változat
távolsági értékeit használtuk fel és a szöveg magasságát az első sor alsó vonalától, az alsó sor felső vonaláig
határoztuk meg.

A logóalapok minimális métere
A logóalapok minimális méretét az embléma magassága alápján állapítottuk meg. Az embléma nem lehet

A LOGÓ TERVEZÉSE ÉS SZERKESZTÉSE

A logóalapok minimális méretére vonatkozó szabály alkalmazása kötelező az elkészült logók esetében is.

a logók, emblémák és a logotípia

18 mm

18 mm

kisebb 18 mm-nél.
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LOGOTÍPIA BETŰKÉSZLETE

A logotípia betűkészlete
Az elegancia megtartása érdekében kerültük a modern megjelenést hangsúlyozó talpatlan betűket. A talpas betűkészletek közül a Trajan Pro betűtípusra esett a választás. A betűk torzítása nem engedélyezett.

Tr ajan Pro Regular
ABCDEÉFGHIÍJKLMNOÓÖŐPQRSTUÚÜŰVWXYZ
abcdeéfghiíjklmnoóöőpqrstuúüűvwxyz
Tr ajan Pro Regular
ABCDEÉFGHIÍJKLMNOÓÖŐPQRSTUÚÜŰVWXYZ
abcdeéfghiíjklmnoóöőpqrstuúüűvwxyz
A logotípia mérete
A logotípia méretét a logóalapok segítségével határozhatjuk meg. A logotípia magassága meg kell hogy
egyezzen a Trajan Pro tetszőleges ékezetes betűjének magasságával. Szélessége nem lehet hosszabb, mint
a megadott sormutató téglalap szélessége. Ennek bemutatása a logóalapok balra rendezett változatán
keresztül történik. A felirat rendezése azonos oldalra rendeződik a logóalappal, jelen esetben balra.

logótípia betűkészlete

A LOGÓ TERVEZÉSE ÉS SZERKESZTÉSE

Kettő és három soros felirat
A logotípiában szavainak elválasztással való tagolása nem engedélyezett, a tagolandó szó a következő
sorban helyezhető el. A szavak és az egység nevének hosszúsága alapján választhatjuk ki a felhasználandó
sorok számát.
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Rövidített felirat
A betűcsalád bold verzióját használjuk, nagykapitálisan a logó alatt középre igazítva.

01234567891254789 ÁT 012
01234567891254789 ÁT 012
01234567891254789 ÁT

01234567891254789 ÁT 012
01234567891254789 ÁT

02

a logók

AZ ORSZÁGOS BÍRÓSÁGI HIVATAL LOGÓJA

A logó kialakítása
A hivatal logójának kialakításhoz a homogén és egységes arculat érdekében, a tervezett embléma formájának azonos alapjait, az általunk meghatározott színeket, illetve a logóalapok kétsoros csoportját használtuk fel.
A logó eredeti, fehér alapon történő megjelenítése, illetve a rövidített változatok:

Országos
Bírósági Hivatal
Országos
Bírósági Hivatal

Országos
Bírósági Hivatal

OBH

OBH
OBH

Országos
Bírósági Hivatal

Országos
Bírósági Hivatal

Országos
Bírósági Hivatal

Országos
Bírósági Hivatal

Országos
Bírósági Hivatal

A logó megjelenítése lehetséges monokróm és színes változatban. Fehér, és világos alapon eredeti színében
és fekete színnel, sötét és fekete alapon pedig a logó szerepelhet fehér színben vagy fehér színben és eredeti színű koszorúval. A logó megjelenítése saját színeit teljes telítettségükben háttérként véve, monokróm
változatában lehetséges.
A logó színes alapon
A logóra vonatkozó távolsági szabály megállapításánál a logotípia méreteit, ezen belül is ennek magasságát használtuk. A logóhoz semmilyen grafi kai elem nem jelenhet meg a megadott távolságon belül. Színes alapon történő megjelenítése esetén a legkisebb távolságot véve alapként, egyszínű alapot képzünk,
amely a képhez leginkább illeszkedik, és a fenti logóváltozatokból kiválasztjuk a megfelelőt.
A logóhoz képest megállapított kötelező
távolság megállapítása:

Országos
á Hivatal
Bírósági

A LOGÓK

Országos
Bírósági Hivatal

az országos bírósági hivatal logója

A logó használata eltérő alapokkal
A logó használata engedélyezett különböző hátterek előtt. A lehetőségeket a balra zárt logóval jelenítjük meg.
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AZ ORSZÁGOS BÍRÓI TANÁCS LOGÓJA

A logó kialakítása

A tanács logójának kialakításához a homogén és egységes arculat érdekében, a tervezett embléma formájának
alapjait, az általunk meghatározott színeket, illetve a logóalapok kétsoros csoportját használtuk fel.
A logó eredeti, fehér alapon történő megjelenítése, illetve a rövidített változatok:

Országos
Bírói Tanács

Országos
Bírói Tanács

Országos
Bírói Tanács

OBT

OBT

OBT
A logó használata eltérő alapokkal

A LOGÓK

Az Országos Bírói Tanács logója

A logó használata engedélyezett különböző hátterek előtt. A lehetőségeket a balra zárt logóval jelenítjük meg.
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Országos
Bírói Tanács

Országos
Bírói Tanács

Országos
Bírói Tanács

Országos
Bírói Tanács

Országos
Bírói Tanács

Országos
Bírói Tanács

A logó megjelenítése lehetséges monokróm és színes változatban is. Fehér, és világos alapon eredeti színében és fekete színnel, sötét és fekete alapon pedig a logó szerepelhet fehér színben vagy fehér színben és eredeti színű koszorúval.
A logó megjelenítése saját színeit teljes telítettségükben háttérként véve, monokróm változatában lehetséges.

A logó színes alapon

A logóra vonatkozó távolsági szabály meghatározásánál a logotípia méreteit, ezen belül is ennek magasságát használtuk. A logóhoz semmilyen grafikai elem nem jelenhet meg a megadott távolságon belül. Színes alapon történő
megjelenítése esetén a legkisebb távolságot véve alapként, egyszínű alapot képezünk, amely a képhez leginkább
illeszkedik, és a fenti logóváltozatokból kiválasztjuk a megfelelőt.
A logóhoz képest megállapított kötelező
távolság meghatározása:

Országos
Bírói Tanács

02

a logók

A MAGYAR IGAZSÁGÜGYI AKADÉMIA LOGÓJA

A logó kialakítása

Az akadémia logójának kialakításához a homogén és egységes arculat érdekében, a tervezett embléma formájának azonos alapjait, az általunk meghatározott színeket, illetve a logóalapok három soros csoportját használtuk fel.
A logó eredeti, fehér alapon történő megjelenítése, illetve a rövidített megjelenés:

Magyar
Igazságügyi
Akadémia

Magyar
Igazságügyi
Akadémia

MAGYAR
IGAZSÁGÜGYI
Akadémia

MIA

MIA
MIA
A logó használata eltérő alapokkal

Magyar
Igazságügyi
Akadémia

Magyar
Igazságügyi
Akadémia

Magyar
Igazságügyi
Akadémia

Magyar
Igazságügyi
Akadémia

Magyar
Igazságügyi
Akadémia

A logó megjelenítése lehetséges monokróm és színes változatban. Fehér és világos alapon eredeti színében és fekete
színnel, sötét és fekete alapon pedig a logó szerepelhet fehér színben vagy fehér színben és eredeti színű koszorúval.
A logó megjelenítése saját színeit teljes telítettségükben háttérként véve, monokróm változatában lehetséges.

A logó színes alapon

A logóra vonatkozó távolsági szabály meghatározásánál a logotípia méreteit, ezen belül is ennek magasságát használtuk. A logóhoz semmilyen grafikai elem nem jelenhet meg a megadott távolságon belül. Színes alapon történő
megjelenítése esetén a legkisebb távolságot véve alapként, egyszínű alapot képezünk, amely a képhez leginkább
illeszkedik, és a fenti logóváltozatokból kiválasztjuk a megfelelőt.
A logóhoz képest megállapított kötelező
távolság meghatározása:

Magyar
Igazságügyi
Akadémia

A LOGÓK

Magyar
Igazságügyi
Akadémia

A Magyar Igazságügyi Akadémia logója

A logó használata engedélyezett különböző hátterek előtt. A lehetőségeket a balra zárt logóval jelenítjük meg.
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a logók

A ZALAEGERSZEGI KÖZIGAZGATÁSI ÉS
MUNKAÜGYI BRÓSÁG

A logó kialakítása
A bíróságok logójának kialakítása során az ehhez tervezett embléma formáját, meghatározott színeit, és a logóalapok két és három soros csoportját használtuk fel. A bemutatást a Zalaegerszegi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság
logóján keresztül vezetjük le.

Zalaegerszegi
Közigazgatási és
Munkaügyi Bíróság
Zalaegerszegi
Közigazgatási és
Munkaügyi Bíróság

Zalaegerszegi
Közigazgatási és
Munkaügyi Bíróság

A LOGÓK

A A Zalaegerszegi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság logója

A logó használata eltérő alapokkal
A logó használata engedélyezett különböző hátterek előtt. A lehetőségeket a balra zárt logóval jelenítjük meg.
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Zalaegerszegi
Közigazgatási és
Munkaügyi Bíróság

Zalaegerszegi
Közigazgatási és
Munkaügyi Bíróság

Zalaegerszegi
Közigazgatási és
Munkaügyi Bíróság

Zalaegerszegi
Közigazgatási és
Munkaügyi Bíróság

Zalaegerszegi
Közigazgatási és
Munkaügyi Bíróság

Zalaegerszegi
Közigazgatási és
Munkaügyi Bíróság

A logó megjelenítése lehetséges monokróm és színes változatban is. Fehér, és világos alapon eredeti színében és fekete színnel, sötét és fekete alapon pedig a logó szerepelhet fehér színben vagy fehér színben és eredeti színű koszorúval.
A logó megjelenítése saját színeit teljes telítettségükben háttérként véve, monokróm változatában lehetséges.

A logó színes alapon

A logóra vonatkozó távolsági szabály megállapításánál a logotípia méreteit, ezen belül is ennek magasságát használtuk. A logóhoz semmilyen grafikai elem nem jelenhet meg a megadott távolságon belül. Színes alapon történő
megjelenítése esetén a legkisebb távolságot véve alapként, egyszínű alapot képezünk, amely a képhez leginkább
illeszkedik, és a fenti logóváltozatokból kiválasztjuk a megfelelőt.
A logóhoz képest megállapított kötelező
távolság megállapítása:

Zalaegerszegi
Közigazgatási és
Munkaügyi Bíróság

A bíróságok logói fehér alapon megjelenítve:

Kúria

Pécsi

Pécsi

logóváltozatok

Kúria

A LOGÓK

Kúria
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Pécsi Törvényszék

Pécsi
Törvényszék

Pécsi
Törvényszék

Budapest Környéki
Törvényszék
Budapest környéki
Törvényszék

Budapest Környéki
Törvényszék

logóváltozatok

A LOGÓK

Pécsi Városi
Bíróság

02
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Pécsi Városi
Bíróság

Pécsi Városi
Bíróság

Balassagyarmati
Városi Bíróság

Balassagyarmati
Városi Bíróság

Balassagyarmati
Városi Bíróság

Pécsi
Közigazgatási és
Munkaügyi Bíróság

A LOGÓK

Pécsi
Közigazgatási és
Munkaügyi Bíróság

logóváltozatok

Pécsi
Közigazgatási és
Munkaügyi Bíróság
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A kisarculat betűkészlete

TIPOGRÁFIA

Elsődleges betűkészlet
Az arculat elsődlegesen meghatározott betűkészlete a Trajan Pro. A betűtorzítás semmilyen változata sem engedélyezett!

Tr ajan Pro 14 pt regular
ABCDEÉFGHIÍJKLMNOÓÖŐPQRSTUÚÜŰVWXYZ
abcdeéfghiíjklmnoóöőpqrstuúüűvwxyz
Tr ajan Pro 14 pt bold
ABCDEÉFGHIÍJKLMNOÓÖŐPQRSTUÚÜŰVWXYZ
abcdeéfghiíjklmnoóöőpqrstuúüűvwxyz

Másodglagos betűkészlet
Másodlagos betűkészlet, a Century Gothic az irodai, illetve elektronikus alkalmazások esetén használandó. A betűtorzítás semmilyen változata sem engedélyezett!

tipográfia

A KISARCULAT BETŰKÉSZLETE

Century Gothic 14 pt regular
ABCDEÉFGHIÍJKLMNOÓÖŐPQRSTUÚÜŰVWXYZ
abcdeéfghiíjklmnoóöőpqrstuúüűvwxyz

03
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Century Gothic 14 pt italic
ABCDEÉFGHIÍJKLMNOÓÖŐPQRSTUÚÜŰVWXYZ
abcdeéfghiíjklmnoóöőpqrstuúüűvwxyz
Century Gothic 14 pt bold
ABCDEÉFGHIÍJKLMNOÓÖŐPQRSTUÚÜŰVWXYZ
abcdeéfghiíjklmnoóöőpqrstuúüűvwxyz
Century Gothic 14 pt bold italic
ABCDEÉFGHIÍJKLMNOÓÖŐPQRSTUÚÜŰVWXYZ
abcdeéfghiíjklmnoóöőpqrstuúüűvwxyz

03

A kisarculat elemei

KIEGÉSZÍTŐ GRAFIKAI ELEM

A kiegészítő grafika alapformája

Díszítő grafika tervezésekor törekedtünk a kör alapforma
megtartására, mindezek mellett szerettük volna gazdagítani a lehetőségek skáláját a megjelenítések lehetőségében. Egy olyan megoldást választottunk, amely nem csak
a logó megjelenítését erősíti, de a nemesfém jelleget is viszsza tudja adni. Egy kristályos jellegű grafikai megjelenítés
jelentette a megoldást, ezen kritériumokra.
A grafika kialakításában az árnyék és fényhatás szabályaira hagyatkoztunk és különlegesebb, határozottabb
szabályrendszert kialakítani nem kívántunk. A szimmetria
tartását kitűztük célul, azonban ez csak formailag valósulhatott meg, hiszen a fény és árnyék tükrözésével olyan felületet kapunk, amely nem mutat hiteles képet a magasság
és mélység tekintetében sem. A változatos pantonszínek
mellett, árnyalati torzításokat végeztünk a részletek jobb
elválása érdekében.
A grafikai elemet a tanács színeivel mutatjuk be.

Kiegészítő grafikai elem

A KISARCULAT ELEMEI

A kiegészítő grafika felhasználása
A kiegészítő grafika felhasználására számos lehetőség mutatkozik, hiszen nem rendelkezik megkötésekkel. Ügyelni
érdemes arra, hogyha egy felületen többször, egymás mellett használjuk a grafikát, hogy a fény és árnyék irányát ne
változtassuk meg az elemeken.
Használhatjuk szabályos kör kivágásba helyezve illetve egymás mellé szabályosan illesztett elemeket önmagukban is
megjeleníthetjük. Az ilyen kompozíciónak a sávos kivágása is igényes, előkelő hatást kelt.

03
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A kisarculat elemei

NÉVJEGYKÁRTYA

A névjegykártya alap kiszerkesztése

A névjegykártyák alapja kétoldalas, lekerekített formájú.
Az összes névjegykártyához egy szerkesztési ábrát használunk, amely erősíti az arculat egységes képét. A könnyebb
megkülönböztetés érdekében minden névjegyen az adott egység színeit használjuk minkét oldalon.

50 mm

40 mm

15 mm

27 mm

11,5 mm

90 mm

80 mm

A hátlap szerkesztése

A névjegykártya fektetett formában való használatánál az első lépés a margó kijelölése, amely 0,5 mm. A névjegykártya közepének megállapítására az alapforma átlóit szerkesztettük meg, és az így megkapott illesztési pont lesz az
elemeink középpontja. Kört alakítunk ki 40 mm-es átmérővel, közepét az illesztési ponthoz igazítjuk. A következő kör
átmérője 27 mm, az eljárás itt is a középre helyezés. Ezen belül elhelyezzük az emblémát, amely 15 mm magassággal használunk. Az emblémára vonatkozó távolsági szabályok segítségével kört alakú befoglaló formát készítettünk.
A sarkok íveinek kialakításához a 27 mm-es kör átmérőjét magasságként vesszük. Ezt a névjegykártya teljes magasságából kivonva 23 mm-t kapunk, amit kettéosztva születik meg a lekerekítést segítő kör ármérője. A köröket a kártya
sarkaiban helyezzük el, hiszen így kapjuk meg a lekerekítés íveit.
63 mm

névjegykártya
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Titulusa (Második Sor)

T: 11 11 111 111 M: 22 22 222 222 F: 33 33 333 333
@: 012345678910@123456.hu W: www.12345678.hu

7 mm
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Dr. Minta Zoltán

12 mm

A KISARULAT ELEMEI

16 mm

27 mm

65,5 mm

Az előlap szerkesztése

A névjegykártya előlapjának szerkesztésénél, a hátlapnál megszabott margókkal dolgoztunk. A logó helyének megállapításához a három soros balra rendezett változatával dolgoztunk. Az itt használt logó 16 mm magas, amit bal
felső margóhoz kell igazítani. A kártya szélétől a logotípia 27 mm-re helyezkedik el. Itt kialakítunk egy függőleges
vonalat. A következő munkafelület, ezen vonaltól jobbra helyezkedik el, 12 mm magas, legfelső pontja az embléma
alsó pontjának vonalában húzódó vízszintes egyenesnél kezdődik. Ez a felület szolgál a név és a titulus feltüntetésére.
A név Trajan Pro 12pt bold betűtípussal került kiszerkesztésre. Amennyiben ez lehetséges, a név vízszintes középvonala
és a kártya vízszintes középvonala essen egybe. Alatta található a titulus, amely két sorban helyezhető el, aminek a
betűmérete 12 pt, típusa Trajan Pro regular. A további adatok megjelenítésére használható rész a kártya alsó margójáig tart. Díszítő formákat alakítunk ki a logó felső három koszorúegységének felhasználásával, amiknek magassága
7 mm. Ezek keretezik a további adatok megjelenítésére szánt felületet. A középre igazított szöveg betűtípusa Trajan
Pro regular, mérete 7 pt. A sorok távolsága 1 mm. Ennek széleitől 2 mm távolságban bal oldalon balra, jobb oldalon
jobbra helyezkednek el a díszítő elemek. Jelen karakterszám mellett ez 65,5 mm. Amennyiben a karakterszám 70 mmnél nagyobb szélességet eredményez, úgy díszítést nem használunk.
A névjegyeken a rövidített logók használatát nem ajánljuk, hiszen azok eredeti hossza ezt nem indokolja!

A hivatal névjegykártyája

Országos
Bírósági Hivatal

Dr. Minta Zoltán

T: 11 11 111 111 M: 22 22 222 222 F: 33 33 333 333
@: 012345678910@123456.hu W: www.12345678.hu

A tanács névjegykártyája

Országos
Bírói Tanács

Dr. Minta Zoltán

T: 11 11 111 111 M: 22 22 222 222 F: 33 33 333 333
@: 012345678910@123456.hu W: www.12345678.hu

Magyar
Igazságügyi
Akadémia

Dr. Minta Zoltán

névjegykártya

T: 11 11 111 111 M: 22 22 222 222 F: 33 33 333 333
@: 012345678910@123456.hu W: www.12345678.hu

A KISARCULAT ELEMEI

Az akadémia névjegykártyája

A bíróságok névjegykártyája

03
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Dr. Minta Zoltán
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A hivatal névjegykártyája

OBH
Dr. Minta Zoltán
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A tanács névjegykártyája

Országos
OBT
Bírói Tanács

Dr. Minta Zoltán

T: 11 11 111 111 M: 22 22 222 222 F: 33 33 333 333
@: 012345678910@123456.hu W: www.12345678.hu

Az akadémia névjegykártyája

Magyar

névjegykártya

A KISARULAT ELEMEI

Igazságügyi
MIA
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Akadémia

Dr. Minta Zoltán

T: 11 11 111 111 M: 22 22 222 222 F: 33 33 333 333
@: 012345678910@123456.hu W: www.12345678.hu

A Bíróságok további névjegykártyáinak előlapja

Pécsi

T: 11 11 111 111 M: 22 22 222 222 F: 33 33 333 333
@: 012345678910@123456.hu W: www.12345678.hu

Pécsi
Törvényszék

Budapest környéki
Törvényszék

Dr. Minta Zoltán

Dr. Minta Zoltán
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@: 012345678910@123456.hu W: www.12345678.hu

T: 11 11 111 111 M: 22 22 222 222 F: 33 33 333 333
@: 012345678910@123456.hu W: www.12345678.hu

Pécsi Városi
Bíróság

Balassagyarmati
Városi Bíróság

Dr. Minta Zoltán

Dr. Minta Zoltán
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Pécsi
Közigazgatási és
Munkaügyi Bíróság

Zalaegerszegi
Közigazgatási és
Munkaügyi Bíróság

Dr. Minta Zoltán
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A KISARCULAT ELEMEI
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Dr. Minta Zoltán

névjegykártya

Dr. Minta Zoltán
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A KISARULAT ELEMEI

névjegykártya

NÉVJEGYKÁRTYA hangulatkép
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A kisarculat elemei

LEVÉLPAPÍR

A levélpapír alap kiszerkesztése

20 mm

20 mm

A levélpapír esetében az általános, és szabványos A4-es mérettel dolgoztunk. Az összes levélpapírhoz egyetlen szerkesztési ábrát használunk, amely erősíti az arculat egységes képét. A könnyebb megkülönböztetés érdekében minden levélpapíron az adott egység színeit használjuk.
A margókat 20 mm-re a lapsarkoktól állapítottuk meg. A logó 20 mm-es magasságában, balra igazított verzióban
szerepel. Közvetlenül alsó vonala magasságában jeleníthető meg a levél írójának neve, és titulusa. A titulus tetejétől számított 25 mm magasságban helyezhető el a szövegdoboz, amelyben a levél általános szövege található. A
logotípia bal szélén egy egyenest képzünk, amelyhez igazítva helyezkedik el a név, és a titulus megjelenítése, valamint
a szövegdoboz. A további adatok megjelenítésére a lap alján nyílik lehetőség. Ezen csoport a névjegyhez hasonlóan
a szimmetria jegyében készült. A lap az alsó margó vonalában egy elválasztó vonalat alakítunk ki, az adatokat ez
választja ketté. Ez a felület 145 mm széles ettől jobbra és balra helyezkednek el a korábban már használt levéldíszek
15 mm-es magassággal. A mintát a margókhoz igazítjuk, ügyelünk arra, hogy a minták középvonala, és az elválasztó
vonal egyazon horizontális vonal mentén jelenjen meg. A személyes adatok, és elérhetőség kialakításában a Trajan
pro betűtípust használtuk, a levél szövegének betűtípusaként a Century Gothic általános betűcsaládot választottuk.
20 mm

Dr. Minta Zoltán
Titulusa
Titulusa

25 mm

5 mm

LOREM IPSUM DOLOR SIT

Amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh
euismod tincidunt ut
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 dolore te feugait nulla facilisi. Nam liber tempor cum soluta nobis eleifend option
congue nihil imperdiet doming id quod mazim placerat facer possim assum. Typi non habent claritatem
insitam; est usus legentis in iis qui facit eorum claritatem. Investigationes demonstraverunt lectores legere
me lius quod ii legunt saepius. Claritas est etiam processus dynamicus, qui sequitur mutationem consuetudium lectorum. Mirum est notare quam littera gothica, quam nunc putamus parum claram, anteposuerit litterarum formas humanitatis per seacula quarta decima et quinta decima. Eodem modo typi, qui
nunc nobis videntur parum clari, fiant sollemnes in futurum.

A KISARCULAT ELEMEI

LOREM IPSUM DOLOR SIT

Amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy
nibh euismod tincidunt ut
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 dolore te feugait
nulla facilisi. Nam liber tempor cum soluta nobis eleifend option congue nihil

LOREM IPSUM DOLOR SIT

levélpapír

Amet, consectetuer adipiscing elit, sed
diam nonummy nibh euismod tincidunt ut
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 dolore te feugait nulla facilisi. Nam liber tempor cum soluta nobis eleifend option
congue nihil imperdiet doming id quod mazim placerat facer possim assum. Typi non habent claritatem
insitam; est usus

03

6,5 mm
T: 11 11 111 111

F: 33 33 333 33

W: www.12345678.hu

20 mm

@: 012345678910@123456.hu

M: 22 22 222 222

15 mm

2,25 mm

145 mm

20 mm

27

A nyomtatható és a nyomdai sablon megegyezik, hiszen nem használtunk olyan elemet, amely túfutna az A/4-es
szabványos papírméreten, tehát irodai dokumentumalapnak is jól használható.
A levélpapírokon a rövidített logókat nem használjuk, hiszen azok eredeti hossza ezt nem indokolja!

A hivatal levélpapírja

Országos
Bírósági Hivatal
Dr. Minta Zoltán

levélpapír

A KISARCULAT ELEMEI

Titulusa
Titulusa

03
@: 012345678910@123456.hu

28

W: www.12345678.hu

A hivatal levélpapírja az egyszerűsített logóval

Országos

OBH
Bírósági Hivatal
Dr. Minta Zoltán

levélpapír

A KISARCULAT ELEMEI

Titulusa
Titulusa

03
@: 012345678910@123456.hu

W: www.12345678.hu
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A tanács levélpapírja

Országos
Bírói Tanács
Dr. Minta Zoltán

levélpapír

A KISARCULAT ELEMEI

Titulusa
Titulusa

03
30

A tanács levélpapírja egyszerűsített logóval

Országos

OBT
Bírói Tanács
Dr. Minta Zoltán

levélpapír

A KISARCULAT ELEMEI

Titulusa
Titulusa

03
31

Az akadémia levélpapírja

Magyar
Igazságügyi
Akadémia
Dr. Minta Zoltán

levélpapír

A KISARCULAT ELEMEI

Titulusa
Titulusa

03
32

Az akadémia levélpapírja egyszerűsített logóval

Magyar
Igazságügyi
MIA
Akadémia
Dr. Minta Zoltán

levélpapír

A KISARCULAT ELEMEI

Titulusa
Titulusa

03
33

A bíróságok levélpapírja - Kúria

Kúria
Dr. Minta Zoltán

levélpapír

A KISARCULAT ELEMEI

Titulusa
Titulusa

03
@: 012345678910@123456.hu

34

W: www.12345678.hu

A bíróságok levélpapírja - Pécsi Ítélőtábla, Fővárosi Ítélőtábla

Pécsi

Dr. Minta Zoltán
Titulusa
Titulusa

Dr. Minta Zoltán

W: www.12345678.hu

levélpapír

@: 012345678910@123456.hu

A KISARCULAT ELEMEI

Titulusa
Titulusa

03
@: 012345678910@123456.hu

W: www.12345678.hu
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A bíróságok levélpapírja - Pécsi Törvényszék, Budapest Környéki Törvényszék

Pécsi
Törvényszék
Dr. Minta Zoltán
Titulusa
Titulusa

Budapest környéki
Törvényszék
Dr. Minta Zoltán

@: 012345678910@123456.hu

W: www.12345678.hu

levélpapír

A KISARCULAT ELEMEI

Titulusa
Titulusa

03
36

@: 012345678910@123456.hu

W: www.12345678.hu

A bíróságok levélpapírja - Pécsi Városi Bíróság, Balassagyarmati Városi Bíróság

Pécsi Városi
Bíróság
Dr. Minta Zoltán
Titulusa
Titulusa

Balassagyarmati
Városi Bíróság
Dr. Minta Zoltán

W: www.12345678.hu

levélpapír

@: 012345678910@123456.hu

A KISARCULAT ELEMEI

Titulusa
Titulusa

03
@: 012345678910@123456.hu

W: www.12345678.hu
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A bíróságok levélpapírja - Pécsi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság, Zalaegerszegi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság

Pécsi
Közigazgatási és
Munkaügyi Bíróság
Dr. Minta Zoltán
Titulusa
Titulusa

Zalaegerszegi
Közigazgatási és
Munkaügyi Bíróság
Dr. Minta Zoltán

@: 012345678910@123456.hu

W: www.12345678.hu

levélpapír

A KISARCULAT ELEMEI

Titulusa
Titulusa

03
38

@: 012345678910@123456.hu

W: www.12345678.hu

A KISARCULAT ELEMEI

levélpapír

LEVÉLPAPÍR hangulatkép

03
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03

A kisarculat elemei

BORÍTÉK

A boríték alap kiszerkesztése
A boríték szerkesztésénél a legáltalánosabb, LA4 boríték méreteit használtuk, a terveket ezeken mutatjuk be.
Eltérő margókat alkalmaztunk. A bal oldalon 10mm, a boríték tetején és alján 15 mm-es margókat jelöltünk ki. A logó
a margókhot igazítva a bal felső sarokban jelenik meg, magassága 18 mm. A logotípia bal szélénél vertikális illesztési
vonalat jelölök ki, a személyes adatok, és az elérhetőségek ehhez a vonalhoz igazodnak. A név és a titulus megjelölése 32 mm-rel a logó alatt kezdődhet. Az elérhetőségeket három sorba rendezve, sorokat elválasztó vonalakkal
helyezem el az illesztési vonal, és a margó metszésénél úgy, hogy az adatok a margón belül legyenek. Itt a Trajan Pro
8pt-s betűkészletét használtuk, hét sor közti távolság 13 pt.
Díszítő elemként a koszorú felső három elemét veszem ismét, ezúttal nagyobb méretben. Szerkesztése illesztésekkel
történik. Az elemek három további elemből állnak: középső alelem, jobb alelem, bal alelem. A középső és bal alelem
felső metszéspontját a boríték aljához illesztem, a középső és jobb alelem metszéspontja érinti a logotípia illesztési pontját, az elem magassága a felületen belül így akkora, hogy eléri a személyes adatoknak szánt hely legfelsőbb pontját.
A díszítő elemet az egység saját színeivel jelenítjük meg, 50%-os átlátszósággal.
A borítékokon a rövidített logókat nem használjuk, hiszen azok eredeti hossza ezt nem indokolja!

32 mm

18 mm

15 mm

10 mm

Dr. Minta Zoltán
Titulusa
Titulusa

T: 11 11 111 111

M: 22 22 222 222

F: 33 33 333 33

W: www.12345678.hu

boríték

A KISARCULAT ELEMEI

15 mm

@: 012345678910@123456.hu

Dr. Minta Zoltán
Titulusa
Titulusa

03
T: 11 11 111 111

M: 22 22 222 222

@: 012345678910@123456.hu
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F: 33 33 333 33

W: www.12345678.hu

Országos
Bírósági Hivatal

Dr. Minta Zoltán
Titulusa
Titulusa

T: 11 11 111 111

M: 22 22 222 222

@: 012345678910@123456.hu

F: 33 33 333 33

W: www.12345678.hu

Országos
Bírói Tanács

Dr. Minta Zoltán
Titulusa
Titulusa

M: 22 22 222 222

F: 33 33 333 33

Magyar
Igazságügyi
Akadémia

Dr. Minta Zoltán
Titulusa
Titulusa

T: 11 11 111 111

M: 22 22 222 222

@: 012345678910@123456.hu

F: 33 33 333 33

boríték

W: www.12345678.hu

A KISARCULAT ELEMEI

T: 11 11 111 111

@: 012345678910@123456.hu

03

W: www.12345678.hu
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Országos
OBH
Bírósági Hivatal

Dr. Minta Zoltán
Titulusa
Titulusa

T: 11 11 111 111

M: 22 22 222 222

@: 012345678910@123456.hu

F: 33 33 333 33

W: www.12345678.hu

Országos
OBT
Bírói Tanács

Dr. Minta Zoltán
Titulusa
Titulusa

T: 11 11 111 111

M: 22 22 222 222

F: 33 33 333 33

W: www.12345678.hu

Magyar
Igazságügyi
Akadémia

MIA

Dr. Minta Zoltán

boríték

A KISARCULAT ELEMEI

@: 012345678910@123456.hu

03

Titulusa
Titulusa

T: 11 11 111 111

M: 22 22 222 222

@: 012345678910@123456.hu
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F: 33 33 333 33

W: www.12345678.hu

Kúria

Dr. Minta Zoltán
Titulusa
Titulusa

T: 11 11 111 111

M: 22 22 222 222

@: 012345678910@123456.hu

F: 33 33 333 33

W: www.12345678.hu

Pécsi

Dr. Minta Zoltán
Titulusa
Titulusa

M: 22 22 222 222

F: 33 33 333 33

W: www.12345678.hu

Dr. Minta Zoltán
Titulusa
Titulusa

T: 11 11 111 111

boríték

@: 012345678910@123456.hu

A KISARCULAT ELEMEI

T: 11 11 111 111

03
M: 22 22 222 222

@: 012345678910@123456.hu

F: 33 33 333 33

W: www.12345678.hu
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Pécsi
Törvényszék

Dr. Minta Zoltán
Titulusa
Titulusa

T: 11 11 111 111

M: 22 22 222 222

@: 012345678910@123456.hu

F: 33 33 333 33

W: www.12345678.hu

Budapest környéki
Törvényszék

Dr. Minta Zoltán
Titulusa
Titulusa

T: 11 11 111 111

M: 22 22 222 222

F: 33 33 333 33

W: www.12345678.hu

Pécsi Városi
Bíróság

boríték

A KISARCULAT ELEMEI

@: 012345678910@123456.hu

03

Dr. Minta Zoltán
Titulusa
Titulusa

T: 11 11 111 111

M: 22 22 222 222

@: 012345678910@123456.hu
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F: 33 33 333 33

W: www.12345678.hu

Balassagyarmati
Városi Bíróság

Dr. Minta Zoltán
Titulusa
Titulusa

T: 11 11 111 111

M: 22 22 222 222

@: 012345678910@123456.hu

F: 33 33 333 33

W: www.12345678.hu

Pécsi
Közigazgatási és
Munkaügyi Bíróság

Dr. Minta Zoltán
Titulusa
Titulusa

M: 22 22 222 222

F: 33 33 333 33

Zalaegerszegi
Közigazgatási és
Munkaügyi Bíróság

Dr. Minta Zoltán
Titulusa
Titulusa

T: 11 11 111 111

boríték

W: www.12345678.hu

A KISARCULAT ELEMEI

T: 11 11 111 111

@: 012345678910@123456.hu

03
M: 22 22 222 222

@: 012345678910@123456.hu

F: 33 33 333 33

W: www.12345678.hu
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boríték

A KISARCULAT ELEMEI

BORÍTÉK hangulatkép

03

46

47

Az Országos Bírósági Hivatal által
meghirdetett logó
és kisarculati pályázati anyaga.

48

Jelige:
AZ IGAZSÁG ÚJ ARCA

