
A PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM PORTÁLJAINAK ARCULATI ALAPKÖVETELMÉNYEI 

Az új Drupal alapú rendszer implementálásával párhuzamban a PTE webes arculati (design) alapkövetelményei is 
módosultak: az eddiginél jóval rugalmasabb, a karok igényeit maximálisan szem előtt tartó koncepció kialakításában 
figyelembe vettük a PTE egységei felől érkező kritikákat, észrevételeket is. A karok részére elkészült az a webes 
arculati standard, amely része lesz a tervek szerint az intézmény közeljövőben elkészülő új Arculati Kézikönyvének. A 
kötelező elemeket úgy határoznánk meg, hogy rugalmasak, ugyanakkor betarthatók legyenek, és minden esetben 
legyen azonosítható a PTE-identitás. 

A Pécsi Tudományegyetem vizuális eszköztárának alapjait (alapszín, címer, szlogen) alapvetően meghatározzák a 
tradíciói („Magyarország első egyeteme”), minősége, az oktatásban, kutatásban, gyógyításban betöltött regionális 
vezető szerepe, kutatóegyetemi státusza. A tudományos intézményekre inkább jellemző a hűvös, leíró jelleg, 
emocionális elemekkel. Kidomborítandó a tradíció és a minőség: az egyetem a stabil értékek hordozója, nem egyszeri 
érték felmutatója. A kommunikációs üzenetrendszerben a PTE egyedi értékeinek kiemelésére kell fektetni a fő 
hangsúlyt. 

Főbb hívószavak: 

 Tradíció, érték 

 Határozottság, erő 

 Innovációra való affinitás 

 Élhető város 

 Vonzó egyetemi élet 

 Kulturális pezsgés 

 PTE-életérzés 

KONCEPCIÓ 

Cél, hogy minden intézményi weboldal esetében felismerhető és könnyen azonosítható legyen a PTE identitás. 
Három kötelezően használandó arculati elemet határolunk le a webes környezetben, ezek a következők: 

 Navigációs sor (navbar, 1200 px /36 px) 

 Fejléc (header, 1200 px / 140 px) 

 Lábléc (footer, 1200 / 130 px) 

SZÍNHASZNÁLAT 

Az egységek arculati kialakítása során van lehetőség egyéni színhasználat kialakítására, ezt azonban minden esetben 
egyeztetni kell a Marketing Osztály Portál Csoportjával. A színhasználat minden esetben következetes kell legyen. Pl.: 
ha egy kar bordó fejléc mellett dönt, akkor a hierarchia alsóbb szintjein (tanszéki, intézeti, stb. oldalakon) is 
következetesen kell használni az adott színt. A cél ebben az esetben is az azonosíthatóság, illetve hogy ne csak név, 
hanem szín alapján is be lehessen azonosítani az adott szervezeti egységet.  

STÍLUS ÉS DESIGN 

A layout, színhasználat és a tónus tekintetében megengedett az egyes célcsoportok igényeihez alkalmazkodó stílus 
és dizájn, de lehetőleg érvényesüljenek a kommunikációs üzenetrendszerben az intézményi alapértékek, a tradíció és 
a minőség. 



1. ábra: Egyetemi weboldalak kötelező elemei a „PTE-main” smink főoldalán: 

 

http://www.pte.hu/PTE_arculati_elemek/PTE_webes_arculati_standardok_2014/PTE_web_front_kotelezo_elemek.jpg


2. ábra: Egyetemi weboldalak kötelező elemei a „PTE_main” smink aloldalán: 

 

1. NAVIGÁCIÓS SOR (KÖTELEZŐ ELEM!) 

A navigációs sáv a portálok legfelső sávja, (Lásd 2-3 ábra!) amely oldalanként némileg eltérő funkciókat hordoz. 
Mérete kötött (1200/36 px), színhasználatában a fejléccel kell harmonizálnia. 

 A navigációs sor mérete: 1200 px / 36 px 

 Háttér színe: # 003333 (csak a központi oldal esetén, az egységek a színválasztásban ettől eltérhet!) 

 Betűtípusa: Verdana 11 px 

3. ábra: Navigációs sor 

 

  

http://www.pte.hu/PTE_arculati_elemek/PTE_webes_arculati_standardok_2014/PTE_web_aloldal_kotelezo_elemek.jpg


Kötelezően használandó elemei: Javasolt elemek: 

o Linkek (webmail, telefonkönyv, PTE főoldal) 

o Nyelvi mutációk (ha vannak) 

o Kereső 

 

o Közösségi média linkjei (facebook, 

twitter, youtube, stb.) 

o Linkek: ETR, Coospace,stb 

o Gyorslinkek (szervezeti egységek) 

 

2. FEJLÉC (KÖTELEZŐ ELEM!) 

Kötelezően használandó elem a központi-, valamint az egységek oldalain is. A logó a fejlécben, annak bal oldalán 
helyezkedik el. A szlogen a fejléc jobb oldalán helyezkedik el. Színhasználatban az egységek szabad kezet kapnak, 
azzal a megkötéssel, hogy a használat következetes kell legyen. 

 A fejléc mérete: 1200 px / 140 px 

 Háttér színe: #003366 (csak a központi oldal esetén, az egységek ettől eltérhetnek!) 

 Embléma színe: #ffffff 

 Embléma mérete: 90 px / 90 px 

 Emblémához tartozó betű típusa: „Merriweather Sans” 

o mérete: 14 px 

o típusa: kövér (bold) 

o  színe: #ffffff 

A PTE központi oldal esetén: 

 

Példák más PTE egységek esetén: 

 

 

 

  



Fejléc kötelezően használandó elemei: Fejléc javasolt elemei: 

o PTE logó + egyég elnevezése (szöveges elem, 

balra zárva) 

o Szlogen (fejléc jobb oldalán) 

 

o Fejléc szabad színhasználata 

 

 

(A webes logó- és szlogenhasználat formai követelményeit lásd a PTE hatályos Arculati Kézikönyvében!) 

 

 

3. LÁBLÉC (KÖTELEZŐ ELEM) 

Kötelezően használandó elem a központi-, valamint az egységek oldalain is. A logó a lábléc bal oldalán helyezkedik el. 
Opcionálisan szerepeltethető itt az egység (kar) logója is. A lábléc jobb oldalán az adott egység kontakt adatai 
kerülnek (név, egység, telefon, e-mail, térkép, stb.)  

 A lábléc mérete: 1200 px / 130 px 

 Háttér színe: #003333 (csak a központi oldal esetén, az egységek ettől eltérhetnek!) 

 Embléma mérete: 70 px / 70 px 

 Embléma színe: #CCCCCCC 

 Emblémához tartozó betűtípus színe: #CCCCCCC 

 

 

 

Kötelezően használandó elemei: Javasolt elemek: 

o PTE logó + egyég elnevezése (szöveges elem, balra 

zárva) vagy egység saját logója 

o Kontakt adatok (fejléc jobb oldalán) 

 

o Fejléc szabad színhasználata 

o Közösségi média linkjei (facebook, 

twitter, youtube, stb.) 

o Linkek: ETR, Coospace,stb 

o Gyorslinkek (szervezeti egységek 

 

 

http://marketing.pte.hu/pte_arculati_kezikonyv

