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A kiadvány a ALTmob Kft. vizuális megjelenítésé-
nek elemeit, arculatánal alapelveit ezek alkalma-
zási szabályait, előírásait tartalmazzák. 

A kézikönyvben meghatározott szabályoktól,
illusztrációs előírásoktól, eltérni nem szabad,
azokat szigorúan és következetesen alkalmazni 
kell a ALTmob Kft. és a velük szerződésben lévő 
alvállalkozók, hiszen így biztosítható a tagok ko-
herens, egységes megjelenése.
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1. Alapszínek definiálása

Az arculati elemek mindegyikén az alábbi színek, illetve ezek árnyalatai szerepelnek  
(a konkrét elemeknél használt színek a részfejezetekben is feltüntetésre kerülnek):

cmyk: 71, 0, 100, 0
rgb: 116, 168, 57

cmyk: 50, 0, 100, 0
rgb: 162, 189, 48

cmyk: 0, 100, 0, 0
rgb: 193, 0, 118

cmyk: 100, 100, 100, 100
rgb: 31, 30, 33

cmyk: 70, 15, 0, 0
rgb: 105, 168, 217

cmyk: 0, 27, 100, 0
rgb: 236, 191, 4

cmyk: 0, 98, 100, 0
rgb: 194, 19, 31

Alapszínek definiálása

1

2 4 6

753
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2. Logóváltozatok

2.1. ALTmob logó
2.1.1. ALTmob logó és színei

2.1.2. ALTmob logó minimális mérete

Színek:

A logóknál alkalmazás szempontjából 3 típust különböztetünk meg:
•	 amelyet a Kft.-nél, s a tevékenységével kapcsolatos hordozókon használunk
•	 weben használt logó
•	 ALTrace logó

A logó az ALTmob Kft. tulajdonát képezi, ezért annak átalakítása, átszínezése, illetve 
bármely jellegű modifikációja tilos. A szabályrendszerben levő meghatározások szerinti 
alkalmazás kötelező minden feltüntetett elemre.

Ezt a logót a Kft.-nél, s annak tevékenységével kapcsolatos hordozókon használjuk

Minimális méret: 15 mm x 15 mm

Méretarányos:

Logó, logóváltozatok

1 2 4 6 7

15 mm

x
y

y

x/2

15 mm

53
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A logó színváltozatai

2.1.3. A logó színváltozatai
Megjelenítés fehér alapon:

Megjelenítés fekete alapon:

Négyszín

Négyszín

Inverz 1. Inverz 2.

Fekete 1.

Kétszín

Kétszín

2

2

Fekete 2.
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Megjelenítés színes alapon, Weben használt logó és színei

2.1.4. Megjelenítés színes alapokon

A nem fekete, illetve fehér alapon való megjelenítéskor a logót egy fehér alapra kell 
helyezni, melynek alakja az embléma körvonalát követi.

2.2. Weben használt logó
2.2.1. Weben használt logó és színei

Színek:

Ezt a logót webes hordozókon használjuk.

1 2 4 6 753

2.2.2. Weben használt logó minimális mérete

Minimális méret: 17 mm teljes magasság

Méretarányos:

17 mm



8 ALTmob arculati elemeinek szabályrendszere

2.3.3. Weben használt logó színváltozatai
Megjelenítés fehér alapon:

Négyszín

Fekete 1.

Kétszín
2

mob
alternative mobility

Megjelenítés fekete alapon:

Négyszín

Inverz 1.

Kétszín

Inverz 2.

2

Fekete 2.

Weben használt logó színváltozatai
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2.2.4. Megjelenítés színes alapokon

A nem fekete, illetve fehér alapon való megjelenítéskor a logót egy fehér alapra kell he-
lyezni, melynek alakja a logót követi.

2.3. ALTrace logó
2.3.1. ALTrace logó és színei

Színek:

Ezt a logót az ALTrace-hez kapcsolódó hordozókon használjuk.

1 2 4 6 753

2.3.2. ALTrace logó minimális mérete

Minimális méret: 17 mm teljes magasság

Méretarányos:

17 mm

Megjelenítés színes alaponon, ALTrace logó és színei
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2.3.3. ALTrace logó színváltozatai
Megjelenítés fehér alapon:

Négyszín

Fekete 1.

Kétszín
2

race
alternative race

Megjelenítés fekete alapon:

Négyszín Kétszín
2

race
alternative race

race
alternative race

race
alternative race

race
alternative race

race
alternative race

Inverz 1. Inverz 2.

race
alternative race

Fekete 2.

ALTrace logó színváltozatai
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2.3.4. Megjelenítés színes alapokon

A nem fekete, illetve fehér alapon való megjelenítéskor a logót egy fehér alapra kell he-
lyezni, melynek alakja a logót követi.

race
alternative race

race
alternative race

2.3.5. A logó megjelenítése az embléma használata nélkül
Megjelenítés fehér alapon:

Négyszín 2

race
alternative race

Megjelenítés fekete alapon:

A nem fekete, illetve fehér alapon való megjelenítéskor a logót egy fehér alapra kell he-
lyezni, melynek alakja a logót követi.

race
alternative race

Kétszín

race
alternative race

Fekete 1.

race
alternative race

Fekete 2.

race
alternative race

Négyszín

race
alternative race

Kétszín

Inverz 1. Inverz 2.

race
alternative race

race
alternative race

race
alternative race

race
alternative race

Megjelenítés színes alapokon, A logó megjelenítése az embléma használata nélkül
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A nem fekete, illetve fehér alapon való megjelenítés esetén a fehér alapok használata a 
megadott formában kötelező!

2.4. Logóhasználatra vonatkozó tiltások

A kétszínű, illetve egyszínű megjelenítési formák betartása a megadott módon kötelező!

Inverz változatoknál levő meghatározások betartása a megadott módon kötelező!

Logóhasználatra vonatkozó tiltások
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3. Piktogrammák
3.1. Webhez kapcsolódó piktogrammák

Használata:
•	 weblap
•	 levélpapír
•	 hírlevél
•	 digitális aláírás

NAPENERGIA SŰRÍTETT
LEVEGŐ

ELEKTROMOS HIDROGÉN HYBRID

SZÁRAZFÖLDI
KÖZLEKEDÉS

VIZI
KÖZLEKEDÉS

LÉGI
KÖZLEKEDÉS

SZÁRAZFÖLDI VIZI LÉGI

OKTATÁS SZEMLÉLET-
FORMÁLÁS

OKTATÁS SZEMLÉLET-
FORMÁLÁS

NAPENERGIA
SŰRÍTETT
LEVEGŐELEKTROMOS HIDROGÉN HYBRID

Zöld

Kék

Magenta

1

4

7

Szín:

Szín:

Szín:

Webhez kapcsolódó piktogrammák
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3.2. Versenyhez kapcsolódó piktogrammák

INFÓGRAFIKA VERSENYEK

INFÓGRAFIKA VERSENYEK

Sárga Piros

5 3Szín: Szín:

A webes piktogrammáknál az adott hordozón levő méret pontosan meghatározott (lásd 
az arra vonatkozó fejezetet).

A szín megváltoztatása, effektezése, a piktogrammákban szereplő motívumok átalakítá-
sa nem engedélyezett.

A feliratokban használt betűtípus a Bryant Bold Alternate. A betűtípus megváltoztatása 
tiltott.

A versenyhez kapcsolódó piktogrammáknál az adott hordozón levő méret pontosan 
meghatározott (lásd az arra vonatkozó fejezetet).

A szín megváltoztatása, effektezése, a piktogrammákban szereplő motívumok átalakí-
tása nem engedélyezett.

A jövő
mérnöke

Alternatív 
hajtású jármű

Környezet-
tudatosság

Mobilitás Városi verseny Zéró Emisszió

Kutatás -
fejlesztés

Innováció - 
ösztönzés

Zöld technológia
népszerűsítése

Webhez kapcsolódó piktogrammák, Versenyhez kapcsolódó piktogrammák emblémái

3.2.1.  Versenyhez kapcsolódó piktogrammák emlémái 1Szín:
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3.3. Kiegészítő piktogrammák

Használata:
•	 névjegykártya
•	 levélpapír
•	 digitális aláírás

A kiegészítő piktogrammáknál az adott hordozón levő méret pontosan meghatározott 
(lásd az arra vonatkozó fejezetet).

A szín megváltoztatása, effektezése, a piktogrammákban szereplő motívumok átalakí-
tása nem engedélyezett.

Név Telefonszám Web Postai cím

7Szín:

Jelentésük

Megosztás

Versenyhez kapcsolódó piktogrammák ajánlott megjelenítése, Kiegészítő piktogrammák

3.2.2. Versenyhez kapcsolódó piktogrammák ajánlott megjelenítése

A JÖVŐ MÉRNÖKE ALTERNATÍV
HAJTÁSÚ JÁRMŰ KÖRNYEZETTUDATOSSÁG

MOBILITÁS VÁROSI VERSENY ZÉRÓ EMISSZIÓ

KUTATÁS - FEJLESZTÉS INNOVÁCIÓ -
         ÖSZTÖNZÉS

ZÖLD TECHNOLÓGIA
NÉPSZERŰSÍTÉSE

A szín megváltoztatása, effektezése, a piktogrammákban szereplő motívumok átalakítá-
sa nem engedélyezett.

A feliratokban használt betűtípus a Bryant Bold Alternate. A betűtípus megváltoztatása 
tiltott.

Szín: 2
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Levélpapírból 3 típus használatára van lehetőség
•	 a Kft. levélpapírja
•	 webes levélpapír 
•	 az ALTrace levélpapírja

4. Levélpapír
Méret: A/4

Feladó
[beosztás]

Címzett
[beosztás]
[cég neve]
[irányítószám, város]
[utca, házszám]

Tárgy:

Lorem Ipsum!

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed laoreet, purus 
vehicula consectetur suscipit, dolor libero pretium libero, ut suscipit dui leo 
nec dolor. Cras volutpat lectus eros. Pellentesque consectetur nulla in leo pre-
tium quis blandit odio rhoncus. Vestibulum sodales eros quis ipsum ullamcor-
per tincidunt. Sed erat augue, ullamcorper ac interdum elementum, placerat 
a turpis. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et 
malesuada fames ac turpis egestas. Suspendisse ut magna eget mi luctus 
bibendum sit amet sit amet leo. Proin tellus metus, sollicitudin ut volutpat a, 
semper nec neque. Nunc dapibus ultricies tortor, sit amet auctor erat mollis 
ut. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur 
ridiculus mus. Nulla tempus rhoncus tellus eu facilisis. Phasellus ullamcorper 
tortor quis enim ultricies elementum. Nullam posuere dui non mauris tinci-
dunt vitae condimentum turpis convallis. Integer convallis accumsan tellus 
eget mollis. Quisque interdum purus ut nibh sodales faucibus eget in quam.
Etiam est ipsum, vulputate ut pulvinar vel, venenatis ac neque. Aliquam 
bibendum eleifend purus sed consequat. Cras quam urna, dapibus vitae lao-
reet quis, commodo id massa. 

Class aptent taciti sociosqu ad litora torquent per conubia nostra, per incep-
tos himenaeos. Duis vel massa felis, id commodo massa. Mauris aliquet mi 
et purus dignissim molestie. Cras sit amet erat lectus, sed ornare tortor.

Üdvözlettel
Minta Zoltán

Ügyintéző
[iktatószám]

2012.01.02

CÉG MEGNEVEZÉSE
     9024 Győr, Minta utca 1.
     +36-96-123-456  +36-96-123-457          info@ALTmob.com         www.ALTmob.com

Feladó
[beosztás]

Címzett
[beosztás]
[cég neve]
[irányítószám, város]
[utca, házszám]

Tárgy:

Lorem Ipsum!

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed laoreet, purus 
vehicula consectetur suscipit, dolor libero pretium libero, ut suscipit dui leo 
nec dolor. Cras volutpat lectus eros. Pellentesque consectetur nulla in leo pre-
tium quis blandit odio rhoncus. Vestibulum sodales eros quis ipsum ullamcor-
per tincidunt. Sed erat augue, ullamcorper ac interdum elementum, placerat 
a turpis. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et 
malesuada fames ac turpis egestas. Suspendisse ut magna eget mi luctus 
bibendum sit amet sit amet leo. Proin tellus metus, sollicitudin ut volutpat a, 
semper nec neque. Nunc dapibus ultricies tortor, sit amet auctor erat mollis 
ut. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur 
ridiculus mus. Nulla tempus rhoncus tellus eu facilisis. Phasellus ullamcorper 
tortor quis enim ultricies elementum. Nullam posuere dui non mauris tinci-
dunt vitae condimentum turpis convallis. Integer convallis accumsan tellus 
eget mollis. Quisque interdum purus ut nibh sodales faucibus eget in quam.
Etiam est ipsum, vulputate ut pulvinar vel, venenatis ac neque. Aliquam 
bibendum eleifend purus sed consequat. Cras quam urna, dapibus vitae lao-
reet quis, commodo id massa. 

Class aptent taciti sociosqu ad litora torquent per conubia nostra, per incep-
tos himenaeos. Duis vel massa felis, id commodo massa. Mauris aliquet mi 
et purus dignissim molestie. Cras sit amet erat lectus, sed ornare tortor.

Üdvözlettel
Minta Zoltán

Ügyintéző
[iktatószám]

2012.01.02

CÉG MEGNEVEZÉSE
     9024 Győr, Minta utca 1.
     +36-96-123-456  +36-96-123-457          info@ALTmob.com         www.ALTmob.com

Feladó
[beosztás]

Címzett
[beosztás]
[cég neve]
[irányítószám, város]
[utca, házszám]

Tárgy:

Lorem Ipsum!

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed laoreet, purus vehicula 
consectetur suscipit, dolor libero pretium libero, ut suscipit dui leo nec dolor. Cras 
volutpat lectus eros. Pellentesque consectetur nulla in leo pretium quis blandit odio 
rhoncus. Vestibulum sodales eros quis ipsum ullamcorper tincidunt. Sed erat augue, 
ullamcorper ac interdum elementum, placerat a turpis. Pellentesque habitant morbi 
tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Suspendisse ut 
magna eget mi luctus bibendum sit amet sit amet leo. Proin tellus metus, sollicitudin 
ut volutpat a, semper nec neque. Nunc dapibus ultricies tortor, sit amet auctor erat 
mollis ut. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur 
ridiculus mus. Nulla tempus rhoncus tellus eu facilisis. Phasellus ullamcorper tortor 
quis enim ultricies elementum. Nullam posuere dui non mauris tincidunt vitae condi-
mentum turpis convallis. Integer convallis accumsan tellus eget mollis. Quisque inter-
dum purus ut nibh sodales faucibus eget in quam.
Etiam est ipsum, vulputate ut pulvinar vel, venenatis ac neque. Aliquam bibendum 
eleifend purus sed consequat. Cras quam urna, dapibus vitae laoreet quis, commodo 
id massa. 

Etiam est ipsum, vulputate ut pulvinar vel, venenatis ac neque. Aliquam bibendum 
eleifend purus sed consequat. Cras quam urna, dapibus vitae laoreet quis, commodo 
id massa. Class aptent taciti sociosqu ad litora torquent per conubia nostra, per 
inceptos himenaeos. Duis vel massa felis, id commodo massa. Mauris aliquet mi et 
purus dignissim molestie. Cras sit amet erat lectus, sed ornare tortor.

Üdvözlettel
Minta Zoltán

Ügyintéző
[iktatószám]

2012.01.02

CÉG MEGNEVEZÉSE
    9024 Győr, Minta utca 1.
    +36-96-123-456  +36-96-123-457          info@ALTmob.com          www.ALTmob.com

race
alternative race

Levélpapír
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A levélpapír tetejétől, illetve a bal szélétől 14,5 mm-re helyezendő el a logó (a Kft. logója 
30 mm, a webes logó 28 mm, az ALTrace logó 37 mm magas).
A lap tetejétől 60 mm-re kezdődik a tartalmi rész, mely opcionálisan kezdődhet a cím-
zéssel. A keltezés a lap bal szélétől 14,5 mm-re helyezendő, minden további tartalmi 
részbe tartozó szövegnél 45,5 mm behúzást alkalmazzunk, a jobb oldali margó 20 mm.

A webes levélpapír bal oldalán, a lapszéltől 14,5 mm-re találhatók a webes piktogrammák  
vertikális elrendezésben. A piktogrammák magassága 13 mm, a köztük tartandó térköz 
pedig 2,5 mm („y”).
Az ALTrace levélpapír bal oldalán, a lapszéltől 14,5 mm-re találhatók a versenyhez kap-
csolódó piktogrammák  vertikális elrendezésben. A piktogrammák magassága 17,6 mm, 
a köztük tartandó térköz pedig 3 mm („y”).
A Kft. levélpapírján a csak a kiegészítő piktogrammák szerepelnek.

Az oldal alján, a lapszéltől 11,5 mm-re található az elérhetőségek infoblokk.
Minden elérhetőség előtt a kiegészítő piktogrammák jelennek meg, melyek alja a szöveg 
alapvonalára ültetett, magasságuk arányosan méretezve 3 mm.

Az oldal jobb alsó sarkában vízjelesen kiegészítő grafikaként szerepel az akutális logó, 
melynek áttetszősége 10%.

Tipográfia:

Tartalmi rész: Bryant Regular Alternate, Bryant Bold Alternate 12 pt/14,4 pt
Elérhetőségek: Cég megnevezése: Bryant Bold Alternate 9 pt/11 pt
 Adatok: Bryant Regular Alternate 8 pt/11 pt

(A levélpapír kiszerkesztett változata a túloldalon látható.)

Levélpapír
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Feladó
[beosztás]

Címzett
[beosztás]
[cég neve]
[irányítószám, város]
[utca, házszám]

Tárgy:

Lorem Ipsum!

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed laoreet, purus 
vehicula consectetur suscipit, dolor libero pretium libero, ut suscipit dui leo 
nec dolor. Cras volutpat lectus eros. Pellentesque consectetur nulla in leo pre-
tium quis blandit odio rhoncus. Vestibulum sodales eros quis ipsum ullamcor-
per tincidunt. Sed erat augue, ullamcorper ac interdum elementum, placerat 
a turpis. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et 
malesuada fames ac turpis egestas. Suspendisse ut magna eget mi luctus 
bibendum sit amet sit amet leo. Proin tellus metus, sollicitudin ut volutpat a, 
semper nec neque. Nunc dapibus ultricies tortor, sit amet auctor erat mollis 
ut. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur 
ridiculus mus. Nulla tempus rhoncus tellus eu facilisis. Phasellus ullamcorper 
tortor quis enim ultricies elementum. Nullam posuere dui non mauris tinci-
dunt vitae condimentum turpis convallis. Integer convallis accumsan tellus 
eget mollis. Quisque interdum purus ut nibh sodales faucibus eget in quam.
Etiam est ipsum, vulputate ut pulvinar vel, venenatis ac neque. Aliquam 
bibendum eleifend purus sed consequat. Cras quam urna, dapibus vitae lao-
reet quis, commodo id massa. 

Class aptent taciti sociosqu ad litora torquent per conubia nostra, per incep-
tos himenaeos. Duis vel massa felis, id commodo massa. Mauris aliquet mi 
et purus dignissim molestie. Cras sit amet erat lectus, sed ornare tortor.

Üdvözlettel
Minta Zoltán

Ügyintéző
[iktatószám]

2012.01.02
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Feladó
[beosztás]

Címzett
[beosztás]
[cég neve]
[irányítószám, város]
[utca, házszám]

Tárgy:

Lorem Ipsum!

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed laoreet, purus 
vehicula consectetur suscipit, dolor libero pretium libero, ut suscipit dui leo 
nec dolor. Cras volutpat lectus eros. Pellentesque consectetur nulla in leo pre-
tium quis blandit odio rhoncus. Vestibulum sodales eros quis ipsum ullamcor-
per tincidunt. Sed erat augue, ullamcorper ac interdum elementum, placerat 
a turpis. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et 
malesuada fames ac turpis egestas. Suspendisse ut magna eget mi luctus 
bibendum sit amet sit amet leo. Proin tellus metus, sollicitudin ut volutpat a, 
semper nec neque. Nunc dapibus ultricies tortor, sit amet auctor erat mollis 
ut. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur 
ridiculus mus. Nulla tempus rhoncus tellus eu facilisis. Phasellus ullamcorper 
tortor quis enim ultricies elementum. Nullam posuere dui non mauris tinci-
dunt vitae condimentum turpis convallis. Integer convallis accumsan tellus 
eget mollis. Quisque interdum purus ut nibh sodales faucibus eget in quam.
Etiam est ipsum, vulputate ut pulvinar vel, venenatis ac neque. Aliquam 
bibendum eleifend purus sed consequat. Cras quam urna, dapibus vitae lao-
reet quis, commodo id massa. 

Class aptent taciti sociosqu ad litora torquent per conubia nostra, per incep-
tos himenaeos. Duis vel massa felis, id commodo massa. Mauris aliquet mi 
et purus dignissim molestie. Cras sit amet erat lectus, sed ornare tortor.

Üdvözlettel
Minta Zoltán

Ügyintéző
[iktatószám]

2012.01.02

CÉG MEGNEVEZÉSE
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Feladó
[beosztás]

Címzett
[beosztás]
[cég neve]
[irányítószám, város]
[utca, házszám]

Tárgy:

Lorem Ipsum!

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed laoreet, purus vehicula 
consectetur suscipit, dolor libero pretium libero, ut suscipit dui leo nec dolor. Cras 
volutpat lectus eros. Pellentesque consectetur nulla in leo pretium quis blandit odio 
rhoncus. Vestibulum sodales eros quis ipsum ullamcorper tincidunt. Sed erat augue, 
ullamcorper ac interdum elementum, placerat a turpis. Pellentesque habitant morbi 
tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Suspendisse ut 
magna eget mi luctus bibendum sit amet sit amet leo. Proin tellus metus, sollicitudin 
ut volutpat a, semper nec neque. Nunc dapibus ultricies tortor, sit amet auctor erat 
mollis ut. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur 
ridiculus mus. Nulla tempus rhoncus tellus eu facilisis. Phasellus ullamcorper tortor 
quis enim ultricies elementum. Nullam posuere dui non mauris tincidunt vitae condi-
mentum turpis convallis. Integer convallis accumsan tellus eget mollis. Quisque inter-
dum purus ut nibh sodales faucibus eget in quam.
Etiam est ipsum, vulputate ut pulvinar vel, venenatis ac neque. Aliquam bibendum 
eleifend purus sed consequat. Cras quam urna, dapibus vitae laoreet quis, commodo 
id massa. 

Etiam est ipsum, vulputate ut pulvinar vel, venenatis ac neque. Aliquam bibendum 
eleifend purus sed consequat. Cras quam urna, dapibus vitae laoreet quis, commodo 
id massa. Class aptent taciti sociosqu ad litora torquent per conubia nostra, per 
inceptos himenaeos. Duis vel massa felis, id commodo massa. Mauris aliquet mi et 
purus dignissim molestie. Cras sit amet erat lectus, sed ornare tortor.

Üdvözlettel
Minta Zoltán

Ügyintéző
[iktatószám]

2012.01.02

CÉG MEGNEVEZÉSE
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Dokumentumalapból 3 típus használatára van lehetőség
•	 a Kft. dokumentumalapja
•	 webes dokumentumalap
•	 az ALTrace dokumentumalapja

5. Dokumentumalap
Méret: A/4

A dokumentum címének megjelenítésére alkapmas hely 1

A dokumentum alcímének megjelenítésére alkalmas hely

1. Cím
1.1.  Alcím
1.1.1.  Al-alcím

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Quisque sollicitudin nibh erat. Phasellus libero elit, 
bibendum eu lobortis at, dictum sit amet augue. Fusce gravida, massa eu consequat mollis, dui massa 
laoreet ante, vel consectetur enim sapien ut mi. In eget elit leo. Morbi blandit fringilla rhoncus. Class aptent 
taciti sociosqu ad litora torquent per conubia nostra, per inceptos himenaeos. Sed et commodo turpis. 
Suspendisse nibh mi, fringilla eget pharetra sed, dictum vestibulum velit. Donec imperdiet lobortis sodales. 
Nulla in dignissim est. Integer porttitor varius rhoncus.

Nullam vehicula laoreet erat id consequat. Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci luctus et ultrices 
posuere cubilia Curae; Integer dapibus dapibus dolor, at vestibulum dolor lacinia mollis. Vivamus sodales 
erat lacus. Aenean et pretium sem. Pellentesque massa magna, elementum eu bibendum vitae, pellen-
tesque eu dolor. Cras nec nibh justo. Nulla a ligula mi. Aenean tempus, nulla sit amet scelerisque tempor, 
lacus neque aliquet lacus, sed varius turpis nisi commodo turpis. Nunc egestas consectetur quam, in 
tempus lorem tincidunt eget. Donec neque ligula, consequat ut laoreet sit amet, placerat ut tellus.

Pellentesque ultrices, nibh nec vehicula dapibus, enim est mattis ante, ut auctor orci odio eu odio. Quisque 
tortor lorem, sollicitudin id dictum nec, vehicula eu enim. Praesent tristique, erat sit amet venenatis ultricies, 
tortor neque convallis massa, eu pharetra magna nisl non lorem. Nulla turpis arcu, facilisis et convallis eget, 
vulputate nec erat. Nullam ante metus, viverra tempus ullamcorper vitae, molestie a purus. Maecenas 
feugiat, urna ut ultricies consectetur, lacus enim dictum quam, non mollis leo nisi malesuada mi. Quisque 
tincidunt condimentum consequat. Donec tellus orci, condimentum et commodo a, ullamcorper in diam. 
Mauris rutrum metus sed velit sodales at placerat nisl feugiat. Morbi massa turpis, varius in commodo sit 
amet, volutpat dapibus mauris. 

Donec odio est, viverra et mollis vel, convallis vitae lectus. Suspendisse bibendum porta ligula, quis conse-
quat est molestie in. Curabitur euismod nisl non nibh sollicitudin vitae dignissim purus scelerisque. Donec 
posuere ornare condimentum. Vivamus nunc mauris, vulputate vel facilisis id, dictum non lectus. Phasellus 
non arcu sit amet ligula aliquam suscipit. Mauris non justo a metus posuere sagittis suscipit vel felis. Viva-
mus tellus libero, volutpat et hendrerit in, hendrerit sed eros. Ut vehicula diam nec diam ornare consectetur. 
Etiam justo neque, malesuada ac interdum nec, ultrices non quam. Integer venenatis pellentesque laoreet. 
Praesent hendrerit mollis massa non iaculis. Aenean ac ligula ac dolor ultrices imperdiet vitae a nibh. In velit 
diam, placerat ac faucibus ac, aliquam eget neque. Nunc eleifend, nunc eu tristique malesuada, metus 
diam ultrices diam, non rutrum dolor nisl ornare orci. Donec lobortis, enim sed rhoncus aliquam, libero mi 
malesuada enim, eu fermentum libero felis sit amet nisl.

Ut consectetur nunc eget lorem fermentum iaculis. Duis quis dolor mi, sed semper velit. Maecenas congue 
condimentum mauris, eget mattis felis eleifend vitae. Integer rhoncus ultricies nisi sed pretium. Fusce 
vehicula quam at risus pellentesque in rhoncus orci semper. Etiam in lorem sit amet nisl hendrerit imper-
diet. Class aptent taciti sociosqu ad litora torquent per conubia nostra, per inceptos himenaeos. Pellen-
tesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Phasellus massa 
sapien, scelerisque non tristique sed, egestas in nulla. Nunc porttitor, sapien eu auctor venenatis, augue 
tellus ullamcorper lacus, nec dignissim tortor ligula in sem. Sed a leo enim, et bibendum sem. 

A dokumentum címének megjelenítésére alkapmas hely 1

A dokumentum alcímének megjelenítésére alkalmas hely

1. Cím
1.1.  Alcím
1.1.1.  Al-alcím
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Quisque sollicitudin nibh erat. Phasellus libero elit, 
bibendum eu lobortis at, dictum sit amet augue. Fusce gravida, massa eu consequat mollis, dui massa 
laoreet ante, vel consectetur enim sapien ut mi. In eget elit leo. Morbi blandit fringilla rhoncus. Class aptent 
taciti sociosqu ad litora torquent per conubia nostra, per inceptos himenaeos. Sed et commodo turpis. 
Suspendisse nibh mi, fringilla eget pharetra sed, dictum vestibulum velit. Donec imperdiet lobortis sodales. 
Nulla in dignissim est. Integer porttitor varius rhoncus.

Nullam vehicula laoreet erat id consequat. Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci luctus et ultrices 
posuere cubilia Curae; Integer dapibus dapibus dolor, at vestibulum dolor lacinia mollis. Vivamus sodales 
erat lacus. Aenean et pretium sem. Pellentesque massa magna, elementum eu bibendum vitae, pellen-
tesque eu dolor. Cras nec nibh justo. Nulla a ligula mi. Aenean tempus, nulla sit amet scelerisque tempor, 
lacus neque aliquet lacus, sed varius turpis nisi commodo turpis. Nunc egestas consectetur quam, in 
tempus lorem tincidunt eget. Donec neque ligula, consequat ut laoreet sit amet, placerat ut tellus.

Pellentesque ultrices, nibh nec vehicula dapibus, enim est mattis ante, ut auctor orci odio eu odio. Quisque 
tortor lorem, sollicitudin id dictum nec, vehicula eu enim. Praesent tristique, erat sit amet venenatis ultricies, 
tortor neque convallis massa, eu pharetra magna nisl non lorem. Nulla turpis arcu, facilisis et convallis eget, 
vulputate nec erat. Nullam ante metus, viverra tempus ullamcorper vitae, molestie a purus. Maecenas 
feugiat, urna ut ultricies consectetur, lacus enim dictum quam, non mollis leo nisi malesuada mi. Quisque 
tincidunt condimentum consequat. Donec tellus orci, condimentum et commodo a, ullamcorper in diam. 
Mauris rutrum metus sed velit sodales at placerat nisl feugiat. Morbi massa turpis, varius in commodo sit 
amet, volutpat dapibus mauris. 

Donec odio est, viverra et mollis vel, convallis vitae lectus. Suspendisse bibendum porta ligula, quis conse-
quat est molestie in. Curabitur euismod nisl non nibh sollicitudin vitae dignissim purus scelerisque. Donec 
posuere ornare condimentum. Vivamus nunc mauris, vulputate vel facilisis id, dictum non lectus. Phasellus 
non arcu sit amet ligula aliquam suscipit. Mauris non justo a metus posuere sagittis suscipit vel felis. Viva-
mus tellus libero, volutpat et hendrerit in, hendrerit sed eros. Ut vehicula diam nec diam ornare consectetur. 
Etiam justo neque, malesuada ac interdum nec, ultrices non quam. Integer venenatis pellentesque laoreet. 
Praesent hendrerit mollis massa non iaculis. Aenean ac ligula ac dolor ultrices imperdiet vitae a nibh. In velit 
diam, placerat ac faucibus ac, aliquam eget neque. Nunc eleifend, nunc eu tristique malesuada, metus 
diam ultrices diam, non rutrum dolor nisl ornare orci. Donec lobortis, enim sed rhoncus aliquam, libero mi 
malesuada enim, eu fermentum libero felis sit amet nisl.

Ut consectetur nunc eget lorem fermentum iaculis. Duis quis dolor mi, sed semper velit. Maecenas congue 
condimentum mauris, eget mattis felis eleifend vitae. Integer rhoncus ultricies nisi sed pretium. Fusce 
vehicula quam at risus pellentesque in rhoncus orci semper. Etiam in lorem sit amet nisl hendrerit imper-
diet. Class aptent taciti sociosqu ad litora torquent per conubia nostra, per inceptos himenaeos. Pellen-
tesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Phasellus massa 
sapien, scelerisque non tristique sed, egestas in nulla. Nunc porttitor, sapien eu auctor venenatis, augue 
tellus ullamcorper lacus, nec dignissim tortor ligula in sem. Sed a leo enim, et bibendum sem. 

A dokumentum címének megjelenítésére alkapmas hely 1

A dokumentum alcímének megjelenítésére alkalmas hely

1. Cím
1.1.  Alcím
1.1.1.  Al-alcím
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Quisque sollicitudin nibh erat. Phasellus libero elit, 
bibendum eu lobortis at, dictum sit amet augue. Fusce gravida, massa eu consequat mollis, dui massa 
laoreet ante, vel consectetur enim sapien ut mi. In eget elit leo. Morbi blandit fringilla rhoncus. Class aptent 
taciti sociosqu ad litora torquent per conubia nostra, per inceptos himenaeos. Sed et commodo turpis. 
Suspendisse nibh mi, fringilla eget pharetra sed, dictum vestibulum velit. Donec imperdiet lobortis sodales. 
Nulla in dignissim est. Integer porttitor varius rhoncus.

Nullam vehicula laoreet erat id consequat. Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci luctus et ultrices 
posuere cubilia Curae; Integer dapibus dapibus dolor, at vestibulum dolor lacinia mollis. Vivamus sodales 
erat lacus. Aenean et pretium sem. Pellentesque massa magna, elementum eu bibendum vitae, pellen-
tesque eu dolor. Cras nec nibh justo. Nulla a ligula mi. Aenean tempus, nulla sit amet scelerisque tempor, 
lacus neque aliquet lacus, sed varius turpis nisi commodo turpis. Nunc egestas consectetur quam, in 
tempus lorem tincidunt eget. Donec neque ligula, consequat ut laoreet sit amet, placerat ut tellus.

Pellentesque ultrices, nibh nec vehicula dapibus, enim est mattis ante, ut auctor orci odio eu odio. Quisque 
tortor lorem, sollicitudin id dictum nec, vehicula eu enim. Praesent tristique, erat sit amet venenatis ultricies, 
tortor neque convallis massa, eu pharetra magna nisl non lorem. Nulla turpis arcu, facilisis et convallis eget, 
vulputate nec erat. Nullam ante metus, viverra tempus ullamcorper vitae, molestie a purus. Maecenas 
feugiat, urna ut ultricies consectetur, lacus enim dictum quam, non mollis leo nisi malesuada mi. Quisque 
tincidunt condimentum consequat. Donec tellus orci, condimentum et commodo a, ullamcorper in diam. 
Mauris rutrum metus sed velit sodales at placerat nisl feugiat. Morbi massa turpis, varius in commodo sit 
amet, volutpat dapibus mauris. 

Donec odio est, viverra et mollis vel, convallis vitae lectus. Suspendisse bibendum porta ligula, quis conse-
quat est molestie in. Curabitur euismod nisl non nibh sollicitudin vitae dignissim purus scelerisque. Donec 
posuere ornare condimentum. Vivamus nunc mauris, vulputate vel facilisis id, dictum non lectus. Phasellus 
non arcu sit amet ligula aliquam suscipit. Mauris non justo a metus posuere sagittis suscipit vel felis. Viva-
mus tellus libero, volutpat et hendrerit in, hendrerit sed eros. Ut vehicula diam nec diam ornare consectetur. 
Etiam justo neque, malesuada ac interdum nec, ultrices non quam. Integer venenatis pellentesque laoreet. 
Praesent hendrerit mollis massa non iaculis. Aenean ac ligula ac dolor ultrices imperdiet vitae a nibh. In velit 
diam, placerat ac faucibus ac, aliquam eget neque. Nunc eleifend, nunc eu tristique malesuada, metus 
diam ultrices diam, non rutrum dolor nisl ornare orci. Donec lobortis, enim sed rhoncus aliquam, libero mi 
malesuada enim, eu fermentum libero felis sit amet nisl.

Ut consectetur nunc eget lorem fermentum iaculis. Duis quis dolor mi, sed semper velit. Maecenas congue 
condimentum mauris, eget mattis felis eleifend vitae. Integer rhoncus ultricies nisi sed pretium. Fusce 
vehicula quam at risus pellentesque in rhoncus orci semper. Etiam in lorem sit amet nisl hendrerit imper-
diet. Class aptent taciti sociosqu ad litora torquent per conubia nostra, per inceptos himenaeos. Pellen-
tesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Phasellus massa 
sapien, scelerisque non tristique sed, egestas in nulla. Nunc porttitor, sapien eu auctor venenatis, augue 
tellus ullamcorper lacus, nec dignissim tortor ligula in sem. Sed a leo enim, et bibendum sem. 

Dokumentumalap
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A dokumentumalap szerkesztése

A dokumentumalap fejlévében a dokumentum alcímének megjelenítésére alkalmas 
hely, és egy ezen rész leválasztására szolgáló pontozott vonal található. Az alcím helye a 
lap tetejétől 13 mm-re helyezkedik el, a felirat alatt 2 mm-rel húzódik a leválasztó vonal. 
A lap bal oldalától 15mm, jobb oldalától 20mm távolság tartása kötelező.

A dokumentumalap láblécében található díszítő csík távolsága a lap aljától 20 mm. A 
lap bal szélétől 15mm-re, jobb szélétől 20mm-re helyezkedik el. Bal szélétől 1,5 mm-re 
a dokumentum címe tüntethető fel, fehér kitöltőszín használata javasolt. Egy vonalban 
ezzel a felirattal tüntethető fel a dokumentum oldalszáma, a díszítőcsík jobb szélétől 
számított minimális távolsága 3 mm.

Az oldalon a dokumentum szövegének megjelenítésére szánt terület a lap tetejétől és 
aljától 25 mm-re, bal szélétől 15 mm-re, jobb szélétől 20mm-re található. Az így kapott 
vonalakat margónak nevezzük a továbbiakban. A dokumentum szövege négy egységre 
osztható: fejezet címe, fejezet alcíme, fejezet al-alcíme, kenyérszöveg. Ezen egységek kö-
zül a fejezet címének, fejezet alcímének, fejezet al-alcímének egymástól való távolsága 
5 mm. A kenyérszöveg az egyetlen olyan egység, amelynek aljától 10 mm-es távolságot 
kell számítani a következő egység megjelenítéséhez. A fejezet címe az egyetlen egység, 
amely közvetlenöl a bal margó mellett helyezkedik el, a többi egység további 10mm tá-
volságra helyetkedik el a bal margótól. 

A dokumentum szövegének, fejlécében található díszítővonalnak, dokumentum alcímé-
nek, és oldalszámának színe 80%-os fekete. 

Tipográfia:

Dokumentum címe: Bryant Regular Alternate 10 pt/12 pt
Dokumentum alcíme: Bryant Regular Alternate 10 pt/12 pt
Oldakszám: Bryant Regular Alternate 10 pt/12 pt
Fejezet címe: Bryant Bold Alternate 24 pt/28,8 pt
Fejezet alcíme: Bryant Bold Alternate 18 pt/21,6 pt
Fejezet al-alcíme: Bryant Bold Alternate 14 pt/16,8 pt
Kenyérszöveg: Bryant Regular Alternate 10 pt/12 pt

(A dokumentumalap kiszerkesztett változata a következő oldalon látható.)

5.1. A dokumentumalap szerkesztése
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A dokumentum címének megjelenítésére alkapmas hely 1

A dokumentum alcímének megjelenítésére alkalmas hely

1. Cím
1.1.  Alcím
1.1.1.  Al-alcím
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Quisque sollicitudin nibh erat. Phasellus libero elit, 
bibendum eu lobortis at, dictum sit amet augue. Fusce gravida, massa eu consequat mollis, dui massa 
laoreet ante, vel consectetur enim sapien ut mi. In eget elit leo. Morbi blandit fringilla rhoncus. Class aptent 
taciti sociosqu ad litora torquent per conubia nostra, per inceptos himenaeos. Sed et commodo turpis. 
Suspendisse nibh mi, fringilla eget pharetra sed, dictum vestibulum velit. Donec imperdiet lobortis sodales. 
Nulla in dignissim est. Integer porttitor varius rhoncus.

Nullam vehicula laoreet erat id consequat. Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci luctus et ultrices 
posuere cubilia Curae; Integer dapibus dapibus dolor, at vestibulum dolor lacinia mollis. Vivamus sodales 
erat lacus. Aenean et pretium sem. Pellentesque massa magna, elementum eu bibendum vitae, pellen-
tesque eu dolor. Cras nec nibh justo. Nulla a ligula mi. Aenean tempus, nulla sit amet scelerisque tempor, 
lacus neque aliquet lacus, sed varius turpis nisi commodo turpis. Nunc egestas consectetur quam, in 
tempus lorem tincidunt eget. Donec neque ligula, consequat ut laoreet sit amet, placerat ut tellus.

Pellentesque ultrices, nibh nec vehicula dapibus, enim est mattis ante, ut auctor orci odio eu odio. Quisque 
tortor lorem, sollicitudin id dictum nec, vehicula eu enim. Praesent tristique, erat sit amet venenatis ultricies, 
tortor neque convallis massa, eu pharetra magna nisl non lorem. Nulla turpis arcu, facilisis et convallis eget, 
vulputate nec erat. Nullam ante metus, viverra tempus ullamcorper vitae, molestie a purus. Maecenas 
feugiat, urna ut ultricies consectetur, lacus enim dictum quam, non mollis leo nisi malesuada mi. Quisque 
tincidunt condimentum consequat. Donec tellus orci, condimentum et commodo a, ullamcorper in diam. 
Mauris rutrum metus sed velit sodales at placerat nisl feugiat. Morbi massa turpis, varius in commodo sit 
amet, volutpat dapibus mauris. 

Donec odio est, viverra et mollis vel, convallis vitae lectus. Suspendisse bibendum porta ligula, quis conse-
quat est molestie in. Curabitur euismod nisl non nibh sollicitudin vitae dignissim purus scelerisque. Donec 
posuere ornare condimentum. Vivamus nunc mauris, vulputate vel facilisis id, dictum non lectus. Phasellus 
non arcu sit amet ligula aliquam suscipit. Mauris non justo a metus posuere sagittis suscipit vel felis. Viva-
mus tellus libero, volutpat et hendrerit in, hendrerit sed eros. Ut vehicula diam nec diam ornare consectetur. 
Etiam justo neque, malesuada ac interdum nec, ultrices non quam. Integer venenatis pellentesque laoreet. 
Praesent hendrerit mollis massa non iaculis. Aenean ac ligula ac dolor ultrices imperdiet vitae a nibh. In velit 
diam, placerat ac faucibus ac, aliquam eget neque. Nunc eleifend, nunc eu tristique malesuada, metus 
diam ultrices diam, non rutrum dolor nisl ornare orci. Donec lobortis, enim sed rhoncus aliquam, libero mi 
malesuada enim, eu fermentum libero felis sit amet nisl.

 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Quisque sollicitudin nibh erat. Phasellus libero elit, 
bibendum eu lobortis at, dictum sit amet augue. Fusce gravida, massa eu consequat mollis, dui massa 
laoreet ante, vel consectetur enim sapien ut mi. In eget elit leo. Morbi blandit fringilla rhoncus. Class aptent 
taciti sociosqu ad litora torquent per conubia nostra, per inceptos himenaeos. Sed et commodo turpis. 
Suspendisse nibh mi, fringilla eget pharetra sed, dictum vestibulum velit. Donec imperdiet lobortis sodales. 
Nulla in dignissim est. Integer porttitor varius rhoncus.

1.1.1.  Al-alcím
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A dokumentumalap szerkesztése
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5.2. A dokumentumalap vízjelezése

A Kft. dokumentumalapján 
az ide tartozó logóból kiemelt 
embléma jelenik meg a bal fel-
ső sarokban. Ennek megjelení-
tésére szánt terüler:
Lap tetejétől: 60 mm
Lap bal szélétől: 60 mm

A dokumentum címének megjelenítésére alkapmas hely 1

A dokumentum alcímének megjelenítésére alkalmas hely

1. Cím
1.1.  Alcím
1.1.1.  Al-alcím

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Quisque sollicitudin nibh erat. Phasellus libero elit, 
bibendum eu lobortis at, dictum sit amet augue. Fusce gravida, massa eu consequat mollis, dui massa 
laoreet ante, vel consectetur enim sapien ut mi. In eget elit leo. Morbi blandit fringilla rhoncus. Class aptent 
taciti sociosqu ad litora torquent per conubia nostra, per inceptos himenaeos. Sed et commodo turpis. 
Suspendisse nibh mi, fringilla eget pharetra sed, dictum vestibulum velit. Donec imperdiet lobortis sodales. 
Nulla in dignissim est. Integer porttitor varius rhoncus.

Nullam vehicula laoreet erat id consequat. Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci luctus et ultrices 
posuere cubilia Curae; Integer dapibus dapibus dolor, at vestibulum dolor lacinia mollis. Vivamus sodales 
erat lacus. Aenean et pretium sem. Pellentesque massa magna, elementum eu bibendum vitae, pellen-
tesque eu dolor. Cras nec nibh justo. Nulla a ligula mi. Aenean tempus, nulla sit amet scelerisque tempor, 
lacus neque aliquet lacus, sed varius turpis nisi commodo turpis. Nunc egestas consectetur quam, in 
tempus lorem tincidunt eget. Donec neque ligula, consequat ut laoreet sit amet, placerat ut tellus.

Pellentesque ultrices, nibh nec vehicula dapibus, enim est mattis ante, ut auctor orci odio eu odio. Quisque 
tortor lorem, sollicitudin id dictum nec, vehicula eu enim. Praesent tristique, erat sit amet venenatis ultricies, 
tortor neque convallis massa, eu pharetra magna nisl non lorem. Nulla turpis arcu, facilisis et convallis eget, 
vulputate nec erat. Nullam ante metus, viverra tempus ullamcorper vitae, molestie a purus. Maecenas 
feugiat, urna ut ultricies consectetur, lacus enim dictum quam, non mollis leo nisi malesuada mi. Quisque 
tincidunt condimentum consequat. Donec tellus orci, condimentum et commodo a, ullamcorper in diam. 
Mauris rutrum metus sed velit sodales at placerat nisl feugiat. Morbi massa turpis, varius in commodo sit 
amet, volutpat dapibus mauris. 

Donec odio est, viverra et mollis vel, convallis vitae lectus. Suspendisse bibendum porta ligula, quis conse-
quat est molestie in. Curabitur euismod nisl non nibh sollicitudin vitae dignissim purus scelerisque. Donec 
posuere ornare condimentum. Vivamus nunc mauris, vulputate vel facilisis id, dictum non lectus. Phasellus 
non arcu sit amet ligula aliquam suscipit. Mauris non justo a metus posuere sagittis suscipit vel felis. Viva-
mus tellus libero, volutpat et hendrerit in, hendrerit sed eros. Ut vehicula diam nec diam ornare consectetur. 
Etiam justo neque, malesuada ac interdum nec, ultrices non quam. Integer venenatis pellentesque laoreet. 
Praesent hendrerit mollis massa non iaculis. Aenean ac ligula ac dolor ultrices imperdiet vitae a nibh. In velit 
diam, placerat ac faucibus ac, aliquam eget neque. Nunc eleifend, nunc eu tristique malesuada, metus 
diam ultrices diam, non rutrum dolor nisl ornare orci. Donec lobortis, enim sed rhoncus aliquam, libero mi 
malesuada enim, eu fermentum libero felis sit amet nisl.

Ut consectetur nunc eget lorem fermentum iaculis. Duis quis dolor mi, sed semper velit. Maecenas congue 
condimentum mauris, eget mattis felis eleifend vitae. Integer rhoncus ultricies nisi sed pretium. Fusce 
vehicula quam at risus pellentesque in rhoncus orci semper. Etiam in lorem sit amet nisl hendrerit imper-
diet. Class aptent taciti sociosqu ad litora torquent per conubia nostra, per inceptos himenaeos. Pellen-
tesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Phasellus massa 
sapien, scelerisque non tristique sed, egestas in nulla. Nunc porttitor, sapien eu auctor venenatis, augue 
tellus ullamcorper lacus, nec dignissim tortor ligula in sem. Sed a leo enim, et bibendum sem. 

A dokumentumok típusainak megkülonböztetése vízjelek segítségével történik. Ezeket 
a levélpapír esetében már használtuk. A vízjelek az egyes logók emblémáinak 10%-os 
megjelenítése, színeiknek meghatározása a logók leírásában található. 

A dokumentum címének megjelenítésére alkapmas hely 1

A dokumentum alcímének megjelenítésére alkalmas hely

1. Cím
1.1.  Alcím
1.1.1.  Al-alcím
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Quisque sollicitudin nibh erat. Phasellus libero elit, 
bibendum eu lobortis at, dictum sit amet augue. Fusce gravida, massa eu consequat mollis, dui massa 
laoreet ante, vel consectetur enim sapien ut mi. In eget elit leo. Morbi blandit fringilla rhoncus. Class aptent 
taciti sociosqu ad litora torquent per conubia nostra, per inceptos himenaeos. Sed et commodo turpis. 
Suspendisse nibh mi, fringilla eget pharetra sed, dictum vestibulum velit. Donec imperdiet lobortis sodales. 
Nulla in dignissim est. Integer porttitor varius rhoncus.

Nullam vehicula laoreet erat id consequat. Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci luctus et ultrices 
posuere cubilia Curae; Integer dapibus dapibus dolor, at vestibulum dolor lacinia mollis. Vivamus sodales 
erat lacus. Aenean et pretium sem. Pellentesque massa magna, elementum eu bibendum vitae, pellen-
tesque eu dolor. Cras nec nibh justo. Nulla a ligula mi. Aenean tempus, nulla sit amet scelerisque tempor, 
lacus neque aliquet lacus, sed varius turpis nisi commodo turpis. Nunc egestas consectetur quam, in 
tempus lorem tincidunt eget. Donec neque ligula, consequat ut laoreet sit amet, placerat ut tellus.

Pellentesque ultrices, nibh nec vehicula dapibus, enim est mattis ante, ut auctor orci odio eu odio. Quisque 
tortor lorem, sollicitudin id dictum nec, vehicula eu enim. Praesent tristique, erat sit amet venenatis ultricies, 
tortor neque convallis massa, eu pharetra magna nisl non lorem. Nulla turpis arcu, facilisis et convallis eget, 
vulputate nec erat. Nullam ante metus, viverra tempus ullamcorper vitae, molestie a purus. Maecenas 
feugiat, urna ut ultricies consectetur, lacus enim dictum quam, non mollis leo nisi malesuada mi. Quisque 
tincidunt condimentum consequat. Donec tellus orci, condimentum et commodo a, ullamcorper in diam. 
Mauris rutrum metus sed velit sodales at placerat nisl feugiat. Morbi massa turpis, varius in commodo sit 
amet, volutpat dapibus mauris. 

Donec odio est, viverra et mollis vel, convallis vitae lectus. Suspendisse bibendum porta ligula, quis conse-
quat est molestie in. Curabitur euismod nisl non nibh sollicitudin vitae dignissim purus scelerisque. Donec 
posuere ornare condimentum. Vivamus nunc mauris, vulputate vel facilisis id, dictum non lectus. Phasellus 
non arcu sit amet ligula aliquam suscipit. Mauris non justo a metus posuere sagittis suscipit vel felis. Viva-
mus tellus libero, volutpat et hendrerit in, hendrerit sed eros. Ut vehicula diam nec diam ornare consectetur. 
Etiam justo neque, malesuada ac interdum nec, ultrices non quam. Integer venenatis pellentesque laoreet. 
Praesent hendrerit mollis massa non iaculis. Aenean ac ligula ac dolor ultrices imperdiet vitae a nibh. In velit 
diam, placerat ac faucibus ac, aliquam eget neque. Nunc eleifend, nunc eu tristique malesuada, metus 
diam ultrices diam, non rutrum dolor nisl ornare orci. Donec lobortis, enim sed rhoncus aliquam, libero mi 
malesuada enim, eu fermentum libero felis sit amet nisl.

Ut consectetur nunc eget lorem fermentum iaculis. Duis quis dolor mi, sed semper velit. Maecenas congue 
condimentum mauris, eget mattis felis eleifend vitae. Integer rhoncus ultricies nisi sed pretium. Fusce 
vehicula quam at risus pellentesque in rhoncus orci semper. Etiam in lorem sit amet nisl hendrerit imper-
diet. Class aptent taciti sociosqu ad litora torquent per conubia nostra, per inceptos himenaeos. Pellen-
tesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Phasellus massa 
sapien, scelerisque non tristique sed, egestas in nulla. Nunc porttitor, sapien eu auctor venenatis, augue 
tellus ullamcorper lacus, nec dignissim tortor ligula in sem. Sed a leo enim, et bibendum sem. 

A dokumentum címének megjelenítésére alkapmas hely 1

A dokumentum alcímének megjelenítésére alkalmas hely

1. Cím
1.1.  Alcím
1.1.1.  Al-alcím
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Quisque sollicitudin nibh erat. Phasellus libero elit, 
bibendum eu lobortis at, dictum sit amet augue. Fusce gravida, massa eu consequat mollis, dui massa 
laoreet ante, vel consectetur enim sapien ut mi. In eget elit leo. Morbi blandit fringilla rhoncus. Class aptent 
taciti sociosqu ad litora torquent per conubia nostra, per inceptos himenaeos. Sed et commodo turpis. 
Suspendisse nibh mi, fringilla eget pharetra sed, dictum vestibulum velit. Donec imperdiet lobortis sodales. 
Nulla in dignissim est. Integer porttitor varius rhoncus.

Nullam vehicula laoreet erat id consequat. Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci luctus et ultrices 
posuere cubilia Curae; Integer dapibus dapibus dolor, at vestibulum dolor lacinia mollis. Vivamus sodales 
erat lacus. Aenean et pretium sem. Pellentesque massa magna, elementum eu bibendum vitae, pellen-
tesque eu dolor. Cras nec nibh justo. Nulla a ligula mi. Aenean tempus, nulla sit amet scelerisque tempor, 
lacus neque aliquet lacus, sed varius turpis nisi commodo turpis. Nunc egestas consectetur quam, in 
tempus lorem tincidunt eget. Donec neque ligula, consequat ut laoreet sit amet, placerat ut tellus.

Pellentesque ultrices, nibh nec vehicula dapibus, enim est mattis ante, ut auctor orci odio eu odio. Quisque 
tortor lorem, sollicitudin id dictum nec, vehicula eu enim. Praesent tristique, erat sit amet venenatis ultricies, 
tortor neque convallis massa, eu pharetra magna nisl non lorem. Nulla turpis arcu, facilisis et convallis eget, 
vulputate nec erat. Nullam ante metus, viverra tempus ullamcorper vitae, molestie a purus. Maecenas 
feugiat, urna ut ultricies consectetur, lacus enim dictum quam, non mollis leo nisi malesuada mi. Quisque 
tincidunt condimentum consequat. Donec tellus orci, condimentum et commodo a, ullamcorper in diam. 
Mauris rutrum metus sed velit sodales at placerat nisl feugiat. Morbi massa turpis, varius in commodo sit 
amet, volutpat dapibus mauris. 

Donec odio est, viverra et mollis vel, convallis vitae lectus. Suspendisse bibendum porta ligula, quis conse-
quat est molestie in. Curabitur euismod nisl non nibh sollicitudin vitae dignissim purus scelerisque. Donec 
posuere ornare condimentum. Vivamus nunc mauris, vulputate vel facilisis id, dictum non lectus. Phasellus 
non arcu sit amet ligula aliquam suscipit. Mauris non justo a metus posuere sagittis suscipit vel felis. Viva-
mus tellus libero, volutpat et hendrerit in, hendrerit sed eros. Ut vehicula diam nec diam ornare consectetur. 
Etiam justo neque, malesuada ac interdum nec, ultrices non quam. Integer venenatis pellentesque laoreet. 
Praesent hendrerit mollis massa non iaculis. Aenean ac ligula ac dolor ultrices imperdiet vitae a nibh. In velit 
diam, placerat ac faucibus ac, aliquam eget neque. Nunc eleifend, nunc eu tristique malesuada, metus 
diam ultrices diam, non rutrum dolor nisl ornare orci. Donec lobortis, enim sed rhoncus aliquam, libero mi 
malesuada enim, eu fermentum libero felis sit amet nisl.

Ut consectetur nunc eget lorem fermentum iaculis. Duis quis dolor mi, sed semper velit. Maecenas congue 
condimentum mauris, eget mattis felis eleifend vitae. Integer rhoncus ultricies nisi sed pretium. Fusce 
vehicula quam at risus pellentesque in rhoncus orci semper. Etiam in lorem sit amet nisl hendrerit imper-
diet. Class aptent taciti sociosqu ad litora torquent per conubia nostra, per inceptos himenaeos. Pellen-
tesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Phasellus massa 
sapien, scelerisque non tristique sed, egestas in nulla. Nunc porttitor, sapien eu auctor venenatis, augue 
tellus ullamcorper lacus, nec dignissim tortor ligula in sem. Sed a leo enim, et bibendum sem. 

60 mm

60 mm

114 mm

55 mm

A webes dokumentumalapon 
az ide tartozó logóból kiemelt 
embléma jelenik meg a bal fel-
ső sarokban. Ennek megjelení-
tésére szánt terüler:
Lap tetejétől: 55 mm
Lap bal szélétől: 114 mm

A ALTrace dokumentumalap-
ján az ide tartozó logóból ki-
emelt embléma jelenik meg 
a bal felső sarokban. Ennek 
megjelenítésére szánt terüler:
Lap tetejétől: 80 mm
Lap bal szélétől: 70 mm

70 mm

80 mm

A dokumentumalap vízjelezése
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Névjegykártyából 2 típus használatára van lehetőség:
•	 a Kft. névjegykártyája
•	 ALTrace névjegykártya

A kártya előlapján található a webes logó, a QR kód, mely 16 mm x 16 mm. A webes 
logó, valamint a név a kártya alján levő 7 mm-es fehér sávban.

A kártya hátlapján baloldalon az arányosan méretezett 30 mm széles Kft. logó szerepel 
egy erre a részre elkülönített 36 mm szélességű területen.
Feltüntetendő adatok: név, beosztás, e-mail cím, telefonszám (opcionálisan: vezetékes, 
mobil), webcím, postai cím. Minden elem előtt a hozzá tartozó kiegészítő piktogrammák 
használata kötelező.

Tipográfia:

Név: Bryant Medium Alternate 16 pt
Beosztás: Bryant Regular Alternate 8 pt
Adatok: Bryant Regular Alternate 8 pt

Betűszínek:

Beosztás:   Egyéb adatok:

6. Névjegykártya
Méret: 90 x 50 mm

PETIS László 

Versenyigazgató

laszlo.PETIS@ALTrace.com

+36 70 299 4586

www.ALTrace.com

facebook.com/ALTmob

9025 Győr, Pinkóca u. 10/C

PETIS László 

67

6.1. A Kft. névjegykártyája

A Kft. névjegykártyája
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Petis László 

race
alternative race

Versenyigazgató

laszlo.PETIS@ALTrace.com

+36 70 299 4586

www.ALTrace.com

facebook.com/ALTmob

9025 Győr, Pinkóca u. 10/C

PETIS László 

6.2. ALTrace névjegykártya
A kártya előlapján található az ALTrace logó, a QR kód, mely 16 mm x 16 mm. A név a 
kártya alján levő 7 mm-es fehér sávban helyezkedik el.

A kártya hátlapján baloldalon az arányosan méretezett 30 mm széles Kft. logó szerepel 
egy erre a részre elkülönített 36 mm szélességű területen.
Feltüntetendő adatok: név, beosztás, e-mail cím, telefonszám (opcionálisan: vezetékes, 
mobil), webcím, postai cím. Minden elem előtt a hozzá tartozó kiegészítő piktogrammák 
használata kötelező.

Tipográfia:

Név: Bryant Medium Alternate 16 pt
Beosztás: Bryant Regular Alternate 8 pt
Adatok: Bryant Regular Alternate 8 pt

Betűszínek:

Beosztás:   Egyéb adatok: 67

ALTrace névjegykártya
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Email aláírásból 2 típus használatára van lehetőség:
•	 a Kft. e-mail aláírása
•	 ALTrace e-mail aláírása

7. E-mail aláírás

7.1. A Kft. e-mail aláírása
Az aláírás bal oldazán fekete színnel kitöltött részének tartalmaznia kell a weben alkal-
mazott logó fekete alapon használt változatát. Díszítőelemként szerepel a Kft. logója 
vízjelként 70%-os láthatósággal. Ezen a felületen lehetőség van a levél küldő nevének 
feltűntetésére. A bal oldal lerekesztésére az arculat kialakításában többször használt, 
négy szín különböző átmeneteit tartalmazó elemet alkalmaztuk.

Az aláírás további elemeit fehér alapon helyeztük el. Kötelező elemek itt a weben hasz-
nált piktogrammák, a Kft. QR-kódja, a nyomtatás tiltó ikon, és a Kft. szellemiségét hor-
dozó zöld levél, amellyet az aláíráson felhajtásként jelenítettünk meg. A felületen további 
grafikai elemek megjelenítésére lehetőség van. 

HIDROGÉN SŰRÍTETT
LEVEGŐ

VIZI
KÖZLEKEDÉS

SZÁRAZFÖLDI LÉGIOKTATÁS

SZEMLÉLET-
FORMÁLÁS

NAPENERGIAELEKTROMOS INFÓGRAFIKA VERSENYEK

HYBRID

7.2. Az ALTrace e-mail aláírása
Az aláírás bal oldazán fekete színnel kitöltött részének tartalmaznia kell az Altrace logó 
fekete alapon használt változatát. Díszítőelemként szerepel a Kft. logója vízjelként 70%-
os láthatósággal. Ezen a felületen lehetőség van a levél küldő nevének feltűntetésére. A 
bal oldal lerekesztésére az arculat kialakításában többször használt, négy szín különböző 
átmeneteit tartalmazó elemet alkalmaztuk.

Az aláírás további elemeit fehér alapon helyeztük el. Kötelező elemek itt a versenyhez 
kapcsolódó piktogrammák, az ALTrace QR-kódja, a nyomtatás tiltó ikon, és a Kft. szel-
lemiségét hordozó zöld levél, amellyet az aláíráson felhajtásként jelenítettünk meg. A 
felületen további grafikai elemek megjelenítésére lehetőség van. 

race
alternative race

A Kft. e-mail aláírása, Az ALTrace névjegykártyája
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8. Tipográfia

8.1. Elsődleges betűkészlet

Bryant Regular Alternate 16 pt
ABCDEéFgHIíjKLMNOóöőPQRSTuúüűvWxyz
abcdeéfghiíjklmnoóöőpqrstuúüűvwxyz
0123456789 !%/=()[]*<>#&@{}?

Bryant Light Alternate 16 pt
ABcdeéfghiíjkLmnoóöőpqrstuúüűvwxyz
abcdeéfghiíjklmnoóöőpqrstuúüűvwxyz
0123456789 !%/=()[]*<>#&@{}?

Bryant Medium Alternate 16 pt
ABcdeéfghiíJKlMnoóöőPqrSTuúüűvwxyZ
abcdeéfghiíjklmnoóöőpqrstuúüűvwxyz
0123456789 !%/=()[]*<>#&@{}?

Bryant Bold Alternate 16 pt
ABCDEÉfghIíjKLMNoóÖőPqRsTUúüűVWxYZ
abcdeéfghiíjklmnoóöőpqrstuúüűvwxyz
0123456789 !%/=()[]*<>#&@{}?

Az elsődleges betűkészlet használata minden fő arculati elemen kötelező, ettől eltérni 
nem lehet! A betűk folyószövegben levő használatakor a torzítás, módosítás nem enge-
délyezett.

Elsődleges betűkészlet
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8.2. Másodlagos betűkészlet

Verdana Bold 16 pt
abcdeéfghiíjklmnoóöőpqrstuúüűvwxyz
abcdeéfghiíjklmnoóöőpqrstuúüűvwxyz
0123456789 !%/=()[]*<>#&@{}?

Verdana Regular 16 pt
abcdeéfghiíjklmnoóöőpqrstuúüűvwxyz
abcdeéfghiíjklmnoóöőpqrstuúüűvwxyz
0123456789 !%/=()[]*<>#&@{}?

Verdana Italic 16 pt
abcdeéfghiíjklmnoóöőpqrstuúüűvwxyz
abcdeéfghiíjklmnoóöőpqrstuúüűvwxyz
0123456789 !%/=()[]*<>#&@{}?

Verdana Bold Italic 16 pt
abcdeéfghiíjklmnoóöőpqrstuúüűvwxyz
abcdeéfghiíjklmnoóöőpqrstuúüűvwxyz
0123456789 !%/=()[]*<>#&@{}?

A másodlagos betűkészlet olyan esetekben alkalmazandó, amikor az elsődleges készlet 
megjelenítése technikai okoból nem lehetséges, illetve megjelenése a fogadó félnél két-
séges, ezért a végeredmény nem a kívánt külalakkal jelenne meg.

Másodlagos betűkészlet
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9. Bélyegzők

9.1. Téglalap alakú bélyegző

9.2. Kör alakú bélyegző

A bélyegzőn bal oldalon szerepel a logó, jobb oldali blokkban cég megnevezése, címe, 
adószáma és cégjegyzékszáma.

A bélyegző felső részén helyezkedik el a logó, alatta egy fekete sávban a cég megne-
vezése. A fekete sáv alatti részben a körvonal már nem folytatódik. Ebben a részben 
kapott helyet a cég címe, adószáma, cégjegyzákszáma.

Méret: 57 x 20 mm

Átmérő: 42 mm

Méretarányos:

Méretarányos:

Téglalap alakú bélyegző, Kör alakú bélyegző
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