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A PROGRAM

A Stipendium Hungaricum egy, a magyar állam által 
alapított ösztöndíjprogram, ami arra hivatott, hogy 
a keleti- és déli országok és Magyarország között 
áthidalja a kulturális különbségeket és távolságot. 
A programba felvételt nyert hallgatókkal tovább 
emelkedik az amúgy is magas magyar felsőoktatási 
színvonal, illetve színesedik az egyetemek 
multikulturális palettája.
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2. A PROGRAM CÉLJAI

• A magyar felsőoktatás nemzetköziesítésének, 
minőségfejlesztésének elősegítése. 

• A magyar tudományos elit nemzetközi kapcsolatainak 
erősítése.

• A felsőoktatási intézmények kulturális 
sokszínűségének növelése, valamint a versenyképes 
magyar felsőoktatás népszerűsítése világszerte.

• A hazánkban végzett külföldi hallgatók 
Magyarországhoz való személyes és szakmai 
kötődésének megalapozása. 
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3. KOMMUNIKÁCIÓS CÉLOK, 
ÜZENETEK

Célok:
• Magyarország és a magyar felsőoktatás 

népszerűségének növelése, ezáltal a 
hallgatótoborzó tevékenységek erősítése. 

• Üzleti-gazdasági, tudományos, kulturális és 
diplomáciai területekhez kapcsolódó magyar sikerek 
és eredmények kommunikációja és terjesztése 
nemzetközi szinten. 

• A külföldi hallgatók és alumnuszok aktív bevonása, 
Magyarországgal kapcsolatos elköteleződésük 
erősítése. 

Üzenet:
A Stipendium Hungaricum olyan ösztöndíjprogram, 
amelyben csak a legkiválóbb jelentkezők 
részesülhetnek, és amellyel számos lehetőség nyílik 
előttük a jövőre nézve. A kiválasztottak a magyar 
állam támogatásával színvonalas felsőoktatási 
intézményekben tanulhatnak, értékes kapcsolatokat 
építhetnek ki.
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4. JELMONDAT

YOUR  
CHANCE  
TO EXCEL  
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5. LOGÓ – SZIMBOLIKA

A logó megalkotása során fontos szempont 
volt az erős, nemzeti jegyek megjelenítése. A 
motívumok kiválasztásánál olyanra esett a választás, 
ami nemzetközileg is ismert, jól reprezentálja 
Magyarországot nem csak az itt élők, de a külföldiek 
számára is. A nemzeti színeket is felvonultatva a 
kalocsai minta és a modern, helymeghatározásból 
ismert pin alakzat olvadt össze egy dekoratív 
virágformává, amiben egy szív is megjelenik, jól 
mutatva az emberek kötődését az országhoz.

A logó betűtípusa két üzenetet is hordoz magában. 
Egyrészt van egy egyenes, feszes vonalvezetése, 
ami erőt és magabiztosságot sugall, másrészt 
egyes betűknek a kisebb ívei könnyedséget és 
dinamikát kölcsönöznek, így tökéletesen kiegészítik a 
szimbólumot.

Pin
Jelképez helyet, egy adott embert, csoportot 
és egyben irányt is mutat.

Motívum 
A magyar népi motívumokat felidéző 
virágalakzatú elrendezés és piros szín is 
érzékelteti a hovatartozást, mindezt egy 
letisztultabb, modernebb formában. 

Szimbólum
A pin formát idéző szirmok körben 
helyezkednek el, központjuk azonos, a 
szirmokkal a nálunk tanuló diákok csoportját, 
azonos központjuk a közösen formált 
közösséget szimbolizálják. A virág egyik 
szirmában megjelenő szív alak magát az 
értéket képviseli: személyesebb közegben 
a szeretet és összetartozás jelképe, a 
közösségi médiában a tetszésnyilvánítás jele.
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5. LOGÓ – HASZNÁLAT

A logó horizontális és vertikális használata világos és 
sötét háttéren. 
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5.
A horizontális logó felhasználásának további 
lehetőségei.

Védett terület  
a logó körül.

A logó 
monokróm és 
monokróm-
körvonalas 
verziói.

LOGÓ – HASZNÁLAT
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5.
A vertikális logó felhasználásának további 
lehetőségei.

Védett terület  
a logó körül.

A logó monokróm és 
monokróm-körvonalas verziói.

LOGÓ – HASZNÁLAT
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5.
A logó használatának nem megengedett módjai.

Torzítás
Tilos a logót bármilyen 
módon torzítani, vagy 
megváltoztatni!

Elforgatás
Tilos a logót elforgatni!

Átszínezés
Tilos a logót átzínezni!

LOGÓ – HASZNÁLAT
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6. SZÍNHASZNÁLAT

A magyar nemzet színeit használjuk, egyértelműen 
beazonosíthatóan a lobogó színeivel.

C:0  M:100  Y:100  K:0
R:227  G:6  B:19
#e30613

C:0  M:0  Y:0  K:0
R:255  G:255  B:255
#ffffff

C:78  M:34  Y:72 K:23
R:58 G:111  B:82
#3a6f52

C:0  M:0  Y:0  K:90
R:60 G:60  B:59
#3c3c3b
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7. TIPOGRÁFIA

Az open sans betűcsaládjának bármelyik verziójával 
készült grafikai anyagok egységes megjelenést 
biztosítanak a Stipendium Hungaricumnak, ami 
online megjelenéseknél és sajtóanyagoknál is 
alkalmazandó.

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
0123456789

Open Sans Light

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 
0123456789

Open Sans Regular

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
0123456789

Open Sans Bold

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
0123456789

Open Sans ExtraBold S23



8. LOGÓ HASZNÁLATA
KÉPEKEN

A logót úgy kell elhelyzeni a képen, hogy a kép lényegi 
tartalmába ne zavarjon bele.

A színes logót tilos zavaros vagy túl színes háttéren 
használni.

Világos háttéren használható a logó szürke verziója.

25



9. KÉPEK HASZNÁLATA

Az alábbi grafikai anyagok szemléltetik, hogyan 
használható hatékonyan a vizuális anyagokon a 
Stipendium Hungaricum logója és jelmondata a 
másodlagos arculati elemekkel kiegészítve.

STIPENDIUM 
HUNGARICUM

Your chance
to excel

Your chance
to excel
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9. KÉPEK HASZNÁLATA

A kommunikációs anyagokhoz felhasznált képeken 
Magyarország ikonikus helyei, építészeti alkotásai 
jelennek meg. Embereket megjelenítő vizuális 
anyagok esetében vidám, diákéletre jellemző 
szituációkat jelenítünk meg. A sokaságot ábrázoló 
fotókon visszaköszönnek az összetartozás és egység 
motívumai.
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Your chance
to excel


