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Az egységes arculat és vizuális kommunikáció jelentősége
 
Az egyházi logó és arculati elemei megfelelő használatának célja az intézmény patinájának, az egyház 
vizuális megjelenése egységének megőrzése, értékrendjének karakteres, magas színvonalú képviselete. 
Megjelenésünkkel minden esetben törekednünk kell Krisna és a bhakták minél magasabb szintű elégedetté 
tételére, a jó minőségre, a kiválóságra, magas presztízs és nemzetközi színvonal képviseletére és 
közvetítésére.
 
Ezeket az erényeket úgy tudjuk maximálisan képviselni és ezáltal pozítív benyomást kelteni, ha az arculatunk 
elemeit következetesen és helyesen használjuk. Az alább kibontott Arculati Kézikönyv átfogó leírást és 
útmutatást ad az elemek használatára vonatkozóan.
 
Egyházunk arculati megjelenése egyfajta vizuális identitás, kommunikációs eszköz. Megkülönböztet minket 
más intézményektől és egyedülálló benyomást kelt mindenkiben, aki kapcsolatba lép velünk. Az új egyházi 
logó és színvilág  központi és alapvető eleme ennek az identitásnak.
 
 
 



Az egyházi logó -
függőleges, 
középre zárt 
az egyház teljes nevével 
és az alapító nevének 
feltüntetésével 

1F. MKTHK Komplex logo 

1F.a.) Color pozitív 

és 1F.b.) Color negatív verzióban 

Az arculat standard elemeit tilos 
megváltoztatni. Azok letölthetőek:

Egyházi logó (PDF):
http://krisna.hu/mkthk_arculat/mkthk_logo.pdf
 
Egyházi logó (PNG):
http://krisna.hu/mkthk_arculat/mkthk_logo.png
 
Egyházi standard díszítő mintázat (Illustrator fájl, AI):
http://krisna.hu/mkthk_arculat/mkthk_ornament.ai
 

1F.a.)       1F.b.) 

http://krisna.hu/mkthk_arculat/mkthk_logo.pdf
http://krisna.hu/mkthk_arculat/mkthk_logo.png
http://krisna.hu/mkthk_arculat/mkthk_ornament.ai


Az egyházi logó -
függőleges, 
középre zárt 
az egyház teljes nevével  és az   
alapító nevének feltüntetésével 

1F.  MKTHK Komplex logo 
 
1F.c.) Color pozitív 

és 1F.d.) Color negatív verzióban 

Az arculat standard elemeit tilos 
megváltoztatni. Azok letölthetőek:

Egyházi logó (PDF):
http://krisna.hu/mkthk_arculat/mkthk_logo.pdf
 
Egyházi logó (PNG):
http://krisna.hu/mkthk_arculat/mkthk_logo.png
 
Egyházi standard díszítő mintázat (Illustrator fájl, AI):
http://krisna.hu/mkthk_arculat/mkthk_ornament.ai
 

1F.c.)       1F.d.) 

http://krisna.hu/mkthk_arculat/mkthk_logo.pdf
http://krisna.hu/mkthk_arculat/mkthk_logo.png
http://krisna.hu/mkthk_arculat/mkthk_ornament.ai


Az egyházi logó -
vízszintes, 
balra zárt
az egyház teljes nevével  
és az alapító nevének 
feltüntetésével 

1V. MKTHK Komplex logo
 
1V.a.) Color pozitív
 
és 1V.b.) Color negatív verzióban 

Az arculat standard elemeit tilos 
megváltoztatni. Azok letölthetőek:

Egyházi logó (PDF):
http://krisna.hu/mkthk_arculat/mkthk_logo.pdf
 
Egyházi logó (PNG):
http://krisna.hu/mkthk_arculat/mkthk_logo.png
 
Egyházi standard díszítő mintázat (Illustrator fájl, AI):
http://krisna.hu/mkthk_arculat/mkthk_ornament.ai
 

1V.a.)       1V.b.) 

http://krisna.hu/mkthk_arculat/mkthk_logo.pdf
http://krisna.hu/mkthk_arculat/mkthk_logo.png
http://krisna.hu/mkthk_arculat/mkthk_ornament.ai


Az egyházi logó -
vízszintes, 
balra zárt
az egyház teljes nevével  és az   
alapító nevének feltüntetésével 

1V. MKTHK Komplex logo
 
1V.c.) feketefehér pozitív 

és 1V.d.) feketefehér negatív verzióban

Az arculat standard elemeit tilos 
megváltoztatni. Azok letölthetőek:

Egyházi logó (PDF):
http://krisna.hu/mkthk_arculat/mkthk_logo.pdf
 
Egyházi logó (PNG):
http://krisna.hu/mkthk_arculat/mkthk_logo.png
 
Egyházi standard díszítő mintázat (Illustrator fájl, AI):
http://krisna.hu/mkthk_arculat/mkthk_ornament.ai
 
 

1V.c.)       1V.d.) 

http://krisna.hu/mkthk_arculat/mkthk_logo.pdf
http://krisna.hu/mkthk_arculat/mkthk_logo.png
http://krisna.hu/mkthk_arculat/mkthk_ornament.ai


sötétkék: 
cmyk: 98, 70, 28, 13
rgb: 12, 73, 120
hex: #0c4978

MKTHK kék: 
cmyk: 79, 41, 0, 0
rgb: 46, 129, 196
hex: #2e81c4

világoskék: 
cmyk: 34, 8, 0, 0
rgb: 177, 212, 242
hex: #b1d4f2

Színek használata
 
Az MKTHK központi arculatának karakteres 
fő színei megkülönböztető kummunikációra 
adnak lehetőséget. 

Az MKTHK kék tiszta, erőteljes, elegáns. 
Kiegészítőivel pedig gazdag, harmonikus 
világot teremt.  

Az egyház központi arculati szineit minden 
központi kommunikáción kötelező használni.



Az egyházi logó -
elemei 

1. MKTHK Komplex logo
 
ELEMEI:
A.) Logo, alapjel, benne az egyház 
nevének rövidítésével: MKTHK
 
B.) mögötte sugarak negatívban, ragyogó 
hátteret képezve, 2. rétegként

C.) és alsó layeren az egyházi arculathoz 
rendelt standard dekoratív elem, 
motívum. (opcionális)

Egyházi standard díszítő mintázat (Illustrator fájl, AI):
http://krisna.hu/mkthk_arculat/mkthk_ornament.ai

D.) Az egyház teljes neve 2 sorba törve, 
verzál írásmóddal, (csupa nagy betűvel) 

MAGYARORSZÁGI 
KRISNA-TUDATÚ HÍVŐK KÖZÖSSÉGE

E.) Az alapítóról szóló standard szöveg: 

ISKCON alapító ácárya Ő Isteni 
Kegyelme A.C. Bhaktivedanta Swami 
Prabhupáda 

A mellékelt képek jelzik az információk 
hiararchiáját, az elemek rétegrendjét. 

A.)

Minden feliratot Bandera Pro-val írunk. 
Egyedül a logóban lévő MKTHK felirat van más, 
(H_Square 721 Extended BT) betűtípussal.

B.)

C.)

http://krisna.hu/mkthk_arculat/mkthk_ornament.ai


TYPOGRÁFIA

Minden feliratot a Bandera Pro család valamelyik 
változatával írunk. 
Egyedül a logóban lévő MKTHK feliratot írtuk más, 
(H_Square 721 Extended BT) betűtípussal.



Az egyházi logó
változatai 
1.) KOMPLEX 
(alapjel, sugarak, motívum)

2.) STANDARD 
(alapjel, sugarak)

és  3.) MINIMAL 
(alapjel)
  

Az arculat standard elemeit tilos 
megváltoztatni. Azok letölthetőek:

Egyházi logó (PDF):
http://krisna.hu/mkthk_arculat/mkthk_logo.pdf
 
Egyházi logó (PNG):
http://krisna.hu/mkthk_arculat/mkthk_logo.png
 
Egyházi standard díszítő mintázat (Illustrator fájl, AI):
http://krisna.hu/mkthk_arculat/mkthk_ornament.ai
 

 

 

1.)

2.) 3.)

http://krisna.hu/mkthk_arculat/mkthk_logo.pdf
http://krisna.hu/mkthk_arculat/mkthk_logo.png
http://krisna.hu/mkthk_arculat/mkthk_ornament.ai


Az egyházi logó - 
Standard 
változatát 
javasoljuk 
az általános 
kommunikációhoz
 
Fontos, hogy a logó karakteres 
megjelenése és használata következetes 
maradjon. Ehhez kulcsfontosságú a 
szinek helyes használata.

A kontraszt megőrzése érdekében 
javasoljuk, hogy a logot egyenletes 
színflekken használjátok.

Képre helyezve is használható, ha a 
láthatóság és a kontraszt megmarad, a 
felismerhetőség nem sérül.

 

 



Az egyházi logó 
használatának
korlátozásai
1. TILOS az egyházi logó elforgatása.

2. TILOS a gyenge minőségű raszterizált 
formátum használata.

3. TILOS a logó torzítása, átméretezése 
csakis az arányai megtartásával 
történhet.

4. TILOS a logó színeinek 
megváltoztatása.

A logó nem foglalható keretbe!

Az arculat standard elemeit tilos 
megváltoztatni. Azok letölthetőek:

Egyházi logó (PDF):
http://krisna.hu/mkthk_arculat/mkthk_logo.pdf
 
Egyházi logó (PNG):
http://krisna.hu/mkthk_arculat/mkthk_logo.png
 
Egyházi standard díszítő mintázat (Illustrator fájl, AI):
http://krisna.hu/mkthk_arculat/mkthk_ornament.ai
 

  

1.) 2.)

3.) 4.)

http://krisna.hu/mkthk_arculat/mkthk_logo.pdf
http://krisna.hu/mkthk_arculat/mkthk_logo.png
http://krisna.hu/mkthk_arculat/mkthk_ornament.ai


Kötelező elemek:
 
Az egyházi kiadványokon, promóciós anyagokon kötelező feltüntetni az alábbi elemeket:
 

1.      Az egyház logója / illetve annak  verziói
A lehető legjobb minőségben, változtatás nélkül. Az egyház logója vektoros, minőségromlás nélkül 
alkalmazható, nagyítható formában áll a rendelkezésre.

2.       Az egyház megnevezése:
„Magyarországi Krisna-tudatú Hívők Közössége”

3.       Alapító ácsárja feltüntetése:
„ISKCON alapító ācārya: Ő isteni Kegyelme A. C. Bhaktivedanta Swami Prabhupāda”

4.      Az egyházi weboldal elérhetősége:
Abban az esetben ha önállóan szerepel, az alábbi formátumban:

www.krisna.hu
Abban az esetben ha nem önmagában szerepel, akkor igazodva a többi címhez,  felsoroláshoz:

pl. szekerfesztival.krisna.hu és krisna.hu
vagy: www.bhf.hu és www.krisna.hu
vagy: bhf.hu, karitativ.hu, krisna.hu

 
 

Kiadványok esetében:
 

5.      Kiadás évének feltüntetése
6.      Ha a kiadvánnyal kapcsolatos jogokat fenntartjuk, akkor a jogvédettség szimbólumát: 

      „©” vagy ha szabadon felhasználható, akkor a CC (Creative Commons) használata.
7.      Kiadás helye
8.      Felelős kiadó neve

Az arculat standard elemeit tilos 
megváltoztatni. Azok letölthetőek:

Egyházi logó (PDF):
http://krisna.hu/mkthk_arculat/mkthk_logo.pdf
 
Egyházi logó (PNG):
http://krisna.hu/mkthk_arculat/mkthk_logo.png
 
Egyházi standard díszítő mintázat (Illustrator fájl, AI):
http://krisna.hu/mkthk_arculat/mkthk_ornament.ai
 

Kötelező elemek 
az egyházi  
kommunikációban 

http://www.krisna.hu
http://www.bhf.hu
http://www.krisna.hu
http://krisna.hu/mkthk_arculat/mkthk_logo.pdf
http://krisna.hu/mkthk_arculat/mkthk_logo.png
http://krisna.hu/mkthk_arculat/mkthk_ornament.ai


Ügyviteli nyomtatványok



Levélpapír 



Levélpapír 
Word template 
Angol és 
magyar nyelvű 
verzió 



Névjegyek 
2 nyelvű, hajtott 
és egy nyelvű 
standard verzió



Francia és C5-ös borítékok

Francia és C5-
ös borítékok 



Egyéb alkalmazások



Egyházi 
standard rollup



Illusztrációk, 
képek használata
 
Kivétel nélkül mindenkire vonatkozik, hogy 
az egyház arculatának megfelelően 
professzionális, nemzetközi színvonalú és 
megnyerő vizualitású, illetve jogtiszta 
képanyagot kell hogy készítsen és 
használjon. Minden offline és minden online 
megjelenő anyagnak megfelelő 
felbontásúnak, illusztratívnak kell lennie, 
egyházunk értékrendjét képviselő és 
kifejező tartalommal kell rendelkeznie.

A mellékelt példa az egyház 2016-os 
karácsonyi online üdvözlője. Ezen 
demonstráljuk hogy ha a logo tónushatárra 
kerülne, mosott fehér aláfestéssel tehetjük 
látványosabbá, könnyedebbé, finomabbá, 
elegánsabbá a grafikát. 

 
 

 
 
 
 



Offline, nyomdai anyagok készítésénél a minimális felbontás 300 DPI (dot per inch), vagy vektoros elemek 
használata. Online, képernyőre szánt esetben a minimális felbontás 72 DPI. Nyomtatásban általában a 4 színből 
való kialakítást használják (CMYK), míg képernyő esetében a 3 színből keverés az elterjedt (RGB). Nyomtatásra 
szánt anyagoknál 
a tervezés során használt 4 szín alkalmazásának beállítása segít a későbbi színhelyességre való törekvésben, 3 szín 
alkalmazása esetén a végeredmény biztosan el fog térni a tervtől.
 
Képek „körbevágásánál” törekedni kell a legjobb minőségre, a vágási tartomány széleinek láthatatlanságára. 
Ha a „körbevágott” kép szélei pixelesek, érdesek, jól láthatóak, durvák, akkor a kép több mint valószínű, 
hogy nem megfelelő, ezért ne használjuk azt.
 
Kis felbontású képek nagyméretűre való méretezése minden esetben minőségromlással jár, ezeknek a képeknek 
a használata nem elfogadott.
 
Vízjellel ellátott, egyértelműen más tulajdonára utaló jelzéssel ellátott képek használata tilos.
 
A feliratok készítésénél ügyeljünk az anyagon belüli minél kevesebb betűtípus használatára. Nagyon fontos, hogy a 
betűtípusnak támogatnia kell a magyar, és - ha használjuk, akkor - a diakritikus karaktereket, írásjeleket. A 
betűtípuson belüli karaktereltérések pl. a hosszú „Ő” és „Ű” betűkön bizonyos esetekben ékezetek helyett megjelenő 
hullámos vonal használata igénytelen, ezért egyenesen tilos.
 
Előfordul, hogy a szavak és mondatrészek alapvető, éppen használt betűtípusa és a pl. hosszű „Ő” és „Ű” 
karakterek, bár megfelelő ékezetekkel jelennek meg, de nem az éppen használt betűtípussal. Ennek oka, hogy az 
éppen használt betűkészlet nem támogatja a magyar karaktereket és a szerkesztő program ebben az esetben, akár 
gépelés közben, de jellemzően beillesztéskor, átvált egy „alapértelmezett” betűre, ami támogatja azokat. Ezek az 
eltérések egy anyagon belül elfogadhatatlanok és használatuk tilos.
 
Nyomtatásra szánt anyag esetében minden szöveges feliratot vektoros formában hagyjunk meg, soha ne 
raszterizáljunk indokolatlanul, a rendelkezésre álló jó minőséget soha ne „butítsuk” vissza. Ez igaz a vektoros grafikai 
elemek használatára is.
 
Minden kiadvány esetében elengedhetetlen a helyesírás szabályainak betartása. Ennek érdekében minden 
anyagon futtassuk át a helyesírás ellenőrző funkciót, forduljunk a helyesíársi kézikönyvhöz, illetve legalább egy 
„második” személlyel olvastassuk át, de inkább többel.
 

Elégséges technikai 
követelmények



Az egyház nevében készülő minden online és offline kiadványt (plakát, szórólap, hirdetés stb.) 
ellenőriztetni kell az egyház kommunikációs osztályával a Társadalmi Kapcsolatok és Sajtóirodával 
(röviden TK). Az ellenőrzés célja az egyházi kiadványok egységességének, magas színvonalának 
fenntartását hivatott elősegíteni, nem editori vagy lektori feladatok elvégzését célozza.

A tervezett megjelenés előtt minimum 2 munkanappal írásban, elsősorban email formájában 
mindenkinek el kell küldenie a jóváhagyásra szánt anyagot valamilyen megtekinthető formában, 
és csak az írásban kapott engedély birtokában lehet azt publikálni.

Engedélyeztetés előtti feladatok:
- a kiadvány tartalma egyezzen az adott osztály/igazgatóság szándékaival
- a készítő ellenőrizze a helyesírást
- a kiadványokon kizárólag @krisna.hu végű email címeket lehet feltüntetni

Az engedélyeztetés az info@krisna.hu email címen történik. Ettől eltérni nem lehet. 
A közösségre és közös céljaink képviseletére való tekintettel kérünk mindenkit, 
hogy ezt tartsa tiszteletben.

Központi 
ellenőzési 
folyamat



 
Egyházunk kiemelt figyelmet fordít a környezetvédelemre. Minden offline, nyomtatásban 
megjelenő anyag esetében törekedni kell arra, hogy az fenntartható forrásból származzon 
illetve valósuljon meg. Ez elsősorban a papír használatára vonatkozik, amelyek kínálatában 
ma már többféle környezetvédő vagy -kímélő megoldás létezik. Ezeknek egyik formája az 
újrahasznosított papír, másik pedig a fenntartható forrásból származó fsc papír (FSC.org).

De a legfontosabb mindenekelőtt a nem pazarló magatartás, tehát mielőtt bármit is 
kinyomtatnánk, tegyük fel a kérdést magunknak, tényleg szükséges-e az adott anyag 
kinyomtatása? Valamint ügyeljünk a megfelelő mennyiségre, ne használjunk többet 
semmiből, mint amire szükségünk van.
 

Környezetvédelem



Különböző egységekre 
vonatkozó adatok



A különböző egyházi egységek 
arculati elemeire is a fentiek 
vonatkoznak.

- A vidéki egységek a főegyház 
színeit és arcualati elemeit 
tartalmazzák, de külön fel van 
tüntetve az egység neve

- Sivarama Swami egy külön 
egység, az ő arcualta színben 
és motívumban eltér a 
főegyháztól 

- Krisna-völgy szintén kiemelt 
egység

narancs: 
cmyk: 0, 60, 100, 0
rgb: 239,125,0
hexa: #ef7d00

Logo sötét szín: 
cmyk 32, 82, 100, 42
rgb 123, 50, 9
hexa #7b3209

Logo világos szín: 
cmyk 0, 19, 30, 0
rgb 253, 218, 186
hexa #fddaba



- Krisna-völgynek van saját 
logója, amit szintén 
megjelenítünk vagy 
használhatjuk külön csak azt

- a logót lehetőleg barna 
színben használjuk vagy barna 
színen negatívban

KV logo sötét szín: 
cmyk 53, 57, 84, 64
rgb 72, 58, 29
hexa #483a1d

Logo sötét szín: 
cmyk 47, 51, 83, 50
rgb 97, 79, 40
hexa #614f28

Logo világos szín: 
cmyk 9, 11, 26, 0
rgb 237, 224, 197
hexa #ede0c5

Ornamentika: 
cmyk 14, 18, 43, 1
rgb 224, 204, 159
hexa #e0cc9f



Az alapvető arculati elemek letölthetőek az alábbi hivatkozásokról:
http://krisna.hu/mkthk_arculat/
 

Egyházi arculati elemek:
http://krisna.hu/mkthk_arculat/MKTHK_logo_ornament.zip

 
Krisna-völgy arculati elemek:
http://krisna.hu/mkthk_arculat/KV_arculati_elemek.zip

 
Egyházi alapértelmezett betűtípus, az standard feliratokhoz Bandera Pro betűcsalád:
http://krisna.hu/mkthk_arculat/Bandera-ttf.zip

Csak a  logoban használatos az egyház nevének rövidítésére a H-square_721_Extended
http://krisna.hu/mkthk_arculat/H_Square_721_Extended_BT.zip

Forrás fileok
letöltése

http://krisna.hu/mkthk_arculat/
http://krisna.hu/mkthk_arculat/MKTHK_logo_ornament.zip
http://krisna.hu/mkthk_arculat/KV_arculati_elemek.zip
http://krisna.hu/mkthk_arculat/Bandera-ttf.zip
http://krisna.hu/mkthk_arculat/H_Square_721_Extended_BT.zip

