02.
LOGÓ
A logó az embléma és a „Népszámlálás” tipográfia együttese. Az embléma és a tipográfia
a logón belül egy egységet alkot, elemenként, külön-külön nem módosítható. A megfelelő
és a kerülendő szín- és mérethasználatot, továbbá a logó elhelyezési lehetőségeit részletekbe
menően, példákkal illusztrálva mutatjuk be.

A kézikönyvben meghatározott szabályoktól, illusztrációs előírásoktól eltérni nem lehet,
azok szigorúan és következetesen alkalmazandók.
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Az elsődleges, színes logó

A színes logó az arculat központi eleme, ezért minden esetben törekedni
kell az alkalmazására, kiemelten a marketing megjelenéseken és a kreatív
kampányokban.
A Mély dzsungelzöld háttéren történő alkalmazás során az eredetileg
vele azonos színű részek változnak fehérre, minden más alkalmazott szín
változatlan.
A Tengerkék háttéren történő alkalmazás során az eredetileg vele
azonos színű részek változnak Mély dzsungelzöldre, és az eredetileg
Mély dzsungelzöld rész fehérre.
A logó háttéren történő alkalmazása során csak a jelen arculati
kézikönyvben meghatározott arculati színek alkalmazhatók háttérként.

Logó
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Logó

A másodlagos, monokróm logó

A másodlagos, monokróm logókat abban az esetben alkalmazzuk,
ha nincs lehetőség az elsődleges logó alkalmazására, vagy ha annak
valamely színe beleolvadna, kontrasztszegény lenne az alkalmazott
háttéren. Ezen logók alkalmazása során minden esetben törekedni kell
az egyszínű háttéren történő használatra.

Fehér

Fehér

Mély dzsungelzöld, tint: 80

Nap, tint: 80

Mély dzsungelzöld, tint: 60

Nap, tint: 60

Mély dzsungelzöld, tint: 40

Nap, tint: 40

Fehér

Fehér

Kadmium narancs, tint: 80

Tengerkék, tint: 80

Kadmium narancs, tint: 60

Tengerkék, tint: 60

Kadmium narancs, tint: 40

Tengerkék, tint: 40
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A másodlagos, szürkeárnyalatos logó

A szürkeárnyalatos logót kizárólag abban az esetben alkalmazzuk,
ha nincs lehetőség valamely színes logó használatára (pl.: nyomtatás).
A szürkeárnyalatos logó elemeinek árnyalatai megegyezik
a színárnyalatos logók árnyalataival.

CMYK: 0 0 0 60
CMYK: 0 0 0 36
CMYK: 0 0 0 25
CMYK: 0 0 0 12

Logó
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A másodlagos, egyszínű logó

A logó színes háttér előtti használata során minden esetben törekedni
kell a jól értelmezhető megjelenésre.
A színes háttér előtt megjelenített monokróm logót abban az esetben
alkalmazzuk, ha a márkának ugyan meg kell jelennie, de nem lehet
harsány, kirívó. Pl.: illusztratív, díszítő jellegű megjelenések.

Logó
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A másodlagos, fekete-fehér logó

A fekete-fehér logó, illetve annak inverze csak olyan esetekben
alkalmazható, amikor a különböző elsődleges és másodlagos logóverziók
alkalmazása nem lehetséges.

Logó
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Logó

21

Szerkesztési alapegység

A logó és a biztonsági eltartás szerkesztéséhez egy az emblémából
eredeztetett méretrendszert használunk.
Az emblémában a számok vonalvastagsága adja a kiindulási
alapot - ez A. Ez az egység többszörözhető, így lehetőséget biztosít
az embléma és az arculati anyagokon megjelenő elemek finom
pozícionálására.

Biztonsági mező és eltartás
A
A logó megfelelő megjelenítéséhez szükséges meghatároznunk egy
biztonsági eltartást, amely kijelöl egy olyan területet a logó körül, amiben
más grafikai elem nem helyezkedhet el - ez a biztonsági mező, mely
egyben a label mérete is.
A logó biztonsági eltartása minden oldalról 3A.

3A

KSH / Népszámlálás 2022

Logó label használata

A logó háttér előtti alkalmazásának szabályaihoz a felhasználási környe
zetet vesszük alapul. Abban az esetben, ha a kontraszt nem megfelelő,
vagy a háttér nem elég homogén, a logót label-en jelenítjük meg.
A label mérete minden esetben megegyezik az eltartásnál meghatározott
biztonsági mező méretével.

Logó
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Logó
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Legkisebb méret

A nyomdai kivitelezés korlátait figyelembe véve meghatároztuk a logó
legkisebb felhasználási méretét. Ez a logó szélességének tekintetében
40mm, míg a biztonsági eltartással a teljes minimális szélesség 45mm.

Az olvashatóság korlátait figyelembe véve meghatároztuk a logó
legkisebb online felhasználási méretét is. Ez a logó szélességének
tekintetében 200 pixel, míg a biztonsági eltartással a teljes minimális
szélesség 220 pixel.

40 mm / 200 px

Mind a nyomdai, mind az online környezetben, az ennél kisebb méretű
felhasználás esetén az értelmezhetőség sérül.
45 mm / 220 px

Abban az esetben, ha a logót 50 mm, valamint a label-t 55mm
alatti méretben szükséges használni, akkor csak a monokróm változat
alkalmazása engedélyezett.
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A kiegészített logó

A kommunikáció során lehetőség van arra, hogy a Népszámlálás logóját
együttesen alkalmazzuk a KSH logójával, vagy emblémájával.
Az együttes alkalmazás szerkesztési alapelveit a mellékelt ábra mutatja be.
A két logó csak egymás mellett, egy vonalban jelenhet meg. A KSH logó
minden esetben a Népszámlálás logójához képest jobbra helyezkedik el.
A KSH logó szerkesztéséről a KSH jelenleg érvényes arculati
kézikönyvében részletezett szabályok az irányadók.

Logó
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Az elsődleges, színes kiegészített logó

A színes logó az arculat központi eleme, ezért minden esetben törekedni
kell az alkalmazására, kiemelten a marketing megjelenéseken és a kreatív
kampányokban.
A Mély dzsungelzöld háttéren történő alkalmazás során az eredetileg
vele azonos színű részek változnak fehérre, minden más alkalmazott szín
változatlan.
A Tengerkék háttéren történő alkalmazás során az eredetileg vele azonos
színű részek változnak fehérre, minden más alkalmazott szín változatlan.
A logó háttéren történő alkalmazása során csak a jelen arculati
kézikönyvben meghatározott arculati színek alkalmazhatók háttérként.

Logó
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A másodlagos, monokróm
kiegészített logó
A Népszámlálás logóra alkalmazott szabályok a kiegészített
logóra is érvényesek.

Logó
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A másodlagos, szürkeárnyalatos
kiegészített logó
A Népszámlálás logóra alkalmazott szabályok a kiegészített
logóra is érvényesek.

CMYK: 0 0 0 60
CMYK: 0 0 0 36
CMYK: 0 0 0 25
CMYK: 0 0 0 12

Logó
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A másodlagos, egyszínű
kiegészített logó
A Népszámlálás logóra alkalmazott szabályok a kiegészített
logóra is érvényesek.

Logó
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A másodlagos, egyszínű
kiegészített logó
A Népszámlálás logóra alkalmazott szabályok a kiegészített
logóra is érvényesek.

Logó
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A másodlagos, fekete-fehér
kiegészített logó
A Népszámlálás logóra alkalmazott szabályok a kiegészített
logóra is érvényesek.

Logó
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Szerkesztési alapegység

A kiegészített logó biztonsági eltartásának szerkesztéséhez egy
az emblémából eredeztetett méretrendszert használunk.
Az emblémában a számok vonalvastagsága adja a kiindulási alapot - ez A.
Ez az egység többszörözhető, így lehetőséget adva a logó és az arculati
anyagokon megjelenő elemek finom pozícionálására.

Biztonsági mező és eltartás

A logó megfelelő megjelenítéséhez szükséges meghatároznunk egy
biztonsági eltartást, amely kijelöl egy olyan területet a logó körül, amiben
más grafikai elem nem helyezkedhet el - ez a biztonsági mező.
A kiegészített logó biztonsági eltartása minden oldalról 3A.
A Népszámlálás 2022 logó és a KSH logó, vagy a KSH emblémalogó
közötti eltartás mértéke 5A.

A

3A
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A kiegészített logó label-en
történő alkalmazása
A Népszámlálás logóra alkalmazott szabályok a kiegészített
logóra is érvényesek.

Logó
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Legkisebb méret

A nyomdai kivitelezés korlátait figyelembe véve meghatároztuk
a kiegészített logó legkisebb felhasználási méretét. Ez a logó
magasságának tekintetében 7mm, míg a biztonsági eltartással
a teljes minimális magasság 10mm.

Az olvashatóság korlátait figyelembe véve meghatároztuk a kiegészített
logó legkisebb online felhasználási méretét is. Ez a logó magasságának
tekintetében 30 pixel, míg a biztonsági eltartással a teljes minimális
magasság 45 pixel.
Mind a nyomdai, mind az online környezetben, az ennél kisebb méretű
felhasználás esetén az értelmezhetőség sérül.

10 mm /
45 px

7 mm /
30 px
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A logó helytelen használata

Logó
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3

4

Népszámlálás
Az arculat egységének megtartása érdekében meg kell határoznunk
az embléma helytelen alkalmazására vonatkozó tiltásokat.
Tilos:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

a logó elforgatása
a logó torzítása
a logó elemeinek módosítása
a betűtípus megváltoztatása
az engedélyezett színkombinációtól eltérő színek alkalmazása
az engedélyezett monokróm színektől eltérő szín alkalmazása
a logók egyes elemeinek átméretezése, újrarendezése
a színes logóváltozatok megjelenítése nem egyszínű háttéren
árnyék és egyéb effektek alkalmazása a logókon
a nem homogén háttér előtti használat
a logók kiegészítése plusz elemekkel
a logók körvonalas megjelenítése
a logók szövegének módosítása
a logók biztonsági keretén belül egyéb grafikai elemek
megjelenítése

A tiltások általános érvényűek, a logó minden változatára
vonatkoznak.
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Cenzus

LOGÓ

