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IL IN CON 

nia con rem reiumqu iasimpor sit aut min pelent pa dolorro de im lacia sitatiures mos nonsed ellabor eribus aut omnis plani 
re volupiet volupti vendunt officime eum auditat emporrum re, quias ex es sit provide liquae nis inum culpa et quo il et 
latas dia voles magnam fugitiur sed eos resequata sum ut laborrum exerati stibus id molupturem qui sit fugiae nobit est uta 
vernat.

Magyar Tudományos Akadémia
Kiváló Kutatóhely

A R C U L AT I  K É Z I KÖ N Y V  



MTA KIVÁLÓ KUTATÓHELY 

A Magyar Tudományos Akadémia már évtizedek óta egyfajta minőségbiztosítási feladatot lát el, amikor az MTA doktora címmel 
ismeri el az egyéni tudományos kiválóságot. Bár kutatóhálózatát elveszítette, az továbbra is egyértelmű, hogy az Akadémia 
megkerülhetetlen minőségbiztosító bázisa a hazai kutatói közösségnek.

Ezt a szerepét erősítette, egyúttal új fejezetet nyitott a magyar tudományos teljesítmények értékelésében, amikor 2021-ben, Freund 
Tamás, az MTA elnöke kezdeményezésére – a tudományos kiválóság elismerését kiterjesztette a tudományos intézményekre is a 
Kiváló Kutatóhely minősítés létrehozásával.

Az MTA Kiváló Kutatóhely minősítés megalapításával a legkiemelkedőbb magyar kutatóhelyeknek méltó elismerést, a 
feltörekvőknek reális perspektívát, az érdeklődő hazai és külföldi döntéshozóknak objektív helyzetképet, a hazai tudomány 
kiválóságában érdekelt társadalomnak pedig tájékozódási lehetőséget kíván biztosítani az Akadémia.

Az MTA Kiváló Kutatóhely minősítés öt évig érvényes, és az Akadémia által kiírt kutatástámogatási pályázatok elbírálása során 
előnyt jelent a minősítés birtoklása. Az Akadémia által adott minősítés minden bizonnyal hazai és nemzetközi elismertséget hoz 
majd az azt elnyerőknek.

Az értékeléshez szükséges minősítés szempontjait az MTA Elnökség által felkért a „Magyar Tudományos Akadémia által 
Kiválónak Elismert Kutatóhely”, vagy rövidebben az „MTA Kiváló Kutatóhely” minősítés adományozását előkészítő, pályázatokat 
értékelő elnökségi bizottság dolgozta ki.
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Logóhasználat
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LOGÓ 

A hivatalos MTA KKT logó horizontális megjelenésű. 
A különböző online és offline felületeken meg kell tartani a logó felismerhetőségét és olvashatóságát, ezért a logó vertikálisan is megjelenhet a fentebbi formátumban.

LOGÓ 

A hivatalos MTA KKT logó vertikális megjelenítése.
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C 20 | M 30 | Y 100 | K 0
# D6AD00

C 17 | M 97 | Y 95 | K 7
# BF221F

C 80 | M 75 | Y 40 | K 30
# 433E5A

ELSŐDLEGES SZÍNEK
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C 0 | M 0 | Y 0 | K 15
# E3E3E3

C 15 | M 85 | Y 50 | K 5
# CA415A

C 35 | M 15 | Y 15 | K 0
# B2C7D2

MÁSODLAGOS SZÍNEK
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Logó fekete fehérben

Logó kék színben

Logó arany színben

Logó fekete fehérben

Logó kék színben

Logó arany és kék színben



1716

Agrártudományi 
Kutatóközpont 
Mezőgazdasági Intézet

Agrártudományi 
Kutatóközpont 
Mezőgazdasági Intézet

 A HORIZONTÁLIS LOGÓ KÖRÜLI MINIMÁLIS TÁVOLSÁG

A logó megfelelő hangsúlyú megjelenése érdekében más grafikai elemekre vonatkozó – a logótól mért – minimális távolságot a logó A betűjéből (továbbiakban: egységterület) származtatjuk. 
Egy egységterület távolságot kell szabadon hagyni a logó körül minden irányban. Ezen a területen belül a logót nem érintheti és nem is közelítheti meg semmilyen grafikai elem.

Calluna Sans Regular
betűtípus

Debreceni Egyetem Természettudományi és 
Technológiai Kar Biotechnológiai Intézet Molekuláris 
Biotechnológiai és Mikrobiológiai Tanszék

Debreceni Egyetem Természettudományi és 
Technológiai Kar Biotechnológiai Intézet Molekuláris 
Biotechnológiai és Mikrobiológiai Tanszék
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Agrártudományi 
Kutatóközpont Mezőgazdasági 

Intézet

Agrártudományi 
Kutatóközpont Mezőgazdasági 

Intézet

Debreceni Egyetem 
Természettudományi és Technológiai 

Kar Biotechnológiai Intézet Molekuláris 
Biotechnológiai és Mikrobiológiai 

Tanszék

Debreceni Egyetem 
Természettudományi és Technológiai 

Kar Biotechnológiai Intézet Molekuláris 
Biotechnológiai és Mikrobiológiai 

Tanszék

 A VERTIKÁLIS LOGÓ KÖRÜLI MINIMÁLIS TÁVOLSÁG

A logó megfelelő hangsúlyú megjelenése érdekében más grafikai elemekre vonatkozó – a logótól mért – minimális távolságot a logó A betűjéből (továbbiakban: egységterület) származtatjuk. 
Egy egységterület távolságot kell szabadon hagyni a logó körül minden irányban. Ezen a területen belül a logót nem érintheti és nem is közelítheti meg semmilyen grafikai elem.
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AZ MTA KKT LOGÓ HASZNÁLATA A KITÜNTETT INTÉZMÉNY/TANSZÉK/KUTATÓCSOPORT LOGÓJÁVAL
A logók megfelelő hangsúlyú megjelenése érdekében más grafikai elemekre vonatkozó – a logótól mért A – minimális távolságot határoztunk meg.
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A LOGÓ MINIMÁLIS MÉRETE 
A különböző online és offline felületeken meg kell tartani a logók felismerhetőségét és olvashatóságát, ezért a logók átméretezéskor figyelembe kell venni és be kell tartani a meghatározott 
minimum méretet.
Online felületeken a horizontális  logó minimális szélessége 80 px. Online felületeken a vertikális  logó minimális szélessége 50 px.
Nyomtatott felületeken a horizontális logók minimális szélessége 30 mm. Nyomtatott felületeken a vertikális logók minimális szélessége 15 mm.

30 mm 15 mm

80 px 50 px

15 mm

40 px
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A LOGÓ NEM MEGFELELŐ HASZNÁLATÁRA NÉHÁNY PÉLDA
Tilos az arculati szabályokban meghatározottól eltérő módon megjeleníteni a logót.

Tilos a logó tipográfiáját középre igazítani, áthelyezniTilos a logót körvonalasan ábrázolni

Tilos a logót átmenetes színnel ábrázolni Tilos a logót a megadott minimum méret alá csökkenteni

A LOGÓ NEM MEGFELELŐ HASZNÁLATÁRA NÉHÁNY PÉLDA
Tilos az arculati szabályokban meghatározottól eltérő módon megjeleníteni a logót.

Tilos a logót átszínezniTilos a logót áttetszően használni

Tilos a logót elforgatniTilos a logót torzítaniTilos a logó tipográfiáját cserélni

Tilos a logót árnyékkal ábrázolni

MTA
Kiváló 
Kutatóhely
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A LOGÓ NEM MEGFELELŐ HASZNÁLATÁRA NÉHÁNY PÉLDA
Tilos az arculati szabályokban meghatározottól eltérő módon megjeleníteni a logót.

Tilos a logó tipográfiáját középre igazítani, áthelyezniTilos a logót körvonalasan ábrázolni

Tilos a logót átmenetes színnel ábrázolni Tilos a logót a megadott minimum méret alá csökkenteni

Tilos a logót átszínezniTilos a logót áttetszően használni

Tilos a logót elforgatniTilos a logót torzítaniTilos a logó tipográfiáját cserélni

Tilos a logót árnyékkal ábrázolni

MTA
Kiváló Kutatóhely

A LOGÓ NEM MEGFELELŐ HASZNÁLATÁRA NÉHÁNY PÉLDA
Tilos az arculati szabályokban meghatározottól eltérő módon megjeleníteni a logót.
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A LOGÓ HASZNÁLATA FOTÓKON 

A logót minden esetben fehér vagy – inverz megjelenítés esetén – kék #433e5 háttéren kell megjeleníteni. Ha környezet nem teszi lehetővé akkor a logó körüli minimális távolság szabályai 
alapján létrehozott egyszínű flekken kell a logót elhelyezni. A háttér opacitása 50%-ig csökkenthető, de a logó nem lehet áttetsző.
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A VERTIKÁLIS LOGÓ HASZNÁLATA FOTÓKON 

A logót minden esetben fehér vagy – inverz megjelenítés esetén – kék #433e5 háttéren kell megjeleníteni. Ha környezet nem teszi lehetővé akkor a logó körüli minimális távolság szabályai 
alapján létrehozott egyszínű flekken kell a logót elhelyezni. A háttér opacitása 50%-ig csökkenthető, de a logó nem lehet áttetsző.
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02
Tipográfia



3534

BETŰTÍPUS

Calluna betűcsalád

Az Akadémia megalapítása a 19. század első felében kibontakozó magyar nemzeti törekvések egyik jelentős, jelképértékű 

nyitómozzanata. Az alábbiakban az MTA Székházat építészeti szempontból mutatjuk be.

Akadémia megalapítására az 1825–27-es országgyűlésen került sor Magyarország akkori fővárosában, Pozsonyban. Az országy-

gyűlésen 1825. november 3-án Széchenyi István (1791–1860) felajánlotta birtokainak egyévi jövedelmét egy magyar tudós tár-

saság megalakítására. Széchenyi példáját nyomban követte három másik nemes, Vay Ábrahám, gróf Andrássy György és gróf 

Károlyi György. Az Akadémia megalapítását – ekkor még Magyar Tudós Társaság néven – az országgyűlés az 1827. évi XI. tör-

vényben rögzítette. Alapszabályának első pontja kimondja: az intézmény célja, „hogy a tudományok és szép művészségek honi 

nyelven míveltessenek”.

A Á B C D E É F G 
H I Í J K L M N O Ö Ő 
P Q R S T U Ü Ű V W 

X Y Z 

Q

S

C A L L U N A   B E T Ű C S A L Á D

K L A S S Z I K U S
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BETŰTÍPUS

Calluna Sans betűcsalád

Az Akadémia megalapítása a 19. század első felében kibontakozó magyar nemzeti törekvések egyik jelentős, jelképértékű nyi-

tómozzanata. Az alábbiakban az MTA Székházat építészeti szempontból mutatjuk be.

Akadémia megalapítására az 1825–27-es országgyűlésen került sor Magyarország akkori fővárosában, Pozsonyban. Az országy-

gyűlésen 1825. november 3-án Széchenyi István (1791–1860) felajánlotta birtokainak egyévi jövedelmét egy magyar tudós társaság 

megalakítására. Széchenyi példáját nyomban követte három másik nemes, Vay Ábrahám, gróf Andrássy György és gróf Károlyi 

György. Az Akadémia megalapítását – ekkor még Magyar Tudós Társaság néven – az országgyűlés az 1827. évi XI. törvényben 

rögzítette. Alapszabályának első pontja kimondja: az intézmény célja, „hogy a tudományok és szép művészségek honi nyelven 

míveltessenek”.

A Á B C D E É F G 
H I Í J K L M N O Ö Ő 
P Q R S T U Ü Ű V W 

X Y Z 

Q

S

C A L L U N A   S A N S  B E T Ű C S A L Á D

M O D E R N
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MTA

Kiváló Kutatóhely

Calluna

Calluna Sans

Magyar Tudományos Akadémia

Kiváló Kutatóhely
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LOREM IPSUM 
Lorem ipsum dolor sit amet et homini
Or sit aut min pelent pa dolorro de im lacia sitatiures mos nonsed ellabor 
eribus aut omnis plani re volupiet volupti vendunt officime eum auditat 
emporrum re, quias ex es sit provide liquae nis inum culpa et quo il 
et latas dia voles magnam fugitiur sed eos resequata sum ut laborrum 
exerati stibus id molupturem qui sit fugiae nobit est uta vernat. Atent 
inist, od qui nobitate con conem dolecte niatis aspit la venitam ius 
inumetur, volo cumquibus dolupta tiumquiatquo et, occusam sit eat 
volorro officiaest, te eos mi, ommolup tatist vent.
Ovidebit aute dolorposa volora di arcim eos res rem dolutatum lab il mo 
et, omnihit ipsuntibus sandipsam is reptae volorata volor sam voluptatia 
di dolorum faccusc iurisit iisinit ex et volest dem lab incil inum veritibus.
Uga. Vidusan diorum ipsam cum sit, sit autem autemporro te maximus.

Faciis verat. Edissim aximil iunt plabo. Ut eriscip sandel est voluptatus 
prepudit molluptas noneces sundis iusdante ipsunt eaqui que voluptati 
doleni corrund erunt, qui optata qui quias voluptur rerro ipicid mintur 
ataturiam in parumquam rerchiciet asped quis inia pra ditibus nihictem 
nihilla boriae dolorat.
Magnam quiasit harum quiam ium ipidicae denda volupidis simusanis et 
esequi dolorpor assit, quis ma consecabor alitatur, untur? Explacepudio 
te nos magnam ra nectemo digendipsae veliatem fugitas velicipsusam 
autamet aut ommodio nsequi tem vid ut hillaceratur aliquatur arciat.

A6 A5 A4 A3 A2 A1 A0
Cím: 18 pt
Alcím: 10 pt
Kenyérszöveg: 7 pt

Cím: 25 pt
Alcím: 15 pt
Kenyérszöveg: 10 pt

Cím: 25 pt

Alcím: 15 pt

Kenyérszöveg: 10 pt

Cím: 25 pt
Alcím: 15 pt
Kenyérszöveg: 10 pt

Cím: 200 pt
Alcím: 120 pt
Kenyérszöveg: 60 pt

Cím: 39 pt
Alcím: 22 pt
Kenyérszöveg: 10 pt

Cím: 60 pt
Alcím: 30 pt
Kenyérszöveg: 20 pt

Cím: 55 pt
Alcím: 31 pt
Kenyérszöveg: 16 pt

Cím: 78 pt
Alcím: 44 pt
Kenyérszöveg: 24 pt

Cím: 110 pt
Alcím: 62 pt
Kenyérszöveg: 30 pt

Cím: 156 pt
Alcím: 88 pt
Kenyérszöveg: 40 pt

LA4 CLP Billboard (1:10)

LA4

JAVASOLT BETŰMÉRETEK
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CÍMLAPOK, ELŐLAPOK 

LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET 
ET HOMINI LOREM IPSUM
Lorem ipsum dolor sit amet et homini
2022

10 mm

10 mm

15 mm
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CÍMLAPOK, ELŐLAPOK 

LOREM IPSUM 
DOLOR SIT 
AMET ET IPSUM
Lorem ipsum dolor sit amet et homini
2022

10 mm

10 mm

10 mm

10 mm

15 mm
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03
Speciális esetek

SOCIAL MÉDIA PROFILKÉPEK 
Social médiában profilképként a logó grafikai eleme használható, amelyet inverz színsémában az elsődleges színpalettáról sötétkék háttéren kell megjeleníteni, vagy a másodlagos színkészletet 
használva a világoskék háttéren..
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ÜNNEPEK
Nagy országos ünnepek esetén a logó kiegészítése megengedett az ünnepre jellemző kreatív elemmel (pl. karácsony). Kisebb vagy szűkebb csoportok által ünnepelt eseményekről nem a logó 
módosításával, hanem kreatívokon vagy social média posztban kell megemlékezni.
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A LOGÓ HASZNÁLATA VÍZJELKÉNT
A logók csak kivételes esetekben használhatóak vízjelként. Ezekben az esetekben a saját szellemi termékünk védelme a cél, tehát csak azokban az esetekben megengedett amikor a jogtalan 
terjesztést, visszaélést szeretnénk korlátozni. Ebben az esetben a logó fekete vagy fehér színben, maximum 50%-os opacitással használható és szabadon elhelyezhető a kreatívon. A logók egyéb 
módosítása nem megengedett ebben az esetben.

AZ MTA KIVÁLÓ KUTATÓHELY LOGÓ HASZNÁLATA FELIRAT NÉLKÜL
Fő szabály, hogy a logó használható önmagában az épület logóval, de a tipográfia nem használható az épület logó nélkül. 

TV SPOTOK, VIDEÓK
Mozgóképeken a logónak kötelezően meg kell jelennie az end crediten. A felület közepén kell elhelyezni, a leghangsúlyosabb elemként, de nem kötött, hogy homogén háttéren vagy egy külön 
layerként jelenik meg a mozgókép fölött. A logó megjelenítése a nyitó crediten opcionális.
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LOGÓ HASZNÁLATA BORÍTÉKON 

04
Irodai használat

LA4

Magyar Tudományos Akadémia
Budapest, Nádor u. 7.
1051

Magyar Tudományos Akadémia
Budapest, Nádor u. 7.
1051

Magyar Tudományos Akadémia
Budapest, Nádor u. 7.
1051

Magyar Tudományos Akadémia
Budapest, Nádor u. 7.
1051
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Magyar Tudományos Akadémia
Budapest, Nádor u. 7.
1051

Magyar Tudományos Akadémia
Budapest, Nádor u. 7.
1051
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Cím: 25 pt
Alcím: 15 pt
Kenyérszöveg: 10 pt

LA4 LOREM IPSUM 
Lorem ipsum dolor sit amet et homini

Or sit aut min pelent pa dolorro de im lacia sitatiures mos nonsed ellabor eribus aut omnis 

plani re volupiet volupti vendunt officime eum auditat emporrum re, quias ex es sit provide 

liquae nis inum culpa et quo il et latas dia voles magnam fugitiur sed eos resequata sum ut 

laborrum exerati stibus id molupturem qui sit fugiae nobit est uta vernat. Atent inist, od qui 

nobitate con conem dolecte niatis aspit la venitam ius inumetur, volo cumquibus dolupta 

tiumquiatquo et, occusam sit eat volorro officiaest, te eos mi, ommolup tatist vent.

Ovidebit aute dolorposa volora di arcim eos res rem dolutatum lab il mo et, omnihit 

ipsuntibus sandipsam is reptae volorata volor sam voluptatia di dolorum faccusc iurisit 

iisinit ex et volest dem lab incil inum veritibus.

Uga. Vidusan diorum ipsam cum sit, sit autem autemporro te maximus.

Faciis verat. Edissim aximil iunt plabo. Ut eriscip sandel est voluptatus prepudit molluptas 

noneces sundis iusdante ipsunt eaqui que voluptati doleni corrund erunt, qui optata qui 

quias voluptur rerro ipicid mintur ataturiam in parumquam rerchiciet asped quis inia pra 

ditibus nihictem nihilla boriae dolorat.

Magnam quiasit harum quiam ium ipidicae denda volupidis simusanis et esequi dolorpor 

assit, quis ma consecabor alitatur, untur? Explacepudio te nos magnam ra nectemo 

digendipsae veliatem fugitas velicipsusam autamet aut ommodio nsequi tem vid ut 
hillaceratur aliquatur arciat.

Magyar Tudományos Akadémia | Budapest, Nádor u. 7., 1051

Magyar Tudományos Akadémia | 
Budapest, Nádor u. 7., 1051

Magyar Tudományos Akadémia | 
Budapest, Nádor u. 7., 1051

LOREM IPSUM 
Lorem ipsum dolor sit amet et homini

Or sit aut min pelent pa dolorro de im lacia sitatiures mos 

nonsed ellabor eribus aut omnis plani re volupiet volupti 

vendunt officime eum auditat emporrum re, quias ex es 

sit provide liquae nis inum culpa et quo il et latas dia voles 

magnam fugitiur sed eos resequata sum ut laborrum exerati 

stibus id molupturem qui sit fugiae nobit est uta vernat. 

Atent inist, od qui nobitate con conem dolecte niatis aspit la 

venitam ius inumetur, volo cumquibus dolupta tiumquiatquo 

et, occusam sit eat volorro officiaest, te eos mi, ommolup tatist 

vent.

Ovidebit aute dolorposa volora di arcim eos res rem dolutatum 

lab il mo et, omnihit ipsuntibus sandipsam is reptae volorata 

volor sam voluptatia di dolorum faccusc iurisit iisinit ex et 

volest dem lab incil inum veritibus.

Uga. Vidusan diorum ipsam cum sit, sit autem autemporro 

te maximus.

Faciis verat. Edissim aximil iunt plabo. Ut eriscip sandel 

est voluptatus prepudit molluptas noneces sundis iusdante 

ipsunt eaqui que voluptati doleni corrund erunt, qui 

optata qui quias voluptur rerro ipicid mintur ataturiam in 

parumquam rerchiciet asped quis inia pra ditibus nihictem 

nihilla boriae dolorat.

Magnam quiasit harum quiam ium ipidicae denda volupidis 

simusanis et esequi dolorpor assit, quis ma consecabor 

alitatur, untur? Explacepudio te nos magnam ra nectemo 

digendipsae veliatem fugitas velicipsusam autamet aut 
ommodio nsequi tem vid ut hillaceratur aliquatur 
arciat.
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EMAIL ALÁÍRÁSMAPPA

VEZETÉKNÉV KERESZTNÉV
BEOSZTÁS

+36 00 000 0000
vezetéknév.keresztnev@webcim.hu

VEZETÉKNÉV KERESZTNÉV
BEOSZTÁS

+36 00 000 0000
vezetéknév.keresztnev@webcim.hu

E-mail aláírás 
az MTA részéről

E-mail aláírás 
az kitüntetett 
intézmény részéről

(Az aláírás betűkészlete 
ebben az esetben 
az intézmény 
betűkészlete.)

Magyar Tudományos Akadémia | 
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Intézményi megjelenés
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KÜLTÉREN VALÓ MEGJELENÉS

Mart üveg, vagy fém.

Agrártudományi 
Kutatóközpont 
Mezőgazdasági Intézet
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BELTÉRBEN VALÓ MEGJELENÉS

Mart üveg, vagy plexi.

Agrártudományi Kutatóközpont 
Talajtani Intézet
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BELTÉRBEN VALÓ MEGJELENÉS

Mart üveg, vagy plexi.
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ASZTALI ZÁSZLÓ WEBOLDAL MEGJELENÉS

2022 2027
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Egyéb
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Oklevél



8180

O K L E V É L

Freund Tamás

a Magyar Tudományos Akadémia 

elnöke

Hunyady László 

a Kutatóhelyeket Minősítő Tanács 

elnöke

A Magyar Tudományos Akadémia

a Kutatóhelyeket Minősítő Tanács javaslata alapján 

a Agrártudományi Kutatóközpont 
Mezőgazdasági Intézet 

részére

kiemelkedően magas színvonalú tudományos  

munkája elismeréseként

a Magyar Tudományos Akadémia által 
Kiválónak Elismert Kutatóhely

(rövid forma: MTA Kiváló Kutatóhely) 

minősítést adományozza.

A minősítés 2022. május 4-től 2027. június 30-ig érvényes.

Budapest, 2022. május 4.
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