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TTK HÖK logó

A tervezés során fontos szempont volt, hogy a logó bárhol jól felismerhető, 
markáns jel legyen és kifejezze a HÖK szellemiségét.
Célom volt egy egyszerű, letisztult, de gondolatiságában összetett embléma 
megalkotása.
Ahogyan az egyetem szervezeti egységei egymásra épülnek, úgy fonódnak 
össze a logó darabjai is. 
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A logó felépítése



TTK HÖK logó

A logó fő motívuma a szakok által kirajzolt, jobbra mutató nyíl, ami kifejezi az 
összetartást és az előrehaladást. Jól felismerhető, letisztult jel, ami különböző 
felületeken is jól megállja a helyét.
A hivatalos dokumentumokon, a HÖK weboldalán, facebook oldalán
a tipográfiával kiegészülve jelenik meg. 
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A logó a szakok különbözőségét jól mutató mintákból épül fel.
Jól felismerhető, letisztult jel, ami különböző felületeken is jól megállja a helyét.
A hivatalos dokumentumokon, a HÖK weboldalán, facebook oldalán
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A logó fő motívuma a szakok által kirajzolt kör a HÖK egységét szimbolizálja, 
ami a hallgatók érdekeit képviseli.Kifejezi az összetartozást és az
előrehaladást.
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a tipográfiával kiegészülve jelenik meg.
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