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A méretezés alapja a »circle«
rétegen található kör.
Az embléma és a szöveggyűrű
mérete minden esetben ezzel
a körrel együtt értendő!
Az embléma legkisebb alkalmazható
átmérője: 26mm, ekkor a ...26–30
rétegeket kell alkalmazni.
A 30mm-nél nagyobb átmérő esetén
a …30–∞ réteget kell alkalmazni.
Inverz megjelenés esetén 26mm-től
a …white rétegek használhatók.

A fájl és rétegeinek használata és működése a fentiek szerint történhet. Önmagában
kari általános kiadványokon, promóciós anyagokon szerepelhet, minimum 50 száza
lékának láthatónak kell maradnia. Torzítása tilos. Kizárólag a mellékelt fájlt lehet
felhasználni. A »circle« rétegen megjelenő kör területét minden lehetséges megjelenés
esetén, egynemű vagy legalább 50%-os fedettséggel rendelkező felületként biztosítani
kell. A »ring cut text« réteg megjelenhet önmagában is. Az embléma szimbólmát a
szöveggyűrű nélkül megjeleníteni tilos.
Az embléma a Kar központi kiadványain, illetve minden karra kiterjedő rendezvénye
ken, kiadványokon jelenhet meg. Más emblémával együtt nem szerepeltethető. NYME
központi emblémával együtt nem jelenhet meg.
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Figyelem! A fájlban 140mm, át kell méretezni! Minimum 26mm, maximum 30mm lehet!
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A fekete hátteret nem tartalmazza az illustrator fájl!
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Figyelem! Az átlátszóság 50–0% között szabadon változtatható! A fájlban 100% fehér!
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