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Bevezető
Az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program (ÚMVP) a 2007-2013 
közötti időszakra vonatkozó Nemzeti Vidékfejlesztési Program, 
mely az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtott 
vidékfejlesztési támogatásokról szóló 1698/2005/EK Tanácsi 
Rendelet 15. § (1) bekezdése alapján készült, s melyet Magyarország 
a Kormány jóváhagyását követően hivatalosan benyújtott az Európai 
Bizottság részére.
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Az arculat
“A szervezeten belüli olyan stratégiai irányítást és ennek megfele-
lő cselekvési tervet, olyan intézkedések összességét jelenti, amely 
összehangolva a szervezet osztályainak, részlegeinek és csoportja-
inak tevékenységét, a szervezet belső és külső minősítésének, érté-
kelésének, megítélésének és hírnevének sikeres és meghatározott 
tartalmú, tervszerű alakítását, építését célozza meg.”

Minden szervezetnek szüksége van egységes vizuális megjelenés-
re, amely egyértelműen azonosíthatóvá teszi, és kiemeli társaságát 
a környezetéből, továbbá minőségével, kialakításával kiegészíti, és 
teljessé teszi élő megjelenését is.
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A logó
Az első benyomás számít.... 

A vidékfejlesztési program vizuális azonosítója, amely egyediségé-
vel, öszszetéveszthetetlenségével hangsúlyozza a program tevé-
kenységének fontosságát.  A logóban látható virág formája nemzeti 
szimbólum, a népművészet, a hagyományőrzés jelképe.

Az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program logója egyedi szimbó-
lum, kimondottan a megnevezésben foglalt program azonosítására 
szolgál.

Mivel az ÚMVP logó a program megjelenítésének alapvető eleme, 
mindig - az arculati szabályok figyelembevételével - a megfelelő mé-
retben és színváltozatban kell használni.
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Szöveges blokk - Helvetica

Szimbólum
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A logóhasználat
A standard logó
Az ÚMVP logó általános felhasználása szerint a fehér vagy 
világos színű háttér előtt az embléma és szöveg egységesen 
ÚMVP vörös színnel jelenik meg. A legtöbb felhasználási te-
rületen ez a megjelenés alkalmazható (nyomtatott hirdetés, 
elektronikus levél, reklámanyagok, stb.). A logó standard szí-
ne az ÚMVP vörös. 

Minimális felhasználási méret:

30mm x 30mm

ÚMVP vörös
Pantone 1807 C
C20 M100 Y100 K12
R173 G36 B44
# b3071b

Angol nyelvű verzió

Figyelem! A logóhasználati előírások mindkét nyelvre 
(magyar, angol) ugyanúgy érvényesek!

NEW HUNGARY
RURAL DEVELOPMENT PROGRAMME
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Az logó alkalmazása során előfordulhat, hogy a színek száma 
korlátozott, vagy a vörös alapváltozat nem jeleníthető meg jó 
minőségben (például faxon). Ilyenkor a logót fekete színben 
kell használni.

Vörös vagy sötét háttéren az ÚMVP logót (negatívban) fehér 
színben kell használni.

Figyelem! Az ÚMVP logó az itt bemutatott változatoktól 
eltérő színben nem használható.
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Az ÚMVP logó körül kötelezően üresen hagyunk területet. 
Az „X” értéke megegyezik az embléma szöveges blokkjának 
ékezetek nélküli magasságával, az ábra szerint.

x

0,5 x

0,5 x

0,5 x 0,5 x



18

A fekvő logó
Az ÚMVP logó fekvő változatának felhasználása. Eszerint a 
fehér vagy világos színű háttér előtt az embléma és szöveg 
egységesen ÚMVP vörös színnel jelenik meg. Ez a megje-
lenés alkalmazható olyan felhasználási területeken (géppa-
pír fejléc, fax, fekvő arányú nyomtatott anyagok, óriásplakát, 
passtartó, stb.), ahol az általános logóformátum nem megfe-
lelően használható. A logó standard színe az ÚMVP vörös.

Minimális felhasználási méret:
100mm x 30mm

Angol nyelvű verzió

Figyelem! A logóhasználati előírások mindkét 
nyelvre (magyar, angol) ugyanúgy érvényesek! 

NEW HUNGARY
RURAL DEVELOPMENT PROGRAMME
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Az logó alkalmazása során előfordulhat, hogy a színek száma 
korlátozott, vagy a vörös alapváltozat nem jeleníthető meg jó 
minőségben (például faxon). Ilyenkor a logót fekete színben 
kell használni.

Vörös vagy sötét háttéren az ÚMVP logót (negatívban) fehér 
színben kell használni.

Figyelem! Az ÚMVP logó az itt bemutatott változatoktól 
eltérő színben nem használható.
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Az ÚMVP fekvő logó körül kötelezően üresen hagyunk 
területet. Az „X” értéke megegyezik az embléma szöveges 
blokkjának ékezetek nélküli magasságával, az ábra szerint.

0,5 x

0,5 x 0,5 x

x

0,5 x
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Színhasználat
Az ÚMVP színhasználata segíti a program beazonosítását, 
és erős kontrasztjával feltűnővé teszi a különböző médiumok 
megjelenésében. Fontos, hogy a program minden kommuni-
kációs anyaga egységesen az ÚMVP színeire épüljön.

ÚMVP vörös
Pantone 1807 C
C20 M100 Y100 K12
R173 G36 B44
# b3071b

ÚMVP színátmenet
Kommunikációs anyagok hátterében háromrészes színátme-
netet, nagyobb felületeken -45 fokban elforgatva használjuk.

              ▲
C25 M100 Y97 K24
R155 G20 B30

             ▲
C25 M100 Y97 K24
R155 G20 B30

            ▲
C11 M99 Y92 K3
R206 G11 B37
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Az ÚMVP színpaletta tartalmaz további kettő, úgynevezett 
„kiegészítő színt”. Az ÚMVP szürke és világos szürke színek 
nem használhatók a logó színezésére, ezért alnyomatok, 
kiegészítő grafikai elemek variációihoz alkalmazhatók.

ÚMVP szürke
Pantone 424 C
C0 M0 Y0 K61
R128 G128 B128
# 7e8082

ÚMVP világos szürke
Pantone 420 C
C0 M0 Y0 K15
R221 G221 B221
# b3071b
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Tiltások
Tilos keret használata, az embléma elforgatása, rossz arányok 
használata, torzítások használata, helytelen színhasználat, 
az alapembléma vagy az egyszerűsített embléma negatív 
vagy körvonalas használata, helytelen méretű megjelenítések 
(alapembléma és egyszerűsített embléma mérethatárának 
változtatása), a rajzos rész (virág motívum) és a logótípia 
(ÚMVP felirat) helytelen viszonya és ezek különválasztása 
azonos felületen, valamint hibás tipográfia használata.
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Kreatív felhasználás
A logó grafikai elemeit (a virág embléma, körrel vagy anélkül) 
különféle kreatív módon díszítőelemként is felhasználhatjuk. 
Mivel a virág motívum egy lágyan ívelt, rajzolt elem, ezt a 
formavilágot alkalmazhatjuk alnyomatként, dekomponált 
díszítőelemként, speciális fejléc emblémaként (lásd 
például a prezentációs alap fejléce), nagyobb felületeken, 
helykitöltőként, ahol a logó szabályozott használata nem 
ad megfelelő eredményt (lásd például sajtómappa, rollup, 
sajtóhirdetés, stb.).

Az alábbi minták alapján a virág/inda motívum kreatív 
felhasználására van lehetőség. Minden esetben - akkor 
is, amennyiben csak az inda részelemeit használnánk - be 
kell tartani az arculati színekre és felhasználási tiltásokra 
vonatkozó szabályokat (lásd „Színhasználat” és „Tiltások” 
fejezetek, 21-23. oldal) - például torzítás, nem jól látható 
színkombinációban történő használat nincs engedélyezve.
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Speciális felhasználás
Bizonyos esetekben a logó emblematikus elemét (virág/
inda)  a feliratos logó elemtől jól elkülönítve (méretben és 
pozícióban) is használhatjuk (lásd ajándék papírtáska). 
Ilyenkor nincs szükség a teljes logót újra megjeleníteni.

Használhatjuk egyes esetekben a virág motívumot 
emblémaként is, mint grafikai elemet, mely esetekben 
nem indokolt a teljes logó ismétlése. Csakis kizárólag ilyen 
esetben nem  kell követnünk a logóra érvényes elhelyezési és 
háttérválasztási szabályokat, szabadabban pozícionálhatjuk 
és méretezhetjük az emblémát. Erre jó példa a prezentációs 
kreatív fejléc, ahol az embléma megjelenik minden oldalon, 
de a szöveget tartalmazó fejlécre nem helyezzük fel a teljes 
ÚMVP logót, hiszen az már zavaró lenne.
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A betűtípus
Az ÚMVP logó szövegrészét adó elsődleges logótípián (Helvetica) kívül általános 
használatra illetve helyettesítőként Arial betűtípust különböztetünk meg. A Helvetica 
betűtípus egyszerűen elegáns változatait használjuk a logó szövegrészének meg-
alkotásában, továbbá címek, fejlécek, alcímek, kiemelések esetében hangsúlyo-
zásra.

Az Arial másodlagos betűtípus bármely rendszeren alapértelmezésben megtalálha-
tó ezért használata célszerű, stílusa pedig a jól olvashatóság miatt előnyös. Szö-
vegtörzsekben, elektronikus levelezésben, PowerPoint prezentációs anyagokban 
használjuk.

Helvetica Condensed

Helvetica Condensed Bold

Arial
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Alkalmazások
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Alkalmazási minták

Az alábbiakban az arculati elemek alkalmazásának példái bemutatják azt a pozitív 
szemléletet, amely az ÚMVP kommunikációs anyagainak, különböző médiumokon 
való megjelenésére jellemző.

Az alkalmazott szabályokat betartva egy egységes, egyedi és kiegyensúlyozott 
arculatot kapunk.

Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap: a vidéki területekbe beruházó Európa           1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 11.           www.umvp.eu          

1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 11.
www.umvp.eu

  Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap:
a vidéki területekbe beruházó Európa

Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap:
a vidéki területekbe beruházó Európa
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Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap: a vidéki területekbe beruházó Európa           1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 11.           www.umvp.eu          

Levélpapír
Az EMVA mondat és a cím, webcím középre igazított Arial 
7pt betűtípus. A kötelező elem az ÚMVP logóval azonos 
magasságú EU zászló a jobb oldalon, 
az ÚMVP logóval egy vonalban 
helyezkedik el.

Méret: A4 (210x297mm)

Papír súlya: 90g

1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 11.           www.umvp.eu          

Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap: a vidéki területekbe beruházó Európa           1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 11.           www.umvp.eu          

Figyelem! 
A LEADER Helyi Akciócso-
portok esetében kötelező 
elem még a saját logójuk, 
illetve a LEADER logó hasz-
nálata.
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1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 11.
www.umvp.eu

  Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap:
a vidéki területekbe beruházó Európa

1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 11.
www.umvp.eu

  Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap:
a vidéki területekbe beruházó Európa

1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 11.
www.umvp.eu

  Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap:
a vidéki területekbe beruházó Európa

Boríték
A feladó címe balra igazított, Helvetica Condensed 7pt 
betűtípus. Az ÚMVP logón kívül kötelező elem az EU zászló, 
melyet a jobb alsó sarokban helyezünk el, és mellette jobbra 
zárva az EMVA mondat.

Méret: LA4 (220x110mm) 
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Névjegykártya
A  kártyán szereplő név, cím és elérhetőségi adatoknál a hasz-
nált betűtípusok a  Helvetica Condensed és Arial Regular. Az 
EU zászlónak jól látható helyen, a név és beosztás soroktól 
jobbra kell elhelyezkednie. Alatta jobbra igazítva szerepelnie 
kell Magyarország címerének, a telefon, fax, mobil és webcím 
sorok mellett. A kártya hátoldalán az EMVA mondat felett az 
ÚMVP logó fehér, normál változatát kell elhelyezni.

Méret: 90x50mm

Papír súlya: 280g 

Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap:
a vidéki területekbe beruházó Európa

Figyelem! 
A LEADER Helyi Akciócsoportok esetében 
kötelező elem még a saját logójuk, illetve a 
LEADER logó használata. Ebben az esetben a 
nemzeti címer elhagyható.
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FAX

To:           From:
Fax Number:          Fax Number:

Phone Number:          Phone Number:

Subject:                                                               Pages:

Cc:           Date:

1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 11.           
www.umvp.eu          

NEW HUNGARY
RURAL DEVELOPMENT PROGRAMME

Telefax előlap - magyar, angol
Az ÚMVP logó fekete, fekvő változata, mellette 
a szabványos méretű EU zászló fekete-fehér 
verziója használandó, és a magyar verzió 
esetében a lábjegyzetben az EMVA mondatot 
is fel kell tüntetni. A FAX felirat Helvetica 
Condensed, a Címzett és Küldő sorok Arial Bold 
illetve Arial betűtípusokkal íródtak.

           Méret: 
       A4 (210x297mm)

1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 11.           
www.umvp.eu          

          Méret: 
       A4 (210x297mm)

FAX

Címzett:          Küldő:
Fax:           Fax:

Telefon:           Telefon:

Hivatkozás:                                                               Oldal:

Másolatot kap:          Dátum:

Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap: a vidéki területekbe beruházó Európa           
1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 11.           

www.umvp.eu          

Figyelem! 
A LEADER Helyi Akciócsopor-
tok esetében kötelező elem 
még a saját logójuk, illetve a 
LEADER logó használata.
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E-mail
A fejléc a szövegtörzsbe beépülő, előre elkészített grafikai 
elem. A szerkeszthető szöveg betűtípusa Arial (10px). Az 
aláírás automatikusan csatolódik minden kimenő levélhez. 
Kötelező elemek az EU zászló és a magyar címer, melyek az 
aláíráshoz csatolva szerepelnek, illetve a fejlécben az ÚMVP 
logó és az EMVA mondat. 

Figyelem! 
A LEADER Helyi Akciócsoportok eseté-
ben kötelező elem még a saját logójuk, 
illetve a LEADER logó használata.



39



4040

Kitűző, badge
A kitűző a hagyományos, biztosítótűs vagy krokodilcsipeszes  
rögzítésű, víztiszta műanyag tartóban kerül elhelyezésre.
Mérete 85x45mm.  Kötelező elemek az EU zászló, az ÚMVP 
fekvő logója és az EMVA mondat. Háttér alnyomatként az 
inda kreatív felhasználási módon van jelen.  

Szabó János
osztályvezető-helyettes

Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap: 
a vidéki területekbe beruházó Európa
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Ajándéktárgyak
Az alábbi példák mindegyike az ÚMVP arculat kötelezően 
használandó elemeire épül (ÚMVP logó és inda, EU zászló, 
ÚMVP vörös/fehér színvilág, EMVA mondat).    
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Kommunikáció
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Kommunikációs anyagok

Az alábbiakban az arculati elemek alkalmazásának példái bemutat-
ják azt a pozitív szemléletet, ami az ÚMVP kommunikációs anyagai-
nak, különböző médiumokon való megjelenésére jellemző.

Az alkalmazott szabályokat betartva egy egységes, egyedi és ki-
egyensúlyozott arculatot kapunk.
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Sajtóközlemény
A sajtóközlemény mintán az ÚMVP logó-
szabályozása és a kötelező elemek (EU 
zászló, ÚMVP logó, EMVA mondat) hasz-
nálata betartandó. A szövegtörzs betűtípu-
sa Arial és Arial Bold a kiemelésekhez.

Az alábbi kreatívok példák a megvalósí-
tásra, melyek elkészítésénél minden eset-
ben figyelembe kell venni az arculat erre 
vonatkozó szabályozását (kreatív inda 
háttér használat, ÚMVP logó használata, 
EU zászló aránya, EMVA mondat megjele-
nítése, betűtípus). 

Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap: a vidéki területekbe beruházó Európa                     

S A J T Ó K Ö Z L E M É N Y

Magyar Vidék Napja
2008. szeptember 26.

Gyurcsány Ferenc, a Magyar Köztársaság miniszterelnöke a Magyar Vidék Napján köszönti 
hazánk 96 LEADER közösségét.

Az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program (ÚMVP) keretében 2007-2013 között mintegy 262 
milliárd Ft támogatás jut az ÚMVP III-IV. tengelyeinek finanszírozására, melyben a IV. tengely 
magát a LEADER intézkedést jelenti. 

A LEADER célja a vidéki erőforrások feltárásának és fenntartható hasznosításának, valamint az élet-
minőség helyi megoldásokon alapuló javításának elősegítése.

Összesen több mint 12.000 helyi szereplő alkotja a helyi közösségeket, - az önkormányzatok, 
vállalkozások és civil szervezetek - akik egyaránt szívükön viselik vidéki otthonuk fejlődését és érté-
keit.  Az intézkedésben 2930 helyi önkormányzat és 3021 település érintett.

A négy hónap alatt elkészült Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák értékelését követően az ÚMVP Irányító 
Hatósága határozata alapján Gyurcsány Ferenc, a Magyar Köztársaság miniszterelnöke a 
Magyar Vidék Napján avatja LEADER akciócsoportokká a 96 közösséget, akik ezt követően 
kezdhetik el megvalósítani elképzeléseiket, ezzel jelentősen befolyásolva a háromezernél is több 
résztvevő település fejlődését. A LEADER közösségek egyenként átlagosan 2 milliárd Ft fejlesz-
tési forráshoz jutnak.

„A LEADER Program azért ennyire népszerű itthon és Európában is, mert széleskörű partnerségre 
épül és kimondottan a helyi fejlesztési igényeket szolgálja. A vidéki emberek, azaz a kedvezménye-
zettek közösségei maguk döntenek saját stratégiájukról, hiszen ők tudják a leginkább, hogy mire van 
valóban szükségük. A reális igényeket kielégítő és megvalósítható tervekhez az Új Magyarország 
Vidékfejlesztési Program biztosítja a szükséges forrásokat.” – szögezte le Dr. Forgács Barnabás, a 
Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium közösségi ügyekért felelős szakállamtitkára, az 
ÚMVP Irányító Hatóságának (ÚMVP IH) vezetője.

A hagyományteremtő szándékkal megrendezett Magyar Vidék Napja lehetőséget teremt a kistelepü-
léseket képviselő vidéki közösségeknek arra is, hogy a látogatók számára bemutathassák értékeiket, 
termékeiket és kultúrájukat – mindazt, amire büszkék.
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Sajtóhirdetés
A hirdetési mintákon az ÚMVP logószabályozása 
és a kötelező elemek (EU zászló, ÚMVP logó, 
EMVA mondat) használata betartandó. A betűtípus 
Helvetica Regular és Helvetica Condensed.

Az álló (1/1 oldal) hirdetés mérete a példában 
129x194mm. A fekvő hirdetési csík mérete a 
példában 280x50mm.

Az alábbi kreatívok példák a megvalósításra, 
melyek elkészítésénél minden esetben figyelembe 
kell venni az arculat erre vonatkozó szabályozását 
(alnyomatos háttér használat, ÚMVP logó 
használata, EU zászló aránya, EMVA mondat 
megjelenítése, betűtípus). A nem szabályozott 
elemeket kreatív elképzelések alapján lehet 
módosítani, mindig az adott koncepció alapján.



46

Citylight plakát
A kreatív mintákon az ÚMVP logószabályozása és a kötelező 
elemek (EU zászló, ÚMVP logó, EMVA mondat) használata 
betartandó. A betűtípus Helvetica Regular és Helvetica 
Condensed.

A citylight plakát ajánlott standard mérete: 1185 x 1750  mm. 
Az alábbi példákban a tematikus fényképeket cserélhetjük, 
miközben a szabályozott elemeknek a példák alapján meg 
kell jelenniük.
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Óriásplakát
A plakátból két alapterv (szöveges és fényképes) készült. 
A fényképes változaton négyféle, a magyar vidékkel és 
emberekkel kapcsolatos helyszín, jelenet látható.

Kötelező elem a plakátokon az ÚMVP logó és ennek 
magasságával megegyező magasságú EU zászló, melyek 
a jobb alsó sarokban, a háttérből kiemelve helyezkednek 
el. A háttér a szöveges plakát minta esetében az ÚMVP 
színátmenet, rajta  a virágmotívum és a logó szöveges elemei 
változó átlátszóságban. A fényképes plakát változatokon a fotó 
a teljes felületet kitölti, majd erre jön rá a plakát magasságának 
1/5 magasságú felirat és logósáv. 

A plakátokon fel kell tüntetni az EMVA mondatot. A betűtípus az 
arculatban szabályozott Helvetica és Helvetica Condensed. 
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Rollup
A kreatív alapja az ÚMVP vörös színátmenete, melyre a 
logó elemei kerülnek alnyomatként, különböző méretben 
elhelyezésre. A domináns illusztrációs elem a virágmotívum 
(fehér).

A rollupon el kell helyezni a kötelező elemeket: EU zászló, 
magyar címer.

A grafikán fel kell tüntetni az EMVA mondatot.  

A rollup mérete: 1000 x 2000 mm

A betűtípus az arculatban szabályozott Helvetica és Helvetica 
Condensed. 
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Sajtómappa
Szabvány A4-es méretű, formastancolt irattartó mappa.
Kötelező elem a borítón az ÚMVP logó és ennek magassá-
gával megegyező magasságú EU zászló, melyek a jobb alsó 
sarokban, a háttérből kiemelve helyezkednek el. A mappa 
háttére az ÚMVP színátmenet, rajta  a virágmotívum és a 
logó szöveges elemei változó átlátszóságban. A mappa hátsó 
borítóján el kell helyezni az EMVA mondatot.

A betűtípus az arculatban szabályozott Helvetica és Helvetica 
Condensed. 
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Címoldal
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Prezentációs alap
ÚMVP vörös átmenetes háttér (inverz verzió esetében fe-
hér háttér vörös szöveg) és beállított címsor a nyitóoldalon. 
ÚMVP színátmenetes fejléc, könnyedén tagolt szövegtörzs a 
beloldalakon. Kötelező elemek: ÚMVP logó, EU zászló, EMVA 
mondat. Használható PowerPoint prezentációkhoz 1024x768 
pixelre optimalizált felbontásban.  

Felhasznált betűtípus: Arial Regular és Arial Bold 
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Meghívó
A meghívó kártya mérete az LA4-es (220x110 mm) szabvány 
borítékhoz igazodik, a nyomtatás két oldalra történik, legalább 
250 g súlyú papírra. A vágott méret 200x100 mm. Kötelező 
elem az ÚMVP fekvő logója, az EMVA mondat és az EU 
zászló.

 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. 
Vestibulum tincidunt fermentum velit. 

Cras placerat nibh vitae lacus. Suspendisse fermentum semper tortor. Nullam in nisl ultrices est 
molestie tincidunt. Nunc justo dolor, congue vitae, vehicula id, volutpat eget, leo. 

Sed sit amet ligula. Sed porttitor lectus sit amet elit. Morbi bibendum metus at risus pellentesque 
ultricies. Fusce rutrum, nibh in rutrum tristique, purus velit elementum leo, in iaculis augue urna 
at felis.

Meghívó

Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap: a vidéki területekbe beruházó Európa

Figyelem! 
A LEADER Helyi Akciócsopor-
tok esetében kötelező elem 
még a saját logójuk, illetve a 
LEADER logó használata.
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Plakát
Az általános plakát alapmérete B2 (700x500 mm). Az inda 
kreatív felhasználása mellett kötelező elem az ÚMVP logója, 
az EMVA mondat és az EU zászló. A plakáton szereplő üzenet 
betűtípusa az arculatban szabályozott Helvetica Bold.

Az alábbi kreatív példa a megvalósításra, mely 
elkészítésénél minden esetben figyelembe kell venni 
az arculat erre vonatkozó szabályozását (alnyomatos 
háttér használat, ÚMVP logó használata, EU zászló 
aránya, EMVA mondat megjelenítése, betűtípus). 
A nem szabályozott elemeket kreatív elképzelések 
alapján lehet módosítani, mindig az adott koncepció 
alapján.

Figyelem! 
A LEADER Helyi Akciócsoportok esetében köte-
lező elem még a saját logójuk, illetve a LEADER 
logó használata.
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Sátor
A sátor oldalainak alapelemei a kötelező arculati egységekből 
állnak: az ÚMVP virágmotívum kreatív felhasználásban, az 
EU zászló, a nemzeti címer, az EMVA mondat és az ÚMVP 
logó szöveges része. 
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Asztali zászló
Kétféle, szabvány méretű (210x150 mm) zászló készül ÚMVP 
vörös és fehér háttérrel. Mindkét esetben fel kell tüntetni az 
ÚMVP logóját, az EU zászlót, és az EMVA mondatot.
vörös és fehér háttérrel. Mindkét esetben fel kell tüntetni az 
ÚMVP logóját, az EU zászlót, és az EMVA mondatot.
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Interjú fal
Az interjú „pop-up” háttér fal kötelező elemei az ÚMVP logó, 
az EU zászló és az EMVA mondat. 

 

Az interjú „pop-up” háttér fal kötelező elemei az ÚMVP logó, Az interjú „pop-up” háttér fal kötelező elemei az ÚMVP logó, 
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CD-DVD
Az ÚMVP vörös átmenetes háttér, rajta alnyomatként „inda” 
motívumokkal adja az alapot. A logóból kiemelt virág motívum 
díszíti a lemezek bal oldalát. A felső harmadba kerül a fehér 
háteres logósáv, mely tartalmazza az EU zászló és az ÚMVP 
fekvő logóját vörös színnel. A lemezekre rákerül az EMVA 
mondat és a webcím is, illetve a kötelező formátum jelölések 
(DVD, Compact Disc).
Használt betűtípus: Helvetica 

fekvő logóját vörös színnel. A lemezekre rákerül az EMVA 
mondat és a webcím is, illetve a kötelező formátum jelölések mondat és a webcím is, illetve a kötelező formátum jelölések 
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Használt betűtípus: Helvetica 
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CD és DVD tok borítók
A lemezen használt grafikai motívumok-
ból szerkesztett szabvány, műanyag tok 
borítók. 
Használt betűtípus: Helvetica, Helvetica 
Condensed 
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Formaruha
A pólók és ingek tervezésekor az ÚMVP vörösét és a 
fehér alapszínt használjuk. Ez a két szín magában is elég 
markánsan tükrözi az arculat elemeit. Visszafogottabb 
változatok és játékosabban illusztrált verziók készülhetnek 
(hátoldaluk nyomott mintás).

Európai M
ezőgazdasági

Vidékfejlesztési Alap:

a vidéki területekbe beruházó Európa 
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Európai M
ezőgazdasági

Vidékfejlesztési Alap:

a vidéki területekbe beruházó Európa 

Európai M
ezőgazdasági

Vidékfejlesztési Alap:

a vidéki területekbe beruházó Európa 

Európai M
ezőgazdasági

Vidékfejlesztési Alap:

a vidéki területekbe beruházó Európa

Európai M
ezőgazdasági

Vidékfejlesztési Alap:

a vidéki területekbe beruházó Európa 
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Európai M
ezőgazdasági

Vidékfejlesztési Alap:

a vidéki területekbe beruházó Európa 
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Papírtáska
A reklámajándék tárgyak közül a papírtáska az illusztrált két 
színösszetételben (fényes fehér alap, ÚMVP vörös grafikai 
elemek és szöveg, EU zászló - ÚMVP vörös alap inda 
alnyomattal, fehér grafikai elemek és az EU zászló fehér 
kerettel) készülhet. Mindkét esetben a virág motívumokon 
a speciális felhasználás szabályait alkalmazzuk. Ebben az 
esetben nincs szükség a logó egészének elhelyezésére, 
így a virág motívum mellett a logó szöveges része kerül a 
papírtáskára. A papírtáska oldalsó felületére fel kell kerülnie az 
EMVA mondatnak az arculatban szabályozott betűtípussal.
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Passtartó
A passtartó szalag alapszíne az ÚMVP vörös árnyalata, 
melyre az ÚMVP logójának speciális felhasználási módja, az 
inda motívum, az EMVA mondat, és az EU zászló kerül.
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Általános kiadvány
Az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program általános 
kiadvány formátuma B5 (176x250 mm), a belív egyhasábos 
tördelés, Helvetica alap betűtípus használattal. 
A kiadvány belívében szereplő fejezet- és alcímek ÚMVP 
vörös színnel és Helvetica Bold karakterekkel kiemeltek.
A borítón a kötelező elemeknek szerepelnie kell (EU zászló, 
ÚVMP logó, EMVA mondat és opcionálisan a magyar címer). 
Az ÚMVP színátmenetet a fejlécben és a borítókon használjuk 
a virág motívum alnyomattal.

Az alábbi mintakiadvány példa a megvalósításra, mely 
elkészítésénél minden esetben figyelembe kell venni az 
arculat erre vonatkozó szabályozását (alnyomatos háttér- 
és fejléc használat, ÚMVP logó használata, EU zászló 
megjelenése, EMVA mondat, betűtípus). A nem szabályozott 
elemeket kreatív elképzelések alapján lehet módosítani, 
mindig az adott koncepció alapján.

Figyelem! 
A LEADER Helyi Akciócsoportok esetében kötelező elem 
még a saját logójuk, illetve a LEADER logó használata.
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Online
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Online kommunikáció
Egy szervezet megismerésének ma már legelterjedtebb módja, an-
nak internetes weboldalának felkeresése. Az online kommunikáció 
számos olyan eszközt biztosít a szervezet számára, melynek segít-
ségével egy interaktív megismerési folyamat révén a látogató jobban 
megismeri a szervezetet, annak célkitűzéseit.

Az online kommunikációs eszközök segítségével könnyen kapcsolat 
létesülhet a szervezet számára fontos közösségekkel, egyénekkel, 
pályázókkal, szakmai csoportokkal, stb. A kommunikáció ezen fajtá-
jának a legnagyobb előnye a gyorsaság és interaktivitás.
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A weboldal
A weboldal elsődleges célja a lehető legtöbb információt adni az 
adott szervezet, cég, szolgáltatás portfóliójáról. Mindezt úgy kell ten-
nie, hogy egyértelmű vizuálkommunikációs eszközökkel a weboldal 
látogatójának tekintetét „rávezesse” a keresett információk lelőhe-
lyére.

Az ÚMVP weboldal letisztult képi világában könnyű kiigazodni, egy-
értelmű iránymutatást ad a látogatónak, a szépséges vidéki táj képe-
inek váltakozása pedig hosszabb időzésre készteti az érdeklődőket, 
információgyűjtőket.

www.umvp.eu
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A fejléc elemei
Az ÚMVP logó fekvő változatát használjuk. A fejléc alapját a 
vidéki tájképeket váltó animáció adja. A logóval egy sorban, a 
logó magasságával megegyező méretben helyezkedik el az 
EU zászló. Mérete a weboldal (háttér nélküli frame) szélessé-
gének minimum 1/8-a. 

Minden grafikai keret 10 pixeles lekerekítésre kerül.

A fejléc másik fontos eleme a tematikus, klikkelhető, főtéma-
menüsor. A menü háttere az ÚMVP vörös színátmenet egy 
változata, Arial Bold betűtípusú feliratokkal.
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A baloldali menüsor elemei
Ez a menüsor tartalmazza a „gyorsindító” menüpontokat. Szí-
ne az ÚMVP vörös, melyre a virág/inda motívum halványított 
alnyomata kerül díszítésként. A felhasznált betűtípus Arial 
Bold.

A regisztrációs szekció, illetve a regisztrált felhasználók ré-
szére a belépéshez szükséges felület alatt bannereket, illetve 
az EMVA mondatot helyezzük el.
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A tartalom megjelenítése
A weboldal központi felületén meg-
jelenő tartalom a két menüsor té-
maválasztásai alapján változik, de 
hátterük egységesen fehér marad 
(alnyomatként itt is a virág/inda mo-
tívum visszahalványított (ÚMVP vi-
lágos szürke) változatát használjuk.

A tartalom oldal jobb oldalán felül 
helyezkedik el a keresősor. Alatta 
kiemelt leadek és hasznos linkeket 
tartalmazó bannerek helyezkednek 
el, adott szélességű tördelésben.
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Az oldal lábjegyzete és háttere
Az oldal hossza tartalomfüggő. A lábjegyzet a háttérre kerül, 
és a kötelező „Impresszum”, „Jogi nyilatkozat”, „Adatvédelem”  
és „RSS” menüsort, illetve a jogtulajdonos megnevezését 
tartalmazza.

A weboldal háttere az ÚMVP szürke árnyalatait használó virág 
motívum ismétlődő textúra világosszürke háttérszínen.
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Banner
A banner célja a figyelemfelkeltés és információk köz-
lése, ezen keresztül a látogató elirányítása (klikkelés) a 
keresett weboldara. Az ÚMVP bannerjeiben ugyanazokat 
a vizuális elemeket (háttér, virág motívum, logók) és in-
formális szövegeket (ezek tartalma változhat, frissülhet) 
használhatunk. A bannerek általában animált (Flash) vagy 
állóképes (JPEG, PNG) hirdetések lehetnek, a banner 
kihelyezésére szánt weboldal technikai lehetőségeihez 
alkalmazkodva.

A bemutatott példa minta a megvalósításra, mely 
elkészítésénél minden esetben figyelembe kell venni 
az arculat erre vonatkozó szabályozását (alnyomatos 
háttér használat, ÚMVP logó használata, EU zászló 
megjelenése, EMVA mondat megjelenése, betűtípus). A 
nem szabályozott elemeket kreatív elképzelések alapján 
lehet módosítani, mindig az adott koncepció alapján. 

Szabvány álló banner méret: 120x240 pixel
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Útmutató
kedvezményezettek számára
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Projektismertetők
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Nagy projekttábla
Azon kedvezményezettek, akik az ÚMVP intézkedéseinek 
támogatásával olyan infrastrukturális beruházást hajtanak 
végre, melynek teljes költsége meghaladja az 500.000 
eurót, a beruházás helyszínén ezen útmutató grafikai 
előírásaival összhangban elkészíttetett nagy projekttáblát 
kötelesek felállítani.

Infrastrukturális beruházások esetében a táblának tar-
talmaznia kell a projekt elnevezését, a kedvezményezett 
megnevezését és adatait, a kivitelező és műszaki ellenőr 
megnevezését, a kivitelezés kezdésének és befejezésé-
nek időpontját, valamint a támogatás összegét.

Nagy Projekt Tábla 
Kötelező formai elemek az ÚMVP logó, az EU zászló, az 
EMVA  mondat - melyek a projekt elnevezésével kiegészülve 
a tábla felületének legalább 25%-át adják ki -, és a 
www.umvp.eu webcím. Továbbá a formakiadvány szerint el 
kell helyezni a táblán a projekt látványtervét.

Betűtípus: Helvetica Condensed és Helvetica Condensed  
Bold és Arial.

Méret: 3 m x 1,5 m

Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap: a vidéki területekbe beruházó Európa

Kedvezményezett:

Az Európai Unió és a Magyar Köztársaság Kormánya által az Új Magyarország 
Vidékfejlesztési Program keretében nyújtott támogatás összege: 

150.000.000 Ft  (€ 550.000)
Kivitelező: 

Műszaki ellenőr:

Kivitelezés időtartama: 2009. 05. 23. - 2009. 11. 10.

Projekt megnevezés

www.umvp.eu



85

Nem infrastrukturális beruházások esetében a táblának 
tartalmaznia kell a projekt elnevezését, a kedvezményezett 
megnevezését és adatait, valamint a támogatás összegét.

Kötelező formai elemek az ÚMVP logó, az EU zászló, az 
EMVA  mondat - melyek a projekt elnevezésével kiegészülve 
a tábla felületének legalább 25%-át adják ki -, és a 
www.umvp.eu webcím. Továbbá a formakiadvány szerint el 
kell helyezni a táblán a projekt látványtervét.

Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap: a vidéki területekbe beruházó Európa

Kedvezményezett:

Az Európai Unió és a Magyar Köztársaság Kormánya által 
az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program 
keretében nyújtott támogatás összege: 

150.000.000 Ft  (€ 550.000)

Projekt megnevezés

www.umvp.eu
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Kis projekttábla
Azon kedvezményezettek, akik az ÚMVP intézkedéseinek 
támogatásával olyan beruházást hajtanak végre, melynek 
teljes költsége nem éri el az 500.000 eurót, a beruházás 
helyszínén ezen útmutató grafikai előírásaival összhangban 
elkészíttetett kis projekt táblát kötelesek elhelyezni.

Infrastrukturális beruházások esetében a táblának tar-
talmaznia kell a projekt elnevezését, a kedvezményezett 
megnevezését és adatait, a kivitelezés kezdésének és 
befejezésének időpontját, a kivitelező és műszaki ellenőr 
megnevezését, valamint a támogatás összegét.

Kötelező formai elemek az ÚMVP logó, az EU zászló, 
az EMVA  mondat  - melyek a projekt elnevezésével 
kiegészülve a tábla felületének legalább 25%-át adják ki -, 
és a www.umvp.eu webcím. 

Betűtípus: Helvetica Condensed és Helvetica Condensed  
Bold és Arial.

Méret: A1 (594 mm x 841 mm)

25.000.000 Ft (€ 90.000)

Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap: 
a vidéki területekbe beruházó Európa

www.umvp.eu

Kedvezményezett: 
adat, adat, adat, adat, adat, adat, adat, adat, adat.

Kivitelezés ideje: 
2009. 05. 23. - 2009. 11. 10.

 

Kivitelező: 
adat, adat, adat, adat, adat, adat, adat, adat, adat, adat, adat.

Műszaki ellenőr: 
adat, adat, adat, adat, adat, adat, adat, adat, adat, adat, adat.     

Projekt megnevezés

Az Európai Unió és
a Magyar Köztársaság Kormánya által

az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program
keretében nyújtott támogatás összege:
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Figyelem! 
A LEADER Helyi Akciócsoportok, illetve az ÚMVP IV. 
intézkedéscsoportja (LEADER) keretében támogatást 
nyert kedvezményezettek számára kötelező elem a 
LEADER logó használata is. Ebben az esetben a kötele-
ző formai elemek az ÚMVP logó, az EU zászló, a LEADER 
logó, az EMVA mondat - melyek a projekt elnevezésével 
kiegészülve a tábla felületének legalább 25%-át adják ki 
a www.umvp.eu webcímmel együtt.

Az Európai Unió és
a Magyar Köztársaság Kormánya által

az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program
keretében nyújtott támogatás összege:

25.000.000 Ft (€ 90.000)

Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap: 
a vidéki területekbe beruházó Európa

www.umvp.eu

Kedvezményezett: 
adat, adat, adat, adat, adat, adat, adat, adat, adat.

Kivitelezés ideje: 
2009. 05. 23. - 2009. 11. 10.

 

Kivitelező: 
adat, adat, adat, adat, adat, adat, adat, adat, adat, adat, adat.

Műszaki ellenőr: 
adat, adat, adat, adat, adat, adat, adat, adat, adat, adat, adat.     

Projekt megnevezés
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Nem infrastrukturális beruházások esetében a táblának 
tartalmaznia kell a projekt elnevezését, a kedvezményezett 
megnevezését és adatait, valamint a támogatás összegét.

Kötelező formai elemek az ÚMVP logó, az EU zászló, 
az EMVA  mondat  - melyek a projekt elnevezésével 
kiegészülve a tábla felületének legalább 25%-át adják ki -, 
és a www.umvp.eu webcím. 

Betűtípus: Helvetica Condensed és Helvetica Condensed  
Bold és Arial.

Méret: A1 (594 mm x 841 mm)

25.000.000 Ft (€ 90.000)

Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap: 
a vidéki területekbe beruházó Európa

www.umvp.eu

Kedvezményezett: 
adat, adat, adat, adat, adat, adat, adat, adat, adat.

Projekt megnevezés

Az Európai Unió és
a Magyar Köztársaság Kormánya által

az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program
keretében nyújtott támogatás összege:
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Figyelem! 
A LEADER Helyi Akciócsoportok, illetve az ÚMVP IV. 
intézkedéscsoportja (LEADER) keretében támogatást 
nyert kedvezményezettek számára kötelező elem a 
LEADER logó használata is. Ebben az esetben a kötele-
ző formai elemek az ÚMVP logó, az EU zászló, a LEADER 
logó, az EMVA mondat - melyek a projekt elnevezésével 
kiegészülve a tábla felületének legalább 25%-át adják ki 
a www.umvp.eu webcímmel együtt.

25.000.000 Ft (€ 90.000)

Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap: 
a vidéki területekbe beruházó Európa

www.umvp.eu

Kedvezményezett: 
adat, adat, adat, adat, adat, adat, adat, adat, adat.

Projekt megnevezés

Az Európai Unió és
a Magyar Köztársaság Kormánya által

az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program
keretében nyújtott támogatás összege:
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Gép- és eszközdekoráció
Az ÚMVP intézkedéseinek támogatásával beszerzett gép 
vagy eszköz felületén a kedvezményezettek ezen útmutató 
grafikai előírásaival összhangban elkészíttetett matricát 
kötelesek elhelyezni.

A matricának tartalmaznia kell a projekt elnevezését, a 
kedvezményezett megnevezését és adatait, valamint a 
támogatás összegét.

Kötelező formai elemek az ÚMVP logó, az EU zászló, az 
EMVA  mondat, és a webcím, melyek a projekt elnevezésé-
vel kiegészülve a tábla felületének legalább 25%-át adják 
ki. 

Gép- és eszközdekoráció

Betűtípus: Helvetica Condensed és Helvetica Condensed  
Bold és Arial.

Méret: A3 (420 mm x 297 mm) vagy A4 (210 mm x 297 mm) 
a gépen vagy eszközön lévő szabad terület függvényében. 
Amennyiben a gép felületén még egy A4 méretű matrica 
sem helyezhető el, akkor a kedvezményezett köteles egy 
A3 méretű projekttáblát a matrica grafikájával összhangban 
a székhelyén elhelyezni.

Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap: 
a vidéki területekbe beruházó Európa

www.umvp.eu

Kedvezményezett: 
adat, adat, adat, adat, adat, adat, adat, 
adat, adat, adat, adat, adat.

 

Projekt megnevezés

25.000.000 Ft (€ 90.000)

Az Európai Unió és
a Magyar Köztársaság Kormánya által

az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program 
keretében nyújtott támogatás összege:

Kedvezményezett: 
adat, adat, adat, adat, adat, adat, adat, 
adat, adat, adat, adat, adat.

 

Projekt megnevezés

Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap: a vidéki területekbe beruházó Európa

www.umvp.eu

25.000.000 Ft (€ 90.000)

Az Európai Unió és
a Magyar Köztársaság Kormánya által

az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program 
keretében nyújtott támogatás összege:
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Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap: 
a vidéki területekbe beruházó Európa

www.umvp.eu

Kedvezményezett: 
adat, adat, adat, adat, adat, adat, adat, 
adat, adat, adat, adat, adat.

 

Projekt megnevezés

Az Európai Unió és
a Magyar Köztársaság Kormánya által

az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program 
keretében nyújtott támogatás összege:

25.000.000 Ft (€ 90.000)

Kedvezményezett: 
adat, adat, adat, adat, adat, adat, adat, 
adat, adat, adat, adat, adat.

 

Projekt megnevezés

Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap: a vidéki területekbe beruházó Európa

www.umvp.eu

25.000.000 Ft (€ 90.000)

Az Európai Unió és
a Magyar Köztársaság Kormánya által

az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program 
keretében nyújtott támogatás összege:

Figyelem! 
A LEADER Helyi Akciócsoportok, illetve az ÚMVP IV. 
intézkedéscsoportja (LEADER) keretében támogatást 
nyert kedvezményezettek számára kötelező elem a 
LEADER logó használata is. Ebben az esetben a kötele-
ző formai elemek az ÚMVP logó, az EU zászló, a LEADER 
logó, az EMVA mondat - melyek a projekt elnevezésével 
kiegészülve a tábla felületének legalább 25%-át adják ki 
a www.umvp.eu webcímmel együtt.
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LEADER weboldal
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A weboldal
A LEADER Helyi Akciócsoportok weboldalai mind-mind egyedi megoldások, a helyi 
közösséggel kapcsolatos információk megosztóhelyei. Ezek a weboldalak szabadon 
szerkeszthetők, bizonyos szabályozott keretek között egyedileg tervezhetők. 
Tükrözik a LEADER Helyi Akciócsoportok sokféleségét, mivel a tartalmilag kötelező 
elemek szerepeltetése és az arculati szabályok figyelembevétele mellett szabad 
kezet ad  a weboldal felépítésében. Az útmutató segítséget jelent az eligazodásban, 
a weboldalak szerkezeti felépítésének tervezésében.

Az ÚMVP weboldal (www.umvp.eu) - mint alapkoncepció - letisztult képi világában 
könnyű kiigazodni, egyértelmű iránymutatást ad a látogatónak, és a közösségeknek 
vizuális támogatást saját weboldalaik megszerkesztéséhez. Ehhez vizuálisan 
igazodnak a LEADER Helyi Akciócsoportok saját weboldalai, melyek felépítéséhez, 
arculati elemeinek szabályozásához ad útmutatót az alábbi néhány oldal.

Az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program logóhasználatának és arculati 
elemeinek pontos és részletes leírását a mindenkori, aktuális ÚMVP Arculati 
Útmutató (melynek része az alábbi webarculati segédlet) tartalmazza.
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Minta weboldal
A helyi közösségek saját weboldalainak arculati megkötései és 
elrendezési javaslata.

A fehérrel jelölt területek a felhasználási szabályok szerint rögzí-
tett pozíciók. A szürke sávok rugalmasan változtathatók (kivétel 
ezalól az 5. jelű sáv), az ábrán látható elrendezés egy javaslat. 
Ezen területek elhelyezkedése nem, de tartalmuk szabályozott.

A weboldalt 1024x768 pixeles képfelbontásra kell optimalizálni. 
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„Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap: a vidéki területekbe beruházó Európa”

Impresszum    Jogi nyilatkozat     Adatvédelem

Rólunk

Stratégiánk

Hírek

Dokumentumtár

Eseménynaptár

Képregény

Galéria

Sajtószoba

Fórum

Elérhetőség

GY.I.K.

Belépés

Felhasználónév:

Jelszó:

Regisztráció

Belépés

Keresés

Keresés

1 25 3

6

7

9

8

10

11

4
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1 A LEADER Helyi Akciócsoport logója a weboldal vizuális központjában, a bal felső sarokban helyezkedik el. 
A látogató figyelme ebből a  pontból indul ki, ez az oldal identitásának fontos eleme. Az Akciócsoport logó 
lehet a színes vagy fekete, illetve fehér változat. Ennek eldöntésére a weboldal egészének grafikai designját 
kell figyelembe venni. Amennyiben a fejléc rész (a logók sora) világos árnyalatú színezettségű, javarészt 
homogén felület, és a háttér nem tartalmaz részletgazdag grafikát vagy fotó hátteret, úgy használjuk a logó 
standard, színes változatát. Amennyiben a fejléc részletgazdag fotót, grafikát tartalmaz, vagy sötétebb 
árnyalatú (középszürke tónusnál mélyebb), de jobbára homogén háttérszínt, színátmenetet, abban az 
esetben az egyszínű fehér embléma javasolt. Vetett árnyék használata nem ajánlott.

A logó mérete az EU zászló és az ÚMVP logó magasságától függ; ezzel a két emblémával azonos 
magasságúnak kell lennie. Az Akciócsoport logó körül egy, a logó oldalhosszúságainak legalább harmadával 
megegyező méretű távolságra grafikai elem nem kerülhet, ezt a területet üresen kell hagyni.

Az ÚMVP logó a fejléc jobb oldalára kerül, arányosan a fejléc vertikálisan számított középső tengelyére. Az 
ÚMVP logó magassága minden esetben megegyezik az EU zászló és az Akciócsoport logó magasságával. 
Színhasználatban a helyi közösségek logójára vonatkozó színhasználati szabályok érvényesek, miszerint: 
amennyiben a fejléc rész (a logók sora) világos árnyalatú színezettségű, javarészt homogén felület, és a háttér 
nem tartalmaz részletgazdag grafikát vagy fotó hátteret, úgy használjuk a logó standard, színes változatát. 
Amennyiben a fejléc részletgazdag fotót, grafikát tartalmaz, vagy sötétebb árnyalatú (középszürke tónusnál 
mélyebb), de jobbára homogén háttérszínt, színátmenetet, abban az esetben az egyszínű fehér embléma 
javasolt. Vetett árnyék használata tiltott. Az ÚMVP logóra klikkelve az ide linkelt www.umvp.eu weboldalra 
látogathatunk.

Az EU zászló a fejléc jobb felső sarkában, közvetlenül az ÚMVP logó mellett helyezkedik el. A zászló embléma 
mérete a weboldal (háttér nélküli frame) szélességének minimum 1/8-a. Magassága az ÚMVP logó 
magasságával egyezik meg, szélessége pedig ezzel arányosan változik (az EU zászló arányait változtatni 
nem szabad!). A zászlóra klikkelve az ec.europa.eu weboldalra érhetünk.

A fejléc hátterének színét, tartalmát a LEADER Helyi Akciócsoportok weboldalának tervezésekor saját maga 
határozza meg, de használatakor be kell tartani a felhasznált logókra vonatkozó szabályokat (lásd 1-3. 
pontig). Javasolt kerülni a nagyon „témaidegen” fotó- illetve rajzos illusztrációkat.

Közvetlenül a fejléchez csatlakozik egy kiemelt sáv, mely az „Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési 
Alap: a vidéki területekbe beruházó Európa” mondatot kell, hogy tartalmazza.  A fentiekben említett 
logófelhasználások után ez a negyedik elem, melynek szerepelnie kell a LEADER Helyi Akciócsoportok 
weblapjain. A szöveg betűtípusa Arial Bold.

2

3

4

5
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6 A weboldal szöveges, információs felülete. Szabályozás nem korlátozza az itt megjelenő szöveges információ 
szerkezeti formáját. A könnyű olvashatóság szempontjából javasolt az Arial Regular betűtípus használata 13 
pontos mérettel.

A LEADER Helyi Akciócsoportok weboldalaknak az alábbi menüket kell tartalmazniuk (a dőlt betűs rész 
opcionális):

Rólunk (Az akciócsoportot alkotó települések felsorolása, rövid bemutatása, lehetőség szerint • 
linkekkel a települési honlapokra)
Stratégiánk (saját program ismertetése)• 
Hírek (helyi hírek közzététele)• 
Dokumentumtár•	
Eseménynaptár• 
Képregény („hogyan pályázzon?” képregény (letölthető majd az umvp.eu oldalról))• 
Galéria• 
Sajtószoba•	
Fórum• 
Elérhetőség (saját elérhetőségek feltüntetése, jogi személyiséggel rendelkező szervezet • 
székhelye, vezető tisztségviselői, elérhetőségei, munkaszervezet munkatársai, elérhetőségei)
GY.I.K.• 

A menüpontok elhelyezése javaslat, kivitelezése szabadon választott. Javasolt az egységes betűtípus 
használata (Helvetica Condensed, Arial).

A „Keresés” funkció opcionális.

Amennyiben az Akciócsoport weboldala regisztrációs lehetőséggel is ellátott, úgy lehetőség szerint a 
„Belépés/regisztráció” szekciót rakjuk a menüsor alá, vagy fölé. Így a felhasználó könnyebben rávezethető 
a regisztrációra és/vagy belépésre.

A Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium klikkelhető logója, mely a minisztérium www.fvm.hu 
linkre visz. Az FVM logó (letölthető a minisztérium weboldaláról) használata homogén háttér előtt ajánlott.

A lábjegyzetben az „Impresszum”, „Jogi nyilatkozat” és „Adatvédelem” apróbetűs linkjeinek elhelyezésére 
van mód.

7
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Kistérségi közlekedési 
szolgáltatás fejlesztése
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Kistérségi közlekedési 
szolgáltatás fejlesztése

A járművek alapvető és nagyon látványos hordozói az ÚMVP 
arculatának. Fontos, hogy a megtervezett dekoráció ponto-
san alkalmazza az arculati elemeket, mert segítenie kell az 
embereknek a könnyű azonosításban.
Az útmutató lehetőséget nyújt ahhoz, hogy a sokféle formájú 
és méretű személyszállító jármű arculati dekorációját el le-
hessen végezni.

Az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program logóhasz-
nálatának és arculati elemeinek pontos és részletes le-
írását a mindenkori, aktuális ÚMVP Arculati Útmutató 
tartalmazza.
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Világos színű busz dekorációja
Fehér, illetve világos színű busz esetén a grafikai elemek és a feliratok színe ÚMVP vörös legyen.

Az	ábrán	szereplő	busz	csak	illusztráció.
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Sötét színű busz dekorációja
Vörös, illetve sötét színű busz esetén a grafikai elemek és a feliratok színe fehér legyen. Ez alól kivétel az EU zászló, a mel-
lette elhelyezkedő, fekvő ÚMVP logóval, mert ebben az esetben fehér alapon helyezzük el a zászlót és a vörös színű logót.

Az	ábrán	szereplő	busz	csak	illusztráció.
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A jármű elsődleges megjelenését és azonosíthatóságát az ÚMVP logó szimbólumában szereplő virág-
motívum, nagyméretű, az autó oldalsó felületének minimum 40-45%-át kitevő grafika adja.

A busz oldalának másik nagy grafikai eleme, az EU zászló, mellette a fekvő ÚMVP logóval. A zászló 
mérete a busz tolóajtó mögötti panelének 1/8-a legyen. Az ÚMVP logó magassága egyezzen meg a 
zászlóéval. A grafika háttere mindenképpen fehér legyen.

A busz oldalain 8 cm magas feliratként megjelenik a település neve. A felirat, lehetőség szerint a fekvő 
inda levelének tetejéhez legyen igazítva. A név Helvetica Regular betűtípussal, nagybetűkkel legyen 
kiszedve.

A busz motorháztetejére kerül az ÚMVP logó szöveges blokkja a szimbólum nélkül. Ennek magassága 
szemből nézve minimum 16 cm legyen. 

A busz hátulján, az ablakok fölött, középen, szintén elhelyezésre kerül a település neve. A felirat mini-
mum 8 cm magas legyen, a név Helvetica Regular betűtípussal, nagybetűkkel legyen kiszedve.

A busz jobb hátsó ajtajára kerül fel az EU zászló, mellette a fekvő ÚMVP logóval. A két elemnek  
egyforma magasságúnak kell lennie, ebben az esetben minimum 12 cm. A zászló és a logó háttere 
mindenképpen fehér legyen. Amennyiben a jármű rendszáma a jobb hátsó ajtón van, ekkor a grafika 
átkerülhet a bal hátsó ajtóra.

A busz jobb hátsó ajtajának aljára kerül a következő felirat: “Az Európai Unió, a Magyar Köztársaság 
Kormánya és az ÚMVP Irányító Hatósága támogatásával.”. A szöveg két sorba, balra igazítva legyen 
tördelve, Helvetica Regular betűtípussal. A feliratnak minimum 8 cm magasnak kell lennie és az ajtó 
aljától minimum 10 cm-re kell felhelyezni.

A busz bal hátsó ajtajának aljára kerül a következő felirat: “Európai Mezőgazdasági Vidékfejleszté-
si Alap: a vidéki területekbe beruházó Európa”. A szöveg két sorba, balra igazítva legyen tördelve, 
Helvetica Regular betűtípussal. A feliratnak minimum 8 cm magasnak kell lennie és az ajtó aljától 
minimum 10 cm-re kell felhelyezni.

Az ÚMVP weboldalának címét a busz 3 oldalán - kétoldalt, illetve hátul - fel kell tüntetni. Oldalt legalább 
12 cm, hátul pedig minimum 8 cm magasságúak legyenek a feliratok. 
Amennyiben lehetséges, a weboldal címe az EU zászló és a fekvő ÚMVP logó alatt szerepeljen.  


