
Az ÚMVP Irányító Hatóságának 9/2009. (II. 26.) közleménye a vidéki gazdaság és 
lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások körében a kistérségi közlekedési szolgáltatások 
fejlesztésére igénybe vehető támogatások" jogcím keretében beszerzésre kerülő 
gépjárműveken megjelenítendő kötelező arculati elemek tárgyában 

Hatályon kívül helyezte az ÚMVP Irányító Hatóságának 75/2010 (XI. 30.) közleménye 
A 9/2008 (I. 24.) FVM rendelet keretében lehetőség nyílt a vidéki gazdaság és lakosság számára nyújtott 
alapszolgáltatások körében a kistérségi közlekedési szolgáltatások fejlesztése érdekében támogatási 
kérelmet benyújtani. A kérelmek elbírálása és a támogatási határozatok meghozatala megtörtént. 
  
Ezúton tájékoztatjuk a végső kedvezményezetteket, hogy a támogatás keretében beszerezni kívánt 
eszközök vonatkozásában a kedvezményezetteknek eleget kell tenniük a 23/2007 (IV.17) FVM rendelet 
25. § (3) és (4) bekezdésében foglaltaknak: "(3) A kedvezményezettnek a tájékoztatásra és nyilvánosságra 
vonatkozó rendelkezések értelmében, a támogatással megvalósított beruházáson és eszközein, az 
1974/2006/EK rendelet VI. melléklet 3.1., valamint a 4. pontja szerinti szlogent és EU-logót, valamint az 
Új Magyarország Vidékfejlesztési Program logóját (a továbbiakban együtt: arculati elemek) fel kell 
tüntetnie. 
(4) Az arculati elemek különböző tájékoztatási eszközökön történő megjelenítésének módját az IH a 
Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium hivatalos honlapján és az MVH hivatalos honlapján 
közzéteszi." 
  
A kistérségi közlekedési szolgáltatások fejlesztésére keretében beszerzett eszközök vonatkozásában a 
kötelező arculati elemeket ezen IH közlemény 1. számú mellékletében teszi közzé az Irányító Hatóság. 
  
A tájékoztatási kötelezettség teljesítése során felmerülő költségek a 2008-ban benyújtott támogatási 
kérelmek vonatkozásában nem elszámolhatóak. Ennek értelmében a gépjárművek arculati elemekkel 
történő ellátásáról az IH gondoskodik, a végső kedvezményezettek egyidejű tájékoztatása mellett. 
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Kistérségi közlekedési 
szolgáltatás fejlesztés

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 
logóhasználatának és arculati elemeinek pontos és 
részletes leírását a mindenkori, aktuális ÚMVP Arculati 
Útmutató tartalmazza.



3

1

1

2

9

2 93

3

5

4

6

9

8 7

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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1 A jármű elsődleges megjelenését és azonosíthatóságát az ÚMVP logó szimbólumában szereplő virágmotí-
vum, nagyméretű, az autó oldalsó felületének minimum 40-45%-át kitevő grafika adja.

2 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.

3 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. 

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

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

6 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.

7 A busz jobb hátsó ajtajának aljára kerül a következő felirat: “Az Európai Unió, a Magyar Köztársaság Kor-
mánya 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.

8

9

A busz bal hátsó ajtajának aljára kerül a következő felirat: “Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési 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 felhe-
lyezni.

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. 


