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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 igazodó 
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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„Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap: a vidéki térségekbe 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

Minta weboldal
A helyi közösségek saját weboldalainak 
arculati megkötései és elrendezési 
javaslata.

A fehérrel jelölt területek a felhasználá-
si szabályok szerint rögzített pozíciók. 
A szürke sávok rugalmasan változtat-
hatók (kivétel ezalól az 5. jelű sáv), az 
ábrán látható elrendezés egy javaslat. 
Ezen területek elhelyezkedése nem, de 
tartalmuk szabályozott.

A weboldalt 1024x768 pixeles képfel-
bontásra kell optimalizálni. 
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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 
ÚVMP 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 ÚVMP logó mellett helyezkedik el. A zászló embléma 
mérete a weboldal (háttér nélküli frame) szélességének minimum 1/8-a. Magassága az ÚVMP 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 térségekbe beruházó Európa” mondatot kell, hogy tartalmazza.  A fentiekben említett 
logófelhasználások után ez a negyedi elem, melynek szerepelnie kell a LEADER Helyi Akciócsoportok 
weblapjain. A szöveg betűtípusa Arial Bold.
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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 (dőltbetűs 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.
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