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Új Magyarország Fejlesztési Terv
Arculati kézikönyv
ÚMFT (2007-2013) kedvezményezettek számára
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ELÔSZÓ

Magyarország soha nem látott lehetôségek elôtt áll a fejlesztések terén. És most csak rajtunk múlik, hogy ez az új 
kezdet mennyire lesz sikeres. Fontos, hogy mindenki – választó és politikus, vállalkozó, civil és önkormányzati tisztviselô 
– felelôsséggel átérezze a helyzet jelentôségét! Meg kell tennünk minden tôlünk telhetôt, hogy hazánk sikeres legyen, 
és eredményeivel példát mutathasson a környezô országoknak.
Az Új Magyarország Fejlesztési Terv európai uniós és hazai forrásokból 8 ezer milliárd forint támogatást tesz elérhetôvé a 
magyar vállalkozások, önkormányzatok és civil szervezetek számára ennek a világnak a felépítésére az elkövetkezendô 
7 évben. Közös felelôsségünk, hogy ezeket a forrásokat jól fektessük be, így mindenki megtalálhatja a feladatát ebben 
az építkezésben.
Egy igazságos, korszerû, jól mûködô és modern társadalmat építhetünk fel a 21. századi Európában. Olyan társadalmat, 
amely példaként szolgál másoknak. Olyan országot építhetünk, ahol büszkék lehetünk a közös teljesítményünkre. Az 
Új Magyarország Fejlesztési Terv minden idôk legnagyobb befektetése egy olyan jövôbe, amelyben gyermekeink egy 
élhetôbb, jobb, korszerûbb, biztonságosabb és igazságosabb országban élhetnek.

Az Új Magyarország Fejlesztési Terv, mint országstratégia
Az európai uniós támogatások nem járnak automatikusan. Ahhoz, hogy ezeket a forrásokat használni lehessen, valamennyi 
tagországnak el kellett készítenie a saját, hét évre szóló nemzeti fejlesztési tervét. A nemzeti fejlesztési terv – amely 
hazánkban az Új Magyarország Fejlesztési Terv nevet kapta – nem más, mint egy hét évre szóló országstratégia. Olyan 
dokumentum, amely meghatározza a fejlesztések fô céljait és irányait, illetve azokat a stratégiai területeket, amelyekre 
az ország az uniós fejlesztési forrásokat koncentrálni szeretné 2007 és 2013 között. Míg a nemzeti fejlesztési tervek 
a fô stratégiai célokról szólnak, az egyes ágazatok és régiók fejlesztési céljait és irányait az úgynevezett operatív 
programok tartalmazzák. Magyarországon az elôttünk álló években 15 ilyen operatív program lesz.

Az Új Magyarország Fejlesztési Terv kommunikációja  
Több európai uniós és hazai jogszabály szabályozza az uniós támogatással megvalósuló fejlesztési tervekkel, így az 
ÚMFT-vel kapcsolatos kommunikációs kötelezettségeket és feladatokat, mind a lebonyolító intézményrendszer, mind 
pedig a pályázók, projektgazdák számára. A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség, mint az ÚMFT végrehajtásáért felelôs 
intézmény egy 2007-2013 idôszakra szóló, az EU által jóváhagyott kommunikációs stratégia kidolgozásával, annak 
mentén haladva kívánja megvalósítani kommunikációs tevékenységét. Ennek a kommunikációs stratégiának az egyik 
alapeleme jelen arculati kézikönyv, mely az ÚMFT minden szereplôje számára kijelöli az arculati irányokat.

A kommunikáció szereplôi
1. Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (NFÜ) - Országos, stratégiai szintû tájékoztatást végez.
2. Közremûködô Szervezetek (KSZ) - Elsôsorban az egyes operatív programok pályázatainak népszerûsítését 

végzik, tájékoztatják a lehetséges pályázói köröket, illetve ellenôrzik, hogy a nyertes pályázók eleget tesznek-e 
kommunikációs kötelezettségeiknek.

3. Kedvezményezettek (K) - A saját, uniós támogatású projektjének biztosítja a lehetô legszélesebb nyilvánosságot. 
Ennek részeként kötelessége tájékoztatni a projektben résztvevôket, a projekt által közvetlenül érintetteket és 
általában a lakosságot az Európai Unió szerepérôl saját projektje támogatása kapcsán. Ennek megfelelôen 
minden, az EU fejlesztési alapjai (az Európai Szociális Alap, az Európai Regionális Fejlesztési Alap vagy a 
Kohéziós Alap) által támogatott projekt gazdájának a támogatástól függô kommunikációs csatornán, eszközön 
fel kell tüntetnie a kötelezôen elôírt arculati elemeket az ebben a kézikönyvben foglaltaknak megfelelôen.
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  A KÉZIKÖNYV HATÁLYA

A kézikönyv hatálya az ÚMFT keretében támogatási szerzôdéssel rendelkezô projektgazdákra terjed ki. 
A kedvezményezett a pályázattal kapcsolatos tájékoztatási kötelezettségének teljesítése során az ebben a kézikönyvben 
leírtak szerint köteles eljárni. 

Az irányadó jogszabályok elsôsorban:
• A 1083/2006/EK tanácsi rendelet általános szabályozása mellett a 1828/2006/EK bizottsági 

végrehajtási rendelet határozza meg részletesen az Európai Bizottság tájékoztatásra és nyilvánosságra 
vonatkozó követelményeit.

• A 2007-2013 programozási idôszakban az Európai Unió strukturális alapjaiból és Kohéziós Alapjából 
származó támogatások hazai felhasználásának alapvetô szabályairól és felelôs intézményeirôl szóló 
255/2006. (XII.8.) Korm. rendelet.

• A 2007-13 idôszak strukturális alapok és a Kohéziós Alap támogatása felhasználásának részletes eljárási 
szabályairól szóló 16/2006. (XII.28.) MeHVM-PM együttes rendelet.

Az Új Magyarország Fejlesztési Terv keretében, európai uniós támogatásból megvalósuló projektekhez kötelezô 
tájékoztatói tevékenység gyakorlati útmutatói: 

• Az Új Magyarország Fejlesztési Terv Egységes Mûködési Kézikönyve (interaktív formában elérhetô 
a www.nfu.hu weboldalon)

• Kedvezményezettek tájékoztatási útmutatója (elérhetô a www.nfu.hu weboldalon)
• Jelen arculati kézikönyv

1828/2006/EK rendelet kapcsolódó cikkelyei:

8. cikk
A kedvezményezettek tájékoztatásra és nyilvánosságra vonatkozó intézkedésekkel kapcsolatos feladatai
(1) A kedvezményezett feladata, hogy a nyilvánosságot a (2)–(4) bekezdésben elôírt intézkedések útján tájékoztassa 
az alapoktól kapott támogatásról.
(2) A kedvezményezett köteles jól látható helyen nagy méretû állandó tájékoztató táblát felállítani legkésôbb az alábbi 
feltételeknek megfelelô mûvelet elvégzését követô hat hónapon belül:
a) a mûvelethez történô állami hozzájárulás meghaladja az 500 000 eurót,
b) a mûvelet fi zikai tárgy megvásárlásából, az infrastruktúra vagy építkezési mûveletek fi nanszírozásából áll. A táblán 
fel kell tüntetni a mûvelet jellegét és elnevezését, valamint a 9. cikkben elôírt információkat. Ez az információ a tábla 
legalább 25 %-át kitölti.
(3) A kedvezményezett köteles a következô feltételeknek megfelelô mûvelet végrehajtása közben valamennyi mûvelet 
helyszínén hirdetôtáblát állítani:
a) a mûvelethez történô állami hozzájárulás meghaladja az 500 000 eurót,
b) a mûvelet infrastruktúra vagy építkezési mûvelet fi nanszírozásából áll.
A 9. cikkben elôírt információ a hirdetôtábla legalább 25 %-át kitölti.
Amikor a mûvelet befejezôdik, a hirdetôtáblát a (2) bekezdésben említett állandó tájékoztató táblával kell felváltani.
(4) Ha a mûvelethez az ESZÁ-val közösen fi nanszírozott operatív program keretében nyújtanak fi nanszírozást, 
illetve ha adott esetben a mûvelethez az ERFÁ-ból vagy a Kohéziós Alapokból nyújtanak fi nanszírozást, a 
kedvezményezett biztosítja, hogy a mûveletben résztvevôk értesülnek errôl a fi nanszírozásról. A kedvezményezett 
egyértelmû tájékoztatást nyújt arról, hogy az elvégzendô mûveletet az ESZÁ-ból, az ERFÁ-ból vagy a Kohéziós 
Alapból társfi nanszírozott operatív program keretében választották ki. Az ilyen mûvelettel kapcsolatos mindenféle 
dokumentumban, legyen az jelenléti ív vagy egyéb tanúsítvány, szerepelnie kell annak a megállapításnak, hogy az 
operatív programot az ESZA, illetve adott esetben az ERFA vagy a Kohéziós Alap társfi nanszírozta.

9. cikk
A mûvelet tájékoztatásra és nyilvánosságra vonatkozó intézkedéseinek technikai jellemzôi A kedvezményezettek, 
lehetséges kedvezményezettek és a nyilvánosság felé irányuló valamennyi tájékoztatásra és nyilvánosságra vonatkozó 
intézkedésben szerepelnie kell a következôknek:
a) az Európai Unió jelképe az I. mellékletben leírt grafi kus szabványoknak megfelelôen, az Európai Unióra tett 
utalással együtt,
b) az érintett alapra vonatkozó utalás:
i) az ERFA esetében: „Európai Regionális Fejlesztési Alap”,
ii) a Kohéziós Alap esetén: „Kohéziós Alap”,
iii) az ESZA esetén: „Európai Szociális Alap”,
c) az irányító hatóság kiválasztott jelmondat annak megvilágítására, hogy a Közösség közremûködése milyen 
hozzáadott értéket ad, lehetôség szerint: „Az Ön jövôjébe ruházunk be”.
Kisebb reklámtárgyakra nem vonatkoznak a b) és c) pont rendelkezései.
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TARTALOMJEGYZÉK

• Általános tudnivalók
• Logó
• Kiegészítô elemek
• Színek
• Betûtípusok
• Arányosítási rendszer
• Fotók
• Hirdetô táblák
• Tájékoztatási tábla
• Emlékeztetô tábla
• Meghívó 
• Hirdetések
• Kiadvány
• Honlap
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Általános elvek 
Új Magyarország Fejlesztési Terv (ÚMFT) logója és egyéb grafi kai tervei az egység, az innovatív lendület, az 
elegancia, az egyszerûség jegyében születtek, és alkalmazásukat is ezek az alapelvek határozzák meg. 

Logotípia 
• A logót a megadott formában és szerkesztési szabályok szerint kell alkalmazni. 
• Arculati színek (színmintákat és a 4 színes bontást lsd. a vonatkozó fejezetben) 
 Pantone® Refl ex Blue kék, 
 Pantone®  355 zöld, 
 Pantone® 485 vörös és 
 Pantone® Process Yellow sárga.   
• A logó preferált megjelenési formája a négyszínes verzió. 
• Angol nyelvû anyagokon a logó és a szlogen angol verzióját kell alkalmazni. 

Betûtípus 
• Az „ÚJ MAGYARORSZÁG” feliratot Journal, a „FEJLESZTÉSI TERV” feliratot Legacy Sans betûtípussal írjuk. 
• Az elsôdleges kiegészítô betûtípusa a Futura, minden nyomdai úton készülô arculathordozón ezt használjuk. 
• A második kiegészítô betûtípus a Verdana, minden MS Offi ce dokumentumban és webes anyagon ezt a betûtípust 
kell használni. 

Kiegészítô grafi kai elemek 
• szlogen
• oldalsáv
• trikolor
• infoblokk
• ÚMFT image kép / projekt fotó
A megadott grafi kai elemek pontos felhasználási irányelveit lsd. a megfelelô fejezetben. 

Kiegészítô logók 
Az ÚMFT logó mellett egyes nyomtatványokon és grafi kai anyagokon feltüntethetô egyéb logók: 
• Európai Unió (EU) (kötelezô)
• Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (NFÜ) 
• Közremûködô Szervezetek logói
A kiegészítô logók feltüntetése mindig az ÚMFT logó magasságához mérten kisebb (de még értelmezhetô méretben), 
vagy egyenlô. 

Kedvezményezettek 
A végsô kedvezményezettek és a nyilvánosság felé irányuló valamennyi tájékoztatásra és nyilvánosságra vonatkozó 
média, elektronikus és nyomtatott megjelenésben a Kedvezményezett a fôszövegben köteles feltüntetni az uniós 
támogatás tényét illetve, hogy mikor, melyik pályázati kiíráson, mekkora támogatást nyert el és azt mire fordítja.

  ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK
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  LOGÓ

Az alaplogó

• A logót a megadott szerkesztési szabályok szerint kell alkalmazni.
• Nem szabad torzítani sem vertikálisan, sem horizontálisan, valamint tükrözni és elforgatni. 
• A logó megadott arányain változtatni nem szabad, az arányszámokat a feltüntetett ábra jelzi. 
• A logó minimális mérete 25x10 mm, ettôl eltérni csak indokolt esetben, az egyszínes verziókkal lehet. 
• Arculati színek (színmintákat és a 4 színes bontást lsd. a vonatkozó fejezetben) 
 Pantone® Refl ex Blue kék, 
 Pantone®  355 zöld, 
 Pantone® 485 vörös és 
 Pantone® Process Yellow sárga. 

H

V

V:H = 2:5

A
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Logóvariációk és felhasználás

• A logó használható pozitív és negatív formában a lenti példák szerint. 
• Szita- ill. tamponnyomáshoz használható körvonalas verzió is. 
• Raszterre alkalmatlan reprodukciós eljárás esetén (kis méretû szita- és 
tamponnyomás, fax, vésés, pecsétnyomó) általában a színek nélküli, 
vonalas logót kell használni feketében, fehérben vagy RBc színben 
attól függôen, hogy melyik szín biztosítja a legnagyobb kontrasztot a 
háttérszínhez képest. 
• A keret nélküli logók (C, D, E,), csak fehér háttéren, egyéb társított 
logó nélkül használhatók. A logó szükséges térköze ebben az esetben az 
embléma magasságának min. 50%-a. E variációk csak társított logó nélkül 
használhatók.
• Társított logók (G) használata esetén az alaplogó specifi kációja a 
mérvadó, a technikailag azonos követelményeknek megfelelôen. A logók 
távolsága az alaplogó magasságának 10%-a.
• A társított logó: (H) használata színes háttéren nem megengedett. Ezért a 
logó szélességének megfelelôen 5%-os fehér keretvastagság szükséges.
• Amennyiben a megjelenés nem teszi lehetôvé a kiegészítô elemként 
defi niált szlogen használatát, akkor a szlogennel kötött logó (F) 
megjelenítése kötelezô.
• Ha csak fekete szín áll rendelkezésre, a logókat fehér alapon feketével 
nyomva kell megjeleníteni (G) és fekete kerettel kell körülvenni.

A

B

C

D

E

E

G

  LOGÓ

H

F
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A logó nem megengedett 
felhasználása

• A logón semmilyen torzítást és dimenzióváltást, valamint oldalarány módosítást nem szabad végezni. 
• A logó csak az elôzô oldalon bemutatott változatokban használható, egyéb variánsok alkalmazása tilos. 
• Tiltott más betûtípusok használata. 
• A logó elemei (felirat, grafi kai elemek) önkényesen szét nem választhatók és el nem hagyhatók. 

Új Magyarország

  LOGÓ
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A logó angol nyelvû felhasználása

• Angol nyelvû anyagokon a logó angol verzióját kell alkalmazni. 
• Az angol nyelvû verzió felhasználási és szerkesztési szabályai megegyeznek a magyar nyelvû logónál 
alkalmazottakkal, azzal a különbséggel, hogy a „Development Plan” is Journal betûtípussal írandó. 

  LOGÓ
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A szlogen

• Journal betûtípussal, tetszôleges, a lehetôségekhez mért helyen és méretben, 6°-os elforgatással (a logóhoz kötött 
verziónál nincs elforgatás (-6°)). Rasztermentes esetben fehér vagy Refl exBlue színben, egyéb esetben fehér, Refl exBlue 
glow* használatával a példa szerint.
• Az angol szlogenre ugyanezen szabályok érvényesek.

*Reprodukciója: technikai (trapping, exportálási és postscript hibák) problémák elkerülése végett ajánlott Photoshop fi le készítése. 
Glow paraméterek: átlátszóság 75%, blend: normál, color: C=100, M=73, Y=0, B=2, softer, spread: 0%, size: 35px, range: 50%.
Bizonyos kiadványszerkesztô programokban ez a megoldás is okozhat a végeredményben alátöltési problémát, de ez kikerülhetô, ha a szlogent 
tartalmazó box körvonalán belül a linkelt fájl „alatt” nincs szöveges tartalom.

6°

  KIEGÉSZÍTÔ ELEMEK

Oldalsáv

• Specifi kációja: 
- magasság: a felület magassága 
- vastagság: a vízszintes oldal 2%-ának egész számra kerekített értéke, 
oldalpárok esetében egy oldal értékeit kell alapul venni.
- szín: P Refl exBlue 100%

6°
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Trikolor

  KIEGÉSZÍTÔ ELEMEK

• Specifi kációja: elválasztó szerepet tölt be, image jellegû megjelenéseken használatos. Pozíciója az általános 
arányosítási specifi kációban található.
 - színe: P485, fehér, P355
 - méret: oldalsávtól oldalsávig, a felület teljes szélességében,
 - verziók: az eltérô oldalarányú felületek miatt 3 verzió áll rendelkezésre, 1/3, 2/3 és 3/3. 
 Ezek felhasználása külön jelölve az arculati kézikönyv egyes tételeinél.

1/3

2/3

3/3

Infoblokk

• Elemei: EU és NFÜ logó, valamint infoblokk, opcionálisan a projekt logó is
 - színe: P Refl exBlue, vagy kék háttér esetén fehér
 - méret: az általános arányosítási rendszernek megfelelôen
 - elhelyezés: hirdetési felületek esetében az általános arányosítási rendszernek megfelelôen, kiadványok 
 esetében a B4-en EU logó nélkül, opcionálisan kék háttéren 
 

Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
ÚMFT infovonal: 06 40 638 638
nfu@meh.hu  •  www.nfu.hu

Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
ÚMFT infovonal: 06 40 638 638
nfu@meh.hu  •  www.nfu.hu

Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
ÚMFT infovonal: 06 40 638 638
nfu@meh.hu  •  www.nfu.hu

ÚMFT infovonal:
06 40 638 638
nfu@meh.hu  •  www.nfu.hu

Projekt logó
ha van
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Az arculati elemek több módon reprodukálhatók: 
• direktszínes nyomdai eljárással (fôként ofszet) Pantone®-színekkel; 
• négyszínes nyomdai eljárásnál (fôként ofszet) CMYK értékekkel; 
• monitoron RGB értékekkel. 
Raszterre alkalmatlan reprodukciós eljárás esetén (kis méretû szita- és tamponnyomás, fax, vésés, pecsétnyomó) 
általában a színek nélküli, vonalas logót kell használni feketében, fehérben vagy P RBc színben attól függôen, hogy 
melyik szín tér el jobban az adott háttérszíntôl.

Pantone Refl ex Blue C: 100
M: 73
Y: 0
K: 2

R: 0
G: 74
B: 158

Pantone 355C C: 94
M: 0
Y: 100
K: 0

R: 0
G: 149
B: 52

Pantone 485C C: 0
M: 95
Y: 100
K: 0

R: 227
G: 33
B: 24

Pantone Process Yellow C: 0
M: 0
Y: 100
K: 0

R: 251
G: 233
B: 31

Színspecifi káció

  SZÍNEK
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Futura Light aábcdeéfghiíjklmnoóöôpqrstuúüûvwxyz
 AÁBCDEÉFGHIÍJKLMNOÓÖÔPQRSTUÚÜÛVWXYZ
 0123456789 . , ; : ? ! - _ „ ’ / + * ( ) % @ # $ & × [] {} • – — «» 

Futura Light Oblique aábcdeéfghiíjklmnoóöôpqrstuúüûvwxyz
 AÁBCDEÉFGHIÍJKLMNOÓÖÔPQRSTUÚÜÛVWXYZ
 0123456789 . , ; : ? ! - _ „ ’ / + * ( ) % @ # $ & × [] {} • – — «»

Futura Book aábcdeéfghiíjklmnoóöôpqrstuúüûvwxyz
 AÁBCDEÉFGHIÍJKLMNOÓÖÔPQRSTUÚÜÛVWXYZ
 0123456789 . , ; : ? ! - _ „ ’ / + * ( ) % @ # $ & × [] {} • – — «» 

Futura Book Oblique aábcdeéfghiíjklmnoóöôpqrstuúüûvwxyz
 AÁBCDEÉFGHIÍJKLMNOÓÖÔPQRSTUÚÜÛVWXYZ
 0123456789 . , ; : ? ! - _ „ ’ / + * ( ) % @ # $ & × [] {} • – — «»

Futura Bold aábcdeéfghiíjklmnoóöôpqrstuúüûvwxyz
 AÁBCDEÉFGHIÍJKLMNOÓÖÔPQRSTUÚÜÛVWXYZ
 0123456789 . , ; : ? ! - _ „ ’ / + * ( ) % @ # $ & × [] {} • – — «» 

Futura Bold Oblique aábcdeéfghiíjklmnoóöôpqrstuúüûvwxyz
 AÁBCDEÉFGHIÍJKLMNOÓÖÔPQRSTUÚÜÛVWXYZ
 0123456789 . , ; : ? ! - _ „ ’ / + * ( ) % @ # $ & × [] {} • – — «»

Futura Extra Bold aábcdeéfghiíjklmnoóöôpqrstuúüûvwxyz

 AÁBCDEÉFGHIÍJKLMNOÓÖÔPQRSTUÚÜÛVWXYZ

 0123456789

Futura Extra Bold Oblique aábcdeéfghiíjklmnoóöôpqrstuúüûvwxyz

 AÁBCDEÉFGHIÍJKLMNOÓÖÔPQRSTUÚÜÛVWXYZ

 0123456789 

Journal

Futura normál

Journal aábcdeéfghiíjklmnoóöôpqrstuúüûvwxyz
 AÁBCDEÉFGHIÍJKLMNOÓÖPQRSTUÚÜVWXYZ
 0123456789 . , ; : ? ! - _ „ ’ / + * ( ) % @ # $ & [] {} • – — «» 

  BETÛTÍPUSOK
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Futura Light aábcdeéfghiíjklmnoóöôpqrstuúüûvwxyz

 AÁBCDEÉFGHIÍJKLMNOÓÖÔPQRSTUÚÜÛVWXYZ

 0123456789 . , ; : ? ! - _ „ ’ / + * ( ) % @ # $ & × [] {} • – — «» 

Futura Book aábcdeéfghiíjklmnoóöôpqrstuúüûvwxyz

 AÁBCDEÉFGHIÍJKLMNOÓÖÔPQRSTUÚÜÛVWXYZ

 0123456789 . , ; : ? ! - _ „ ’ / + * ( ) % @ # $ & × [] {} • – — «» 

Futura Book Oblique aábcdeéfghiíjklmnoóöôpqrstuúüûvwxyz

 AÁBCDEÉFGHIÍJKLMNOÓÖÔPQRSTUÚÜÛVWXYZ

 0123456789 . , ; : ? ! - _ „ ’ / + * ( ) % @ # $ & × [] {} • – — «»

Futura Bold aábcdeéfghiíjklmnoóöôpqrstuúüûvwxyz

 AÁBCDEÉFGHIÍJKLMNOÓÖÔPQRSTUÚÜÛVWXYZ

 0123456789 . , ; : ? ! - _ „ ’ / + * ( ) % @ # $ & × [] {} • – — «» 

Futura Bold Oblique aábcdeéfghiíjklmnoóöôpqrstuúüûvwxyz

 AÁBCDEÉFGHIÍJKLMNOÓÖÔPQRSTUÚÜÛVWXYZ

 0123456789 . , ; : ? ! - _ „ ’ / + * ( ) % @ # $ & × [] {} • – — «»

Futura Extra Bold aábcdeéfghiíjklmnoóöôpqrstuúüûvwxyz

 AÁBCDEÉFGHIÍJKLMNOÓÖÔPQRSTUÚÜÛVWXYZ

 0123456789

Futura Extra Bold Oblique aábcdeéfghiíjklmnoóöôpqrstuúüûvwxyz

 AÁBCDEÉFGHIÍJKLMNOÓÖÔPQRSTUÚÜÛVWXYZ

 0123456789 

PC-n, Word és PowerPoint programokhoz, valamint webes felhasználáshoz a Verdana betûcsalád használata java-
solt.

  BETÛTÍPUSOK

Futura condensed
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  ARÁNYOSÍTÁSI RENDSZER

Általános álló, címmel, headline-al,
 stb. kiegészített produkciók 

esetében egyaránt alkalmazott 
specifi káció.

Új Magyarország Fejlesztési Terv
Kiadvány címe
alcím

m
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a
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á
g
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Z

X

Y
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=Z

A kézikönyvben nem bemutatott kiadvány, hirdetés és egyéb felület fajták esetében ezen 
arányosítási, elhelyezési szabályrendszer az irányadó.

=Y

X

A

3A
3A

A
A
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  ARÁNYOSÍTÁSI RENDSZER

Általános álló, egyéb információ 
nélküli produkciók esetében 

egyaránt alkalmazott specifi káció.

m
a
g
a
ss

á
g
/3

Z

Y

A

=Z

=Y

A

3A
3A

A
A

A kézikönyvben nem bemutatott kiadvány, hirdetés és egyéb felület fajták esetében ezen 
arányosítási, elhelyezési szabályrendszer az irányadó.
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  ARÁNYOSÍTÁSI RENDSZER

Általános fekvô, címmel, headline-al, stb. kiegészített 
produkciók esetében egyaránt alkalmazott specifi káció.

m
a
g
a
ss

á
g
/3
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Y
=Z

=Y

A

3A

3A

Általános fekvô, egyéb információ nélküli produkciók 
esetében egyaránt alkalmazott specifi káció.

Új Magyarország Fejlesztési Terv
Kiadvány címe
alcím

m
a
g
a
ss

á
g
/3

Z

X

Y
=Z

=Y

A

3A

3A

X

A kézikönyvben nem bemutatott kiadvány, hirdetés és egyéb felület fajták esetében ezen 
arányosítási, elhelyezési szabályrendszer az irányadó.



– 18 –

  IMAGE FOTÓK

• Az alábbi fényképek használata javasolt, de helyettesíthetô az adott projekt illusztrációival a továbbiakban felsorolt 
megjelenési felületeken

007 032

070 079 049

105 160 204

210 214 219



– 19 –

 I.2. IMAGE FOTÓK

242 259 264

287 322 366

379 389

  PROJEKT FOTÓK

A projekt elôrehaladásának jelentôsebb mérföldköveinél (alapkôletétel, munkaszakaszok, létesítmények átadása, 
projekttáblák, emléktáblák kihelyezése, egyéb események, rendezvények…stb) dokumentációs célból fényképeket kell 
készíteni.

A fényképek minimum mûszaki paraméterei a következôk:

Digitális képkészítés esetén (Ajánlott 5 Megapixeles felbontásra képes digitális fényképezôgép):
Képfelbontás: 2048x1680 pixel (tömörítés nélkül)
Fájlméret: 10 MB

Filmre készülô képek esetén: 10x6-os fi lm

Az így készült fotók használhatóak akár a projekttáblákon illusztrációként, akár nyomdai úton készülô kiadványokban, 
plakátokon.
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Kötelezô tartalmi elemek:
• Projekt megnevezése
• Kedvezményezett megnevezése és adatai
• Támogató szervezet megnevezése (Közremûködô Szervezet)
• Kivitelezô megnevezése és adatai
• Mérnök megnevezése és adatai
• A kivitelezés kezdetének és befejezésének az idôpontja
• A támogatás összege

Kötelezô formai elemek:
• Mérete: 6x3 m
• Új Magyarország Fejlesztési Terv logó
• EU logó és az uniós hozzájárulásra utaló mondat az érintett alap 

megnevezésével a hirdetôtábla 25%-át elfoglaló kék fl ekkben.
• Betûtípus: Futura light és extrabold (RB), mérete a tartalom 

függvénye.
• Oldalsáv, infoblokk, „Post It”, trikolor

Kivitelezés:
• Minden helyszínnél egyedi tervezést igényel (láthatósági 

szempontoknak és környezeti tényezôknek megfelelôen). Az 
alaptábla hagyományos plakátragasztásos technikával készül. 
A „Post It” elem 5 mm vastag Dibont lemez, melyet max. 10 
cm távolságban kell a táblára szerelni, táblanyomással, vagy 
plotterezve.

ERFA fi nanszírozás esetén: „A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési 
Alap társfi nanszírozásával valósul meg.” 
ESZA fi nanszírozás esetén: „A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfi -
nanszírozásával valósul meg.” 
KA fi nanszírozás esetén: „A projekt az Európai Unió támogatásával, a Kohéziós Alap társfi nanszírozásá-
val valósul meg.”

  „A” TÍPUSÚ HIRDETÔTÁBLA

ÚMFT infovonal: 06 40 638 638

0,75m

0,12m

2,8 m 0,36 m

2,
05

 m

0,12m

trikolor 
3/3

0,
12

m

4,2 m

A Kedvezményezettek a táblák (A és B típusú Hirdetôtábla, Tájékoztatási tábla „C” tapus, Emlékeztetô tábla „D” típus) 
helyes alkalmazására vonatkozó kérdéseikkel a pályázat lebonyolításában résztvevô Közremûködô Szervezethez 
fordulhatnak
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Kötelezô tartalmi elemek:
• Projekt megnevezése
• Kedvezményezett megnevezése és adatai
• Támogató szervezet megnevezése (Közremûködô 

Szervezet)
• Kivitelezô megnevezése és adatai
• Mérnök megnevezése és adatai
• A kivitelezés kezdetének és befejezésének az idôpontja
• A támogatás összege

Kötelezô formai elemek:
• Mérete: 3x1.5 m
• Új Magyarország Fejlesztési Terv logó
• EU logó és az uniós hozzájárulásra utaló mondat az 

érintett alap megnevezésével a hirdetôtábla 25%-át 
elfoglaló kék fl ekkben.

• Betûtípus: Futura light és extrabold (RB), mérete a tartalom 
függvénye.

• Oldalsáv, infoblokk, „Post It”, trikolor
Kivitelezés:

• Minden helyszínnél egyedi tervezést igényel (láthatósági 
szempontoknak és környezeti tényezôknek megfelelôen). 
Az alaptábla hagyományos plakátragasztásos technikával 
készül. A „Post It” elem 5 mm vastag Dibont lemez, 
melyet max. 10 cm távolságban kell a táblára szerelni, 
táblanyomással, vagy plotterezve.

ERFA fi nanszírozás esetén: „A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regio-
nális Fejlesztési Alap társfi nanszírozásával valósul meg.” 
ESZA fi nanszírozás esetén: „A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociá-
lis Alap társfi nanszírozásával valósul meg.” 
KA fi nanszírozás esetén: „A projekt az Európai Unió támogatásával, a Kohéziós Alap 
társfi nanszírozásával valósul meg.”

  „B” TÍPUSÚ HIRDETÔTÁBLA

ÚMFT infovonal: 06 40 638 638

0,37m

0,06m

1,4 m 0,18 m

1,
02

 m

0,06m

trikolor 
3/3

0,
06

m

2,1 m

A Kedvezményezettek a táblák (A és B típusú Hirdetôtábla, Tájékoztatási tábla „C” tapus, Emlékeztetô tábla „D” típus) 
helyes alkalmazására vonatkozó kérdéseikkel a pályázat lebonyolításában résztvevô Közremûködô Szervezethez 
fordulhatnak
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  TÁJÉKOZTATÁSI TÁBLA „C” TÍPUS

Kötelezô tartalmi elemek:
• Projekt megnevezése 
• Projekt idôtartama
• Kedvezményezett megnevezése és adatai
• A projekt támogatásának összege

Kötelezô formai elemek:
• Mérete: A/2 (420 x 594 mm)
• Új Magyarország Fejlesztési Terv logó
• EU logó és az uniós hozzájárulásra utaló 

mondat az érintett alap megnevezésével a 
hirdetôtábla 25%-át elfoglaló kék fl ekkben.

• Betûtípus: Futura light és extrabold (RB), 
mérete a tartalom függvénye.

• Oldalsáv
• Infoblokk
• Trikolor

Kivitelezés:
• Papír alapon, négy színes nyomással, 

bekeretezve. Amennyiben az emlékeztetô 
tábla mûemlék jellegû és/vagy olyan 
épületre kerül amelynek külleme azt 
megkívánja, a tábla készülhet rézbôl, 
gravírozással megmunkálva. Ez esetben el 
lehet tekinteni a színes kivitelezéstôl.

25%
30%

25%
30%

A Kedvezményezettek a táblák (A és B típusú Hirdetôtábla, Tájékoztatási tábla „C” tapus, Emlékeztetô tábla „D” típus) 
helyes alkalmazására vonatkozó kérdéseikkel a pályázat lebonyolításában résztvevô Közremûködô Szervezethez 
fordulhatnak



– 23 –

  EMLÉKEZTETÔ TÁBLA „D” TÍPUS

Kivitelezés:
• Méret: minimun A4, max. A1.
• Anyag: fehér, vagy transzparens plexi
• Megmunkálás: táblanyomóval, vagy 

fóliázva, színesben. Amennyiben az 
emlékeztetô tábla mûemlék jellegû és/vagy 
olyan épületre kerül amelynek külleme 
azt megkívánja, a tábla készülhet rézbôl, 
gravírozással megmunkálva. Ez esetben el 
lehet tekinteni a színes kivitelezéstôl.

Kötelezô tartalmi elemek:
• Projekt megnevezése
• A projekttámogatás összege

Kötelezô formai elemek:
• Új Magyarország Fejlesztési Terv logó
• EU logó és az uniós hozzájárulásra utaló 

mondat az érintett alap megnevezésével 
az emlékeztetô tábla 25%-át elfoglaló kék 
fl ekkben.

• Az emléktáblán az Irányító Hatóság/ 
Közremûködô Szervezet logója nem 
tüntethetô fel

• Oldalsáv
• Trikolor
• Betûtípus: Futura light és extrabold 

(RB), mérete a táblaméret és a tartalom 
függvénye.

25%
30%

25%
30%

A Kedvezményezettek a táblák (A és B típusú Hirdetôtábla, Tájékoztatási tábla „C” tapus, Emlékeztetô tábla „D” típus) 
helyes alkalmazására vonatkozó kérdéseikkel a pályázat lebonyolításában résztvevô Közremûködô Szervezethez 
fordulhatnak
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  PROJEKTHIRDETÉSEK

  PROJEKTESEMÉNY MEGHÍVÓ

Egyéb kommunikációs tevékenység
A kedvezményezetteknek projektjük népszerûsítése érdekében 
lehetôségük van egyéb kommunikációs aktivitásra is, amelyek 
megtervezéséhez segítséget nyújt a „Kedvezményezettek tájékoztatási 
kötelezettségei” címû útmutató (www.nfu.hu). A projekt kapcsán 
megvalósított bármilyen kommunikációs aktivitás esetében igazodni kell a 
jelen Arculati Kézikönyvben foglaltakhoz. Segítségül íme néhány példa:

Kötelezô tartalmi elemek:
• Projekt megnevezése 
• Projektesemény megnevezése
• Kedvezményezett megnevezése

Kötelezô formai elemek:
• Új Magyarország Fejlesztési Terv logó
• Európai uniós zászló és az uniós hozzájárulásra 

utaló mondat az érintett alap megnevezésével, 
amelybôl a projekt fi nanszírozása történik.

• Betûtípus: Futura light és extrabold (RB), mérete a 
táblaméret és a tartalom függvénye.

• Oldalsáv, trikolor (3/3)
• Szerkesztési útmutató a kézikönyv vonatkozó 

fejezetében.

Kötelezô tartalmi elemek:
• Projekt megnevezése 
• Kedvezményezett megnevezése

Kötelezô formai elemek:
• Új Magyarország Fejlesztési 

Terv logó, EU logó, infoblokk, 
projektlogó ha van, trikolor.

• Európai uniós zászló és az uniós 
hozzájárulásra utaló mondat az 
érintett alap megnevezésével, 
amelybôl a projekt fi nanszírozása 
történik.

• Szerkesztési útmutató a kézikönyv 
vonatkozó fejezetében.
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  PROJEKT KIADVÁNY, TÁJÉKOZTATÓ

Kötelezô tartalmi elemek:
• Projekt megnevezése és adatai
• Kedvezményezett megnevezése és adatai

Kötelezô formai elemek:
• Új Magyarország Fejlesztési Terv és EU logó, valamint infoblokk, trikolor (2/3) a kiadvány/tájékoztató 

anyag elsô borítóján
• EU logo és az uniós hozzájárulásra utaló mondat az érintett alap megnevezésével, amelybôl a projekt 

fi nanszírozása történik a kiadvány/tájékoztató anyag elsô borítóján
• Szerkesztési útmutató a kézikönyv vonatkozó fejezetében.

Belív kötelezô formai elemek:
• Oldalsáv, betûtípus

Új Magyarország Fejlesztési Terv Része
Egy téma

Ed tat augait elis non heniam at, vullamet, quisl exer ipsummo dionsen ismolessim dolore miniam dolore 
magna conulputpat. Et adipsum quipis nos nos amcommy nostie dolore exerillandip esectet, velis et num 
vel enissequat. Dui tionse molore core delisi blam, core esequi blamet irit la at velit in ut vullaorpero de-
liquat. Duiscing exerilit vullam verat. Or iril in vel del il ulput dolore digna ad er aliquat, consenim quis 
dolessendit wisl iliquis nisis estionse doloborem eu facin hendit lummy nit, quiscipit vent do dignibh ea 
aut vent nibh erat augue er sis do dolorem enim zzrit, se ea facidui pissectem volor sum zzriure etummod 
ercilisim iure cor augait, sectem nulla facilit erat la faciliquisi.

Gait in hent in ullan hendignim ilisci te volore doluptat ullut veliquis etue tisim ex exercincip euis nullan veliqui 
blan heniam, consed exer secte tie tatuer sum veriliquisl er autpat eugue doluptatis amet am adit, qui bla alit lor-
eet ad el inci tat. Vel ullaore riuscilit utem eum dolorper suscilit, quis nonseniamet el iuscidunt ad mod tatin henis 
nulputa tumsan et laore delesecte tem iriliquat er augiat, veliquatisis dipis nim dipit utpat. Onseniam dolorem 
erit at venibh enit wis nullut adiamco nsecte dunt lortie magnim quat. Iduipis esequat lum irilluptatue dolobortis 
enit luptate feuisl dolummodolor summy nit iustin utatum ad min er iril iliquatum dolestrud eu feugue exerilit lore 
facipsum nissi bla feu feugiat. Dolut am vullaorem nibh exeraese modolenisis accum non vullum zzrit wis dolore 
molorem am, cor aliquat wis dolupta tionsequam, velestinci eugue feugiam consed ming eum velit veliquismod 
magna facing eugait praesto dunt wismodo lessis accum er alit, con veliqua tumsan et wisim adip ea core 
dolorper sectet nulput ationsed ero od exerat ulla consequam ex el dipit vel ero con henis nim quatum incipis 
aut in utet esto commodio eugait la augiatie dolore modit at la alis acipit lobore velit augait dolore molestie do 
od min et nonsecte dolobore commolore facipissi.
Am zzriusto enisci eros ad tet nostrud dipit niatincip el dolor adignia mconsenim ad enis accum dolore vera-
esequam, vero od magna feugue miniamcommy nullutet ut eugueriure facidunt lutpat. Duiscillaor sequat wis ad 
deliquatum dolessequip euguer sit nit praesecte eum ipsuscilit alit aute eugue dit lortis niam, quis dolore commy 
nim velesto consecte digna faccumm odipit aut irilisit praesto corperostrud dunt in er adiat. Ulla aliquam consequ 
ismodig niscing et, suscilla aliquipsum aliquisl ipsumsandion ute eliquat. Oborem num dolore minis duiscilit delis 
eugait, veliqui bla augue faccum vulput adip ea facipissi.
Ut wisit ut lan henis auguero exeros dipit ipit nos nostisisit ametum iustrud dio eu feum zzriustrud mincil ut prat ver 
se del doluptat il utet iriure dolobor amcorting ex eu feum quat lum vel etuer sum nibh eugait nullan vel ute tisim 
augait lore euisl do conum dio odignibh ea acilit il dit irit, vullutpat, sum dolor at.
Agnim ver senim quametuer iurerostrud exeriure min ese tat ad min ut landipisl dunt iurem zzrilit, quisl iure mo-

Gait in hent in ullan hendignim ilisci te volore

Doluptat ullut veliquis etue tisim ex exercincip euis nullan veliqui blan heniam, consed 
exer secte tie tatuer sum veriliquisl er autpat eugue doluptatis amet am adit, qui bla 
alit loreet ad el inci tat. Vel ullaore riuscilit utem eum dolorper suscilit, quis nonsenia-
met el iuscidunt ad mod tatin henis nulputa tumsan et laore delesecte tem iriliquat er 
augiat, veliquatisis dipis nim dipit utpat. 

Onseniam dolorem erit at venibh enit wis nullut adiamco nsecte dunt lortie magnim 
quat. Iduipis esequat lum irilluptatue dolobortis enit luptate feuisl dolummodolor summy 
nit iustin utatum ad min er iril iliquatum dolestrud eu feugue exerilit lore facipsum nissi 
bla feu feugiat. Dolut am vullaorem nibh exeraese modolenisis accum non vullum zzrit 
wis dolore molorem am, cor aliquat wis dolupta tionsequam, velestinci eugue feugiam 
consed ming eum velit veliquismod magna facing eugait praesto dunt wismodo lessis 
accum er alit, con veliqua tumsan et wisim adip ea core dolorper sectet nulput ationsed 
ero od exerat ulla consequam ex el dipit vel ero con henis nim quatum incipis aut in 
utet esto commodio eugait la augiatie dolore modit at la alis acipit lobore velit augait 
dolore molestie do od min et nonsecte dolobore commolore facipissi.
Agnim ver senim quametuer iurerostrud exeriure min ese tat ad min ut landipisl dunt 
iurem zzrilit, quisl iure modolor perat.
Te feu feuipit praesent velit prat nit wisci blaorem nulla facilit nulla facidunt dolent at 
dolenibh esed eu feu facinci liquate dolorer sisl ute con el dionsed tio odolor sit dio 
eugiatis eumsandre tet adit, quatem dit delesectet, commoloreet atie molut la faccum 
eu facidunt prat. Ut laore duiscing ea faccum zzrit at iustio dolor sit do Tummy nim 
zzrillaore dunt lam, vulluptat alis nosto dignim ex eum exero ex ero ero dip essed ea 
cor in ute magnis nibh eraessim velismo lorerat in exero euissi.

• Summy nis at. Ut lorem doloreet prat, quis alit lan et la consendre feum nit autpat.
• Is et aci ex ex ex ero dio od mod magnismolor aliquisi.
• Dit, quis dolor irit ulputpat alit, consed te el dunt ut vulla facipsustrud minit la facilit iustie 
• Velissenit, velendignim incilit ip essit lut et, cor alit, sim quipisl ut lor autpate 
• Eum zzrit nulland iatumsan et ipis dolent enibh euipit lor sim vel deliquipsum dolesed te delit utpat ate tat auguer sumsan velent 

num vel utatie dio er incilisci ea feugait inisim veriustrud mincin ullan eugue vel el iure magnim nim dolobore duismod dolesse 
magnim zzriusci tie coreriure faci ex erat loreet vel duis nostrud eliquisi.

Gait in hent in ullan hendignim ilisci te volore

Doluptat ullut veliquis etue tisim ex exercincip euis nullan veliqui blan heniam, consed 
exer secte tie tatuer sum veriliquisl er autpat eugue doluptatis amet am adit, qui bla 
alit loreet ad el inci tat. Vel ullaore riuscilit utem eum dolorper suscilit, quis nonsenia-
met el iuscidunt ad mod tatin henis nulputa tumsan et laore delesecte tem iriliquat er 
augiat, veliquatisis dipis nim dipit utpat. 

Onseniam dolorem erit at venibh enit wis nullut adiamco nsecte dunt lortie magnim quat. Iduipis esequat lum irilluptatue dolobortis enit lup-
tate feuisl dolummodolor summy nit iustin utatum ad min er iril iliquatum dolestrud eu feugue exerilit lore facipsum nissi bla feu feugiat. Dolut 
am vullaorem nibh exeraese modolenisis accum non vullum zzrit wis dolore molorem am, cor aliquat wis dolupta tionsequam, velestinci 
eugue feugiam consed ming eum velit veliquismod magna facing eugait praesto dunt wismodo lessis accum er alit, con veliqua tumsan 
et wisim adip ea core dolorper sectet nulput ationsed ero od exerat ulla consequam ex el dipit vel ero con henis nim quatum incipis aut 
in utet esto commodio eugait la augiatie dolore modit at la alis acipit lobore velit augait dolore molestie do od min et nonsecte dolobore 
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  HONLAP

Kötelezô formai és tartalmi elemek:
• Új Magyarország Fejlesztési Terv logó
• EU logó és az uniós hozzájárulásra utaló 

mondat az érintett alap megnevezésével, 
amelybôl a projekt fi nanszírozása történik.

• Projekt neve
• Projekt leírás (általános leírás, mûszaki 

adatok)
• Kedvezményezett neve és elérhetôsége
• Közremûködô szervezet neve és 

elérhetôsége
• Hiperhivatkozás a Nemzeti Fejlesztési 

Ügynökség, az Irányító Hatóság és a 
Közremûködô Szervezet honlapjára jól 
látható helyen


