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Bevezetés

I. Grafikai szabályok

Az Európai Unió számos olyan programmal rendelkezik, amelyek az EU-n belüli és kívüli, különféle
területeken működő projektek és kezdeményezések
támogatására jöttek létre. 2012-től kezdődően ezek
a programok fokozatosan kivonják meglévő logóikat,
és a következő programokra már nem hoznak létre
új logókat.

Az európai embléma sokszorosításának szabályai az
intézményközi kiadványszerkesztési útmutatóban
találhatók.

A programok nevét, mint pl. Horizont 2020, Erasmus
mindenkinek, Európai hálózatfinanszírozási eszköz
stb. verbális márkanévként kell használni, azaz
szabályozott vizuális jelzés vagy logó nélkül kell
rájuk hivatkozni.
A Bizottság szolgálatai, amikor az uniós programokról kommunikálnak, a Bizottság vizuális arculatát
szabályozó iránymutatásokat fogják alkalmazni.
Az uniós alapok kedvezményezettjei az uniós programok keretében kapott támogatás hangsúlyozására kommunikációjuk során az európai emblémát használják.
Ennek az útmutatónak az a célja, hogy az uniós
alapok kedvezményezettjei és az uniós programokról kommunikáló egyéb harmadik felek számára
ismertesse, hogy az uniós finanszírozást hangsúlyozó szöveg mellett hogyan lehet használni az
Európai Unió emblémáját.

http://publications.europa.eu/code/hu/hu-5000100.htm
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II. Az uniós finanszírozást
hangsúlyozó szöveg
alkalmazása

Alapszabályok

A kedvezményezetteknek gyakran szabályzatban vagy
szerződésben előírt kötelességük nyilvánosan is megemlíteni az Európai Uniótól származó támogatást. Ez
a szakasz a teljesség igénye nélkül felsorol néhány
példát arra, hogy az uniós finanszírozásról folytatott
kommunikáció során hogyan kell a szöveget és uniós
emblémát együtt használni.

Az EU emblémájával együtt használt betűtípus a
következők egyike lehet: Arial, Calibri, Garamond, Trebuchet, Tahoma, Verdana. Dőlt és félkövér betűk, valamint betűeffektek nem használhatók.

Az uniós finanszírozásról szóló kommunikáció preferált
változata az, hogy az uniós emblémát használó kommunikációs anyagon az uniós embléma mellett feltüntetik „az Európai Unió finanszírozásával” vagy „az
Európai Unió társfinanszírozásával” szöveget. Az uniós
program nevét (lásd az IV. szakaszt) csak akkor kell
használni, ha a célközönség szempontjából releváns.

Az Európai Unió
finanszírozásával

Ezt a projektet az Európai
Unió társfinanszírozza

Az uniós embléma magassága legalább 1 cm.
Az Európai Unió nevét mindig teljes egészében ki kell írni.

A szövegnek az EU emblémához viszonyított elhelyezkedésére nincs különleges előírás, de a szöveg semmilyen
formában sem érintkezhet az emblémával.
A használt betűméretnek arányosnak kell lennie az
embléma méretével.
A betű színe a háttértől függően a kék („reflex blue”,
mint az uniós zászlóé), fekete vagy fehér.

Az Európai Unió
társfinanszírozásával

Ezt a projektet az Európai
Unió finanszírozza
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Példák a helytelen használatra
1. A
 szöveg érintkezik az uniós
emblémával

Az Európai Unió finanszírozásával

2. A
 szöveg mérete aránytalanul nagyobb
az uniós emblémánál
Az Európai Unió finanszírozásával

3. A
 szöveg nem fekete, fehér vagy kék
(„reflex blue”)

Az Európai Unió
finanszírozásával

4. A betűtípus nem Arial, Calibri,
Garamond, Trebuchet, Tahoma
vagy Verdana

Az Európai Unió
finanszírozásával
5. Betűeffektek használata

Az Európai Unió
finanszírozásával

6. Az Európai Unió neve nincs teljes
egészében kiírva

Az EU finanszírozásával
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III. Az EU programja és az uniós
embléma együttes használata

Alapszabályok

Az uniós program neve feltüntethető az EU emblémája
mellett, nem szabad azonban az EU emblémájának és
a program nevének felhasználásával grafikus jelzést
(azaz logót) készíteni.

Az Európai Unió nevét mindig a program vagy alap
nevével együtt kell használni, és teljes egészében ki
kell írni.

Ez a szakasz a teljesség igénye nélkül felsorol néhány
példát arra, hogy egy adott program keretében szerzett támogatásról folytatott kommunikáció során
hogyan kell az uniós program nevét és az uniós emblémát együtt használni.

Az uniós embléma magassága legalább 1 cm.

Az EU emblémájával együtt használt betűtípus a
következők egyike lehet: Arial, Calibri, Garamond,
Trebuchet, Tahoma, Verdana. Dőlt és félkövér betűk,
valamint betűeffektek nem használhatók.
A szövegnek az EU emblémához viszonyított elhelyezkedésére nincs különleges előírás, de a szöveg semmilyen módon sem érintkezhet az emblémával.
A használt betűméretnek arányosnak kell lennie az
embléma méretével.
A betű színe a háttértől függően a kék (reflex blue, mint
az uniós zászlóé), fekete vagy fehér.

Az Európai Unió
MEDIA programjának
támogatásával

Az Európai Unió
Progress mikrofinanszírozási
eszközének támogatásával

Ezt a projektet az Európai
Unió Európai Regionális
Fejlesztési Alapja támogatja

Az Európai Unió Horizont 2020
keretprogramjának társfinanszírozásával

Az Európai Unió
„Európai hálózatfinanszírozási eszköz”
programjának finanszírozásával
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Példák helytelen használatra
1. A szöveg érintkezik az uniós emblémával
Az Európai Unió Horizont 2020
keretprogramjának
finanszírozásával

2. A
 szöveg mérete aránytalanul nagyobb
az uniós emblémánál

Az Európai Unió
MEDIA programjának
támogatásával
3. A
 szöveg nem fekete, fehér vagy kék
(„reflex blue”)

Az Európai Unió Európai Szociális
Alapjának finanszírozásával

4. A betűtípus nem Arial, Calibri, Garamond,
Trebuchet, Tahoma vagy Verdana

A z Európai Unió MEDIA
programjának támogatásával
5. Betűeffektek használata

Az Európai Unió Kreatív
Európa programjának
finanszírozásával

6. Az Európai Unió neve nincs teljes
egészében kiírva

A Kohéziós Alap
finanszírozásával
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IV. Az uniós programok harmadik
felek általi népszerűsítése
Az uniós programok és alapok népszerűsítőinek kommunikációjuk során meg kell említeniük a program
nevét vizuális jelzés (logó) használata nélkül.
Ha grafikus jelzés használata válik szükségessé (pl.
épületeken tábla elhelyezése), az uniós emblémát a
program nevével együtt kell használni . A szöveg emblémához viszonyított elhelyezkedésére és a betűtípus
használatára nincs előírás. A betartandó szabályok a
következők:
• A
 használatra javasolt betűtípusok az Arial, Calibri,
Garamond, Trebuchet, Tahoma és Verdana. Dőlt és
félkövér betűk, valamint betűeffektek nem használhatók.
•A
 szöveg semmilyen formában sem érintkezhet az
uniós emblémával.
•A
 szöveg és az uniós embléma méretének egymással arányosnak kell lenniük.

Az egész életen át tartó
tanulás programja

A Fenntartható
Energia programja

LIFE
program

Erasmus Mundus Az Európai Unió
programja

Az uniós embléma az uniós programok népszerűsítői által készített kommunikációs anyagokon feltüntethető.
Az uniós embléma elhelyezkedése nem nyújthatja azt
a benyomást, hogy a népszerűsítő harmadik fél az
uniós intézményekhez tartozik. Ezért ajánlott, hogy
az uniós embléma a harmadik fél logójától kellő távolságban helyezkedjen el.
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V. Igazgatási megállapodás az
Európa Tanáccsal az európai
embléma harmadik felek által
történő felhasználásáról
(Az Európai Unió Hivatalos Lapja - 2012/C 271/04)

Általános elv
Bármely természetes vagy jogi személy („felhasználó”)
használhatja az európai emblémát vagy annak elemeit az alábbi felhasználási feltételekre figyelemmel.

Felhasználást szabályozó feltételek
Az európai embléma és/vagy elemei felhasználhatók,
függetlenül attól, hogy a felhasználás nonprofit vagy
kereskedelmi jellegű, feltéve, hogy:
•
e felhasználás nem kelti azt a hamis benyomást
vagy feltételezést, hogy a felhasználó kapcsolatban
áll az Európai Unió vagy az Európa Tanács bármely
intézményével, testületével, hivatalával, ügynökségével vagy szervével;
• a felhasználás nem kelti azt a téves meggyőződést a
közvéleményben, hogy a felhasználó az Európai Unió
vagy az Európa Tanács bármely intézménye, testülete, hivatala, ügynöksége vagy szerve által nyújtott támogatásban, szponzorálásban részesül, illetve
elnyerte az említettek jóváhagyását vagy egyetértését;
• a felhasználás nem kapcsolódik olyan célhoz vagy
tevékenységhez, amely összeegyeztethetetlen az
Európai Unió vagy az Európa Tanács céljaival és elveivel, vagy egyéb módon jogszerűtlen.

Védjegy és kapcsolódó kérdések
Az európai embléma előző szakaszban szereplő feltételekkel összhangban történő felhasználása nem jelent
beleegyezést abba, hogy az emblémát vagy annak
utánzatát védjegyként vagy egyéb szellemi tulajdonjogként lehessen felhasználni. Az Európai Bizottság és
az Európai Tanács továbbra is szellemi tulajdonjogként
(vagy azok részeként) ellenőrzi az európai embléma
vagy annak egy része bejegyzésére irányuló kérelmeket, összhangban a vonatkozó jogi rendelkezésekkel.

Jogi felelősség
Az európai emblémát vagy annak elemeit használni
szándékozó valamennyi felhasználó ezt saját jogi
felelősségére teheti meg. A felhasználók felelősek
valamennyi visszaélésszerű felhasználásért és az ilyen
felhasználásból fakadó esetleges sérelmekért, a tagállamok vagy bármely harmadik ország rájuk alkalmazandó joga szerint.

A visszaélés bíróság előtti megtámadásának joga
A Bizottság fenntartja a jogot arra, hogy saját kezdeményezésére vagy az Európa Tanács kérésére a tagállamok vagy valamely harmadik ország bíróságain pert
indítson valamennyi olyan felhasználás tekintetében,
• amely nem tesz eleget az itt meghatározott feltételeknek, vagy
• 
amelyet a Bizottság vagy az Európa Tanács
visszaélésszerűnek ítél.

VI. Kapcsolat
Ha bármilyen kérdése merülne fel az uniós embléma
uniós programokkal összefüggésben való használatával kapcsolatban, kérjük, a következő e-mail címre
írjon: comm-visual-identity@ec.europa.eu

