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Bevezetés
Egységes grafikai arculat

Az EPP európai parlamenti képviselőcsoportja arculati kézikönyvének célja, hogy 
az egyértelmű vizuális identitás érdekében biztosítsa a kommunikációs eszközök 
(online, nyomtatott anyagok és egyéb eszközök) grafikai egységességét. A képvi-
selőcsoport grafikai megjelenítésre vonatkozó útmutatásai összhangban állnak 
az Európai Néppárt (EPP) vizuális identitásával.

Az útmutató meghatározza az alábbiakat:

  • a logó: színei, elhelyezése, méretei, különböző nyelvi változatai, variációk fehér 
és színes háttérrel, más logókkal való együttes alkalmazása stb;

  • az alkalmazott betűtípusok;

  • a különféle tájékoztató anyagokhoz tartozó színskálák;

  • a képek és illusztrációk kiválasztására irányadó elvek.

Arra törekedtünk, hogy ez az útmutató minél átfogóbb legyen, és a lehető legtöbb 
olyan környezettel foglalkozzon, ahol a grafikai elemek használatával kapcsolatos 
szabályokat alkalmazni kell, ugyanakkor elegendő mozgásteret hagyjon a fejlődés-
re és arra, hogy az EPP Képviselőcsoport által készített kommunikációs eszközök 
széles körét felölelje.

Ez az útmutató referenciadokumentumnak tekintendő az EPP Képviselőcsoporttal 
együttműködő tervezők és tipográfusok számára. Ezenkívül alapul szolgál azok-
hoz a mintasablonokhoz, amelyek az EPP Képviselőcsoporton belül kiadott külön-
böző hírlevelekhez készülnek.
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Bevezetés
Egységes arculat

Útmutatások – egységes arculat a kommunikációban; miért fontos ezt 
tiszteletben tartani?

Ez a dokumentum segít:

1. Megérteni, hogy kik vagyunk
Tudja meg, mitől vagyunk egyediek, miben látunk lehetőséget, hogyan 
dolgozunk és mindez miért fontos.

2. Megismerni márkánk elemeit
Ismerkedjen meg azokkal a márkaelemekkel, amelyek használatával 
megkülönböztetjük magunkat más politikai családoktól és kapcsolatot 
teremtünk a nyilvánossággal.

3. Kiszolgálni a kommunikációs igényeket
Ezen elemek használatával eredményesen hozhat létre és kezelhet 
márkajelzéssel ellátott alkalmazásokat az egész szervezeten belül.
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Bevezetés
Közös logó

Közös logó az EPP politikai családjának

Az Európai Néppárt egy gazdag és nagy múltú, és hasonló jelenű politikai család. 
Az emberek, a közös múlt és a közös feladatok által szoros egységbe forrva 
a képviselőcsoportot különböző, az EPP sokszínűségét tükröző szervezetek 
alkotják. Az elmúlt évtizedekben ezek a szervezetek különböző logókat, 
betűtípusokat és grafikus szimbólumokat használtak kommunikációjuk során.

Ma az EPP ökoszisztémájának különböző részei számos fronton működnek 
együtt, ezt az egységet pedig egy közös logó használatával vizuálisan is 
meg kívánják jeleníteni az EPP két legfontosabb szervezetében: a pártban 
és a képviselőcsoportban. Ez kulcsfontosságú az EPP mint átfogó szövetség 
egységének és következetességének előmozdításához, és arra is módot 
ad, hogy a nyilvánosság az EPP-re egy közös célokkal és elképzelésekkel 
rendelkező, egységes szervezetként tekintsen. Fontos lépés ahhoz is, hogy az 
EPP-t egy erős és érthető márkává tegyük.

yepp
youth of the european people’s party

ppe
evp

group in the committee of the regions

epp
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Márkánk hangja

• Ne vigye túlzásba a politikai zsargon használatát – ha arra mégis szükség 
van, az érthetőség kedvéért adja meg a megfelelő kontextust.

• Ne ködösítsen a lényeget illetően.
• Ne tűnjön szakmaiatlannak vagy túlzottan érzelmesnek, de mutasson 

törődést.

•  Közönségéhez közvetlenül szóljon, használjon személyes névmásokat, 
ha ez lehetséges.

• Elbeszéléskor cselekvő szerkezetet használjon szívélyes, emberi 
hangnemben, érdemi társalgást folytasson.

• Legyen tömör, a címben a fő mondanivalóra szorítkozzon, a másodlagos 
kérdéseket a szövegtörzsben taglalja.

Megközelíthető

• Kerülje az európai polgárokat érintő problémák eljelentéktelenítését.
• Ne használjon olyan határozószókat és nyomatékosító szókat, mint a 

„nagyon” vagy az „igazán”.
• Ne keltse az erőltetett lelkesedés látszatát felesleges melléknevekkel vagy 

felkiáltójelekkel.

• A cselekvő szerkezet használatával érthetőbb és tömörebb lesz 
mondanivalója.

 • Cselekvő: a párt növelte tagjainak számát.
 • Szenvedő: a párt tagjainak száma növelésre került.
• Mondatainak megfogalmazásakor és abban, ahogy mondandója 

tárgyához viszonyul, legyen emberi és figyelmes.
• Amikor csak lehetséges, a polgárokról második és ne harmadik 

személyben beszéljen, pl. „Önök” „ők” helyett.

Optimista és figyelmes

• Ne okítsa ki és ne beszéljen leereszkedően közönségével.
• Ne gondolja, hogy mindenki megérti, amit mond, vagy hogy egyetért 

mondandójával.
• Bármilyen írás megfogalmazásakor az EU-t tartsa szem előtt, a 

kommunikációnak a lehető legszélesebb tömegeket kell megcéloznia.
• Ne térjen el az üzenet céljától és tárgyától.

• Legyen széles látókörű, a tágabb összefüggésekre összpontosítson, 
legyen tudatában annak, hogy a kommunikáció széles tömegekhez jut el.

• Tartsa mindig szem előtt, hogy mi az EPP-nél hiszünk az emberekben és 
abban, hogy közösen kell megoldást találnunk.

 • Beszéljen többes számban, például „mi”, „minket”, „nekünk” stb.
• Olyan nyelvezetet használjon, amely egyszerre intuitív és közvetlen.

Együttműködő
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Erő a következetességben
Az EPP Képviselőcsoport következetes arculatának kialakítását 
és identitásának megerősítését különféle márkaelemek segítik.

Logó Színskála Alsor

Európai Parlament

Grafikai elemekMintázatTipográfia
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Vizuális identitás
Az EPP Képviselőcsoport logója

1

1

2

2

Ahol csak lehetséges, ez a logótípus használandó

A logó minimális mérete: A logó határzónája (üresen 
hagyott rész):

A képjel minimális mérete:

Az interneten

Nyomtatásra szánt grafikai elemként

Képjel: díszítőelemként vagy ikonként (közösségi média, favicon stb.) használ-
ható kizárólag az EPP kék színű hátterén vagy az EPP mintázatán.

A hivatalos név használata

Az EPP Képviselőcsoportra való utaláskor az EPP betűi, valamint a 
Képviselőcsoport kezdőbetűje nagybetűvel írandó. 

© XXXX-2015 EPP Képviselőcsoport. Minden jog fenntartva.

Az „EPP Képviselőcsoport” használata
Ne használjon végig nagy- vagy kisbetűt a teljes megnevezésben.

Lorem ipsum dolor sit amet EPP Képviselőcsoport.
Lorem ipsum dolor sit amet EPP KÉPVISELŐCSOPORT.
Lorem ipsum dolor sit amet epp képviselőcsoport.

Hivatkozás (eppgroup.eu) esetén végig kisbetűt használjon.

Lorem ipsum dolor sit amet eppgroup.eu
Lorem ipsum dolor sit amet EPPGROUP.eu

Üresen hagyott rész

A logó körül egy minimális területet üresen 
kell hagyni, hogy az elkülönüljön más grafikai 
elemektől. Ez a határzóna segít megőrizni a 
logó olvashatóságát, és a vizuális hatásról is 
gondoskodik.

Az üresen hagyott rész a logó minden oldalán 
szabványosan legalább akkora, mint az „e” betű 
magassága az EPP szóban.

Minimális méret

A logót úgy tervezték, hogy az a legtöbb méretben 
olvasható legyen. A kisebb alkalmazásoknak 
megfelelő átméretezéskor azonban figyelemmel 
kell lenni a korlátozott olvashatóságra.
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Vizuális identitás
A logó változatai

Fehér háttéren, tiszta szürke háttéren és 
képeken használandó.

Egyszínű Pantone:  3015 C

Monokróm

A fehér színű logó csak az EPP kék színű hátterén vagy az 
EPP mintázatán, illetve képeken használható.
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Vizuális identitás
A logó helytelen használata

Megjegyzés: Kérjük, vegye figyelembe, hogy a logónak több (szín- és nyelvi) 
változata is létezik. Ha más nyelven kívánja használni a logót, az alábbi 
linken letöltheti az Ön által keresett változatot. Kérjük, ne változtassa meg 
a logót. Használja úgy, olyan formában, ahogy azt megadják.

www.eppgroup.eu/logos 

Ne változtassa meg a logó különböző 
elemeinek elhelyezését.

Ne forgassa el a logót. Ne hagyja le az „epp” szót. Ne változtassa meg a betűtípust.

Ne döntse meg és ne próbálja meg 3 
dimenzióssá tenni a logót.

Ne változtassa meg a logó színét. Ne használjon semmilyen effektust.

 group
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Vizuális identitás
Más logókkal való együttes alkalmazás

Együttes alkalmazás:
Jóllehet a logónak három változata létezik, és mérete a különböző nyelvek 
esetében arányosan változhat, nem lehet kisebb a körülötte lévő többi 
logónál.

Kivételek:
Ha az EPP Képviselőcsoport logóját egy harmadik fél honlapján kívánják 
felhasználni, vagy más logókkal együtt nyomtatják ki, a tiszta fekete logó 
színe áttetszőbbé tehető.

Ez ritka példája annak, amikor az EPP logójának átszínezése megengedett, 
hogy az illeszkedjen más partnerlogókhoz.
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Vizuális identitás
A logó nyelvi változatai

Az EPP Képviselőcsoport logója 23 nyelven áll rendelkezésre
BG, CS, DA, DE, EL, EN, ES, ET, FI, FR, HR, HU, IT, LT, LV, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, SV.

Letölthető itt: www.eppgroup.eu/logos 

BG CS DEDA EL

EN ES ET FI FR

HR HU IT LT LV

MT NL PL PT RO

SK SL SV

11



Vizuális identitás
EPP TV

Letölthető itt: www.eppgroup.eu/logos 
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Vizuális identitás
Alapszínskála

RGB-értékek CMYK-értékek Pantone szerinti értékek

C16 M6 Y4 K0R221 G231 B240
#DDE7F0

R153 G153 B153
#999999

EPP-sárga
R251 G176 B52
#FBB034

EPP-kék
R1 G85 B160
#0155A0

R64 G64 B64
#404040

R28 G67 B135
#1C4387

C0 M0 Y0 K40

EPP-sárga
C0  M36 Y84 K0

EPP-kék
Pantone 3015 C

EPP-sárga
Pantone 1365 C

C66 M56 Y53 K57

EPP-kék
C96 M66 Y3 K0

C99 M78 Y15 K3

Annak érdekében, hogy a színek minden eszköz esetében azonosak legyenek, 
PANTONE®, CMYK, RGB és HTML formátumhoz is készült leírás. Javasoljuk, hogy a 
megfelelő színek előállítása érdekében egyeztessen a nyomdával.
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Vizuális identitás
Színátmenet

RGB-értékek CMYK-értékek

Másodlagos szín
C3  M4 Y91 K0

Másodlagos szín
R255 G230 B0
#FFE600

Másodlagos szín
C74  M19 Y39 K3

Másodlagos szín
R54 G154 B157
#369A9D

EPP-sárga
C0  M36 Y84 K0

EPP-sárga
R251 G176 B52
#FBB034

EPP-kék
C96  M66 Y3 K0

EPP-kék
R1 G85 B160
#0155A0

Átmenet

Másodlagos szín

Másodlagos szín

EPP-sárga

EPP-kék

Szög: -60°
Színátmenetcsúszka: 30%

Szög: -60°
Színátmenetcsúszka: 30%

Megjegyzés: A korábbi arculati anyagokban meghatározott színnevek és 
színértékek már nem érvényesek, a továbbiakban nem használhatók. 
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Visual identity
Az EPP Képviselőcsoport szolgálatai és színei

Szolgálatok RGB-értékek CMYK-értékek

Az EPP Képviselőcsoport által általánosan használt szín

Az elnökség által használt szín

A parlamenti munkával foglalkozó szolgálat

A külpolitikai bizottságok szolgálata

A nemzeti parlamentekkel ápolt kapcsolatok szolgálata

A mediterrán térségi politika és a vallások közötti 
párbeszéd, valamint a kultúraközi tevékenységek egysége

Sajtó- és Kommunikációs Szolgálat

Európai Néppárt*

Belső szervezet –
Kihelyezett ülések szervezése

Rendezvények és kihelyezett ülések részlege*

Belső szervezet

R1 G85 B160
#0155A0 C96 M66 Y3 K0

C51 M39 Y0 K0

C21 M33 Y84 K8

C74 M19 Y39 K3

C0 M60 Y80 K0

C74 M2 Y76 K0

C0 M36 Y84 K0

C69 M0 Y12 K0

C4 M92 Y0 K0

C55 M99 Y9 K2

C77 M77 Y1 K0

R140 G151 B204
#8C97CC

R200 G160 B60
#C8A03C

R54 G154 B157
#369A9D

R252 G128 B55
#FC8037

R55 G170 B100
#37AA64

R251 G176 B52
#FBB034

R41 G189 B221
#29BDDD

R232 G31 B141
#E81F8D

R138 G35 B123
#8A237B

R90 G75 B152
#5A4B98

1

2

3

4

5

6

7

9

10

8

11

1

2

3

4

5

6

7

9

10

8

11
* Ezek a színek egyik szolgálathoz sem köthetők kifejezetten.

Megjegyzés: A korábbi arculati kézikönyvben meghatározott 
színnevek és színértékek már nem érvényesek, a továbbiakban 
nem használhatók.
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Vizuális identitás
Tipográfia

  
 

 

 

 

 

 

Cím

Cím

Alcímek

Alcímek

Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetur adipisicing elit, sed 
do eiusmod tempor incididunt ut 
labore et dolore magna aliqua. Ut 
enim ad minim veniam, quis nostrud 
exercitation ullamco laboris nisi ut 
aliquip ex ea commodo consequat. 
Duis aute irure dolor in reprehenderit 
in voluptate velit esse cillum dolore eu 
fugiat nulla pariatur.

Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetur adipisicing elit, sed 
do eiusmod tempor incididunt ut 
labore et dolore magna aliqua. Ut 
enim ad minim veniam, quis nostrud 
exercitation ullamco laboris nisi ut 
aliquip ex ea commodo consequat. 
Duis aute irure dolor in reprehenderit 
in voluptate velit esse cillum dolore 
eu fugiat nulla pariatur.

Alapbetűtípus – PF Beau Sans Pro – címekben Másodlagos betűtípus – Garamond – 
nyomtatásra szánt szövegtörzs

Alapbetűtípus – Open Sans –
Interneten – szövegtörzsben – alcímekben

Másodlagos betűtípus – Trebuchet MS –
PowerPointhoz, Word dokumentumban és hírlevelekben

A PF Beau Sans Pro betűtípus számtalan nyelv 
esetében alkalmazható, mivel 3 fő, nevezetesen 
a latin, a görög és a cirill betűs írásmódot is 
magában foglalja. Címekhez kifejezetten ajánlott e 
betűtípus használata.

Mint minden régies stílus esetében, a vonalvastagság 
korlátozottan variálható, hogy az a kézírás látszatát keltse, 
organikus és letisztult hatást kölcsönözve a szövegnek. 
Bár az olvashatóságot vizsgáló tanulmányokban ez nem 
bizonyított egyértelműen, papírra nyomtatva a Garamond az 
egyike a legolvashatóbb, illetve könnyedén olvasható talpas 
betűtípusoknak.

A Open Sans Pro betűtípus jelenleg számtalan, 
a latin betűs írásmódot használó nyelvhez 
alkalmazható. A dőlt betűk kivételével az újgörög 
és ógörög, valamint a kibővített cirill ábécé 
karaktereinek használatát is lehetővé teszi.

A másodlagos betűtípus a különféle dokumentumok közötti 
folytonosságot hivatott biztosítani. Előfordul, hogy Word vagy 
PowerPoint dokumentumokban egyszerűbb egy „biztonságos” 
betűtípust alkalmazni (ugyanaz a betűtípus szinte minden 
számítógépen megtalálható).

A Trebuchet MS betűtípust a Windows 2000/XP alapból 
tartalmazza, és megtalálható az IE (és más MS alkalmazások) 
betűkészletében is, így viszonylag elterjedt a Windows 98 
rendszereiben.

PF Beau Sans Pro Light
PF Beau Sans Pro Regular
PF Beau Sans Pro Bold

Garamond Regular
Garamond  Italic
Garamond Bold

Open Sans Light
Open Sans Light Italic
Open Sans Regular
Open Sans Italic
Open Sans Semibold
Open Sans Semibold Italic
Open Sans Bold
Open Sans Bold Italic
Open Sans Extrabold
Open Sans Extrabold Italic

Trebuchet MS Regular
Trebuchet MS Italic
Trebuchet MS Bold
Trebuchet MS Bold Italic
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Vizuális identitás
Az EPP Képviselőcsoport által használt mintázat

Táj Portré

Mindig a fehér betűs EPP-logóval 
kell használni.

Legyen körültekintő a mintázat használatakor, a 
mintázatot sosem szabad torzítani. Ha erre mégis szükség 
van, vágja ki az átellenes részt.
 

Az EPP Képviselőcsoport által használt mintázat

Az EPP Képviselőcsoport által használt mintázat vektoros, így 
tetszés szerint nagyítható. Általában rendezvények, roll-up, spider 
roll-up, pulpitusok, elölről megvilágított plakát, reklámháló, 
hátulról megvilágított ponyva stb. esetében használatos.

17



Vizuális identitás
Háttérképek

Háttérképek használatával kiemelhető a tárgyalt téma, és az üres 
oldal textúrája testesebbé válik. Az egyértelműség és a homogenitás 
miatt a képeket nem lehet csak úgy egyszerűen elhelyezni a 
háttéren, még akkor sem, ha csökkentjük az áttetszőségüket.

A képpel akkor érhető el a legjobb hatás, ha azon valamilyen színt 
alkalmazunk, amint az a mellékelt ábrákon látható. Az első esetben 
az olvashatóság kedvéért az EPP Képviselőcsoport színskálájának 
egy sötétebb színét alkalmazva, a kép áttetszőségét 85%-ra állítva 
és fehér betűket használva növeltük a kontrasztot. A második 
esetben élénkebb színt használtunk, a betűk pedig egy sötétebb 
színt kaptak.

A jobb olvashatóság kedvéért a kép akár el is homályosítható.

Nagyobb szövegtörzs esetében nem javasoljuk háttérkép 
használatát, mivel az nagyon fárasztó lehet az olvasó számára.

Cím Cím

Cím Cím

Cím Cím

Alcímek Alcímek

Alcímek Alcímek

Alcímek Alcímek

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing 
elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et 
dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis 
nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip 
ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in 
reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore 
eu fugiat nulla pariatur.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing 
elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et 
dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis 
nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip 
ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in 
reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore 
eu fugiat nulla pariatur.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing 
elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et 
dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis 
nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip 
ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in 
reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore 
eu fugiat nulla pariatur.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing 
elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et 
dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis 
nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip 
ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in 
reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore 
eu fugiat nulla pariatur.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing 
elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et 
dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis 
nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip 
ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in 
reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu 
fugiat nulla pariatur.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing 
elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et 
dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis 
nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip 
ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in 
reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu 
fugiat nulla pariatur.
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Vizuális identitás
Közösségi média

Az EPP Képviselőcsoport által a közösségi médiában használt felső banner

Sose adjon meg túl sok információt a felső banneren, törekedjen az egyszerűségre.
Mindenképp tájékozódjon az adott közösségi média platformján használatos 
legfrissebb méretekről és határzónákról. Használja a logót, vagy egészítse ki a 
szöveget hashtaggel (#).

Az EPP Képviselőcsoport által a közösségi médiában használt profilkép

Az EPP által használt kék színű háttéren helyezze el a képjelet.

A közösségi média használata az EPP Képviselőcsoport közleményeiben

Az adott közösségi média ikonját mindig egy színben, vagy fehérben, vagy az EPP 
által használt kék színben alkalmazza.

Átlátszó terület
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Vizuális identitás
Képjelek/faviconok

Képjel határzónája:

Ikonok esetében hagyjon egy kis 
helyet a képjel és a szegély között.

A 32 és a 16 pixeles faviconoknál 
nem kell ilyen helyet hagyni.

A képjel színes háttere ikon esetében:

Az ikon hátterének mindig az EPP által használt kék 
színűnek kell lennie.

Ez alól kivételt képez a 16 pixeles favicon:

Olvashatósági megfontolásokból a képjel háttere fehér.

Átlátszó terület

Átlátszó terület

128px

128px

128px

64px

64px

64px

32px

32px

32px

16px

16px

16px
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Vizuális identitás
Grafikai elemek

A logóban szereplő szív grafikai elemként való használata

Amellett, hogy a logók esetében be kell tartani a határzónát, 
ha a logót grafikai elemként használjuk, csupán egyetlen 
szabályt kell szem előtt tartanunk: a logón semmilyen torzítást 
(nyújtás, felülírás, perspektivikus ábrázolás) nem végezhetünk 
el, nem forgathatjuk el, hogy mindig felismerhető maradjon.
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