
A VIZUÁLIS ELEMEK FELTÜNTETÉSÉRE VONATKOZÓ 

IRÁNYMUTATÁSOK

WIFI4EU

Ez a dokumentum a WiFi4EU kedvezményezettjeinek (azaz a WiFi4EU-utalványban részesülő települési önkormányzatoknak) készült, és 

a kezdeményezés népszerűsítéséhez nyújt iránymutatást. Az önkormányzatoknak a WiFi4EU-internetcsatlakozást kínáló nyilvános 

helyeken jól láthatóan fel kell tüntetniük a WiFi4EU-jelképet az EU-ikonnal (a WiFi4EU-jelkép grafikai megjelenítését ezeken az oldalakon 

ismertetjük).

A WiFi4EU kezdeményezés jelképét a rendelkezésre bocsátott formában, módosítás nélkül kell felhasználni, kivéve a méretet. Ez utóbbi 

megváltoztatható, ám a jelkép arányait ebben az esetben is meg kell őrizni. A következő oldalakon példákkal illusztráljuk a jelkép helyes 

(és helytelen) megjelenítését.

Az intézkedéshez kapcsolódó minden egyéb kommunikációs anyagban vagy kiadványban szintén fel kell tüntetni ezt a WiFi4EU-jelképet 

annak jelzésére, hogy az intézkedés uniós finanszírozásban részesült.

Figyelem! A következő oldalakon látható jelkép nem egyezik meg a captive (hitelesítési) portálhoz tervezett, a snippet (kódrész) által 

megjelenített képi azonosítókkal, melyekre az itt részletezett követelmények nem vonatkoznak. A snippettel kapcsolatos további 

információk az Innovációs és Hálózati Projektek Végrehajtó Ügynökség (INEA) weboldalán érhetők el: 

https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-telecom/wifi4eu



PÉLDÁK A WIFI4EU VIZUÁLIS ELEMEINEK FELTÜNTETÉSÉRE

A WiFi4EU kezdeményezés sikeréhez elengedhetetlen a megfelelő vizuális jelenlét és az ezzel kapcsolatos

összehangolt megközelítés. Ezért fontos, hogy minden kedvezményezett helyesen használja a WiFi4EU-piktogramot 

és az EU-ikont.

Ötféle képi elrendezést hoztunk létre. Mindegyik tartalmazza a WiFi4EU-piktogramot és az EU-ikont, ahogyan azokat

meg kell jeleníteni.

Mindegyik változat letölthető az INEA weboldaláról: https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-faci lity/cef-

telecom/wifi4eu.
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MÉRET ÉS ÜRESEN HAGYOTT RÉSZ

A WiFi4EU-jelkép körül (azaz a jelkép és az egyéb feliratok, vagy a jelkép és a tábla széle között) egy bizonyos helyet

üresen kell hagyni.

Bárhol legyen is a jelkép, az üresen hagyott résznek a magasság egytizedének (1/10) kell lennie.

Íosmhéid: 

Airde 5 cm

x5cm

1/10 x
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SZÍN ÉS BETŰTÍPUS

Az Arial betűtípust kell használni.

#004A95

R 0
G 74
B 149

C 100%
M 74%

W 6%
K 0%

#FEEB1A

R 254
G 235
B 26

C 4%
M 0%

W 89%
K 0%



HÁTTÉR

A jelkép helyétől függetlenül a hátterének fehérnek kell lennie.



RUDAÍ IS CEART A SHEACHAINT

Ne illesszen

szöveget a 
jelképbe..

Ne forgassa el a 

jelképet..

Ne torzítsa el a 

jelképet.

Ne távolítsa el a 

fehér hátteret.

Kérjük, mellőze

az alternatív

vizuális elemeket. 

Használja a 

helyes jelképet.

Ne vágja el a 

jelképet.

Ne használjon

más színeket.
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KÉRDÉSEK

Az EU-ikon használatával és a vizuális megjelenítéssel kapcsolatos 

kérdéseivel lépjen kapcsolatba velünk kapcsolatfelvételi űrlapunk 

segítségével: 

https://europa.eu/european-union/contact/write-to-us_en

vagy a 00 800 67891011 telefonszámon (Europe Direct).

https://europa.eu/european-union/contact/write-to-us_en

