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KEDVEZMÉNYEZETTEK TÁJÉKOZTATÁSI 
KÖTELEZETTSÉGEI

• Kedvezményezettek Tájékoztatási Kötelezettségei
hatályos: 2016.07.05-től

• Széchenyi 2020 Kedvezményezetti Arculati Kézikönyv
hatályos:2018.08.16-tól

Ingyenesen letölthetők:
https://www.palyazat.gov.hu/doc/25



ÁLTALÁNOS ARCULATI ELEMEK

• EU logó

• Széchenyi 2020 logó

• Kedvezményezetti infoblokk



KEDVEZMÉNYEZETTI INFOBLOKK RÉSZEI - ALSÓ



KEDVEZMÉNYEZETTI INFOBLOKK RÉSZEI - FELSŐ



HELYES KEDVEZMÉNYEZETTI INFOBLOKK - ALSÓ



HELYES KEDVEZMÉNYEZETTI INFOBLOKK - FELSŐ

LETÖLTHETŐ:
https://www.palyazat.gov.hu/doc/25



KEDVEZMÉNYEZETTI INFOBLOKK ELHELYEZÉSE 
ALSÓ



KEDVEZMÉNYEZETTI INFOBLOKK ELHELYEZÉSE 
FEKVŐ LAPFORMÁTUMBAN



MÉRETEZÉS

• Logóarányosítás elve:
Általános arculati előírás, hogy az Európai Unió logónak legalább akkora méretűnek kell lennie a
kommunikációs anyagokon, mint az EU logón kívül használt logók közül a legnagyobbnak.

Bármely logó abban az esetben lehet nagyobb az Európai Unió logónál, ha az gazdasági, politikai,
intézményi utalást nem tartalmaz.

• Általános információk:
Több oldalas dokumentum esetén az első oldalra elég egy infoblokkot beilleszteni.
Mindig megoldás lehet egy fedlap/borító, ha a dokumentumra elfelejtettünk infoblokkot tenni.

A kötelező logóknak teljes méretükben látszódniuk kell.

A nyomtatási területnek a kötelező logókon kívül kell esnie.

Letölthető kedvezményezetti infóblokk:
https://www.palyazat.gov.hu/doc/25 >> Szechenyi2020sablonok



JELENLÉTI ÍV MINTA

• Letöltés:
www.palyazat.gov.hu weboldalon, a projekt 
felhívásában szükséges keresni

https://www.palyazat.gov.hu/ginop-616-17-munkahelyi-
kpzsek-tmogatsa-mikro-kis-s-kzpvllalatok-munkavllali-
szmra

https://www.palyazat.gov.hu/ginop-615-17-munkahelyi-
kpzsek-tmogatsa-nagyvllalatok-munkavllali-szmra

• ez a formátum 2019.02.04. óta hatályos 



EGYÉB DOKUMENTUMMINTÁK

A képzés elvégzését igazoló dokumentumok

Az OKJ bizonyítvány állami kiadású, tehát nem
kerülhet rá az infoblokk.

Ha azonban egy tanúsítványról beszélünk, arra már
kerülnie kell infoblokknak.

A bizonyítványok, tanúsítványok átvételéről szükséges
átadás-átvételi dokumentumot készíteni, ahol már
mindkét esetben kötelező elem a bubi.

Az ESZA ki- és belépési nyilatkozat
formanyomtatvány, ami projektszempontból nem felel
meg a mi előírásainknak, de mivel ESZA kiadású, ezért
így kell elfogadni ahogy van.

Az elégedettséget mérő kérdőíven szükséges
megjeleníteni az uniós arculatot.



EGYÉB DOKUMENTUMMINTÁK

Ha biztosan elszámolható dokumentációt szeretnénk összeállítani, akkor a feladat az, 
hogy:

• Az összes anyagra,
• a megfelelő támogatási alapú infóblokk kerüljön kihelyezése.

De

• nem szükséges a dokumentum minden oldalán feltüntetni az infoblokkot,
• elégséges csak az első oldalon (például a borítón),
• a színes infóblokk használata. (legyen az akár szerződés, vagy jelenléti ív, vagy épp 

haladási napló)

Így biztosan minden dokumentum egységes és szabályos lesz.



KÖSZÖNÖM A FIGYELMET!


