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logó
fekete fehér, 1+0C

TÉR_KÖZ
logó
fekete: 100%

fekete: 100%
szürke: 30%

egyéb
színmódok
(korlátozott felhasználás)
szürke:
30%
(fekete - fehér nyomtatás

vagy 1+0C nyomtatás esetén)
(fekete - fehér nyomtatás

gy 1+0C nyomtatás esetén)

logó
fekete fehér, 1+0C

m

fekete: 100%
szürke: 30%
(fekete - fehér nyomtatás
vagy 1+0C nyomtatás esetén)

logó
egy szín

logó
(csak és kizárólag színű,
egy
szín
plotteres, vágott (nem nyomtatott)

(csak és kizárólag színű,
metódusú felhasználás esetén
es, vágott (nem nyomtatott)
tódusú felhasználás esetén

logó sötét hátterű
mindig fehér flekkben,
lehetőleg jobb
logó
egy szín
(csak és kizárólag 1 színű, plotteres, vágott
- nem nyomtatott - metódusú felhasználás
esetén)
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TÉR_KÖZ logó
sötét háttéren történő alkalmazása

logó szélessége : flekk szélessége = 8 : 10
logó magassága : flekk magassága = 8 : 10
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y
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Sötét háttéren történő alkalmazás esetén
a logó alá (köré) téglalap alakú fehér flekk kerül
melynek méretarányai a következők:
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x
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minőségű, látszóbeton
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Cras tellus tempor. Cras laoreet sem vitae
enim. Cras diam
nulla, congue
Fejlesztések
aliquamfermentum
faucibus in,nare.
Integer
hendrerit
blandit, sit consectetur.
amet eleifend
orci velit
Sajtóhirdetések,
bannerek
esetében
a logóGaye’s «Heard
Like Marvin
massa
et a erat.
venenatis ut eget
nullaligula
non lobortis.
in Sed
massa. Pellentesque
auctor, Donec
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városi
térként
működik.
Burkolata
magasNunc
minőségű,
nagyelemes
ly relate
to ésoverhearing a conversollicitudin
vulputate.
Sed rhoncus,sed.
purusEtiam dui
imperdiet.
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látszóbeton felület,
amiben aconsectetur
dilatáció érdekes vonalrajzként
jelenik sit
meg. amet
Nuncesetén
vitae
ante,2A cm,
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magas minőségű,
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at.
rhoncus hendrerit et a erat. Sed ullamcorper
dui, euismod sed accumszolgálhatnak nézőtérként.
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60 képpont
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consectetur. online
Pelsiping about
a break-up and the
ligula, non tempus elhelyezésre,
nunc neque
vitae leo.
térnek.
a tér többi berendezésével
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felkészülten kerültek meghatározott pozíciókba. Padok, kandeláberek és
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bővítik
a
A meglévő
faállomány faveremrácsban
elhelyezésre, a feszített,
burkolt városi tér rutrum
cursus
sagittis
sagittis. Sed iacu- other is creepy obsession.Then I
Integer semkerüljusto,
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lentesque
ac arcu
ametígymassa
meglévő fák
kiegészítésével
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új struktúrát
meghatározó fatelepítést
A sétány volutpat.
által kijelölt fő tengely
architektúráival
és anyagában
azonos purus.
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területhasználati
funkciókat.sit
A zöldfelület
a helyi
lakosok által aktívan használt,
léptéknek megfelelően. A tér fái megfelelő klimatikus viszonyokat teremtenek.
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pharetra porta
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méretben.
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adipiscing
ac.
Pellentesque
blandit
id
nisi
sollicitudin
sodales.
javasol a terv.
A meglévő cserjék megtartásával és a terep új szintjéhez igazodva új találkozási pontjává, társas interakcíó helyszínévé
módon van kialakítva.
A hely zöld karakterét és a tervezési terület új identitását erősítve, fák és cserjék
válhat,
lehetőség
nyílik
piknikre,
lis
tincidunt
magna
suscipit
frindo elit.
Mauris a fringilla dolor. rhoncus hendrerit et a erat. Sed
iaculis nibh hendrerit fermentum in, rhoncus sit amet gyeppel
thought maybe I should include
bővül a zöldfelület.
consectetur
acfaállomány
sem lombkoronaszintje
nec, Praesent
lobortis
A meglévő
elegendő.
telepítését javasolja a terv. Ennek fő megjelenésinisi
helye azenim,
átalakuló felületarányú,
bográcsozásra.
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ut ornare.
tortor,
felis.metus
Donec
a molestie leo. In Etiam at augue sit amet risus vitae iaculis lectus, sed com- gilla. Mauris in vehicula nisl. something like Found Magaziaugue laoreet,
nisiVivamus
új használati rendet alátámasztó reprezentatív tér.
sagittis nisi. Sed a tincidunt nisi. Integer
ullamcorper
ac
est
a,
eleifend
laoreet
Aenean
velit
elit,
dictum
quis
elementum. Nam nibh urna, in commodo magna, in euismod malesuada porttitor vel in justo. modo elit. Ut blandit justo eget
ne’s found tape, especially the
consectetur sapien risus, quis venenatis
ipsum. Nunc
lorem inleo.
odioEtiam
ultricies
suscipit, risus a tem- Donec at scelerisque nibh. Ut mauris auctor, et auctor dui im- risus at, aliquam tempor mauris. song «The Booty Don’t Stop». It
congue id convallis
et, aornare
mauris congue et. Nullam auctor sagittis
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euismod
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elit justo dapibus blandit justo eget mauris auctor, perdiet. Nunc tellus risus, varius
eu elit. Nullam
dictum
facilisis
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lectus. Etiam
in feugiat
almost fits the spirit behind colleo, sed elementum orci semper ultricies.
quam,
sedInultrices turpis libero et auctor dui imperdiet. Nunc ac dictum sit amet, pretium nec quis dictum enim facilisis non. lecting overheard conversations,
quam quis rhoncus.
Etiameuoreros. Curabitur
rhoncus
nulla.
Fusce non velit et tellus eleifend adipiscing.
Etiam lobortis porta nibh a cur- but it doesn’t quite. The Booty
justo. Nam
in vulputate mau- tellus risus, varius ac dictum sit ligula.
nare nunc aliquet
feugiat,nulla
erat rutrum,
in lobortis vel
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Curabitur erat felis, tempor sed massa eu,
in rhoncus justo fermentum. ris. Nunc laoreet, est at sodales amet, pretium nec ligula.
Cras id aliquam nibh. Nulla sus. Quisque ut tristique urna. Tape is more a found object, not
porttitor aliquam diam.
Madzsar
József
utca
Morbi blandit placerat urna, vitae justo nisi. Nunc biben- Proin fermentum lorem erat, an overheard item.
Morbi
dictum
Madzsar
József
utca sem vitae sapien vehicula, quam velit cursus meAliquam lacinia ligula quis orciimperdiet,
tristique, non elementum lacus tus, id aliquet diam sapien vitae in aliquet libero adipiscing ac.
vehicula diam
accumsan
dum HELTAI
consecteturJENŐ
sem, sitTÉRTŐL
amet quisÉSZAKRA
Then I thought about a story a
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enim. Duis porttitor nulla non Pellentesque blandit nec velit ut interdum felis condimentum at. ac. Cras vitae urna vehicula li- friend told me, how he was waldictum.
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la eget mauris id nisi commodo
vehicula.
dictum. Sed mattis
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ÉSultrices
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KISZOLGÁLÓ
Donec interdum lorem at nul- tempus feugiat. Donec a libero ornare. Vivamus metus tortor, Integer
sem justo, fermentum id bero
king home drunk from a good
Nam massa dui, aliquet a justo ac,la feugiat molestie. Ut pulvinar non augue consequat blandit sit ullamcorper ac est a, eleifend fermentum in, rhoncus sit amet mi in fermentum accumsan. Vi- night at the pub, and he was
ÉPÜLET
KIALAKÍTÁSA
enim
mauris, in interdum urna amet a tortor. Aliquam viverra laoreet ipsum. Nunc a lorem in felis. Donec a molestie leo. In vamus quis augue quis magna unaware he loudly singing The
venenatis hendrerit augue. Nunc nec
risus
consectetur, odio ultricies iaculis nec eget in commodo magna, in euismod malesuada venenatis feugiat.
consectetur vel. Pellentesque enim semper dui
elit. Nunc vestibulum scelerisque tellus,
Multifunkcionális
Stooges «Search & Destroy» as
központ consectetur.
lectus. Etiam in feugiat eros.
nisi enim, sed mo- at fringilla augue
he walked until he noticed a car
tristique elementum massa laoreet fermentum
eget. In
koncepcióterv
Budapest III. kerület, Békásmegyer
lestie
> 2 cmnulla. In
full of girls slow down and point
hac habitasse platea dictumst. Donec
in orci viverra ornare. Pel- Etiam ut massa iaculis, congue Curabitur eu rhoncus
lentesque lobortis justo ipsum, arcu ut, semper tortor. Vestibu- feugiat, erat in lobortis tinciand laugh. Sadly, that’s the only
porta mauris.
eget iaculis sem eleifend quis. lum ante ipsum primis in fau- dunt, arcu enim consectetur mi,
«overheard» song story I have,
Nullam aliquet enim quam, in volutpat
Quisque malesuada interdum cibus orci luctus et ultrices po- eget facilisis mauris quam in mi. Nullam aliquet enim quam,
so it’d be a short list.
mi tempus non. Pellentesque in imperdiet
hsz
Nam bibendum
facilisis justo sit in volutpat mi tempus enim
nibh, id euismod mi vestibulum suere cubilia Curae;
Instead, I decided to go with
risus. Nunc ornare magna id dui consequat
Nunc vitae bibendum ante, amet venenatis. Phasellus non quam, utpat mi tempus non.
sed. Nullam vel metus massongs that are somehow connecBy RICHARD PÉREZ-PEÑA
hsztortor.
/ 2 Ut
luctus. Donec tincidunt tristique ligula,
sa. Nam imperdiet at lorem et quis convallis lorem. Curabitur sodales nisl, eu luctus
ted with comics (since the conmalesuada lorem cursus sagittis sagittis. Sed iacu- ultrices posuere felis, eget pulviPraesent quis vehicula dui. Integer condimentum mauris versations in my book are illussit amet congue nunc dapibus sed.laoreet.
Duis Etiam
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est
malesuada
egestas.
Donec
lis
tincidunt
magna
suscipit
frinut
ullamcorper
pharetra.
Vinar
ipsum
ultricies
a.
Morbi
ut
Quisque
viverra
lacinia
vivertrated by comics creators).
semper nisi eget diam suscipit, a volutpat
Public space renovation - Capital support
Fed Keeps Interest Rates Steady
vamus quis ligula interdum, cur- gilla. Mauris in vehicula nisl. dictum dui, luctus varius mau- ra. Nunc non faucibus felis. quis nibh risus. Aenean vitae
James Kochalka Superstar
diam luctus. Nullam dui velit, adipiscing
consectetur lectus, sed volutpat
Aenean
velit
elit,
dictum
quis
ris.
Sed
diam
lacus,
tincidunt
a
sus
lacus
a,
tempus
est.
Cras
fringilla
neque
dolor,
sed
eleifend tempor eu, hendrerit a massa.
risus. Praesent luctus quis nisl has many, many, many great
Integer accumsan aliquam risus at, aliquam tempor mauris. mollis eget, consequat id libero. convallis quam bibendum id. non bibendum. Vivamus mollis songs (and even a whole conProin at interdum massa. Praesent rhoncus,
sagittis. Suspendisse scelerisque Cras placerat euismod lorem, Nulla consectetur facilisis ante, Pellentesque metus ligula, euis- ante nunc, at egestas mauris cept album) under his belt. He
quam et rhoncus pharetra, leo leovelit
varius
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Notes
adipiscing
est volutpat, nec quis dictum enim facilisis non. et porta massa suscipit sit amet. mod quis leo nec, sodales iaculis mattis sed. Phasellus dictum also has made a lot of great copurus, nec aliquet nisi felis at dui. Praesent
Phasellus ultrices dolor ante, dolor._koncepció
tincidunt velit feugiat. Donec a Etiam lobortis porta nibh a curnec
vulputate
lectus reprezentatív
ut tortor
his most imporA Morbi
tervezési terület
Békásmegyer
két fontos telkereskedelmi
tér aquam.
plasztikus terepformálású mics,
piac felőliperhaps
parkoló
egysége között
húzódik.dolor
Ezt a hosszirányú
tengelyt két
hosszirányú központi
zöldfelület
kereszt irányú gyalogos
blandit congue neque a rhoncus. Integer
enim mauris. Fusce non ipsum sus. Quisque ut tristique urna. eget pulvinar est viverra in. Ae- lus. Lorem
ipsum
sit amet,
tant
being American Elf - his
oldaláról két különböző épületminőség határolja. A nyugati oldal
sétány
ívelt vonalvezetésű sétaút
tengelyek
Proin
fermentum
lorem
erat,
nean in nibh eu quam egestas ul- consectetur
fermentum,
tincidunt nisi vel,
vulputate urna dapibus est tristique,
et
elit. Intemagasépületeinadipiscing
túl egy parkoló és a Szentendrei
út mentén fekvőThe reporters
gyalogos csomópontok,
15 emeletes épületek
returned to work ongoing
diary comic. James has
töltés és változó karakterű épületsor szegélyezi. A keleti térfalakat
találkozási pontok
közti zöldfelületek
aliquet augue. Curabitur iaculis quis vehicula diam accumsan lamcorper tempor vel mi. Nulla ger ullamcorper
diam id massa
mid-afternoon,
ending a been
documenting his life daily
négyemeletes épületek alkotják, amik erre a tengelyre nemby
belső udvar
kölső területek
rendelkeznek
bejárati kapcsolattal.lectus
tortor a sapien suscipit, quis ia- ac. Cras vitae urna vehicula li- blandit auctor odio eget sodales.
tempus,
id dignissim
“stay-out” that their union had for about 8 years now, and he
27
culis dolor tincidunt. Sed justo bero ultrices dictum. Sed mattis Duis tempus porttitor commodo.
Quisque
nonés aztellus
vitae
A tengelyt a parkolók
épületek irányába
keresztirányúbeen secretly planning for sevemanages
to keep it fascinating
szórt burkolatú ívelt
gépkocsi parkolók
vízarchitektúra (jetek)
átkötések törik át.
purus, dictum non convallis mi in fermentum accumsan. Vimassa tempus scelerisque. Sed ral days,
központi
széles
vonalvezetésű sétaút
előtti (and at times poeticalorganizers
said.
andlakóépület
fresh
promenád
karakteradó többfunkciós
teresedés
A
terület
jelenleg
átcsapásokkal
szabdalt
nagy
zöldfelületekből
és
non, congue at augue. Sed in vamus quis augue quis magna
vulputate
tortor at bibendum luc- It is not
clear how many
repor- ly profound) - and for those loomultifunkcionális
ülőfelületek
egy a nyugati oldalhoz tartozó intenzíven használt sétányból áll,
központi part
tér (vásárok,
terepformák
tincidunt magna, sit amet in- malesuada venenatis feugiat in
tus. Sed
sit amet
sagittis
risus, id ters took
erre felfűződő,
kevéssé használt
teresedésekkel.
in the plasztikus
action,
or king for a meaning to life, it can
European break Protest Over
jégkorcsolyapálya)
libero.
laoreet
tortor.
Donec
commodo
affected
The Journal’s be found in one of his American
Murdoch Bidterdum metus. Ut nec ultricies
A terület
átalakulásának
célja, hogy
a használathoz igazodóhow it
találkozási
pont
irányokat,
a
forgalomnak
megfelelően
szolgálja
ki,
és
a
teljes
szolgáltatóház
központi
nisl. Donec mattis nibh sit amet
urna pellentesque
magna biben- operation.
The newspaper’s Elf Sketchbook Diaries collecterületet bevonja a közösség használatába. A piac felé a parkoló
tere
átpozícionálásával,
de a parkolóhelyek
számának megtartásávalWeb site
dum mattis.
Cras
at mi tristique,
> 2 cm
karakteradó
többfunkciós to post articontinued
tions. «Don’t Trust Whitey»
új gyalogos térszín, valós gyalogos kapcsolat alakul ki.
É
ülőfelületek
tincidunt ante ac, sollicitudin cles on breaking news, some of warns, as the title suggests, of
Budapest Főváros
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Füst Milán utca
III. kerületi Önkormányzat
by reporters who the dangers of trusting whitey.
Donec interdum lorem at nulInteger 0 accumsan
aliquam turpis. Aenean vitae adipiscing them written
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20
la feugiat molestie. Ut pulvinar sagittis. Suspendisse scelerisque odio. Sed lacinia vitae mi nec work for the online operation or All amusing and funny as the
Pellentesque sollicitudin enim mauris, in interdum urna velit adipiscing est volutpat, nec suscipit. Fusce eu sagittis eros, for Dow Jones Newswires re- song progresses, until just at the
STORY
lorem in mi rutrum, at lobortis consectetur vel. Pellentesque tincidunt velit feugiat. Donec a quis aliquet ligula. Suspendisse porters, who were not included point when you realize, «waitaquam venenatis. Pellentesque fermentum nisi enim, sed mo- enim mauris. Fusce non ipsum tempus mauris feugiat diam in the job action. But in calls to minnit, Kochalka is white,» he
dapibus
mi vitae tincidunt por- lestie orci viverra ornare. Pel- fermentum, tincidunt nisi vel, bibendum, nec pharetra augue several Journal reporters, most explains, «I’m not whitey, this is
World Record
ta. Morbi id dolor nisi. Cras
scelerisque. Nulla vehicula tris- of them said they had not gone
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zélességű, de a

consectetur mi, eget facilisis mauris quam
mattis metus gravida.
in mi. Nam bibendum facilisis justo sit amet
Integer condimentum mauris in est
venenatis. Phasellus non sodales nisl, eu
malesuada egestas. Donec quis nibh
luctus tortor. Ut ultrices posuere felis, eget
risus. Aenean vitae consectetur lectus,
pulvinar ipsum ultricies a. Morbi ut dictum
sed volutpat risus. Praesent luctus quis nisl
dui, luctus varius mauris. Sed diam lacus,
non bibendum. Vivamus mollis ante nunc,
tincidunt a mollis eget, consequat id libero.
at egestas mauris mattis sed. Phasellus
Nulla consectetur facilisis ante, et porta
dictum lectus ut tortor auctor pharetra.
massa suscipit sit amet.
Pellentesque adipiscing nibh in rhoncus
aliquam.
Megvalósítás
Praesent quis vehicula dui. Quisque
viverra lacinia viverra. Nunc non faucibus
Morbi blandit placerat urna, in aliquet
felis. Cras fringilla neque dolor, sed
libero adipiscing ac. Pellentesque blandit
convallis quam bibendum id. Pellentesque
nec velit ut ornare. Vivamus metus tortor,
metus ligula, euismod quis leo nec, sodales ullamcorper ac est a, eleifend laoreet
iaculis dolor. Morbi nec vulputate tellus.
ipsum. m ultricies a. Morbi ut dictum dui,
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur
luctus varius mauris. Sed diam lacus,
adipiscing elit. Integer ullamcorper diam
tincidunt a mollis eget, consequat id libero.
_rendezvény, karácsonyi vásár
_ívelt vonalvezetésű
_parkoló
_15 emeletes épületek közöttiid massa tempus,
_külső
területeklectus
_kiállítótér, szabadtéri galéria
id dignissim
Nulla consectetur
facilisis ante, etsétaút
porta
A sétány szélességéből adódóan alkalmas arra, hogy az adventi időszakban,
A zöldfelületek funkcióját feltáró, a természetes viszonyokhoz igazodó,
A piac és a sétány között fekvő parkoló növénytelepítése a sétány
Ezek a felületek felújításra szorulnak, hogy az új tér minőségéhez
A központi sétány mentén és a reprezentatív téren lehetőség nyílik
zöldfelületek
vagy más rendezvényekhez kapcsolódóan az év további részében vásári
az úthálózat
felsőbb rendszerével csak bizonyos pontokon kapcsolatot
karakterének megfelelően van kialakítva. A meglévő lombkoronaszint
kapcsolódhassanak.
új aszfaltenim
burkolat és szegélyekkel kerülnek
kialakításra.suscipit
tempor. Cras laoreet
sem Ezért
vitae
massa
sit amet.
szabadtéri kiállító felületek elhelyezésére. A sorban elhelyezett kép, illetve
Ezek a helyek a gyalogos átkötések és a bejáratok találkozásait jelölik ki. A tér
épületeket helyezzenek el. A sétány szerepe így nem csupán az áthaladásra
tartó külön egység. Ennek kiemelésére és érzékeltetésére stabilizált zúzottkő
új fákkal és cserjeszinttel bővül, ami kellően árnyassá teszi a parkolókat és
Ezek a területek nem kapnak markánsan új berendezést, a meglévő infrastruktúrát
plakát tartó galériaelemek újabb funkcióval gazdagítják a területet, kulturális és
tincidunt,
eget mollis
ornare.
Integer
hierarchiájában ahhoz tartozik, ezért azzal megegyező magas
minőségű, látszóbeton
korlátozódik, hanem funkcióval telik meg, mely a környékbeli emberek számára
burkolatot és azt a gyepfelülettől finoman elválasztó vékony acélszegélyt kapott.
tompítja a nagy egybefüggő burkolt felületének monoton hatását.
használják. Anisi
meghatározott
helyeken
az arculat továbbélésével új hulladékgyűjtők
civil programoknak lehetőségeit bővítve.
felületek.
felértékeli a területet.
kerülnek elhelyezésre.
hendrerit
ligula auctor, et
Nullam quis ligula non nibh porta congue.
A környező térrel megegyező padok és hulladékgyűjtők kerület
elhelyezésre. tellus Aeget
meglévő növényállomány kitisztítása elegendő változást hoz ezek zöldfelületein.
A meglévő faállomány lombkoronaszintjét új telepítés egészíti ki. A parkolók
luctus felis tempus. Nam vitae lectus odio.
Pellentesque porta aliquam enim, ut
monotonitását a sétányról leválasztó zöld térfal a hely karakterét hangsúlyozza.
Vivamus fringilla urna eu nibh ullamcorper
ullamcorper l. Ut enim velit, viverra ac
consectetur. Pellentesque ac arcu sit amet
fermentum in, pharetra ut neque. Cras
Fejlesztések
massa rhoncus hendrerit et a erat. Sed
venenatis ut nulla non lobortis. Donec
Donec accumsan posuere felis interdum
vitae iaculis lectus, sed commodo elit. Ut
libero mi, aliquam vel velit vel, vel,
egestas. Maecenas eu nisi et justo
_plasztikus
_reprezentatív tér
_gyalogos
csomópontok,
_korcsolyapálya
_szabadtéri színpad, ülőfelületek
_belső
udvar
blandit justo eget
mauris
auctor, et auctor
vehicula et tortor.
Etiam terepformálású
aliquet rutrum nisi
rutrum
Duis
elementum
quam in találkozási
A terület kezdőpontjának tekinthető, a piacot a sétánnyal
együttporttitor.
szervező
A reprezentatív tér kialakítása alkalmassá teszi a burkolt felületet arra,
A terület végében a reprezentatív téren helyezhető el kulturális
Ez a hely a sétány egyik végpontjaként meghatározó szerepű. A funkciója
pontok
teresedés. Nagy burkolt felületével elsősorban különböző
rendezvényeknek
hogy téli időszakban szabadtéri jégpálya, korcsolyapálya épülhessen és
rendezvényekhez kapcsolódóan ideiglenes szabadtéri színpad. A medence
okán burkolt,
városi térként
működik.
Burkolataac
magas minőségű,
nagyelemes
sollicitudin
vulputate.
Sed rhoncus, purus
dui imperdiet. Nunc
tellus
risus,
varius
eget
lacinia.zöldfelület
antetermészetes,
a mauris
A Vivamus
felület idomaihozetigazodó,
lágy vonalait kihangsúlyozó
A gyalogos sétány térbővületeiként felfogható teresedések. Ezért azzal megegyező
és időszakos eseményeknek tud felületet biztosítani. A hétköznapokban
szolgálhassa a helyi lakosok szórakozását. A felületen elhelyezhetőek az
mögötti trapéz alakú rendezvénytéren épülhet a színpad és a környezetében
látszóbeton felület, amiben a dilatáció érdekes vonalrajzként jelenik meg.
karakteres Cras
elemekkel volutpat
van berendezve. Az
egyes pontokon megjelenő kreatívan
magas minőségű,
látszóbeton burkolatot kapnak.
vitae dictum euismod,
risus nagyelemes
arcu placerat
berendezésével segíti a hely használatát
ideiglenes kiszolgáló építmények és épületek is.
dictum sit amet,A pretium
nec
ligula.
lévő burkolt felületek, illetve akár a változatos domborzatú gyepes felületek is
pharetra.
lacus,
tér és az itt meglévő
épület
funkcióinak használatához igazodó, sagittis
közösségi helyzetet
használható plasztikus formájú objektek sajátos karaktert biztosítanak a teljes
A funkciónak megfelelő módon, padok, kandeláberek és hulladékgyűjtők kerülnek
Az egyes elemek a térrész funkcióját alátámasztóan, a különböző helyzetekre
szolgálhatnak nézőtérként.
teremtő egyedi ülőbútorok kerülnek elhelyezésre.
ligula, non tempus elhelyezésre,
nunc neque
vitae leo.
térnek.
a tér többi berendezésével
megegyezően.
Morbi blandit
placerat
urna, in kerül
aliquet
consequat
enim. Vestibulum in tortor
felkészülten kerültek meghatározott pozíciókba. Padok, kandeláberek és
Ez utóbbi esetében kihelyezhető mobil székek, illetve más ülőbútorok bővítik a
A meglévő
faállomány faveremrácsban
elhelyezésre, a feszített,
burkolt városi tér rutrum
A meglévő fák kiegészítésével a térrésznek új struktúrát meghatározó fatelepítést területhasználati funkciókat. A zöldfelület így a helyi lakosok által aktívan használt,
A sétány volutpat.
által kijelölt fő tengely
architektúráival funkciójában és anyagában azonos léptéknek megfelelően. A tér fái megfelelő klimatikus viszonyokat teremtenek.
hulladékgyűjtők az egész térrel egységben rendezik
be ezt a helyet.
Mauris
pharetra porta
Maecenas
libero adipiscing ac. Pellentesque blandit
id nisi sollicitudin
sodales.
javasol a terv.
A meglévő cserjék megtartásával és a terep új szintjéhez igazodva új találkozási pontjává, társas interakcíó helyszínévé válhat, lehetőség nyílik piknikre,
módon van kialakítva.
A hely zöld karakterét és a tervezési terület új identitását erősítve, fák és cserjék
gyeppel bővül a zöldfelület.
consectetur
acfaállomány
sem lombkoronaszintje
nec, lobortis
A meglévő
elegendő.
telepítését javasolja a terv. Ennek fő megjelenésinisi
helye azenim,
átalakuló felületarányú,
bográcsozásra.
nec velit ut ornare. Vivamus metus tortor,
új használati rendet alátámasztó reprezentatív tér.
sagittis nisi. Sed a tincidunt nisi. Integer
ullamcorper ac est a, eleifend laoreet
consectetur sapien risus, quis venenatis
ipsum. Nunc a lorem in odio ultricies
mauris congue et. Nullam auctor sagittis
iaculis nec eget lectus. Etiam in feugiat
leo, sed elementum orci semper ultricies.
Fusce non velit et tellus eleifend adipiscing. eros. Curabitur eu rhoncus nulla. In
feugiat, erat in lobortis tincidunt, arcu enim
Curabitur erat felis, tempor sed massa eu,
porttitor aliquam diam.
Madzsar József
József utca
utca
Madzsar
Aliquam lacinia ligula quis orci tristique,
ac laoreet justo ultrices. Nulla facilisi. Nulla eget mauris id nisi commodo vehicula.
Nam massa dui, aliquet a justo ac,
venenatis hendrerit augue. Nunc nec risus
elit. Nunc vestibulum scelerisque tellus,
Multifunkcionális
központ
tristique elementum massa laoreet eget. In
koncepcióterv
Budapest III. kerület, Békásmegyer
hac habitasse platea dictumst. Donec in
porta mauris.
Nullam aliquet enim quam, in volutpat
mi tempus non.
1 Pellentesque in imperdiet
risus. Nunc ornare magna id dui consequat
luctus. Donec tincidunt tristique ligula,
sit amet congue nunc dapibus sed. Duis
semper nisi eget diam suscipit, a volutpat
diam luctus. Nullam dui velit, adipiscing
eleifend tempor eu, hendrerit a massa.
Proin at interdum massa. Praesent rhoncus,
quam et rhoncus pharetra, leo leo varius
_koncepció
purus, nec aliquet nisi felis at dui. Praesent
A tervezési terület Békásmegyer két fontos kereskedelmi
reprezentatív tér
plasztikus terepformálású
piac felőli parkoló
egysége között húzódik. Ezt a hosszirányú tengelyt két
hosszirányú központi
zöldfelület
kereszt irányú gyalogos
blandit congue neque a rhoncus. Integer
oldaláról két különböző épületminőség határolja. A nyugati oldal
sétány
ívelt vonalvezetésű sétaút
tengelyek
vulputate urna dapibus est tristique, et
magasépületein túl egy parkoló és a Szentendrei út mentén fekvő
gyalogos csomópontok,
15 emeletes épületek
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töltés és változó karakterű épületsor szegélyezi. A keleti térfalakat
négyemeletes épületek alkotják, amik erre a tengelyre nem
rendelkeznek bejárati kapcsolattal.
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A terület jelenleg átcsapásokkal szabdalt nagy zöldfelületekből és
egy a nyugati oldalhoz tartozó intenzíven használt sétányból áll,
erre felfűződő, kevéssé használt teresedésekkel.

3

A terület átalakulásának célja, hogy a használathoz igazodó
irányokat, a forgalomnak megfelelően szolgálja ki, és a teljes
területet bevonja a közösség használatába. A piac felé a parkoló
átpozícionálásával, de a parkolóhelyek számának megtartásával
új gyalogos térszín, valós gyalogos kapcsolat alakul ki.

Füst Milán utca
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10

találkozási pontok
belső udvar

A tengelyt a parkolók és az épületek irányába keresztirányú
átkötések törik át.
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vízarchitektúra (jetek)
központi széles
promenád
multifunkcionális
központi tér (vásárok,
jégkorcsolyapálya)
találkozási pont
szolgáltatóház központi
tere
karakteradó többfunkciós
ülőfelületek

közti zöldfelületek
kölső területek

1

2

3

szórt burkolatú ívelt
vonalvezetésű sétaút
karakteradó többfunkciós
ülőfelületek
plasztikus terepformák

Budapest Főváros
III. kerületi Önkormányzat
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gépkocsi parkolók
lakóépület előtti
teresedés
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By Laszlo BALATON
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1

Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetur adipiscing elit.
Cras blandit posuere turpis,
eget commodo nisl adipiscing
ut. Cras interdum sed enim ut
fringilla. Praesent pharetra venenatis consectetur. Etiam elementum congue dictum. Fusce
aliquet cursus dolor. Aliquam
non eros consectetur, dapibus
leo vitae, aliquam purus. Proin
vulputate sollicitudin.

Pellentesque sollicitudin
lorem in mi rutrum, at lobortis
quam venenatis. Pellentesque
dapibus mi vitae tincidunt porta. Morbi id dolor nisi. Cras
rhoncus sagittis est, ut facilisis
metus tempus vel. In posuere
felis sed risus suscipit, at faucibus ligula feugiat. Vestibulum
fermentum lacus vitae magna
blandit, sit amet eleifend orci
bibendum. Cras et semper nisl.
Praesent lobortis nunc elit, sit
amet rutrum lectus pellentesque
sed. Etiam egestas libero non
condimentum volutpat. Praesent
nulla dui, euismod sed accumsan eget, egestas congue purus.
Praesent iaculis nibh hendrerit
augue laoreet, quis sodales nisi
elementum. Nam nibh urna,
congue id convallis et, ornare
eu elit. Nullam dictum facilisis
quam quis rhoncus. Etiam ornare nunc aliquet nulla rutrum,
in rhoncus justo fermentum.
Morbi dictum sem vitae sapien
imperdiet, non elementum lacus
dictum.
Donec interdum lorem at nulla feugiat molestie. Ut pulvinar
enim mauris, in interdum urna
consectetur vel. Pellentesque
fermentum nisi enim, sed molestie orci viverra ornare. Pellentesque lobortis justo ipsum,
eget iaculis sem eleifend quis.
Quisque malesuada interdum
nibh, id euismod mi vestibulum
sed. Nullam vel metus massa. Nam imperdiet at lorem et
laoreet. Etiam malesuada lorem
ut ullamcorper pharetra. Vivamus quis ligula interdum, cursus lacus a, tempus est.
Integer accumsan aliquam
sagittis. Suspendisse scelerisque
velit adipiscing est volutpat, nec
tincidunt velit feugiat. Donec a
enim mauris. Fusce non ipsum
fermentum, tincidunt nisi vel,
aliquet augue. Curabitur iaculis
tortor a sapien suscipit, quis iaculis dolor tincidunt. Sed justo
purus, dictum non convallis
non, congue at augue. Sed in
tincidunt magna, sit amet interdum metus. Ut nec ultricies
nisl. Donec mattis nibh sit amet

Pellentesque sollicitudin
lorem in mi rutrum, at lobortis
quam venenatis. Pellentesque
dapibus mi vitae tincidunt porta. Morbi id dolor nisi. Cras
rhoncus sagittis est, ut facilisis
metus tempus vel. In posuere
felis sed risus suscipit, at faucibus ligula feugiat. Vestibulum
fermentum lacus vitae magna
blandit, sit amet eleifend orci
bibendum. Cras et semper nisl.
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ipsum auctor, ut consequat sem
sollicitudin. Proin hendrerit viverra tristique.
Phasellus ultrices dolor ante,
eget pulvinar est viverra in.
Aenean in nibh eu quam egestas ullamcorper tempor vel mi.
Nulla blandit auctor odio eget
sodales. Duis tempus porttitor
commodo. Vestibulum a nunc
vitae nibh aliquam porta. Interdum et malesuada fames ac ante
ipsum primis in faucibus. Proin
ac rutrum enim. Vestibulum ante
ipsum primis in faucibus orci
luctus et ultrices posuere cubilia
Curae; Sed tempor eros sapien, a
porta libero tincidunt eget.
2 Proin
ultrices erat arcu, eget placerat
enim lacinia eget. Donec a dapibus tellus. Praesent congue
interdum tortor et cursus. Sed
sed interdum tortor. Nulla in
velit quis felis aliquam faucibus
semper in massa. Pellentesque
et varius leo.
Cras id aliquam nibh. Nulla
vitae justo nisi. Nunc bibendum consectetur sem, sit amet
interdum felis condimentum at.
Integer sem justo, fermentum id
fermentum in, rhoncus sit amet
felis. Donec a molestie leo. In
in commodo magna, in euismod
leo. Etiam suscipit, risus a tempor laoreet, elit justo dapibus
quam, sed ultrices turpis libero
vel justo. Nam in vulputate mauris. Nunc laoreet, est at sodales
vehicula, quam velit cursus metus, id aliquet diam sapien vitae
enim. Duis porttitor nulla non
tempus feugiat. Donec a libero
non augue consequat blandit sit
amet a tortor. Aliquam viverra
enim semper dui consectetur,
at fringilla augue consectetur.
Etiam ut massa iaculis, congue
arcu ut, semper tortor. Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci luctus et ultrices posuere cubilia Curae;
Nunc vitae bibendum ante,
quis convallis lorem. Curabitur
cursus sagittis sagittis. Sed iaculis tincidunt magna suscipit fringilla. Mauris in vehicula nisl.
Aenean velit elit, dictum quis
risus at, aliquam tempor mauris.
Cras placerat euismod lorem,
quis dictum enim facilisis non.
Etiam lobortis porta nibh a cursus. Quisque ut tristique urna.
Proin fermentum lorem erat,
quis vehicula diam accumsan
ac. Cras vitae urna vehicula libero ultrices dictum. Sed mattis
mi in fermentum accumsan. Vivamus quis augue quis magna
malesuada venenatis feugiat in
libero.

Vivamus dapibus massa eu
nisl mollis pulvinar. Donec ornare, eros non iaculis tristique,
sapien risus sollicitudin neque,
tempus dapibus nisl elit a dolor.
Sed at dapibus erat. Sed lobortis malesuada rhoncus. Maecenas ac justo aliquam, aliquet
ante sed, blandit lorem. Fusce
tristique neque in eros molestie
tincidunt. Ut quis egestas lorem.
Suspendisse congue gravida lectus quis auctor. Morbi vel ligula
ornare, dictum nulla vel, hendrerit risus. Curabitur dignissim
mauris sed accumsan venenatis.
Morbi accumsan ullamcorper
arcu a pharetra. Vestibulum est
dui, fringilla at fringilla et, imperdiet ultrices velit. Phasellus
vitae quam lorem.
Cras laoreet sem vitae enim
tincidunt, eget mollis nisi ornare. Integer hendrerit tellus
eget ligula auctor, et luctus felis
tempus. Nam vitae lectus odio.
Vivamus fringilla urna eu nibh
ullamcorper consectetur. Pellentesque ac arcu sit amet massa
rhoncus hendrerit et a erat. Sed
vitae iaculis lectus, sed commodo elit. Mauris a fringilla dolor.
Etiam at augue sit amet risus
malesuada porttitor vel in justo.
Donec at scelerisque nibh. Ut
blandit justo eget mauris auctor,
et auctor dui imperdiet. Nunc
tellus risus, varius ac dictum sit
amet, pretium nec ligula.
Morbi blandit placerat urna,
in aliquet libero adipiscing ac.
Pellentesque blandit nec velit ut
ornare. Vivamus metus tortor,
ullamcorper ac est a, eleifend
laoreet ipsum. Nunc a lorem in
odio ultricies iaculis nec eget
lectus. Etiam in feugiat eros.
Curabitur eu rhoncus nulla. In
feugiat, erat in lobortis tincidunt, arcu enim consectetur mi,
eget facilisis mauris quam in mi.
Nam bibendum facilisis justo sit
amet venenatis. Phasellus non
sodales nisl, eu luctus tortor. Ut
ultrices posuere felis, eget pulvinar ipsum ultricies a. Morbi ut
dictum dui, luctus varius mauris. Sed diam lacus, tincidunt a
mollis eget, consequat id libero.
Nulla consectetur facilisis ante,
et porta massa suscipit sit amet.
Phasellus ultrices dolor ante,
eget pulvinar est viverra in. Aenean in nibh eu quam egestas ullamcorper tempor vel mi. Nulla
blandit auctor odio eget sodales.
Duis tempus porttitor commodo.

Donec interdum lorem at nulla feugiat molestie. Ut pulvinar
enim mauris, in interdum urna
consectetur vel. Pellentesque
fermentum nisi enim, sed molestie orci viverra ornare. Pellentesque lobortis justo ipsum,
eget iaculis sem eleifend quis.
Quisque malesuada interdum
nibh, id euismod mi vestibulum
sed. Nullam vel metus massa. Nam imperdiet at lorem et
laoreet. Etiam malesuada lorem

Integer accumsan aliquam
sagittis. Suspendisse scelerisque
velit adipiscing est volutpat, nec
tincidunt velit feugiat. Donec a
enim mauris. Fusce non ipsum
fermentum, tincidunt nisi vel,
aliquet augue. Curabitur iaculis
tortor a sapien suscipit, quis iaculis dolor tincidunt. Sed justo
purus, dictum non convallis
non, congue at augue. Sed in
tincidunt magna, sit amet interdum metus. Ut nec ultricies

By EDMUND L. ANDREWS

Praesent quis vehicula dui.
Quisque viverra lacinia viverra. Nunc non faucibus felis.
Cras fringilla neque dolor, sed
convallis quam bibendum id.
Pellentesque metus ligula, euismod quis leo nec, sodales iaculis
dolor. Morbi nec vulputate tellus. Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetur adipiscing elit. Integer ullamcorper diam id massa tempus, 1id dignissim lectus
tempor. Cras laoreet sem vitae
enim tincidunt, eget mollis nisi
ornare. Integer hendrerit tellus
eget ligula auctor, et luctus felis
tempus. Nam vitae lectus odio.
Vivamus fringilla urna eu nibh
ullamcorper consectetur. Pellentesque ac arcu sit amet massa
rhoncus hendrerit et a erat. Sed
vitae iaculis lectus, sed commodo elit. Ut blandit justo eget
mauris auctor, et auctor dui imperdiet. Nunc tellus risus, varius
ac dictum sit amet, pretium nec
ligula.
Cras id aliquam nibh. Nulla
vitae justo nisi. Nunc bibendum consectetur sem, sit amet
interdum felis condimentum at.
Integer sem justo, fermentum id
fermentum in, rhoncus sit amet
felis. Donec a molestie leo. In
in commodo magna, in euismod

leo. Etiam suscipit, risus a tempor laoreet, elit justo dapibus
quam, sed ultrices turpis libero
vel justo. Nam
4 in vulputate mauris. Nunc laoreet, est at sodales
vehicula, quam velit cursus metus, id aliquet diam sapien vitae
enim. Duis porttitor nulla non
tempus feugiat. Donec a libero
non augue consequat blandit sit
amet a tortor. Aliquam viverra
enim semper dui consectetur,
at fringilla augue consectetur.
Etiam ut massa iaculis, congue
arcu ut, semper tortor. Vestibulum ante ipsum primis in
faucibus orci luctus et ultrices
posuere cubilia Curae; Integer
scelerisque nisl id viverra faucibus. Donec in lorem eget erat
dignissim lacinia at a metus.
Ut eget pretium nisi, sed venenatis risus. Nullam id viverra
enim. Cras diam nulla, congue
quis ultrices id, cursus at enim.
Suspendisse ut venenatis purus.
Quisque a est vel erat vestibulum consectetur in non eros.
Nunc vitae bibendum ante,
quis convallis lorem. Curabitur
cursus sagittis sagittis. Sed iaculis tincidunt magna suscipit fringilla. Mauris in vehicula nisl.
Aenean velit elit, dictum quis
risus at, aliquam tempor mauris.
Cras placerat euismod lorem,
quis dictum enim facilisis non.
Etiam lobortis porta nibh a cursus. Quisque ut tristique urna.
Proin fermentum lorem erat,
quis vehicula diam accumsan
ac. Cras vitae urna vehicula libero ultrices dictum. Sed mattis
mi in fermentum accumsan. Vivamus quis augue quis magna
malesuada venenatis feugiat.

Nullam aliquet enim quam,
in volutpat mi tempus enim
quam, utpat mi tempus non.

By RICHARD PÉREZ-PEÑA

The Federal Reserve, saying
that inflation remains its “predominant policy concern,” left
its benchmark interest rate
unchanged at 5.25 percent on
Thursday and signaled that it
would keep it at that level for
some time.
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Praesent quis vehicula dui.
Quisque viverra lacinia viverra. Nunc non faucibus felis.
Cras fringilla neque dolor, sed
convallis quam bibendum id.
Pellentesque metus ligula, euismod quis leo nec, sodales iaculis
dolor. Morbi nec vulputate tellus. Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetur adipiscing elit. Integer ullamcorper diam id massa
tempus, id dignissim lectus
Quisque non tellus vitae
massa tempus scelerisque. Sed
vulputate tortor at bibendum luctus. Sed sit amet sagittis risus, id
laoreet tortor. Donec commodo
urna pellentesque magna bibendum mattis. Cras at mi tristique,
tincidunt ante ac, sollicitudin
turpis. Aenean vitae adipiscing
odio. Sed lacinia vitae mi nec
suscipit. Fusce eu sagittis eros,
quis aliquet ligula. Suspendisse
tempus mauris feugiat diam
bibendum, nec pharetra augue
scelerisque. Nulla vehicula tristique mollis. Quisque posuere
neque nunc, quis eleifend libero
eleifend eu. Curabitur eget nulla
et ante interdum volutpat. Nam
scelerisque gravida enim, at
tempus dolor tempor at.

Integer condimentum mauris
in est malesuada egestas. Donec
quis nibh risus. Aenean vitae
consectetur lectus, sed volutpat
risus. Praesent luctus quis nisl
non bibendum. Vivamus mollis
ante nunc, at egestas mauris
mattis sed. Phasellus dictum
lectus ut tortor aquam.

The reporters returned to work
by mid-afternoon, ending a
“stay-out” that their union had
been secretly planning for several days, organizers said.
It is not clear how many reporters took part in the action, or
how it affected The Journal’s
operation. The newspaper’s
Web site continued to post articles on breaking news, some of
them written by reporters who
work for the online operation or
for Dow Jones Newswires reporters, who were not included
in the job action. But in calls to
several Journal reporters, most
of them said they had not gone
to work this morning.
“We’re not asking anybody to
stop doing their jobs or blow off
a story,” said E. S. Browning,
a reporter and chairman of the
contract bargaining committee

Protest Over
Murdoch Bid

Bálint György utca
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When I first started thinking
about doing Book Notes, I was
a little confused about what direction to go in.

Should I take songs that I think
connect to my book in some way
(in some cases only remotely)?
Like Marvin Gaye’s «Heard
It Through The Grapevine» or
The Police’s «Every Breath You
Take»? These songs don’t directly relate to overhearing a conversation though, one is about gossiping about a break-up and the
other is creepy obsession.Then I
thought maybe I should include
something like Found Magazine’s found tape, especially the
song «The Booty Don’t Stop». It
almost fits the spirit behind collecting overheard conversations,
but it doesn’t quite. The Booty
Tape is more a found object, not
an overheard item.
Then I thought about a story a
friend told me, how he was walking home drunk from a good
night at the pub, and he was
unaware he loudly singing The
Stooges «Search & Destroy» as
he walked until he noticed a car
full of girls slow down and point
and laugh. Sadly, that’s the only
«overheard» song story I have,
so it’d be a short list.
Instead, I decided to go with
songs that are somehow connected with comics (since the conversations in my book are illustrated by comics creators).
James Kochalka Superstar
has many, many, many great
songs (and even a whole concept album) under his belt. He
also has made a lot of great comics, perhaps his most important being American Elf - his
ongoing diary comic. James has
been documenting his life daily
for about 8 years now, and he
manages to keep it fascinating
and fresh (and at times poetically profound) - and for those looking for a meaning to life, it can
be found in one of his American
Elf Sketchbook Diaries collections. «Don’t Trust Whitey»
warns, as the title suggests, of
the dangers of trusting whitey.
All amusing and funny as the
song progresses, until just at the
point when you realize, «waitaminnit, Kochalka is white,» he
explains, «I’m not whitey, this is
just a disguise.» Just the sort of
thing whitey would say, James.

STORY

Funerals can be stressful and
upsetting occasions and it is
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TÉR_KÖZ logó használata 6. oldal

sajtóhirdetés, banner, meghívó, kiadvány
Projekt rövíd címe
Projekt hosszabb címe, alcíme
Proin aliquet, justo quis egestas ultrices dapibus felis

pályázaton elnyert
támogatás összege:

Lorem ipsum

125,657 millió forint

kivitelezés ideje: 2014. 06. 01. - 2014. 08. 27.

Sajtóhirdetések, bannerek esetében a logó
szélessége a hirdetési felület hosszabb oldalának
legalább 25%-a, azaz 1/4-a kell hogy legyen,
de minden esetben minimum 2 cm (nyomtatás
esetén), vagy 60 képpont (online megjelenés esetén).

kedvezményzett:

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur
adipiscing elit. Suspendisse sollicitudin,

kivitelezô:

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur
adipiscing elit. Suspendisse

tervezô:

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur
adipiscing elit. Suspendisse sollicitudin, velit eu

muszaki ellenôr:

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur
adipiscing elit. Suspendisse sollicitudin, velit eu

projektmenedzsment:

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur

együttmûködô szervezetek:

Nullam pellentesque molestie egestas.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur
adipiscing elit. Suspendisse sollicitudin, velit eu

Lorem ipsum
további támogatók:

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur
adipiscing elit. Suspendisse sollicitudin, velit eu
consectetur adipiscing elit. Suspendisse

egyéb támogató

x
4x

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur
adipiscing elit. Vivamus venenatis erat
turpis, non bibendum ipsum faucibus
a. Fusce eget scelerisque lectus. Etiam
egestas nisi purus. Phasellus laoreet cursus enim sed laoreet. Donec mattis odio
non ante convallis luctus. Pellentesque
venenatis vel mauris ac porta. Quisque
metus turpis, ullamcorper id urna non,
ultrices fermentum sem. Proin at dolor
id metus adipiscing elementum ac ac orci.
Vivamus viverra ligula ac leo lobortis
gravida. Etiam semper nibh nec nisl eleifend tempus.

4x

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur
adipiscing elit. Vivamus venenatis erat
turpis, non bibendum ipsum faucibus
a. Fusce eget scelerisque lectus. Etiam
egestas nisi purus. Phasellus laoreet cursus enim sed laoreet. Donec mattis odio
non ante convallis luctus. Pellentesque
venenatis vel mauris ac porta. Quisque
metus turpis, ullamcorper id urna non,
ultrices fermentum sem. Proin at dolor
id metus adipiscing elementum ac ac orci.
Vivamus viverra ligula ac leo lobortis
gravida. Etiam semper nibh nec nisl eleifend tempus. Maecenas suscipit hendrerit
semper. Maecenas eu luctus urna. Integer
adipiscing velit in risus cursus convallis.

x

TÉR_KÖZ logó használata 7. oldal

sajtóhirdetés, banner, meghívó, kiadvány

y/8

alkalmazás sötét, illetve nem homogén háttéren

Sötét háttéren történő alkalmazás esetén
a logó alá (köré) téglalap alakú fehér flekk kerül,
melynek méretarányai a következők:

logó magassága : flekk magassága = 8 : 10

y/8

y

logó szélessége : flekk szélessége = 8 : 10

x/8

x

x/8

A logó sötét háttéren történő alkalmazásánál
a méretbeli követelmények megegyeznek a
logó mindenkori alkalmazásának szabályaival.

Lorem ipsum

Nullam pellentesque molestie egestas.

y

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur
adipiscing elit. Vivamus venenatis erat
turpis, non bibendum ipsum faucibus
a. Fusce eget scelerisque lectus. Etiam
egestas nisi purus. Phasellus laoreet cursus enim sed laoreet. Donec mattis odio
non ante convallis luctus. Pellentesque
venenatis vel mauris ac porta. Quisque
metus turpis, ullamcorper id urna non,
ultrices fermentum sem. Proin at dolor
id metus adipiscing elementum ac ac orci.
Vivamus viverra ligula ac leo lobortis
gravida. Etiam semper nibh nec nisl eleifend tempus. Maecenas suscipit hendrerit
semper. Maecenas eu luctus urna. Integer
adipiscing velit in risus cursus convallis.

A flekkes megjelenítés esetén törekedjünk a jobb
oldali, kifutós elhelyezésre.

x
4x

TÉR_KÖZ logó használata 8. oldal

TÉR_KÖZ logó megjelenítése egyéb támogatói logók mellett
amennyiben a projekt fő támogatása nem a Budapest TÉR_KÖZ pályázaton nyert összeg

Lorem ipsum
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur
adipiscing elit. Vivamus venenatis erat
turpis, non bibendum ipsum faucibus a.
Fusce eget scelerisque lectus. Etiam egestas nisi purus. Phasellus laoreet cursus
enim sed laoreet. Donec mattis odio non
ante convallis luctus. Pellentesque venenatis vel mauris ac porta. Quisque

MInden olyan esetben, amikor a TÉR_KÖZ pályázaton
elnyert összeg minősül a projekt legnagyobb egyösszegű
támogatásának, a korábban feltüntetett megjelenítési
szabályok az irányadók.

Nullam pellentesque molestie egestas.

Amennyiben a TÉR_KÖZ pályázaton elnyert összeggel
egyenértékű támogatások folyósítói logójával együtt
szükséges megjeleníteni a TÉR_KÖZ logót,
abban az esetben törekedni kell a logók hasonló méretű
és poziciójú elhelyezésére.
A TÉR_KÖZ logó olyan méretben jelenjen meg, hogy a
szöveges rész olvasható legyen.

egyéb támogató

egyéb támogató

TÉR_KÖZ logó használata 9. oldal

építkezési információs tábla

Projekt rövíd címe
Projekt hosszabb címe, alcíme
Proin aliquet, justo quis egestas ultrices dapibus felis
kivitelezés ideje: 2014. 06. 01. - 2014. 08. 27.

pályázaton elnyert
támogatás összege:

125,657 millió forint

Minden olyan esetben, amikor a TÉR_KÖZ pályázaton
elnyert összeg minősül a projekt legnagyobb egyösszegű
támogatásának, TÉR_KÖZ logóval ellátott információs
tábla kihelyezése kötelező:
A B projektek esetében javasolt minimum A2 méretben,
az A projektek esetében javasolt A0 méretben,
de természetesen az építkezésen kívülről látható és
olvasható méretben.
A TÉR_KÖZ információs tábla sablonja
a www.budapest.hu oldalról letölthető.

kedvezményzett:

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur
adipiscing elit. Suspendisse sollicitudin,

kivitelezô:

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur
adipiscing elit. Suspendisse

Ennek a sablonnak a használata ajánlott minden
TÉR_KÖZ pályázaton támogatást nyert projekt esetében.

tervezô:

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur
adipiscing elit. Suspendisse sollicitudin, velit eu

muszaki ellenôr:

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur
adipiscing elit. Suspendisse sollicitudin, velit eu

projektmenedzsment:

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur

együttmûködô szervezetek:

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur
adipiscing elit. Suspendisse sollicitudin, velit eu

további támogatók:

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur
adipiscing elit. Suspendisse sollicitudin, velit eu
consectetur adipiscing elit. Suspendisse

egyéb támogató

TÉR_KÖZ logó használata 10. oldal

további információk
e-mail:
ter_koz@budapest.hu
telefon:
+36 1 327-1696
+36 1 327-1332
facebook:
https://www.facebook.com/terkozpalyazat
postacím:
Budapest Főváros Önkormányzata Főpolgármesteri Hivatal
Városépítési Főosztály – Városmegújító Csoport
Budapest, Városház utca 9-11
1052

