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TÉR_KÖZ logó

cmyk:
fekete: 0, 0, 0, 100

téglavörös: 21,58,45,6

rgb:
feket: 0, 0, 0

téglavörös: 189,121,117

pantone:
fekete: black
sárga: 695C

TÉR_KÖZ logó
color (elsődleges felhasználás)

cmyk:

fekete: 0, 0, 0, 100
téglavörös: 21,58,45,6

rgb:

fekete: 0, 0, 0
téglavörös: 189,121,117

pantone:

fekete: black
sárga: 695C
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2 0 16

TÉR_KÖZ logó
egyéb színmódok (korlátozott felhasználás)

logó
fekete fehér, 1+0C

fekete: 100%
szürke: 30%

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

2 0 16
2 0 16

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

logó szélessége : flekk szélessége = 8 : 10

logó magassága : flekk magassága = 8 : 10

TÉR_KÖZ logó használata 5. oldal



nyomtatott sajtó / pr cikk

Sajtóhirdetések, bannerek esetében a logó
szélessége a hirdetési felület hosszabb oldalának 
legalább 25%-a kell, hogy legyen; 
nyomtatás esetén legalább 2 cm, 
online megjelenés esetén legalább 60 képpont 
méretben.

hsz

hsz / 2

hsz

hsz / 2

> 2 cm

> 2 cm
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sajtóhirdetés, banner, meghívó, kiadvány

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

4 x

Lorem ipsum

XXII. kerület 
Projekt rövíd címe

támogatás összege:  000 000 000 Ft
kivitelezés ideje:    0000. 00. 00. - 0000. 00. 00.

 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 cur-
sus 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 eleif-
end tempus. Maecenas suscipit hendrerit 
semper. Maecenas eu luctus urna. Integer 
adipiscing velit in risus cursus convallis.

Nullam pellentesque molestie egestas. 

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 cur-
sus 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 eleif-
end tempus. 

x

4 
x
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sajtóhirdetés, banner, meghívó, kiadvány
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 szélessége : flekk szélessége = 8 : 10

logó magassága : flekk magassága = 8 : 10

4 x

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 cur-
sus 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 eleif-
end tempus. Maecenas suscipit hendrerit 
semper. Maecenas eu luctus urna. Integer 
adipiscing velit in risus cursus convallis.

Nullam pellentesque molestie egestas. 

x

y

x

y

x/8 x/8

y/
8

y/
8

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

A flekkes megjelenítés esetén törekedjünk a jobb 
oldali, kifutós elhelyezésre.
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TÉR_KÖZ logó megjelenítése egyéb támogatói logók mellett
amennyiben a projekt fő támogatása nem a Budapest TÉR_KÖZ pályázaton nyert összeg

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

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.

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

egyéb támogató

egyéb támogató
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tájékoztató tábla

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 tábla mérete: 84cm x 84cm 

A táblán szerepel: 
- a projekt rövid címe (azonos a pályázat címével)
- a projekt hosszabb címe
- a kivitelezés ideje
- látványterv (optimális esetben a látványterv nézőpontja 
megegyezik a  táblát szemlélők nézőpontjával) 

A TÉR_KÖZ információs tábla sablonja 
a www.budapest.hu oldalról letölthető. 

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

XXII. kerület 
Projekt rövíd címe

támogatás összege:  000 000 000 Ft
kivitelezés ideje:    0000. 00. 00. - 0000. 00. 00.
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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

 


