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A tábla elhelyezése

A táblát (1db) az építési terület lakosság 
által belátható helyszínén, a fő bejárati/
megközelítési pontjánál kötelező kihelyezni, 
legalább 2x3 méteres méretben. A 
táblakihelyezés pontos helyszíneit a 
megrendelő hagyja jóvá. Amennyiben a 
kivitelező nem megfelelő helyre telepíti a 
táblát, úgy a megrendelő áthelyeztethetik a 
táblát a kivitelező költségén.

A kihelyezett tábla tartalma

A beruházást bemutató táblán megjelenik 
az „Építtető: … / Tervező: … / Kivitelező: … 
/ Műszaki ellenőr: … / Tervezett kezdés: … 
/ Tervezett befejezés: … / ÉTDR azonosító: 
…” stb. adatfelsorolás formájában, 
valamint a „A beruházás létrejöttét a 
Veszprém-Balaton 2023 Európa Kulturális 
Fővárosa program támogatja.” mondat. 
Illusztrációként kötelező feltüntetni - 
megrendelő által biztosított - a beruházás 
látványtervét a megrendelő által 
jóváhagyott módon.

Építési szakasz
1.1 Tábla kihelyezés a beruházás építési 
szakaszában

Az ingatlan építésének, bővítésének vagy felújításának teljes ideje alatt – a 
munkálatok megkezdése előtt - a kivitelező köteles az ingatlanon, vagy az 
ingatlant körülhatároló kerítésen vagy az ingatlant körülvevő zöldfelületen vagy az 
állványzaton az utcafront irányába, jól látható táblán megjeleníteni a beruházás 
alapvető információit az alábbiak szerint:
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Táblák
1.

A tábla kialakítása és megjelenése 
az itt leírt és a forrás fileokban 
elérhető információk alapján kerüljön 
kivitelezésre! 

Az alap tábla befoglaló mérete 300x150cm, 
mely 3mm-es dibond lemezből történő 
CNC megmunkálással készül a letölthető 
dokumentum vágási mintája alapján. A tábla 
mérete a hordozó jellemző mérete alapján 
lett kialakítva, így segítve a könnyebb 
kivitelezést. (több kiálló elem illesztése.)

Direkt UV nyomtatásos eljárással kerül rá a 
kívánt kreatív.

Az alaptábla felületére kerül rá a megfelelő 
szögben beállított fix méretű sárga 
„pálcika”. Ennek poziciója és helye az 
alaptáblán jelölt kék felület körvonalára 
fekszik rá, így megkönnyítve az illesztést. 
A különálló rész rögzítésére időjárásálló 
ragasztás a javasolt teljes felületén.

1494mm

3000mm

Külön elemként ragasztott eljárással 
rögzített design elem. (anyaga: 
Dibond 3mm; Direkt UV nyomtatással

Építkezési területen megjelenő 
tábla 

A tábla általános megjelenése
(A tartalmi részek példaként szolgálnak)

Az Európa Kulturális Fővárosa 2023

Európa Kulturális Fővárosa program

infrastrukturális fejlesztés részeként,

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
épül a területen.

Építtető: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Kivitelező:  XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Építési engedély szám: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 

Beruházás tárgya: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Beruházás kezdete: XXXXXXXXXXXXXXXXX

Beruházás tervezett befejezése: XXXXXXXXXXXXXX

Építési engedély száma: XXXXXXXXXXXXXX 

 

Tervező: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Fővállalkozó: XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Fővállalkozó engedélyszáma: XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Építtetői fedezetkezelő: XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Műszaki ellenőr: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Műszaki ellenőr nyilvántartási száma és névjegyzéki jele: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

1.2.
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Az Európa Kulturális Fővárosa 2023

Európa Kulturális Fővárosa program

infrastrukturális fejlesztés részeként,

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
épül a területen.

Építtető: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Kivitelező:  XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Építési engedély szám: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 

Beruházás tárgya: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Beruházás kezdete: XXXXXXXXXXXXXXXXX

Beruházás tervezett befejezése: XXXXXXXXXXXXXX

Építési engedély száma: XXXXXXXXXXXXXX 

 

Tervező: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Fővállalkozó: XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Fővállalkozó engedélyszáma: XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Építtetői fedezetkezelő: XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Műszaki ellenőr: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Műszaki ellenőr nyilvántartási száma és névjegyzéki jele: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Táblák
1.

Kérjük a kivitelezőt, hogy a látható 
kritériumok megtartásával történjen a tábla 
kivitelezése.

A változó tartalmak ellenőrzött módon 
kerüljenek a kreatívra, hogy elkerülendő 
legyen a későbbi javítás. 

Kérjük a kivitelezőt, hogy a fix tartalmakon 
ne változtasson!

Fix tartalom:
• Logó helyzete, mérete, formája
• A szöveg betűtípusa, mérete és 

elhelyezkedése (mellékletben letölthető 
IBM Plex Sans - google font)

• A szöveg tördelése, kivétel ez alól 
a sárgával szedett név egy vagy két 
sorba történő tördelése a betűméret és 
kapitális formátum megtartásával.

• A bal alsó sorban elhelyezkedő logók 
pozíciója, mérete és tördelése.

• A szöveges tartalom alatti kék mező 
mérete és kialakítása.

A logo poziciója és mérete nem 
változtatható.

A jobb oldali mezőben lévő kép (példa)
cserélendő az aktuális beruházásra utaló 
képi anyagra. (tervrajz, látvány, munka 
térkép)

A tábla felső vonalán 
kimart ív felső pontjának 
egy magasságban kell 
lennie az utólag rá 
illesztett „pálcika” felső 
pontjával.

Eben a bekezdésben a fehér szedéssel 
készült szövegek nem változtathatóak, 
a példaként beemelt szöveg (sárgával)
szövegrész a beruházás nevét kell hogy 
nevét kell hogy tartalamazza a végleges 
kreatívon. 

Építkezési területen megjelenő 
tábla 

A tábla réteges bemutatása
(A tartalmi részek példaként szolgálnak)

1.3.
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Táblák
1.

Építkezési területen megjelenő 
tábla 

A tábla részei, nyomdai felületek

Az Európa Kulturális Fővárosa 2023

Európa Kulturális Fővárosa program

infrastrukturális fejlesztés részeként,

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
épül a területen.

Építtető: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Kivitelező:  XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Építési engedély szám: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 

Beruházás tárgya: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Beruházás kezdete: XXXXXXXXXXXXXXXXX

Beruházás tervezett befejezése: XXXXXXXXXXXXXX

Építési engedély száma: XXXXXXXXXXXXXX 

 

Tervező: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Fővállalkozó: XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Fővállalkozó engedélyszáma: XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Építtetői fedezetkezelő: XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Műszaki ellenőr: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Műszaki ellenőr nyilvántartási száma és névjegyzéki jele: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Fotnos a pálcika méretének pontos 
megtartása és a marási forma követése. 
Felhelyezése 112° szögben történik és 
a magasság középponti felező vonalán 
foglal helyet. 

1.4.

A nyomdai kivitelezésre két anyagot kell 
leadni, a táblát, mint hordozót és a rá kerülő 
„pálcikát”, ami így kiemelkedik a síkból.

Kivitelezés, szerkezeti irányvonalak:

A táblának kell legyen egy saját tartó 
szerkezete amire rögzítve lesz a nyomdai 
felület. Ennek kivitelezésére szabad kezet 
adunk a lehetőségek pontos ismeretében. 
Fontos, hogy a tartószerkezet statikailag 
megfelelően legyen legyártva és 
kihelyezve, ellenálljon a különböző 
időjárási körülményeknek és ne legyen 
balesetveszélyes. A tartószerkezetre a kész 
nyomdai anyagot megfelelő módon rögzítse 
a kivitelező, úgy hogy a grafikai részek ne 
sérüljenek és torzulást se okozzon. 

A tartó szerkezet kerülhet homlokzatra, 
állványzatra és a talajba rögzítve. 
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Táblák
1.

Építkezési területen megjelenő 
egyedi tábla

Egyedi tábla tervezése

1.5.

Amennyiben a nagyméretű tábla 
kihelyezését a helyszíni adottságok nem 
teszik lehetővé, megrendelővel egyeztetett 
helyszínen és méretben egyedi tábla 
elhelyezése szükséges.

A nagyméretű tábla tartalmi követelményei 
alapján például a mellékelt ábra szerint:

Az Európa Kulturális Fővárosa 2023 Európa Kulturális Fővárosa program

infrastrukturális fejlesztés részeként,

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
épül a területen.

Építtető: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Kivitelező:  XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Építési engedély szám: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 

Beruházás tárgya: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Beruházás kezdete: XXXXXXXXXXXXXXXXX

Beruházás tervezett befejezése: XXXXXXXXXXXXXX

Építési engedély száma: XXXXXXXXXXXXXX 

 

Tervező: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Fővállalkozó: XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Fővállalkozó engedélyszáma: XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Építtetői fedezetkezelő: XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Műszaki ellenőr: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Műszaki ellenőr nyilvántartási száma és névjegyzéki jele: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX



2.1. Építési hálóra vonatkozó leírás   9. oldal

2.2. Építési hálóra vonatkozó grafikai segédlet  10. oldal

Építési háló
specifikációja
Grafiaki segédlet és egyéb paraméterek

2.
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Veszprém-Balaton 2023 EKF 
programot megjelenítő építési háló 

Amennyiben az ingatlanfejlesztés területét 
kerítésekkel határolják el a közterülettől, 
úgy 15 méterenként 1 db 200x350 cm 
méretű, VEB2023 logóval nyomtatott 
kerítésháló kihelyezése lehetséges.
Ebben az esetben az építési hálókat a 
Veszprém-Balaton 2023 Zrt. biztosítja. 

Beruházást végző céget megjelenítő 
építési háló 

A beruházást végző cég is kihelyezheti 
saját építési hálóit a területet határoló 
kerítésekre, de azok tartalmát a kihelyezés 
előtt öt nappal köteles jóváhagyatni a 
beruházást felügyelő megrendelővel.  

Építési szakasz
2.1 Építési háló az építési területet határoló 
kerítésekre.

Az ingatlan építésének, bővítésének vagy felújításának teljes ideje alatt – a 
munkálatok megkezdése előtt - kivitelezőnek lehetősége van az építési tábla 
mellett az ingatlant körülhatároló kerítésen, vagy az épületállványzaton építési 
hálót biztosítani az alábbiak szerint:
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Építési háló
2.

Építkezési területen megjelenő 
építési / mesh háló

A háló megjelenése

2.2.

Az építési háló méretei:

Magasság: 2000mm
Szélesség: 3500mm
Ringlik elhelyezése: 500mm-ként

A hálón szereplő grafika nem változtatható 
vagy torzítható.

Az építési háló paraméterei az általános 
mobil kerítés jellemzői alapján van 
előkészítve:

Mobilkerítés hossza: 3,5 m
Mobil kerítés magassága: 2m
Mobil kerítés huzalátmérője: 3-4 mm
Mobil kerítés súlya: kb. 18 kg

Amennyiben az építési területnél 
használt kerítéselemek mérete eltér az itt 
meghatározottól, úgy a Veszprém-Balaton 
2023 Zrt.-nek lehetősége van a grafikai 
anyag méretmódosítására. 

A módosítási igényt a kommunikacio@
veszprembalaton2023.hu e-mail címen kell 
jeleznie a beruházónak.

3500mm

2000mm



3.1. Mobil tábla leírása   12. oldal

3.2. Grafikai segédlet   13. oldal

Mobil tábla
specifikációja
Grafiaki segédlet és egyéb paraméterek

3.
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Mobil tábla leírás

Az építkezés kapcsán esetlegesen 
felmerülő gyalogos és autós forgalmi 
rend változásokat a kivitelező köteles az 
érvénybe lépését megelőző -5. napon az 
érintett útszakaszokra, jól látható helyen 
kihelyezni. Az érintett területek kapcsán az 
alternatív útvonalak bemutatását térképes 
formátumban kérjük megjeleníteni. A 
kihelyezésre kerülő időállásálló plakátok 
min. mérete A1. 

  

Építési szakasz
3.1 Útlezárások és terelések helyszíni megjelenítése 
az építési időszak alatt 
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Mobil tábla
3.

Mobil tábla kihelyezése 
forgalomirányítás stb. céljából

A mobil tábla megjelenése
(látvány)

3.2.

A tábla méretei:

Magasság: 841mm
Szélesség: 594mm

Időjárás álló anyagra történjen a nyomtatás 
vagy laminálással legyen utólag kezelve.

A tábla kihelyezése és megfelelő rögzítése 
a kivitelező feladata. Az aktuális tartalom 
kivitelezéséért is felel. 

A feltüntetett kép csak példa.
A dokumentum tárban elhelyezett file biankó 
jellegű, kérjük a szerkeszthető mezők egyéni 
módon történő kitöltését.

594mm

841mm

A tábla tartószerkezetét a kivitelező 
készíti elő és arra rögzíti az 
elkészült táblát. A tábla magassága 
a jó olvashatóság jegyében 
1800mm magasságban legyen a 
legmagasabb pontja. A talpzat és 
az oszlop megfelelő módon legyen 
rögzítve.

A feltüntetett felület szolgál 
az aktuális információ 
megjelenítésére. A 3.1-es pontban 
levő információk szerinti példákkal.A felmerülő kellemetlenségekért

szíves elnézésüket kérjük.

FIGYELEM!


