
 

épületek, tervek publikációs adatlapja 

 

Projekt neve: Víz Világnapi Ivókút Pavilon-Dózsa György út 

Vezető tervező(k): Balázs Ildikó 

Tervezés éve: 2011 

Kivitelezés éve: - 

Bruttó szintterület: - 

Helyszín (cím): Budapest, Dózsa György út (Felvonulási tér) 

Generáltervező cég honlap címe: - 

  

 Stáblista: 

Generáltervező cég neve: Szent István Egyetem-Ybl Miklós Építéstudományi Kar 

Építész munkatársak: - 

Szakági tervezők: - 

Bruttó beruházási költség: - 

Építtető/megbízó/fejlesztő: TÉT Tanszék 

Generálkivitelező: - 

Egyéb adatok: - 

Kapcsolattartó neve
1
: Balázs Ildikó 

Telefonszáma: 06/30-50-30-920 

E-mail címe: diko.balazs@gmail.com 

 
Képek jegyzéke: 

Sorszám Képfile neve Képaláírás Fotós 

1.  jeges ihlet - 

2.  hom homlokzat001 Balázs Ildikó 

3.  első kép homlokzat002 Balázs Ildikó 

4.  aaa munkaközi Balázs Ildikó 

5.  homi2 homlokzat003 Balázs Ildikó 

6.  negyedik kép homlokzat004 Balázs Ildikó 

7.  negyedikközeli részlet Balázs Ildikó 

8.  panorama távlati Balázs Ildikó 

9.  vízcsepp vízcsepp - 

10.  alaprajz002 alaprajz001 Balázs Ildikó 

                                                
1 A kapcsolattartó esetében kérjük adják meg annak a személynek a nevét, telefonszámát és e-mail címét, akivel a 

publikációt egyeztethetjük. Ezek nem nyilvános adatok, kizárólag a szerkesztőség és a szerző közötti 

kommunikációhoz kellenek. 



Sorszám Képfile neve Képaláírás Fotós 

11.  alaprajz alaprajz002 Balázs Ildikó 

12.  helyszínrjaz helyszínrajz Balázs Ildikó 

13.  homi1 homlokzat005 Balázs Ildikó 

14.  metszet metszet Balázs Ildikó 

15.  131000 témaindító001 Balázs Ildikó 

16.  003 témaindító002 Balázs Ildikó 

17.  dsc01483 témaindító003 Balázs Ildikó 

18.  dsc01505 témaindító Balázs Ildikó 

19.  dsc01384 Balázs Ildikó Balázs Ildikó 

 
Csatolt dokumentumok jegyzéke:  

1.  tabló 

2.  szöveg 

3.  adatlap 

 

 

Milyen anyagok kellenek a publikációhoz? 

 

Tartalom: Formátum: Méret: Darab: 

Szöveg: műleírás és/vagy személyes  

leírás, történet, kritika 

*.doc, *.rtf, 

*.odt, *.txt 

Nincs korlátozva 1 

Publikációs adatlap kitöltve: *.doc, *.odt, 

*.docx 

- 1 

Fotók, látványtervek, skiccek *.jpg, *.gif Minimum 800 pixel ~15-25
2
 

Építészeti műszaki rajzok, tervek *.pdf Maximum 20MB/db Nincs korlátozva 

Portré kép a vezető tervezőkről *.jpg Minimum 400 pixel 1 

 

A publikációs csomag eljuttatása a szerkesztőségbe: 

 
Küldje vissza nekünk ezt a dokumentumot kitöltve, a képeket valamint a csatolt dokumentumokat 

összecsomagolva az alábbi lehetőségek közül választva: 

 

1. e-mail: editors@epiteszforum.hu 

[ha e-mailben küldik az anyagot, akkor kérjük, hogy az összecsomagolt zip file 

kiterjesztését nevezzék át pl. *.zil-re, mert a zip kiterjesztésű csatolmányokat jó 

néhány szerver antivíruskezelője levágja a levélről!] 
 

2. epiteszforum.hu FTP szerverére való föltöltés [szintén érdemes összecsomagolni az anyagot] 

böngésző ablakon keresztül: 

 

URL: http://netftp.epiteszforum.hu 

login: feltoltes@epiteszforum.hu 

                                                
2 Nincs terjedelmi korlát, minél több kép, annál jobb! Kérjük, hogy a fotóknál minden esetben a fentebb látható 

táblázatban tüntessék fel a képeket készítő fotográfus nevét. 

mailto:editors@epiteszforum.hu
mailto:editors@epiteszforum.hu


password: feltoltes 

 

[kérjük, hogy belépés után semmilyen login/jelszo adatot ne változtassanak meg!] 
Ha ezt a lehetőséget használják: az összecsomagolt zip fájlokat itt gond nélkül föl lehet 

tölteni, és javasoljuk is, hogy csomagolva küldjék az anyagot.] 

 

3. nagy file-ok küldésére alkalmas ingyenes rendszereken keresztül 

4. személyesen érte megyünk, ha kapunk egy jó kávét vagy teát, vagy szívesen vendégül látjuk a 

szerkesztőségben egy jó kávéra vagy teára :-) - az alábbi címen 

5. postán, futárral CD-n: Építészfórum Kiadói Kft. / 1063 Budapest, Szondi u. 76. fsz.3. 


