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1.	 BEVEZETŐ
1.1. HÁTTÉRINFORMÁCIÓK
Örömmel üdvözöljük Önöket az EURÓPAIMOBILITÁSIHÉT rendezvény – a fenntartható 
városi	mobilitásról	szóló,	európai	szintű	szemléletformáló	kampány	–	résztvevőjeként.	
Közösen képesek leszünk arra, hogy támogassuk a fenntartható városi mobilitás 
kezdeményezés	célkitűzéseit!

E kampány célja, hogy pozitív irányú magatartásbeli változást érjünk el az okosabb, 
tisztább és intelligensebb városi mobilitás irányában. A kampány legfontosabb részét 
a szeptember 16. és 22. közötti hét során megvalósuló, a városlakók vezetésével zajló 
helyi	szintű	kezdeményezésekben	való	részvétel	jelenti.	A	kezdeményezések	azonban	
nem csupán egy hétre korlátozódnak az év során: a helyi önkormányzatok mellett 
egyéb olyan szervezetek, amelyek az év során bármikor hozzájárulnak a fenntartható 
városi	mobilitáshoz,	a	MOBILITÁSIAKCIÓ-nak	köszönhetően	népszerűségre	tesznek	
szert és támogatásban részesülnek (lásd az utolsó fejezetet).

Az EURÓPAIMOBILITÁSIHÉT rendezvényt az Európai Bizottság Mobilitáspolitikai és 
Közlekedési	Főigazgatósága	irányítja.

E Vizuális útmutató	a	főbb	vizuális	anyagok	alapvető	elemeit	mutatja	be,	egyben	
iránymutatásként	szolgál	a	helyi	kampányrésztvevők	számára	a	kommunikációs	
eszköztár felhasználása tekintetében.

A kommunikációs eszköztár az alábbi elemeket tartalmazza:

>Kampányelemek:  európai lobogó (amely az Európai Unió jelképeként is ismert), az  
EURÓPAIMOBILITÁSIHÉT címe (az Európai Unió hivatalos nyelvein), valamint a 2017. 
évi felhívás.

>Főbb	vizuális	elemek:		A	kampánynak	a	városi	közlekedés	különféle	módozatait,	
valamint	az	idei	év	témaköréhez	kapcsolódó	háttérelemeket	megjelenítő	főbb	
karakterei.

>Plakátok: Két kampány-plakát, amelyek a 2017. évi felhívás üzenetét közvetítik: 
„Közös	út,	közös	jövő”.

Egy minta a helyi szemléltetés céljából.

>Kiadványok:		Minta	A4	vagy	A5	méretű	kiadványokhoz,	brosúrákhoz,	mappákhoz	és	
bannerekhez.

>Fejléc:  Minta a hivatalos közleményekhez.

>Diabemutató:  Minta a hivatalos prezentációkhoz.

>Közösségimédia-bannerek:		A	kísérőkép	egy	Facebookoldalhoz,	Twitterfiókhoz	és	
YouTube-csatornához.

>Alapokmány:  Az Alapokmány egy példánya, amelyet az EURPAIMOBILITÁSIHÉT díjra 
történő	jelentkezéskor	kell	benyújtani.

>MOBILITÁSIAKCIÓ címke (csak a http://mobilityweek.eu/registered-actions/ oldalon 
regisztrált tevékenységekhez).

1.2. HOGYAN HASZNÁLJUK AZ ESZKÖZTÁRAT
A vizuális elemek soha, semmilyen módon nem módosíthatók, kivéve a szövegeket, 
amelyek	a	nemzeti,	illetve	helyi	valóságnak	megfelelően	lefordíthatók	és	adaptálhatók.

Az	útmutatóban	szereplő	alapelvek	valamelyikével	kapcsolatos	fenntartás	vagy	
kérdések esetén kérjük, forduljanak az EURÓPAIMOBILITÁSIHÉT Titkárságához: Juan.
Caballero@eurocities.eu
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2. TIPOGRÁFIA

Kérjük,	hogy	az	összes	közleményhez	Arial	betűtípust	használjanak.	

ARIAL > Normál 

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
0123456789

ARIAL > Dőlt 

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
0123456789

ARIAL > Félkövér 

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
0123456789

ARIAL > Félkövér dőlt 

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
0123456789

ARIAL > Fekete 

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
0123456789

Abban az esetben, ha a szükséges karakterek a nemzeti 
nyelven nem állnak rendelkezésre, helyette a Helvetica 
használatát javasoljuk.
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3. KAMPÁNYELEMEK 
3.1. AZ EU JELKÉPE

Az európai zászló, amely az EU jelképeként is ismert, minden kampányanyagon 
megjelenik, mivel az EURÓPAIMOBILITÁSIHÉT rendezvényét az Európai Bizottság 
Mobilitáspolitikai	és	Közlekedési	Főigazgatósága	támogatja.

Az	Európai	Unió	jelképének	használatára	vonatkozó	szabályok	elérhetők	itt:	

http://europa.eu/about-eu/basic-information/symbols/flag/index	en.htm

> Toolkit/LOGOS/EU_Emblem

3.2. EURÓPAIMOBILITÁSIHÉT
A	cím	elhelyezhető	egy	vagy	három	sorban.	A	címet	mindig	szóközök	nélkül,	
nagybetűkkel	kell	feltüntetni,	úgy,	hogy	a	MOBILITÁSI	szó	félkövér	betűkkel	
szerepeljen. A cím .ai és .eps vektoros formátumban megtalálható az eszköztárban az 
Európai	Unió	különböző	nyelvein.

> Toolkit/LOGOS/1_line
> Toolkit/LOGOS/1_line+date

C100-M80-Y00-K00
R22-G65-B148

C00-M00-Y100-K00
R255-G237-B0

EURÓPAIMOBILITÁSIHÉT

EURÓPAIMOBILITÁSIHÉT

2017. SZEPTEMBER 16–22.
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3.3. FELHÍVÁS ÉS URL

Az EURÓPAIMOBILITÁSIHÉT minden egyes kiadványa továbbra is éves tematikus 
megközelítést és felhívást tartalmaz, amelynek megválasztására az Európai 
Bizottsággal	és	a	nemzeti	koordinátorok	hálózatával	való	szoros	együttműködésben	
kerül sor.

A	2017.	évi	téma	a	tiszta,	közösségi	és	intelligens	mobilitást	helyezi	előtérbe.	Ennek	
megfelelően	a	felhívás	„KÖZÖS	ÚT,	KÖZÖS	JÖVŐ”.

E	felhívásnak	az	Európai	Unió	hivatalos	nyelveire	történő	lefordítására	az	
EURÓPAIMOBILITÁSIHÉT nemzeti koordinátoraival egyeztetett módon kerül sor.

A	felhívás	kiegészül	a	„#MOBILITÁSIHÉT”	címkével.	Ez	kiegészíthető	a	nemzeti	vagy	
a	helyi	weboldal	URL-címével,	de	kérjük	figyelembe	venni,	hogy	az	európai	szintű	
regisztráció és promóció továbbra is a www.mobilityweek.euURL-címen keresztül 
történik.

A felhívás rendelkezésre áll vektoros .ai és .eps formátumban.

> Toolkit/LOGOS/CallToAction/EMW2017_CallToAction_vector.ai

A cím háromsoros elhelyezése olyan anyagok esetében javasolt, amelyeknél az 
egysoros verzió nem olvasható, pl. közösségimédia-bannerek, profilképek, egyéb 
kampányok aláírásai stb. esetében.

> Toolkit/LOGOS/3_lines

EURÓPAI
MOBILITÁSI
HÉT

EURÓPAI
MOBILITÁSI
HÉT

2017. SZEPTEMBER 16–22. 2017. SZEPTEMBER 16–22.

KÖZÖS ÚT, KÖZÖS JÖVO
#MOBILITÁSIHÉT
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C100-M20-Y00-K68
R0-G63-B99

C100-M20-Y00-K68
R0-G63-B99

C01-M41-Y100-K00
R244-G166-B000

C100-M20-Y00-K68
R0-G63-B99

C00-M00-Y09-K11
R235-G233-B221

4. SZÍNEK
Az EURÓPAIMOBILITÁSIHÉT cím és a dátum ugyanolyan kék legyen, mint a 2017. évi 
Kampány kék színe, ha fehér háttéren szerepel.

> Toolkit/LOGOS/1_line/EMW_logo-Date-AllLanguages2017_vector.ai

Sötét háttér esetén a 2017. évi Kampány fehér logóját ajánljuk.

> Toolkit/LOGOS/1_line/EMW_logo_vector_VisualBlue.eps

A felhívás mindig fehér háttéren szerepeljen.

> Toolkit/LOGOS/CallToAction/EMW2017_CallToAction_vector.ai

EURÓPAIMOBILITÁSIHÉT
2017. SZEPTEMBER 16–22.

EURÓPAIMOBILITÁSIHÉT
2017. SZEPTEMBER 16–22.

KÖZÖS ÚT, KÖZÖS JÖVO
#MOBILITÁSIHÉT



8

Támogatás Méret (Szé 
x	Ma)

Tényleges 
érték

x Sablon

A4 210	x	297 10.5 mm 10 mm Toolkit/FOLDERS
A3 297	x	420 14.85 mm 14 mm Toolkit/POSTERS

Roll-up 1000	x	2060 50 mm 50 mm Toolkit/BANNERS

5. MARGÓK
5.1. ÁLLÓ TÁJOLÁS
A margókat az X-szel jelölt szám határozza meg, amely úgy számolható ki, hogy az 
oldalszélességet	elosztjuk	20-szal,	és	az	eredményt	a	legközelebb	eső	milliméterre	
lefelé kerekítjük. Az útmutatóban megadott példákban mindenhol X szerepel a 
kampányanyagok egységes megjelenése érdekében.

SHARING GETS YOU FURTHER
#MOBILITYWEEK

X = szélesség / 20

ELJÁRÁS 
> Használja ezt: Toolkit/LOGOS/Footer/footer-portrait-bleed.eps 

	A	teljes	lábléc	szélességét	a	megfelelő	új	méret	margóihoz	kell	igazítani.	

 Nyomatszélek hozzáadása.

1

2

KÖZÖS ÚT, KÖZÖS JÖVO
#MOBILITÁSIHÉT 1

2

x
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SHARING GETS YOU FURTHER
#MOBILITYWEEK

Támogatás Méret (Szé 
x	Ma)

Tényleges 
érték

x

A4 297	x	210 10.5 mm 10 mm
A3 420	x	297 14.85 mm 14 mm

Roll-up 2060	x	1000 50 mm 50 mm

5.2.	 FEKVŐ	TÁJOLÁS	
A	margókat	az	„X”-szel	jelölt	szám	határozza	meg,		amely	úgy	számolható	ki,	hogy	az	
oldal	magasságát	elosztjuk	20-szal,	és	az	eredményt	a	legközelebb	eső	milliméterre	
lefelé kerekítjük.

X 
= 

m
ag

as
sá

g 
/ 2

0

ELJÁRÁS

Használja ezt: Toolkit/LOGOS/Footer/footer-landscape.eps

A	lábléc	magassága	5x.	Lábléc	kiigazítása	bal	oldalának	magassága	alapján.	

Nyomatszélek hozzáadása.

1

2

5x
KÖZÖS ÚT, KÖZÖS JÖVO
#MOBILITÁSIHÉT

x

1

2
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6.	 FŐBB	VIZUÁLIS	ELEMEK	
Ezek	a	karakterek	a	mobilitást	személyesítik	meg	azáltal,	hogy	a	különböző	korú	
embereket mozgásban jelenítik meg. Alkalmazhatók saját kiadványokban, azonban 
nem módosíthatók.

6.1.	 FŐBB	KARAKTEREK

06-KERÉKPÁROS 07-KERÉKPÁROSSISAKNÉLKÜL

10-BUSZ

04-KEREKESSZÉK

03-VÁSÁRLÓ

12-ELEKTROMOSAUTÓ 13-TAXI 14-AUTÓMEGOSZTÁS

05-KORCSOLYÁZÓ

02-GYALOGOS01-OKOSGYALOGOS

11-VILLAMOS/VONAT

08-KERÉKPÁROSTEHERREL 09-MOPED

> Toolkit/ILLUSTRATIONS/People (Kapcsolatban          / Nincs kapcsolatban       )
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6.2. HÁTTÉR 
A	plakát	háttere	a	következő	színeket	alkalmazza.	Ezek	a	színek	kiegészítik	a	vizuális	
útmutatót, és felhasználhatók a kiadványokban a háttérhez és a címekhez.

Ez a háttér megtalálható a kész sablonokat tartalmazó eszköztárban.

> Toolkit/ILLUSTRATIONS/00-PostersBackgrounds

C00-M17-Y89-K00
R255-G211-B030

C01-M41-Y100-K00
R244-G166-B000

C00-M40-Y11-K00
R245-G179-B195

C00-M00-Y09-K11
R235-G233-B221

C100-M20-Y00-K68
R0-G63-B99

C68-M24-Y00-K00
R078-G160-B212

C00-M00-Y00-K00
R255-G2553-B255

> Toolkit/ILLUSTRATIONS/Paterns/Dots

> Toolkit/ILLUSTRATIONS/Paterns/Ligns
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7. KIADVÁNYOK 
7.1. PLAKÁTOK KIALAKÍTÁSA 
E két kampányplakát használható az EURÓPAIMOBILITÁSIHÉT alatt, valamint az egész év 
során. Az 1. PLAKÁT verzió a láblécben saját logókkal testre szabható, feltéve, hogy azok 
vizuális súlya megegyezik az Európai Unió jelképével. A két poszteren és az alternatív 
formátumokon (pl. görgetés, banner stb.) az illusztrációk és a szövegek nem módosíthatók.

> Toolkit/POSTERS_A3

A3 PLAKÁT 1. verzió (logókkal)

A3 PLAKÁT 2. verzió 
(logók nélkül)

ELJÁRÁS

 Logó(k) beillesztése a lábléc bal oldalán.

A logók vizuális súlyának meg kell egyeznie az Európai Unió jelképével.

Ezek	a	plakátok	elérhetők	az	Európai	Unió	hivatalos	nyelvein.

1

#M
O

BILITÁSIHÉT

EURÓPAIMOBILITÁSIHÉT

2017. SZEPTEM
BER 16–22.

KÖZÖ
S Ú

T, 
KÖZÖ

S J
ÖVO #M

O
BILITÁSIHÉT

EURÓPAIMOBILITÁSIHÉT

2017. SZEPTEM
BER 16–22.

KÖZÖ
S Ú

T, 
KÖZÖ

S J
ÖVO

1
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7.2. PLAKÁTOK JAVASOLT KIALAKÍTÁSA 
Ez a plakátsablon használható az EURÓPAIMOBILITÁSIHÉT promóciójához a helyi 
településen.	Az	üres	részbe	beilleszthető	az	Önök	közleménye.

> Toolkit/POSTERS

A3-AS PLAKÁT

ELJÁRÁS 

Logó(k) beillesztése a lábléc bal oldalán.
A saját logókat az uniós jelkép vonala és az alsó oldalmargó között kell elhelyezni.

A	címelemek	az	EU	különböző	nyelvein	megtalálhatók	az	eszköztárban:

> Toolkit/LOGOS/PosterTitlesElements

Saját	vizuális	megjelenítés	elhelyezése	itt.	Jogdíjmentes	képek	elérhetők	ezen	a	
linken keresztül: 
http://www.eltis.org/resources/photos
 
http://www.eltis.org/resources/photos

1

3

C17-M16-Y15-K14
R185-G180-B180

Cím szürke szöveg

2

SAJÁT VIZUÁLIS 
MEGJELENÍTÉS

SAJÁT VIZUÁLIS 
MEGJELENÍTÉS

SAJÁT VIZUÁLIS 
MEGJELENÍTÉS

SAJÁT VIZUÁLIS 
MEGJELENÍTÉS

1

2

23

y

x

y	=	30	x	14	mm

x	=	23	x	13	mm
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7.3. BROSÚRÁK JAVASOLT KIALAKÍTÁSA 
Ez	egy	A4-es	méretű	összehajtható	szórólap	mintája.	Brosúra	esetében	a	saját	logót	
a hátsó borító alján kell elhelyezni. Ezek a szabályok a kampány összes kiadványára 
vonatkoznak	(pl.	kézikönyv,	tematikus	útmutatók,	követendő	gyakorlatokkal	
kapcsolatos	útmutató).	Fedőlapként	a	01-es	vagy	a	02-es	Modell	használható.

Megjegyzés: Az alábbiakban használt fényképek csupán mintaként szolgálnak és 
azokat	ki	kell	cserélni	az	adott	város	megfelelő	képeire.
> Toolkit/BROCHURES/mode01 fedőlap

> Toolkit/BROCHURES/mode02 fedőlap

4x 4x

x x

x

5x

x = 10 mm



Nulla ullamcorper enim vel ex tincidunt mattis. Ut orci quam, tempor et erat at, suscipit ullamcor-
per dui. Curabitur ac justo non augue sollicitudin semper. Nulla facilisi. Cras euismod, mauris in 
imperdiet tristique, mi lorem dignissim mi, quis feugiat sapien orci ac risus. Suspendisse lobortis 
orci tortor, id rutrum leo ornare sed. In hac habitasse platea dictumst. Aenean pharetra dapibus 
magna, eget viverra nisl porta a. Curabitur sit amet risus pretium sem vehicula faucibus vel quis 
ipsum. Donec fringilla arcu sit amet velit accumsan, et vehicula leo aliquam. Suspendisse ullam-
corper sagittis justo vel molestie. Sed sit amet eros lectus. 

Aenean pharetra dapibus magna, eget viverra nisl porta a. Curabitur sit amet risus pretium sem 
vehicula faucibus vel quis ipsum justo vel molestie. Sed sit amet eros lectus Donec fringilla arcu 
sit amet velit accumsan, et vehicula leo aliquam. 

AM UT URNA CONSEQUA
 > Dex finibus eleifend id non arcu. Mauris dapibus pulvinar leo, sit amet lobortis turpis.
 > Mi lorem dignissim mi, quis feugiat sapien orci ac risus. Suspend.
 > Quisque lobortis convallis blandit. Suspendisse urna velit, sollicitudin et sodales ac, 

pretium id diam. 
 > Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Pellentesque mi sem.
 > Vulputate id vestibulum eu, dignissim eget sem. 
 > Quisque euismod purus in libero facilisis, non porttitor velit viverra.
 > Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Pellentesque mi sem.
 > Vulputate id vestibulum eu, dignissim eget sem. 
 > Dex finibus eleifend id non arcu. Mauris dapibus pulvinar leo, sit amet lobortis turpis.

QUISQUE EUISMOD PURUS IN LIBERO 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Pellentesque mi sem, vulputate id ves-
tibulum eu, dignissim eget sem. Quisque euismod purus in libero facilisis, non porttitor velit 
viverra. Quisque lobortis convallis blandit. 

Fusce ut sapien et ligula commodo luctus sit amet scelerisque dolor. In quis tempus quam, ac 
lobortis leo. Nam pellentesque mi ut orci varius placerat. Phasellus nec velit orci. Vivamus sol-
licitudin arcu in condimentum elementum. Nam blandit dignissim enim, ac commodo libero. 
Quisque lobortis convallis blandit. Suspendisse urna velit, sollicitudin et sodales ac, pretium id 
diam. Phasellus nec velit orci. 

Pellentesque sodales venenatis auctor. Sed ut nulla mollis nulla hendrerit aliquet nec ac ipsum. 
Nulla ullamcorper enim vel ex tincidunt mattis. Ut orci quam, tempor et erat at, suscipit ullamcor-
per dui. Curabitur ac justo non augue sollicitudin semper. Nulla facilisi. Cras euismod, mauris in 
imperdiet tristique, mi lorem dignissim mi, quis feugiat sapien orci ac risus. Suspendisse lobortis 
orci tortor, id rutrum leo ornare sed. In hac habitasse platea dictumst. Aenean pharetra dapibus 
magna, eget viverra nisl porta a. Curabitur sit amet risus pretium sem vehicula faucibus vel quis 
ipsum. Donec fringilla arcu sit amet velit accumsan, et vehicula leo aliquam. Suspendisse ullam-
corper sagittis justo vel molestie. Sed sit amet eros lectus. 

Aenean pharetra dapibus magna, eget viverra nisl porta a. Curabitur sit amet risus pretium sem 
vehicula faucibus vel quis ipsum justo vel molestie. Sed sit amet eros lectus Donec fringilla arcu 
sit amet velit accumsan, et vehicula leo aliquam. Suspendisse ullamcorper sagittis justo vel 
molestie. Sed sit amet eros lectus. Integer faucibus, tellus quis gravida tempor, orci dolor 
ornare nisl, quis ultricies orci dui a enim. Maecenas nisl pellentesque mi ut orci varius placerat. 
Quis ultricies orci dui a enim. Maecenas nisl pellentesque mi ut orci varius placerat. Sed sit amet 
eros lectus. Sed sit amet eros lectus.

ETIAM UT URNA CONSEQUA
 > Dex finibus eleifend id non arcu. Mauris dapibus pulvinar leo, sit amet lobortis turpis.
 > Mi lorem dignissim mi, quis feugiat sapien orci ac risus. Suspend.
 > Quisque lobortis convallis blandit. Suspendisse urna velit, sollicitudin et sodales ac,  

pretium id diam. 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Pellentesque mi sem, vulputate id ves-
tibulum eu, dignissim eget sem. Quisque euismod purus in libero facilisis, non porttitor velit 
viverra. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. 

Fusce ut sapien et ligula commodo luctus sit amet scelerisque dolor. In quis tempus quam, ac 
lobortis leo. Nam pellentesque mi ut orci varius placerat. Phasellus nec velit orci. Vivamus sol-
licitudin arcu in condimentum elementum. Nam blandit dignissim enim, ac commodo libero. 
Quisque lobortis convallis blandit. Suspendisse urna velit, sollicitudin et sodales ac, pretium id 
diam. Pellentesque sodales venenatis auctor. Sed ut nulla mollis nulla hendrerit aliquet ipsum. 

On our quality of life it’s time to make a move! Time to move to a place with better air 
quality, lower noise levels, and calmer streets. How do we get there? It is your choice, 
and you never have to leave your town. If you bike, run, walk or take the bus you 
are making that move. And as our European Green Capitals* show, when you move 
to green mobility, you take the city with you. EUROPEANMOBILITYWEEK – your 
chance to help green your city, one journey at a time!
 

Commissioner for the Environment, Maritime Affairs and Fisheries,  
Karmenu Vella

Promoting shared mobility is an integral part of our efforts to reduce congestion 
and air pollution in European cities. A wide-range of innovative solutions are available, 
making it easier than ever to improve our transport habits. Whether it’s a shared 
bicycle scheme, a shared electric vehicle service, or even ride-sharing, this year 
when we share, we can go further! Our individual choices will lead to considerable 
societal benefits. I wish every city and town a highly successful and enjoyable  
EUROPEANMOBILITYWEEK.

Commissioner for Transport,  
Violeta Bulc

NATIONAL 
COORDINATORS
Please contact the National Coordinator responsible for EUROPEANMOBILITYWEEK  
and “Car-Free Day” initiatives in your country.

ALBANIA Jonila.Haxhillari@moe.gov.al / ARGENTINA buenosaires.sostenible@gmail.com / 
AUSTRIA petra.voelkl@bmlfuw.gv.at, Elke.Sumper@klimabuendnis.at / BELARUS igar.
tchoulba@undp.org, natallia.hubskaya@undp.org / BELGIUM cheine@sprb.brussels, koen@
duurzame-mobiliteit.be, semaine.mobilite@spw.wallonie.be / BOSNIA AND HERZEGOVINA 
tihomir.dakic@czzs.org / BRAZIL ruaviva@ruaviva.org.br / BULGARIA pr@eea.government.bg / 
CANADA info@carfreeday.ca / CHINA zhaoj@caupd.com, 272451640@qq.com, 312111319@
qq.com / CROATIA dino.kapuano@mzoip.hr / CYPRUS ndikigoropoulou@environment.moa.gov.cy / 
CZECH REPUBLIC romana.trubacikova@mzp.cz / DENMARK* CRO@kl.dk / ESTONIA Eva.
Unt@mkm.ee, liis.vahter@mkm.ee / FINLAND sini.marttinen@motiva.fi / FORMER YUGOSLAV 
REPUBLIC OF MACEDONIA skj.mzspp@gmail.com / FRANCE agnes.petit@developpement-
durable.gouv.fr, claire.saint-marc@developpement-durable.gouv.fr / GERMANY Claudia.kiso@
uba.de / GREECE k.papadaki@prv.ypeka.gr, v.tikos@prv.ypeka.gr/ HUNGARY anita.galambos@
nfm.gov.hu / ICELAND bergthora.njala@uar.is/ IRELAND derekoneill@dttas.ie / ISRAEL 
megama@green.org.il / ITALY Specchia.Leonardo@minambiente.it / JAPAN mochizuki@
atelierudi.com / KOSOVO** zymer.mrasori@rks-gov.net, fbekteshi@rec.org / LATVIA kristine.
klaveniece@varam.gov.lv / LIECHTENSTEIN rene.kaufmann@llv.li / LITHUANIA r.kalisaityte@
am.lt / LUXEMBOURG david.everard@verkeiersverbond.lu / MALTA peter.p.barbara@transport.
gov.mt / MOLDOVA apa@ies.gov.md / MONTENEGRO sladjana.lazarevic@undp.org / 
NETHERLANDS marien.bakker@rws.nl / NORWAY kristin.forsnes@vegvesen.no / POLAND 
marek.waszczewski@mos.gov.pl / PORTUGAL semanadamobilidade@apambiente.pt / ROMANIA 
gabriela.sodolescu@anpm.ro / RUSSIA rimma.filippova@undp.org / SERBIA info@bicikl.info / 
SLOVAKIA stulajterova@gmail.com, etm@sazp.sk / SLOVENIA polona.demsar-mitrovic@gov.
si / SOUTH KOREA yoonjin.cho@iclei.org, jeongmuk.kang@iclei.org / SPAIN MBLarka@
mapama.es, SPerlado@mapama.es / SWEDEN kjell.avergren@trafikverket.se, / SWITZERLAND 
luc.leumann@verkehrsclub.ch / TAIWAN ga_Alex-chang@mail.taipei.gov.tw / TURKEY 
aslihankilic@izmir.bel.tr, utkucihan@izmir.bel.tr / UKRAINE lesya.loyko@forza.org.ua / UNITED 
KINGDOM don@acttravelwise.org

* Denotes National Reference point and not National Coordinator.

**  This designation is without prejudice to positions on status, and is in line  
with UNSCR 1244 and the ICJ Opinion on the Kosovo Declaration of Independence.

SUSTAINABLE 
MOBILITY AWARDS
Malmö’s efforts to promote cycling as a sustain-
able means of transport led to the Swedish city 
taking home the EUROPEAN MOBILITYWEEK 
Award 2016. Malmö beat stiff competition from 
fellow finalists Lisbon (Portugal) and Skopje 
 (former Yugoslav Republic of Macedonia). 

The Sustainable Urban Mobility Planning 
(SUMP) Award, which this year focused on urban 
freight, was presented to Brussels for its work 
on making freight deliveries more sustainable. 
The Belgian capital stood out thanks to its inno-
vative logistics schemes. Budapest (Hungary) 
and Stockholm (Sweden) were also nominated 
for the prestigious award.

The EUROPEANMOBILITYWEEK Award scheme 
recognises the local authority that is deemed 
to have done the most to raise public awareness 
of sustainable mobility issues and to have imple-
mented measures to achieve a shift towards 
sustainable urban transport. The SUMP Award is 
presented to cities and regions that show excel-
lence in sustainable urban mobility planning.

For information on applying, visit: 
www.mobilityweek.eu 

How can a local authority participate in 
EUROPEANMOBILITYWEEK?

Register your activities and events online at 
www.mobilityweek.eu 

What you need to do

• Organise a week of activities in line with the 
2017 theme – Clean, shared and intelligent 
mobility – encouraging local residents to 
explore the benefits of shared mobility.

• Implement at least one new permanent 
measure which contributes to a shift in favour 
of environmentally sound transport.

• Organise a “Car-Free Day” event by setting 
aside one or several areas solely for pedestri-
ans, cyclists and public transport for at least 
one whole day (this should preferably take 
place on Friday 22 September 2017).

Contact the European Secretariat or your 
National Coordinator for more advice! Publi-
cations and tools to help organise your local 
EUROPEANMOBILITYWEEK events can be 
downloaded from our website.

* http://ec.europa.eu/environment/europeangreencapital/index_en.htm

This year ’s EUROPEANMOBILITYWEEK 
theme focuses on a concept that we first 
encountered as toddlers – sharing. 

By using shared forms of transport we can 
reduce our expenses and lower our carbon 
footprint. Best of all, we can meet new people 
and make our journey more sociable! 

Smart technology, such as apps and online 
platforms, are already helping to make mobility 
more efficient, saving us money and helping 
the environment. New applications have made 
it easier than ever before to manage our mobil-
ity together.

CLEAN, SHARED  
AND INTELLIGENT MOBILITY 
SHARING GETS YOU FURTHER

Studies show that embracing shared mobility 
can have a positive impact on our towns and 
cities: each shared car, for example, takes 
approximately 15 private cars off the road.

Sharing also enables us to mix transport types 
more easily. Driving, cycling, public transport – 
it’s all possible when we share.

EUROPEANMOBILITYWEEK 2017 will be cel-
ebrated under the theme of “Clean, shared and 
intelligent mobility”, using the call-to-action 
“Sharing gets you further”.

15

Cím: Arial normál + Arial félkövér 13pt / sorköz 17pt 
Szöveg: Arial normál 9pt / sorköz 12pt

> Toolkit/BROCHURES példa	a	belső	oldalakra

> Toolkit/LEAFLETS    példa	a	belső	oldalakra

x = 10 mm

5x

5x
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7.4. MAPPÁK 

> Toolkit/FOLDERS 

HÁTLAP	FEDŐLAP

BELSŐ	OLDALAK

Cím: Arial Normál + Arial Félkövér 23pt 
Szöveg: Arial Normál 9,5pt / sorköz 11,5pt
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7.5.	 FÜGGŐLEGES	BANNEREK	JAVASOLT	KIALAKÍTÁSA	
Ez	a	gördítő	egy	szokásos	függőleges	banner	mintája.

Az elrendezés a saját termék méretéhez igazítható.

FORMATUM	>	1000mm	x	2060mm

> Toolkit/ROLLUPS

ELJÁRÁS

Logó(k) beillesztése a lábléc bal oldalán.

A saját logókat az uniós jelkép vonala és az alsó oldalmargó között kell elhelyezni.

Saját	vizuális	megjelenítés	elhelyezése	itt.	Jogdíjmentes	képek	elérhetők	ezen	a	
linken keresztül: http://www.eltis.org/resources/photos

1

2

SAJÁT VIZUÁLIS 
MEGJELENÍTÉS

x x

1 1

x = 50 mmx = 50 mm

2
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8.  ALAPOKMÁNY 
A4	FORMÁTUM	>	210mm	x	297mm	/	rendelkezésre	áll	PDF,	Word	és	Powerpoint	
formátumban.

Az Alapokmányt azoknak a helyi önkormányzatoknak kell aláírniuk, amelyek pályáznak 
az EURÓPAIMOBILITÁSIHÉT díjra. Az Alapokmány aláírása a kampányban való 
részvételhez	nem	kötelező.	Egyes	országokban	azonban	a	részvételhez	az	Alapokmány	
aláírása	szükséges;	kérjük	ezt	ellenőrizzék	saját	nemzeti	koordinátoruknál.

> Toolkit/CHARTER

x
x = 10 mm
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9. FEJLÉC: WORD SABLON 
A4-ES	FORMÁTUM	>	210	mm	x	297	mm
Az egyéb DIN-formátumok ezekkel az értékekkel arányosak.

> Toolkit/LETTERHEAD

ELJÁRÁS

Logó(k) beillesztése a lábléc bal oldalán.
A saját logókat az uniós jelkép vonala és az alsó oldalmargó között kell elhelyezni.

Az EURÓPAIMOBILITÁSIHÉT fejlécnek az oldalszélesség felét el kell takarnia a 
meghatározott margókon belül.

1

2

Szélesség / 2

x

1

2

x = 10 mm



20

10. POWERPOINT 
> Toolkit/POWERPOINT

EURÓPAIMOBILITÁSIHÉT
2017. SZEPTEMBER 16–22.

EURÓPAIMOBILITÁSIHÉT
2017. SZEPTEMBER 16–22.

KÖZÖS ÚT, KÖZÖS JÖVO
#MOBILITÁSIHÉT

KÖZÖS ÚT, KÖZÖS JÖVO
#MOBILITÁSIHÉT

Szélesség / 2

Magasság / 2

x

x

x	=	10	mm
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KÖZÖS ÚT, KÖZÖS JÖVŐ

#MOBILITÁSIHÉT

11.1. TWITTER BANNER
> Toolkit/SOCIAL MEDIA BANNERS/Twitter-Header

11.2. FACEBOOK
> Toolkit/SOCIAL MEDIA BANNERS/Facebook-Header

11. KÖZÖSSÉGIMÉDIA-BANNEREK 
Web	bannerek	esetében	a	kampány	weboldala	URL-címének	nem	szükséges	
szerepelnie a képen (a jobb olvashatóság érdekében). 
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A már létező kampányoldalak áttekintése
Az	EURÓPAIMOBILITÁSIHÉT	aktív	a	Facebookon	és	a	Twitteren.	Arra	bíztatjuk	
Önöket,	hogy	használják	a	#mobilityweek	címkét.	A	kampány	tömör,	direkt	üzenetek	
segítségével rávilágít a kampánytevékenységekre, valamint hírekkel szolgál a 
fenntartható közlekedéssel és a városi területeken belüli tervezéssel kapcsolatosan.

> Facebook:
http://www.facebook.com/EuropeanMobilityWeek

> Twitter:
https://twitter.com/mobilityweek
Search for and feel free to use the #mobilityweek	hashtags	on	Twitter.

> YouTube:
https://www.youtube.com/user/europeanmobilityweek

> Flickr:
http://www.flickr.com/photos/europeanmobilityweek

11.3. YOUTUBE BANNER
> Toolkit/SOCIAL MEDIA BANNERS/Youtube-Header

Biztonsági zóna: ez a terület az összes eszközön megjelenik.
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Útmutató az akció közösségi médiaoldalai és az EURÓPAIMOBILITÁSIHÉT központi 
kampányoldala közötti kapcsolatra vonatkozóan 

Kifejezetten arra bíztatjuk Önöket, hogy használják ki saját jelenlétüket a közösségi médiában 
és	lépjenek	kapcsolatba	mind	az	EURÓPAIMOBILITÁSIHÉT	központi	(Facebook	és	Twitter)	
oldalaival,	mind	az	egyéb	európai	szintű	akciókhoz	kapcsolódó	oldalakkal.	Mindez	megtehető	
az	egyes	témakörök	linkelésével/követésével,	a	#mobilityweek	címke	használatával,	
bejegyzések megosztásával, illetve mások megjelölésével a közösségi médiában, tudatva 
ezáltal,	hogy	Önök	és	résztvevőik	egyaránt	részesei	az	európai	szintű	kampánynak.	
Amennyiben	tanácsra	van	szükségük	a	posztolással	vagy	az	üzenőfalnak	a	kampány	keretében	
történő	legjobb	felhasználásával	kapcsolatosan,	kérjük,	küldjenek	privát	üzenetet	a	központi	
oldalak valamelyikére.

A	szabályok	szerint	posztolni	ezeken	az	oldalakon	jelenleg	angolul	lehet,	de	előfordulhat,	hogy	
az	összes	célcsoport	elérése	szempontjából	mindez	nem	megfelelő/kielégítő.	Mindazonáltal	
az EURÓPAIMOBILITÁSIHÉT központi oldalai az akciók hangsúlyozása szempontjából értékes 
eszköznek	tekinthetők,	ezért	amennyiben	egy-egy	jelentősebb	tevékenységről	anyanyelvi	
közleményt tesznek közzé, kérjük, hogy az EURÓPAIMOBILITÁSIHÉT oldalaira továbbított 
privát	üzenet	útján	küldjenek	részünkre	előzetes	értesítést.	Egy	kommunikációs	csoport	
támogatást tud biztosítani az információk megosztása kapcsán.

Noha a posztolás módja és a követett magatartás teljes mértékben az Önök saját 
közösségimédia-stratégiájától	függ,	kérjük,	tartsák	szem	előtt,	hogy	ezek	az	üzenetek	az	
Európai Bizottság kampányához fognak kapcsolódni, ezért nyomatékosan javasoljuk, hogy 
kerüljék a lejárató megjegyzések, nem helyénvaló képek stb. megosztását. Amennyiben a 
saját oldalaikra vonatkozó szabályok tekintetében segítségre vagy tanácsra van szükségük 
a közösségimédia-irányelvek kialakítása kapcsán, bátran vegyék fel velünk a kapcsolatot 
közösségimédia-oldalainkon	vagy	a	Facebookon/Twitteren	keresztül.

Magyarázat a közösségi médián megvalósuló leghatékonyabb keresztpromócióval 
kapcsolatosan 

Az internetes és közösségimédia-jelenlét hangsúlyozása érdekében az egyes használt 
platformok akár össze is kapcsolhatók. A közösségi médián egy önéletrajzot vagy 
egy információs oldalt kitölthetnek például oly módon is, hogy egyben tájékoztatást 
adnak	a	kampányról	és	megadják	saját	weboldaluk	vagy	az	EURÓPAIMOBILITÁSIHÉT	
kampányoldalának címét.

Saját	weboldalukon	a	közösségimédia-oldalakra	mutató	linkek	is	megadhatók.

Amennyiben	kommunikációs	stratégiájuknak	a	Twitter	is	
részét képezi, úgy az EUROPAIMOBILITÁSIHÉT kampány és 
saját akciójuk szempontjából egyaránt rendkívül hasznos 
lenne,	ha	használnák	a	#mobilityweek	címkét,	jelezve	ezzel	
kapcsolódásukat	a	kampányhoz,	valamint	közreműködésüket	az	
EURÓPAIMOBILITÁSIHÉT során megvalósuló, átfogó párbeszéd és 
promóció során.

Megfontolandó továbbá bizonyos kommentelési szabályok kialakítása a Facebookon, 
melyek	alapján	a	kampány	résztvevői	szabadon	posztolhatnak,	ugyanakkor	a	nem	
helyénvaló	vagy	lejárató	megjegyzések	törölhetők.	A	Twitternek	saját	automatikus	
szabályzata van, ezért amennyiben úgy érzik, hogy a saját oldalon nem helyénvaló 
kommentek	jelennek	meg,	az	közvetlenül	jelezhető	a	Twitter	felé.

Az EURÓPAIMOBILITÁSIHÉT közösségimédia-csapata mindenesetre készen áll arra, 
hogy kapcsolatba lépjen Önökkel és segítséget nyújtson az egyes akciók hangsúlyos 
média-megjelenéséhez.

#mobilitásihét
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12. MOBILITÁSIAKCIÓK 
Köszönjük,	hogy	regisztrált	a	fenntartható	városi	mobilitás	előmozdítására	irányuló	
szemléletformáló MOBILITÁSIAKCIÓRA a www.mobilityweek.eu	oldalon!

Most, hogy az Önök akciója regisztrálásra került és az immár a kampány hivatalos 
részét	képezi,	a	MOBILITÁSIAKCIÓ	címke	akár	az	Önök	weboldalain,	a	blogokon,	
a közösségimédia-oldalakon és a promóciós anyagokon (plakátok, prospektusok, 
szórólapok	stb.)	is	megjeleníthető.

Kérjük,	tartsák	szem	előtt,	hogy	a	MOBILITÁSIAKCIÓ	címke	használatának	jogát	
akciók (mint önmagukban is entitások) számára, nem pedig intézmények vagy 
vállalatok számára biztosítjuk. A gyakorlatban mindez azt jelenti, hogy a kampány 
anyagai kizárólag a regisztrált akció promóciós oldalain használhatók fel, nem 
pedig	valamely	szervezet	weboldalának	minden	egyes	oldalán.	A	kampányhoz	való	
csatlakozás semmiképpen sem jelentheti kereskedelmi reklámok, termékek vagy 
szolgáltatások promóciójának támogatását.

Kérjük, vegyék figyelembe továbbá, hogy a MOBILITÁSIAKCIÓ címke a kérdéses akció 
időtartamán	túl	már	nem	használható.

12.1. A MOBILITÁSIAKCIÓ CÍMKE ELHELYEZÉSE SAJÁT 
ANYAGOKON, INTERNETES ÉS KÖZÖSSÉGI MÉDIA OLDALAKON
A MOBILITÁSIAKCIÓ címke az X-szel jelölt négyzet alakú terület magasságával és 
szélességével	megegyező,	védett	zónába	van	illesztve.	A	négyszög	színe	fehér,	melyet	
kék keret határol.
Az olvashatóság érdekében az itt bemutatott második logó mérete a legkisebb még megengedett 
méretet mutatja. 

> Toolkit/MOBILITYLABEL

registered at www.mobilityweek.eu
 MOBILITYACTION

x

x Safe zone

Minimális méret: 45 mm
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13. FORRÁSANYAGOK ÉS GYAKORI 
KÉRDÉSEK
A Kampányanyagok	oldal	ideális	hely,	ahol	fellelhetők	a	legjobb	gyakorlatok,	valamint	a	
többi	szereplőnek	a	fenntartható	városi	mobilitás	területével	kapcsolatosan	összegyűjtött,	
hasznosítható tapasztalatai.

A jelen útmutatóban bemutatott összes vizuális elem letöltéséhez látogasson el a 
Formatervezési anyagok (Design Materials) oldalára.

Honnan tudhatok meg többet a fenntartható városi mobilitással kapcsolatos uniós politikáról?

A	fenntartható	városi	mobilitással	kapcsolatos	uniós	politikáról	további	információk	elérhetők	
az Európai	Bizottság	Mobilitáspolitikai	és	Közlekedési	Főigazgatósága	weboldalán.

A legfrissebb információkat a következő weboldalakon tekintheti meg:

> Az Európai Bizottság közleménye az Alacsony kibocsátású mobilitási stratégiáról http://
ec.europa.eu/transport/themes/strategies/news/2016-07-20-decarbonisation_en

>	Az	Európai	Bizottság	közleménye	az	Együttműködő,	összekapcsolt	és	automatizált	mobilitásról	(C-ITS)
https://ec.europa.eu/transport/themes/its/c-its_en

>	Az	Európai	Bizottság	közleménye	a	finanszírozott	közlekedési	projektekről https://ec.europa.
eu/transport/2016-10-13-1-point-9-billion-support-key-european-transport-projects_en

Itt pedig részletesebb információkat és háttérinformációkat találhat:

> Városi mobilitás csomag:
http://ec.europa.eu/transport/themes/urban/urban_mobility/ump_en.htm

> Közlekedéspolitikáról szóló fehér könyv: „Útiterv az egységes európai közlekedési térség 
megvalósításához	–	Úton	egy	versenyképes	és	erőforrás-hatékony	közlekedési	rendszer	felé”.	
Brüsszel, Európai Bizottság, 2011.
 http://ec.europa.eu/transport/themes/strategies/2011_white_paper_en

Link	a	különböző	nyelvű	verziókhoz:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX:52011DC0144

> Az Európai Bizottság városi mobilitással kapcsolatos tevékenységei
http://ec.europa.eu/transport/themes/urban/urban_mobility/urban_mobility_actions_en

> Tisztább és jobb városi közlekedés – a CIVITAS-kezdeményezés
http://www.civitas.eu/

> Fenntartható városi mobilitási tervek – az ELTIS portál
http://www.eltis.org/mobility-plans

Hozzájárulhatok az EURÓPAIMOBILITÁSIHÉT weboldalhoz?
Azzal, hogy saját akciójukat regisztrálták a mobilitási térképen, máris hozzájárultak 
az	EURÓPAIMOBILITÁSIHÉT	weboldalának	promóciójához,	azonban	–	mintegy	
MOBILITÁSIAKCIÓKÉNT – felhívjuk Önöket, tegyenek javaslatot arra, hogy saját anyagaik 
(vagy valamely harmadik fél anyagai) – például az akcióról készült hang- és képanyag vagy 
egy promóciós videó a YouTube-on stb. – is bekerülhessenek be a forrásanyagok közé. 
Javaslatok adásához kérjük, vegyék fel velünk a kapcsolatot közösségimédia-oldalainkon vagy a 
Facebookon/Twitteren	keresztül.

Fontos	megjegyzés:	a	résztvevőknek	teljes	körű	tulajdonjoggal	kell	bírniuk	az	anyagok	
tekintetében. Az Európai Bizottság fenntartja a jogot arra, hogy az anyagokat és tartalmakat az 
EURÓPAIMOBILITÁSIHÉT kampány promóciója érdekében bármely formában sokszorosítsa.




