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NYILVÁNOSSÁG BIZTOSÍTÁSA
A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) összes
felhívása, valamint a Versenyképes Közép-Magyarország Operatív
Program (VEKOP) területi kiválasztási eljárásrendben meghirdetett
felhívásai vonatkozásában
I.

1.

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) 15-ös kódjelű
összes felhívása, valamint a Versenyképes Közép-Magyarország Operatív
Program (VEKOP) területi kiválasztási eljárásrendben meghirdetett szintén
15-ös kódjelű felhívásai esetében
A "Kommunikációs csomagok keretében elszámolható költségek felső korlátai" c.
dokumentumban megadott árak nettó vagy bruttó árak?
Válasz: a megadott árak bruttó árak, eszerint szükséges tervezni a költségvetést.

2.

A támogatási kérelemben igényelni tervezett támogatási összeg 1 milliárd forint feletti,
azonban nem infrastrukturális, hanem egyéb fejlesztést valósítanánk meg. Melyik – „KTK
2020” dokumentumban szereplő - kommunikációs csomag elemeit kell kötelezően
megtervezni, illetve megvalósítani pozitív elbírálás esetén a projekt keretében?
Válasz: a „kiemelt jelentőségű projekt” elnevezésű kategória kommunikációs csomagját,
tekintettel arra, hogy a támogatási összeg 1 milliárd Ft feletti.

3.

A „KTK 2020” dokumentum alapján nem elszámolhatóak, míg a "Kommunikációs
csomagok keretében elszámolható költségek felső korlátai" című dokumentum szerint
elszámolhatóak az ott megadott maximum árakig a releváns kategóriáknál az alábbi
tételek:
•
kommunikációs terv készítése,
•
sajtóközlemény kiküldése a projekt indításáról és a sajtóközlemények összegyűjtése,
•
sajtóközlemény kiküldése a projekt zárásáról és sajtómegjelenések összegyűjtése,
•
TÉRKÉPTÉR feltöltése a projekthez kapcsolódó tartalommal.
Melyik dokumentumban írtakat szükséges figyelembe venni?
Válasz: a "Kommunikációs csomagok keretében elszámolható költségek felső korlátai" c.
dokumentumban megjelölt maximum árak elszámolhatóak a megjelölt kategóriák esetében.

4.

Azon tájékoztatási feladatoknál, ahol alábontást alkalmaz a "Kommunikációs csomagok
keretében elszámolható költségek felső korlátai" c. dokumentum, csak egy vagy több
tevékenység is választható?
Válasz:
 Több tevékenység is választható az alábbi elemeknél: „Nyomtatott tájékoztatók (brosúrák,
szórólapok, stb.) elkészítése és lakossági terjesztése”, illetve „Eredménykommunikációs
információs anyagok, kiadványok készítése”. Ezeknél a tételeknél akár az ott megadott
összes tevékenység (2-4 oldalas szórólap, több oldalas tájékoztató füzet, több oldalas
könyv) is választható, amelyek a tevékenységenként megadott maximum árakig
számolhatóak el. Azaz maximum bruttó 480 ezer forint, és ha releváns, az ehhez
kapcsolódó postaköltség számolható el, a minimum darabszám legyártatásának
figyelembe vételével.
 Alapvetően két tevékenység választható a „Sajtónyilvános események szervezése” és a
„Sajtónyilvános ünnepélyes projektátadó rendezvény szervezése” elemeknél, azaz egy 50
fő alatti rendezvény és egy 50 fő feletti rendezvény számolható el a tevékenységenként
megadott maximum árakig. Azonban az ott megadott, bruttó 600 ezer forint maximálisan
elszámolható összeghatár betartása mellett igény esetén több rendezvény is megtartható
mindkét kategóriában. A fő szempont, hogy végül maximum bruttó 600 ezer Ft kerüljön
elszámolásra a kategória kapcsán.
 Egy tevékenység választható az alábbi elemnél: „A kedvezményezett működő honlapján a
projekthez kapcsolódó tájékoztató (esetleg aloldal) megjelenítése és folyamat os frissítése
a projekt fizikai zárásáig” esetében az aloldal számolható kötelező nyilvánosság
biztosítása soron. Emellett lehetőség van új weboldal elszámolására is, a kommunikációs
mellékletben megadott árakon, azonban utóbbi költsége a marketing, kommunikációs
szolgáltatások tevékenység soron számolható el, amennyiben ezt az adott felhívás
lehetővé teszi.

5.

A honlapunkra jól látható helyre kerülő infoblokkban a támogató alapokra vonatkozó
utaláskor az ESB-Alapokat használnánk, a megfelelő logó feltöltésével. Mivel számos uniós
projektünk különböző alapokhoz kapcsolódik, összességében többféle ESB-Alapról van
szó. Ilyen módon elkerülhetővé válna, hogy számos infóblokkot is el kelljen helyezni a
főoldalon, amelyek egymástól csak az alapra történő hivatkozá sban térnének el.
Lehetséges-e ez a megoldás?
Válasz: Igen, van rá lehetőség, de csak abban az esetben, ha valóban több projekt is különböző
európai uniós alap támogatásával valósul meg. Az infóblokk alatt vagy fölött célszerű ilyen
esetben rövid címet is elhelyezni, például „Az Európai Unió támogatásával megvalósuló
projektek”. Fontos, hogy az infoblokkra kattintva (a logóra és a címre) az egyben linkként is
funkcionáljon és egy olyan aloldalra vezessen, ahol az összes projekt címe feltüntetésre kerül.
Fontos, hogy ezek a címek további linkként funkcionáljanak, ahol az adott projektre vonatkozóan
részletesebb tájékoztatás lesz elérhető. Ezeken az aloldalakon már - minden kötelező, „KTK
2020” dokumentumban előírt formai és tartalmi elem betartása mellett - az infoblokknak is arra az
alapra való hivatkozással szükséges megjelennie, amely az adott konkrét projekt vonatkozásában
releváns. Ebben a formában is elszámolható projektenként egy aloldal fejlesztése a meglévő
honlapon.

6.

A „KTK 2020” dokumentum C) 8) pontja alapján „Infrastrukturális beruházások esetén a
kedvezményezett köteles a projekt megkezdése előtti állapotáról, a megvalósítás egyes
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fázisairól, a megvalósított beruházásról, illetve a projekthez kapcsolódó események
alkalmával legalább 3 darab jó minőségű, nagy felbontású, nyomdai felhasználásra
alkalmas fényképet készíteni.”
Ez azt jelenti, hogy ha egy fotódokumentáció minimum 3 db képből áll, és infrastrukturális
beruházások esetén a projekt megkezdése előtti állapotáról, a megvalósítás egyes
fázisairól, a megvalósított beruházásról, illetve a projekthez kapcsolódó események
alkalmával, vagyis minimum 4 alkalommal készül 3-3 képet tartalmazó fotódokumentáció,
elszámolható minimum 4 x 50 000 Ft = 200 000 Ft?
Válasz: Nem, összesen maximum 50 ezer Ft számolható el a „Kommunikációs csomagok
keretében elszámolható költségek felső korlátai” című dokumentum alapján.

7.

A „KTK 2020” dokumentum alapján több megvalósíthatósági helyszín esetén több
tájékoztató táblát szükséges kihelyezni. Ebben az esetben is a "Kommunikációs csomagok
keretében elszámolható költségek felső korlátai" c. dokumentumban jelzett maximum
költséghatárig lehet elszámolni a táblák költségét, vagy minden megvalósítási helyszínen
kihelyezett tábla esetében külön elszámolható a darabár?
Válasz: Több megvalósíthatósági helyszín esetén a projektgazdának minden esetben szükséges
egyeztetnie a kihelyezendő táblák számáról és helyéről a Támogatóval. A Támogató jóváhagyása
alapján több tábla kihelyezése esetén darabonként értendő a megadott ár.

8.

A kihelyezendő táblán, táblákon a főkedvezményezett/konzorciumvezető partner neve
helyett lehetséges-e a konzorciumi partner nevének feltüntetése?
Válasz: A főkedvezményezett/konzorciumvezető partner szerepeltetése kötelező.

9.

A „KTK 2020” dokumentum C) 6) pontjában írtak szerint „A kedvezményezett a projekt
tényleges fizikai megkezdésekor – de legkésőbb a szerződéskötést követő 30 napon belül
– köteles a tájékoztató táblát a projekt helyszínén jól látható helyen kihelyezni.”
Azonban figyelemmel a projektfejlesztési szakasszal érintett projektekre, van -e lehetőség a
projektfejlesztési szakaszt követő támogatási szerződés módosítás hatálybalépése után
kihelyezni a táblát?
Válasz: Igen, projektfejlesztés esetén elegendő, ha a projektfejlesztés keretében a felhívásban
meghatározott feltételeknek megfelelő projektdokumentáció elkészültét követő támogatási
szerződésmódosítás után 30 napon belül kerül kihelyezésre a tábla.

10. Mely kötelező nyilvánosság biztosítását érintő
projektfejlesztési szakaszban?

tevékenységek számolhatóak el a

Válasz: Ez esetben a KTK-ban az előkészítés alatt elszámolható költségek lefedik a lehet séges
projektfejlesztési időszakban felmerülő költségeket is.
Azaz ebben az esetben is az alábbiak számolhatóak el:
kötelező nyilvánosság biztosításának költsége (KTK 2020 Útmutató 3.2. pontja alapján)
 az előkészítés során felmerülő, a KTK által nevesített nyilvánossági elemek költségei:
 nyomtatott tájékoztatók elkészítése és lakossági terjesztése;
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a kedvezményezett
megjelenítése.

működő

honlapján

a

projekthez

kapcsolódó

tájékoztató

11. Az elszámolható költségek korlátai útmutató tartalmazza a „B” típusú táblára elszámolható
költséget, azonban a tábla nem minden esetben helyezhető ki (például új építés) épület
oldalára, ezért váz szerkezet legyártatására, oszlopok beszerzésére és betonba történő
rögzítésére is szükség lehet, ebben az esetben viszont a gyártás és kihelyezés költségét
nem tudja fedezni a megszabott összeg. Mi a megoldás ez esetben?
Válasz: Ha a tábla kihelyezéséhez szükséges plusz váz szerkezet, állvány vagy beton oszlop,
úgy az ár is emelkedik, erre tájékoztató jelleggel az alábbi ár javasolt:
124810/0 B típusú tábla - 1 pld komplett
Méret:

3000x1500 mm

Terjedelem:

2 oldal

Példányszám: 1 pld
Hozott anyag:

megszerkesztett PDF állomány, filmköltség nincs, levilágítás CTP
technológia, melyet az ár tartalmaz

Tábla:

4+0 szín nyomással
5 mm HPVC lemez + Vinyl öntapadó 220 g védőlaminálással

Szerkezet:

zártszelvény váz, zártszelvény lábak (30x30 mm, 60x60 mm
zártszelvény)

Ár:

199 650,00 Ft/pld + ÁFA

Ha
megfelelő

dokumentumokkal és fotókkal igazolni tudja a kedvezményezett, hogy indokolt volt az ilyen módon
történő tábla kihelyezés, és ő valóban ilyen (vagy egyéb) módon, arányos költséggel, maximum a
megadott áron készítette el a táblát, abban az esetben elfogadható a többletár. Ugyanakkor a
szakmai indokoltságot a Közreműködő Szervezet minden esetben ellenőrizni fogja.
12. Matrica alkalmazása szükséges-e?
Válasz: Igen, a lakosság számára is látható beszerzésnél szükséges matrica kihelyezése (például
beszerzett számítógépeken, bútorokon, tárolókon, stb.). Tartalmi elemként az infoblokk és a
projektazonosító feltüntetése javasolt. Méret tekintetében kisméretű (például 20x30 mm) matrica
alkalmazása célszerű az eszköz méretéhez igazodva, amelyen az információ tagoltan és
egyértelműen látható.
Gépjármű beszerzés esetén a hatályos arculati kézikönyvben szereplő infóblokk és a releváns
finanszírozó alap megjelölésével, A5 méretben, a projektazonosítót, illetve a projekt címét
szükséges matricaként a jármű oldalán elhelyezni.
A felcímkézés gyakorlatának nem kell kiterjednie minden egyes apró eszközre, amelyek
használata és a matrica funkciója nem összeegyeztethető, vagy az es zköz rendeltetésszerű
használatát maga a matrica gátolná (pl. konyhai / óvodai eszközök). A beszerzések ellenőrzése
szempontjából releváns és tartós eszközök matricázását javasoljuk.
A matrica költsége a kötelező nyilvánosság soron elszámolható (piaci ár alátámasztása mellett).
13. A TOP-511-15, TOP-5.1.2-15, illetve TOP-6.8.2-15 felhívások esetében:
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A kötelező nyilvánosság biztosításának költségei között a tájékoztatási táblákra
vonatkozóan a KTK 2020 dokumentumban meghatározott „B” típusú tájékoztatási tábla
költsége tervezendő és számolható el az 500 millió forint feletti egyéb fejlesztés és a
kiemelt jelentőségű projekt esetében. A felhívás azonban „C” tábla alkalmazását írja elő,
melyiket szükséges figyelembe venni?
Válasz: A felhívás rendelkezései szerint szükséges eljárni, azaz kizárólag a „C” tábla elszámolása
lehetséges ebben az esetben.

II.

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) 16-os kódjelű
összes felhívása, valamint a Versenyképes Közép-Magyarország
Operatív Program (VEKOP) területi kiválasztási eljárásrendben
meghirdetett szintén 16-os kódjelű felhívásai esetében

1.

A támogatási kérelemben igényelni tervezett támogatási összeg 1 milliárd forint feletti,
azonban nem infrastrukturális, hanem egyéb fejlesztést valósítanánk meg. Melyik – „KTK
2020” dokumentumban szereplő - kommunikációs csomag elemeit kell kötelezően
megtervezni, illetve megvalósítani pozitív elbírálás esetén?
Válasz: Az 1 milliárd forint támogatási összegű kategória kommunikációs csomagját, tekintettel
arra, hogy a támogatási összeg 1 milliárd Ft feletti.

2.

Azon tájékoztatási feladatoknál, ahol alábontást alkalmaz a "Kommunikációs csomagok
keretében elszámolható költségek felső korlátai" c. dokumentum, ott egy vagy több
tevékenységet is lehet választani?
Válasz:
 Több tevékenység is választható az alábbi elemeknél: „Nyomtatott tájékoztatók (brosúrák,
szórólapok, stb.) elkészítése és lakossági terjesztése”, illetve „Eredménykommunikációs
információs anyagok, kiadványok készítése”. Azaz akár az ott megadot t összes
tevékenység (szórólap, leaflet, kiadvány A, kiadvány B) is választható, amelyek a
tevékenységenként megadott árakat figyelembe véve számolhatóak el, a megadott
darabszámok szerint arányosítva, amennyiben attól eltérő darabszámot tervez a
kedvezményezett. Fontos, hogy az ezzel kapcsolatos költségnél is szükséges figyelembe
venni a felhívásokban megadott 0,5%-os költségvetési korlátot a többi, kötelezően előírt
nyilvánosság biztosításához kapcsolódó tevékenység tervezésével együtt
 Alapvetően két tevékenység választható a „Sajtónyilvános események szervezése” és a
„Sajtónyilvános ünnepélyes projektátadó rendezvény szervezése” elemeknél, azaz egy 50
fő alatti rendezvény és egy 50 fő feletti rendezvény számolható el a tevékenységenként
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3.

megadott maximum árakig. Azonban az ott megadott, bruttó 600 ezer forint maximálisan
elszámolható összeghatár betartása mellett igény esetén több rendezvény is megtartható
mindkét kategóriában. A fő szempont, hogy végül maximum bruttó 600 ezer Ft kerüljön
elszámolásra a kategória kapcsán.
Egy tevékenység választható az alábbi elemnél: „A kedvezményezett működő honlapján a
projekthez kapcsolódó tájékoztató (esetleg aloldal) megjelenítése és folyamatos frissítése
a projekt fizikai zárásáig” esetében az aloldal számolható köt elező nyilvánosság
biztosítása soron. Emellett lehetőség van új weboldal elszámolására is, a kommunikációs
mellékletben megadott árakon, azonban utóbbi költsége a marketing, kommunikációs
szolgáltatások tevékenység soron számolható el.

A honlapunkra jól látható helyre kerülő infoblokkban a támogató alapokra vonatkozó
utaláskor az ESB-Alapokat használnánk, a megfelelő logó feltöltésével. Mivel számos uniós
projektünk különböző alapokhoz kapcsolódik, összességében többféle ESB-Alapról van
szó. Ilyen módon elkerülhetővé válna, hogy számos infóblokkot is el kelljen helyezni a
főoldalon, amelyek egymástól csak az alapra történő hivatkozásban térnének el.
Lehetséges-e ez a megoldás?
Válasz: Igen, van rá lehetőség, de csak abban az esetben, ha valóban több projekt is különböző
európai uniós alap támogatásával valósul meg. Az infóblokk alatt vagy fölött célszerű ilyen
esetben rövid címet is elhelyezni, például „Az Európai Unió támogatásával megvalósuló
projektek”. Fontos, hogy az infoblokkra kattintva (a logóra és a címre) az egyben linkként is
funkcionáljon és egy olyan aloldalra vezessen, ahol az összes projekt címe feltüntetésre kerül.
Fontos, hogy ezek a címek további linkként funkcionáljanak, ahol az adott projektre vonatkozóan
részletesebb tájékoztatás lesz elérhető. Ezeken az aloldalakon már - minden kötelező, „KTK
2020” dokumentumban előírt formai és tartalmi elem betartása mellett - az infoblokknak is arra az
alapra való hivatkozással szükséges megjelennie, amely az adott konkrét projekt vonatkozásában
releváns. Ebben a formában is elszámolható projektenként egy aloldal fejlesztése a meglévő
honlapon.

4.

Mely kötelező nyilvánosság biztosítását érintő
projektfejlesztési szakaszban?

tevékenységek számolhatóak el a

Válasz: Ez esetben a KTK-ban az előkészítés alatt elszámolható költségek lefedik a lehetséges
projektfejlesztési időszakban felmerülő költségeket is.
Azaz ebben az esetben is az alábbiak számolhatóak el:
kötelező nyilvánosság biztosításának költsége (KTK 2020 Útmutató 3.2. pontja alapján)
 az előkészítés során felmerülő, a KTK által nevesített nyilvánossági elemek költségei:
 nyomtatott tájékoztatók elkészítése és lakossági terjesztése;
 a kedvezményezett működő honlapján a projekthez kapcsolódó tájékoztató
megjelenítése.

5.

A „KTK 2020” dokumentum C) 6) pontjában írtak szerint „A kedvezményezett a projekt
tényleges fizikai megkezdésekor – de legkésőbb a szerződéskötést követő 30 napon belül
– köteles a tájékoztató táblát a projekt helyszínén jól látható helyen kihelyezni.”
Azonban figyelemmel a projektfejlesztési szakasszal érintett projektekre, van-e lehetőség a
projektfejlesztési szakaszt követő támogatási szerződés módosítás hatálybalépése után
kihelyezni a táblát?
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Válasz: Igen, projektfejlesztés esetén elegendő, ha a projektfejlesztés keretében a felhívásban
meghatározott feltételeknek megfelelő projektdokumentáció elkészültét követő támogatási
szerződés módosítás után 30 napon belül kerül kihelyezésre a tábla.

6.

A „KTK 2020” dokumentum alapján több megvalósíthatósági helyszín esetén több
tájékoztató táblát szükséges kihelyezni. Mi a teendő ilyenkor?
Válasz: Több megvalósíthatósági helyszín esetén a projektgazdának minden esetben szükséges
egyeztetnie a kihelyezendő táblák számáról és helyéről a Támogatóval.

7.

A kihelyezendő táblán, táblákon a főkedvezményezett/konzorciumvezető partner neve
helyett lehetséges-e a konzorciumi partner nevének feltüntetése?
Válasz: A főkedvezményezett/konzorciumvezető partner szerepeltetése kötelező.

8.

Az elszámolható költségek korlátai útmutató tartalmazza a „B” típusú táblára elszámolható
költséget, azonban a tábla nem minden esetben helyezhető ki (például új építés) épület
oldalára, ezért váz szerkezet legyártatására, oszlopok beszerzésére és betonba történő
rögzítésére is szükség lehet, ebben az esetben viszont a gyártás és kihelyezés költségét
nem tudja fedezni a megszabott összeg. Mi a megoldás ez esetben?
Válasz: Ha a tábla kihelyezéséhez szükséges plusz váz szerkezet, állvány vagy beton oszlop,
úgy az ár is emelkedik, erre tájékoztató jelleggel az alábbi ár javasolt:
124810/0 B típusú tábla - 1 pld komplett
Méret:

3000x1500 mm

Terjedelem:

2 oldal

Példányszám: 1 pld
Hozott anyag:

megszerkesztett PDF állomány, filmköltség nincs, levilágítás CTP
technológia, melyet az ár tartalmaz

Tábla:

4+0 szín nyomással
5 mm HPVC lemez + Vinyl öntapadó 220 g védőlaminálással

Szerkezet:

zártszelvény váz, zártszelvény lábak (30x30 mm, 60x60 mm
zártszelvény)

Ár:

199 650,00 Ft/pld + ÁFA

Ha
megfelelő

dokumentumokkal és fotókkal igazolni tudja a kedvezményezett, hogy indokolt volt az ilyen
módon történő tábla kihelyezés, és ő valóban ilyen (vagy egyéb) módon, arányos költséggel,
maximum a megadott áron készítette el a táblát, abban az esetben elfogadható a többletár.
Ugyanakkor a szakmai indokoltságot a Közreműködő Szervezet minden esetben ellenőrizni
fogja.
9.

Matrica alkalmazása szükséges-e?
Válasz: Igen, a lakosság számára is látható beszerzésnél szükséges matrica kihelyezése (például
beszerzett számítógépeken, bútorokon, tárolókon, stb.). Tartalmi elemként az infoblokk és a
projektazonosító feltüntetése javasolt. Méret tekintetében kisméretű (például 20x30 mm) matrica
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alkalmazása célszerű az eszköz méretéhez igazodva, amelyen az információ tagoltan és
egyértelműen látható.
Gépjármű beszerzés esetén a hatályos arculati kézikönyvben szereplő infóblokk és a releváns
finanszírozó alap megjelölésével, A5 méretben, a projektazonosítót, illetve a projekt címét
szükséges matricaként a jármű oldalán elhelyezni.
A felcímkézés gyakorlatának nem kell kiterjednie minden egyes apró eszközre, amelyek
használata és a matrica funkciója nem összeegyeztethető, vagy az es zköz rendeltetésszerű
használatát maga a matrica gátolná (pl. konyhai/ óvodai eszközök). A beszerzések ellenőrzése
szempontjából releváns és tartós eszközök matricázását javasoljuk.
A matrica költsége a kötelező nyilvánosság soron elszámolható (piaci ár alátámasztása mellett).
10. A TOP-511-16, TOP-5.1.2-16, illetve TOP-6.8.2-16 felhívások esetében:
A kötelező nyilvánosság biztosításának költségei között a tájékoztatási táblákra
vonatkozóan a KTK 2020 dokumentumban meghatározott „B” típusú tájékoztatási tábl a
költsége tervezendő és számolható el az 500 millió forint feletti egyéb fejlesztés és a
kiemelt jelentőségű projekt esetében. A felhívás azonban „C” tábla alkalmazását írja elő,
melyiket szükséges figyelembe venni?
Válasz: A felhívás rendelkezései szerint szükséges eljárni, azaz kizárólag a „C” tábla elszámolása
lehetséges ebben az esetben.
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