
 

KOMMUNIKÁCIÓS TERV 

KEHOP-5.2.2-16-2016-00017 

„Heves Megyei Kormányhivatal középületeinek kiemelt energetikai 

korszerűsítése”  

 

Helyzetértékelés és stratégiai célkitűzések 

A Kommunikációs terv célja a Széchenyi 2020 Kedvezményezettek Tájékoztatási 

Kötelezettségei Útmutató szerint a nyilvánossággal kapcsolatos stratégia, az azzal 

kapcsolatos programok, a nyilvánossággal kapcsolatos marketing kommunikációs 

eszközök bemutatása. 

Stratégiai célkitűzések: 

A projekt célja a Heves Megyei Kormányhivatal használatában, illetve 

vagyonkezelésében lévő épületek energiahatékonysági fejlesztéseinek megvalósítása. 

A projekt kiemelt célkitűzése – összhangban a hazai és EU stratégiával – ösztönözni az 

energiahatékonysági fejlesztések megvalósítását és elősegíteni a decentralizált, 

környezetbarát megújuló energiaforrást hasznosító rendszerek elterjedését. A 

beruházás hozzájárul az épületek energiahatékonyságának javítására és megújuló 

energiafelhasználás fokozására a közszféra épületeiben. Valamennyi ingatlan a 

1084/2016 (II.29.) Korm. határozatban nevesített közszféra szervezetek vagy közszféra 

szervezet háttérintézményük által használat vagy vagyonkezelésében lévő kizárólagos 

állami vagy önkormányzati tulajdonú középület. 

 

Előzmények: 

A projekt előzményeként, előkészítéseként KEOP-1.14.0/15 konstrukció keretében 10 db 

épület került kiválasztásra a pályázat II. fázisában felmért épületállományból. A 10 db 

épület rendelkezik kiviteli tervekkel és épületenergetikai tanúsítvánnyal. A II. fázisban 

a kormányhivatal létesítménygazdálkodási koncepciója alapján kerültek kiválasztásra 

épületek, és készült kataszteri nyilvántartás. Jelen projektbe 7 db épület került 

bevonásra, melyekre kiviteli tervek és energetikai tanúsítványok készülnek. 

 

A projektben a pályázati felhívás 3.1 1 Önállóan támogatható tevékenységek közül az 

Energiahatékonyság javítására vonatkozó tevékenységek I. Épületek hőtechnikai 

adottságainak javítása a felújításban érintett épület, épületek, vagy egymással érintkező 



 
épületekből álló épületcsoport részén vagy egészén; II. Intézmények fűtési, hűtési, 

szellőztetési és használati melegvíz rendszereinek korszerűsítése tevékenységek 

valósulnak meg. Megvalósulnak továbbá a Megújuló energiafelhasználásra vonatkozó 

tevékenységek közül VII. Napelemek alkalmazása hálózati, vagy autónom 

villamosenergiatermelés céljából, kizárólag a fejlesztésben érintett épület 

villamosenergia-ellátáshoz. A felhívás 3.1.2.2 Választható, önállóan nem támogatható 

tevékenységek közül az Energiahatékonyság javítására vonatkozó tevékenység VIII. 

Világítási rendszerek energiatakarékos átalakítása kerül megvalósításra. 

 

A beruházás összesen 17 db középületet érint, az igényelt támogatási összeg 

1.000.000.000 Ft.  

A 1717/2016. (XII.5.) Korm. határozat Környezet és Energiahatékonysági Operatív 

Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1084/2016. (II.29.) Korm. 

határozat módosítása alapján a Heves Megyei Kormányhivatal  indikatív támogatási 

kerete 1,10 Mrd Ft-ra került megemelésre. 

Ennek alapján a Kormányhivatal további 3 ingatlan esetében tervez 

energiahatékonysági beruházás kivitelezésével 2017. évben: 

 

1. 2660 Balassagyarmat, Kertész u. 5., hrsz. 424. 

2. 3200 Gyöngyös, Eszperantó u. 6., hrsz. 4521. 

3. 3390 Heves, Szabadság u. 1., hrsz. 856. 

 

1905/2017 (XII.6) Korm. határozat rendelkezik további, 30 millió összegű támogatás 

folyósításáról. A támogatási összeg ennek alapján 1.13 Mrd Ft-ra emelkedett. Újabb 

épületek projektbe történő bevonására nem kerül sor, műszaki tartalom bővítése 

valósul meg. A projekt befejezése a 3. sz. Támogatási Szerződés módosítása alapján 

2018. június 30. 

273/2019. (V.14.) Korm. határozat rendelkezik további, 80 millió összegű támogatás 

folyósításáról. A támogatási összeg ennek alapján 1.21 Mrd Ft-ra emelkedett. A 

projektbe újabb ingatlan került bevonásra, amellyel a projekt keretében felújított 

középületek száma 21. db-ra emelkedett. 

 

1. 3390 Heves, Dobó u. 3., hrsz. 940/1. 

 



 
A középületek jelentős részének műszaki, hőtechnikai állapota elavult, ennek 

következtében jelentős energiamegtakarítási lehetőség van az épületek 

energiafelhasználásának csökkentésében. A korszerűsítésre kerülő épületek a fejlesztés 

után megfelelnek a szigorodó, költségoptimalizált követelményszintnek, amelyet az 

épületek energiahatékonyságáról szóló, 2010. május 19-i 2010/31/EU európai parlamenti 

és tanácsi irányelv, valamint az épületek energetikai jellemzőinek meghatározásáról 

szóló 7/2006. (V. 24.) TNM rendelet ír elő. 

 

Az épület felújítás műszaki tartalma magában foglalja épületenként padlás-és/vagy 

tetőfödém hőszigetelést, homlokzati hőszigetelést, nyílászáró cserét/felújítást, fűtési 

rendszer korszerűsítést, a meglévő elavult világító testek cseréjét új, korszerű kompakt 

fénycsövekre, valamint napelemes rendszerek telepítését. 

 

Megvalósítási helyszínek: 

A megvalósulási helyszínek száma 20 db. Az eredeti Támogatási Szerződés 17 db 

ingatlana a Támogatási Szerződés 2. sz. módosításában már 20 helyszín 

vonatkozásában kerül megkötésre. 

 Megvalósítási helyszín neve Megvalósítási helyszín 

címe 

Megvalósítási 

helyszín hrsz 

Fő helyszín 

Heves Megyei Kormányhivatal 

Földhivatali Főosztály, Heves 

Megyei Kormányhivatal Egri 

Járási Hivatal, Heves Megyei 

Kormányhivatal Gyámügyi és 

Igazságügyi Főosztály, Heves 

Megyei Kormányhivatal 

Családtámogatási és 

Társadalombiztosítási 

Főosztály 

Eger, 
Barkóczy Ferenc út 7. 

4494 

További 

helyszín_1 

Heves Megyei Kormányhivatal 

Hatvani Járási Hivatal 

Hatvan, 
Balassi Bálint út 14 

2720 

További 

helyszín_2 

Heves Megyei Kormányhivatal 

Népegészségügyi Főosztály 

Eger,  
Kossuth Lajos utca 11 

4977 

További 

helyszín_3 

Heves Megyei Kormányhivatal 

Gyámügyi és Igazságügyi 

Főosztály, Heves Megyei 

Kormányhivatal 

Családtámogatási és 

Társadalombiztosítási 

Gyöngyös,  
Kossuth Lajos út 39 

1865 



 
Főosztály 

További 

helyszín_4 

Heves Megyei Kormányhivatal 

Hatvani Járási Hivatal 

Hatvan,  
Balassi Bálint út 2 

2714 

További 

helyszín_5 
Heves Megyei Kormányhivatal 

Eger, Kossuth Lajos utca 
"C" és "D"épületrész 9 

4967 

További 

helyszín_6 

Heves Megyei Kormányhivatal 

Földművelésügyi és 

Erdőgazdálkodási Főosztály, 

Heves Megyei Kormányhivatal 

Élelmiszerlánc-biztonsági, 

Növény -és Talajvédelmi 

Főosztály 

Eger, Szövetkezet út 6 9496/2 

További 

helyszín_7 

Heves Megyei Kormányhivatal 

Családtámogatási és 

Társadalombiztosítási 

Főosztály 

Eger, Deák Ferenc út 13 6619 

További 

helyszín_8 

Heves Megyei Kormányhivatal 

Füzesabonyi Járási Hivatal 

Füzesabony,  

Széchenyi István út 7 
2436 

További 

helyszín_9 

Heves Megyei Kormányhivatal 

Hatvani Járási Hivatal 

Hatvan,  

Balassi Bálint út 12 
2719 

További 

helyszín_10 

Heves Megyei Kormányhivatal 

Foglalkoztatási Főosztály, 

Heves Megyei Kormányhivatal 

Egri Járási Hivatal 

Eger, Szarvas tér 1 6050/2 

További 

helyszín_11 

Heves Megyei Kormányhivatal 

Gyöngyösi Járási Hivatal, 

Heves Megyei Kormányhivatal 

Családtámogatási és 

Társadalombiztosítási 

Főosztály 

Gyöngyös, 

Kossuth Lajos út 37 
1881 

További 

helyszín_12 

Heves Megyei Kormányhivatal 

Gyöngyösi Járási Hivatal 

Gyöngyös,  

Deák Ferenc út 17-2 
4902/2 

További 

helyszín_13 
Heves Megyei Kormányhivatal 

Eger, Kossuth Lajos utca 

"E" épületrész 9 
4967; 4976/3 

További 

helyszín_14 

Heves Megyei Kormányhivatal 

Élelmiszerlánc-biztonsági, 

Növény -és Talajvédelmi 

Főosztály, Heves Megyei 

Kormányhivatal Egri Járási 

Hivatal 

Eger, Szövetkezet út 4 9497/1 

További 

helyszín_15 

Heves Megyei Kormányhivatal 

Családtámogatási és 

Társadalombiztosítási 

Főosztály 

Eger, Deák Ferenc út 11 6618 

További Heves Megyei Kormányhivatal Gyöngyös,  1250 



 
helyszín_16 Gyöngyösi Járási Hivatal Vezekényi út 24 

További 
helyszín_17 

Heves Megyei Kormányhivatal 

Erdészeti Igazgatóság 

Erdőfelügyeleti és Hatósági 

Osztály 

 

Balassagyarmat, Kertész 
u. 5. 

424 

További 
helyszín_18 

Heves Megyei Kormányhivatal 

Integrált Kormányzati 

Ügyfélszolgálat 

Gyöngyös, Eszperantó 
u. 6. 

4521 

További 
helyszín_19 

Heves Megyei Kormányhivatal 

Hevesi Járási Hivatal 

Földhivatali Osztály 

Heves, Szabadság u. 1. 856 

További 
helyszín_20 

Heves Megyei Kormányhivatal 

Hevesi Járási Hivatal 

Foglalkoztatási Osztály 

Heves, Dobó u. 3.  940/1 

 

A projekt keretében megvalósításra kerülő tevékenységek: 

1. Közbeszerzés 

2. Tervezés 

3. Energetikai tanúsítás 

4. Műszaki ellenőrzés 

5. Záró audit tevékenység megvalósítása 

6. Projektmenedzsment 

7. Kivitelezés 

8. Nyilvánosság biztosítása 

 

Kommunikációs célok meghatározása 

A projekt kommunikációs céljai: 

 A projekt megismertetése, bemutatása  

 A projekt eredménye kommunikációja, eredményeinek a bemutatása  

 A projekt műszaki megvalósításának ismertetése  

 Az Európai Uniós támogatás kiemelése 

 A környezettudatos szemlélet erősítése 

 



 
Az alkalmazott kommunikációs eseményeket a KTK 2020 Magas támogatási összegű 

projektre vonatkozó előírások alapján állítottuk össze. 

 

Kommunikációs szakaszok 

Előkészítő szakasz: a projekt támogatási döntésével összefüggő, és a megvalósítás 

megkezdését megelőző szakasz. Alkalmazott kommunikációs elemek: Kommunikációs 

cselekvési terv készítése; Nyomtatott tájékoztatók elkészítése, lakossági terjesztése, 

Internetes honlap aloldal készítése és folyamatos működtetése, frissítése. 

Megvalósítási szakasz: beszerzési, műszaki megvalósulási szakasz. Sajtóközlemény 

kiküldése a projekt indításról és sajtómegjelenések összegyűjtése; Sajtónyilvános 

események szervezése; Táblakészítés és elhelyezés; Fotódokumentáció készítése. 

Médiamegjelenés vásárlás.  

Lezáró szakasz: átadást, megvalósítást követő szakasz. Sajtónyilvános ünnepélyes 

projektátadó rendezvény szervezése; Sajtóközlemény kiküldése a projekt zárásról és 

sajtómegjelenések összegyűjtése; Eredménykommunikációs információs anyagok, 

kiadványok készítése; TÉRKÉPTÉR feltöltése; „D” típusú tábla elhelyezése. 

Az egyes kommunikációs elemek tervezésénél figyelembe vesszük, hogy: „A 

projektgazda 10 naptári nappal a rendezvényt megelőzően köteles az IH-t írásban 

tájékoztatni az esemény időpontjáról, helyszínéről, programjáról, valamint a 

szervezésért felelős munkatárs elérhetőségéről.” 

 

Célcsoportok – üzenetek meghatározása 

 

Célcsoport Üzenet 

a kormányhivatalban dolgozók a fejlesztés révén az intézmény megtakarít, 
hozzájárul a energia hatékony 

felhasználásához, javítja az intézmény 
fenntarthatóságát 

a kormányhivatalban ügyet intéző ügyfelek a fejlesztés révén az intézmény megtakarít, 
hozzájárul a energia hatékony 

felhasználásához, javítja az intézmény 
fenntarthatóságát 

 

Kommunikációs stratégia megalkotása 



 
A kommunikációs során a pályázati felhívás, a kedvezményezettek tájékoztatási 

kötelezettség útmutatója és az arculati kézikönyv rendelkezik a kommunikációs 

eszközökről, annak tartalmi és formai követelményeiről.  

A fő cél hogy a célcsoport több eszközzel is meg legyen szólítva.  

 

Előkészítési szakasz 

A fejlesztésben érintett kormányhivatali dolgozók és az ügyfelek tájékoztatása a fő cél. 

A kormányhivatal internetes weboldalán http://www.kormanyhivatal.hu/hu/heves 

folyamatos tájékoztatást nyújtunk a projekt megvalósulásáról, valamint szórólapok 

útján nyújtunk információt a projektről. 

 

Megvalósítási szakasz  

A közvélemény és a projekt megvalósításában érintett szereplők értesítése a beruházás 

hivatalos indításáról (sajtóközlemény kiküldése, sajtóesemény szervezése). Folyamatos 

tájékoztatás biztosítása a projekt elindításától kezdődősen az előrehaladás 

eredményeiről, egyes fázisairól, az átadásig bezárólag. Sajtókapcsolatokat ápolni kell és 

erősíteni az együttműködést a médiával.  

A megvalósítási szakasz legfontosabb része a kivitelezések megkezdése, az 

ügyfélszolgálatok ideiglenes áthelyeződéséről való tájékoztatások megtétele. Ezen 

időszakra teljes információval kell rendelkeznie az ügyfeleknek. 

A projekt eseményeivel kapcsolatos alapinformációkat a sajtón keresztül kívánjuk 

átadni, mely hatékony és hiteles eszköz jelen projekt kommunikálására mind általános 

szinten, mind egyes célcsoportok elérését tekintve is.  

Nyomtatott sajtóban, internetet tájékoztatjuk a közvéleményt és a projekt 

megvalósításában érintett szereplőket a projekt elindításáról, az előrehaladásáról, 

eredményeiről és egyéb, a kommunikációs célcsoportokat érintő hatásokról, 

kérdésekről.  

A projekt megindításáról projektindító rendezvényt szervezünk. A 

nyilvánosságbiztosításra szerződött szolgáltató feladata az események teljeskörű 

koncertrált kommunikálása. Az egyes projekthelyszíneken az előírt típusú tájékoztató 

tábla kerül kihelyezésre. A komplex projekt előrehaladásáról fotódokumentáció készül. 

 

Lezáró szakasz 

http://www.kormanyhivatal.hu/hu/heves


 
Az utolsó épület műszaki átadását követően hivatalos proejktátadó-záró ünnepséget 

tartunk. Az eseményt, a médiával való teljes kapcsolattartást a szolgáltató biztosítja – 

újság, napilap, tv, rádiómegjelenés). 

A nyomtatott tájékoztatók készülnek a megvalósult beruházásról, melynek alapvető 

célja informatív adatszolgáltatás biztosítása.  

Az eredménykommunikációs információs anyagok elkészítése és átadása a 

projektátadó rendezvényhez kötődik. 

 

 

 

 

 

A tájékoztatás során használt kommunikációs eszközök 

Kommunikáció

s eszközök 

Tevékenység 

időbeni 

ütemezése 

(év, hónap) 

Db Az 

eszköz 

paramé

terei 

 

Az 

eszköz 

költség

e 

(nettó) 

Megjegyzések 

Kommunikációs 
terv készítése  

2016. szeptember 1 tanulmán
y, A/4 

nem 
elszámolh
ató 

A Projektgazda a 
Kommunikációs Tervet 
jelen formában küldi meg 
az Irányító Hatóság 
részére.  



 
Nyomtatott 
tájékoztatók 
(brosúrák, 
szórólapok, stb.) 
elkészítése és 
lakosságiterjesztése 

2016. november 300
0 db 

A/5, 4+4, 
120 
gramm 

3000 db * 
50 Ft/db = 
150 000 Ft 

 

A kedvezményezett 
működő honlapján 
a projekthez 
kapcsolódó 
tájékoztató (esetleg 
aloldal) 
megjelenítése 

folyamatos 1 www.hev
es.gov.hu 
weblapon 
aloldal 
létrehozá
sa 

ingyenes  

Sajtóközlemény 
kiküldése a projekt 
indításáról és a 
sajtómegjelenések 
összegyűjtése 

2016. november 1 sajtóközle
mény, e-
mailben 
kiküldve  

ingyenes MTI részére is 
megküldésre kerül.  

http://www.heves.gov.hu/
http://www.heves.gov.hu/
http://www.heves.gov.hu/
http://www.heves.gov.hu/
http://www.heves.gov.hu/
http://www.heves.gov.hu/


 
Sajtónyilvános 
események 
szervezése 
(ünnepélyes 
eseményekhez, pl. 
alapkőletétel, egyes 
beruházási fázisok 
befejezése, 
projektlátogatás, 
átadások, képzés 
zárása, stb.) 

2016. november 1 100 fő, 1 
helyszín 

100 fő 
3000 Ft/fő  
összesen: 
300 000 Ft 

logózott 
reklámtár
gy: 
 
50 db 
pendrive 
(64 GB): 
6500 
Ft/db; 
összesen: 
325 000 Ft 

7 db óra, 
15 000 
Ft/db, 
összesen: 
105 000 Ft 

5 háti 
táska 
10 
000Ft/db, 
összesen: 
50 000 Ft 

15 db 
tornazsák: 
2000 
Ft/db, 
összesen: 
30 000 Ft 

15 db 
napenergi
ás töltő: 
6000 
Ft/db, 
összesen: 
90 000 Ft 

35 
esernyő: 
2600 
Ft/db, 
összesen: 
91 000 Ft 

35 toll: 
3000 

 A rendezvénnyel 
kapcsolatosan csak a 
terembérleti díj, a 
catering és a technikai 
költségei kerülnek 
elszámolásra. 
 
 
 
A Célcsoportok körében 
meghatározott 
kormányhivatali 
intmézményi dolgozók, 
megyei kormányhivatalok 
vezető tisztségviselői,  
a kormányhivatalban 
ügyet intéző ügyfelek, 
továbbá közvetlenül és 
közvetve is érintett az 
adott település lakossága 
az intézmény energetikai 
megújításán keresztül az 
utcakép szebbé, vonzóbbá 
tételén, javítva és pozitív 
externálhatásként 
hozzájárulva a helyi 
lakosság 
komfortérzetének 
növelésében . „A 
projektgazda 10 naptári 
nappal a rendezvényt 
megelőzően köteles az 
IH-t írásban tájékoztatni 
az esemény időpontjáról, 
helyszínéről, 
programjáról, valamint a 
szervezésért felelős 
munkatárs 
elérhetőségéről.” 
 
A célcsoportok is 
meghívásra kerülnek a 
rendezvényre. 
A reklámtárgyak a 
projektnyitó és a 
projektzáró rendezvény 
alkalmával kerülnek 
átadásra. A tervezett 
költségeket az 5. 
oszlopban tüntetjük fel. 
 



 
Ft/db, 
összesen: 
105 000 Ft 

7 db 
karóra: 15 
000 Ft/db, 
összesen: 
105 000 Ft 

7 db 
manikűrk
észlet: 
5000 Ft, 
összesen: 
35 000 Ft 

7 db 
laptoptart
ó 
10000Ft/d
b 
70 000 Ft 

 

A beruházás 
helyszínén „A” vagy 
„B” vagy „C” típusú 
tájékoztató tábla 
elkészítése és 
elhelyezése 

2016. októbertől 
folyamatosan 

21 A 
kedvezmé
nyezett 
tájékoztat
ási 
kötelezett
sége és az 
arculati 
kézikönyv 
által 
előírt 
paraméte
rek 
alapján 
készülnek 
el 

1 db B 
tábla: 
63000 Ft 
 
C tábla: 
4000 
Ft/db 
19 db 
összesen 
C tábla:  
76 000 Ft 
a táblák 
összesen: 
139 000 Ft 

A Széchenyi 2020 
Kedvezményezettek 
Tájékoztatási 
Kötelezettségei Útmutató 
és Arculati Kézikönyv 
szerint a projekt fizikai 
megkezdését követően 
tájékoztató táblát 
szükséges elhelyezni, amit 
a projekt fizikai zárásáig 
kint kell tartani. A 
fenntartási időszakban a 
D típusú emlékeztető 
táblára cserélhető a 
tájékoztató tábla. 



 
Média-megjelenés 
vásárlása a 
projekthez 
kapcsolódóan 

2016. december 1 ¼ oldal 
PR cikk, 
nyomtato
tt 
sajtóban,
Heves 
Megyei 
Hírlap 

PR cikk 
nyomtatot
t sajtóban: 
150 000 Ft 

 

Média-megjelenés 
vásárlása a 
projekthez 
kapcsolódóan 

2017. november  1 ¼ oldal 
PR cikk, 
nyomtato
tt 
sajtóban, 
Egri 
Magazin 

PR cikk 
nyomtatot
t sajtóban: 
226 000 Ft 

 

Kommunikációs 
célra alkalmas 
fotódokumentáció 
készítése 

folyamatos 1 felbontás: 
legalább 
10 Mpixel, 
20 db 
fotó/helys
zín, 20 
helyszín 

20 
fotó/helys
zín 
20 
helyszín 
összesen: 
465 000 Ft 

 

Sajtónyilvános 
ünnepélyes 
projektátadó 
rendezvény 
szervezése 

2017. december 1 3 500 
átlag 100 
fő 
A 
reklámtár
gyak a 
kedvezmé
nyezett 
tájékoztat
ási 
kötelezett
sége és az 
arculati 
kézikönyv 
által 
előírt 
paraméte

catering: 
100 fő 
3000 Ft/fő 
összesen: 
300 000 Ft 

 A rendezvénnyel 
kapcsolatosan csak a 
terembérleti díj, a 
catering és a technikai 
költségei kerülnek 
elszámolásra. 

logózott 
reklámtár
gy: 
 
50 db 
pendrive 
(64 GB): 
6500 
Ft/db; 
összesen: 
325 000 Ft 

A Heves Megyei 
Kormányhivatal és 
intézményei a közszféra 
szerteágazó, széles 
tevékenyégi körében 
látnak el feladatot, ennél 
fogva az ügyfélköre is 
sokrétű, különböző 
társadalmi réteget érint. 
Mint ilyen komplex 
tevékenység tehát sokrétű 



 
rek 
alapján 
készülnek 
el 

8 db óra, 
15 000 
Ft/db, 
összesen: 
120 000 Ft 

társadalmi érintettségen is 
alapul, ahol minden 
réteget különböző módon 
közelíthetünk meg. Az 
eredménykommunikációs 
reklámeszközök 
kiemelkedő 
figyelemfelhívó 
jellegűknél fogva kerültek 
kiválasztásra, mindennapi 
életben használt 
használati cikkek, tárgyak, 
eszközökről van szó, 
amelyek e projekt 
gazdasági, társadalmi, 
környezeti hatás-és 
nagyságrendjére 
tekintettel egy pl. 
notesszel szemben 
jelentősen dominál. Az 
egyes tárgyak egységára 
meghatározásánál a piaci 
értéket vettük alapul, 
kiegészítve az egyedi 
logózás költségigényével 

5 háti 
táska 
10 
000Ft/db, 
összesen: 
50 000 Ft 

15 db 
tornazsák: 
2000 
Ft/db, 
összesen: 
30 000 Ft 

15 db 
napenergi
ás töltő: 
6000 
Ft/db, 
összesen: 
90000 Ft 

35 
esernyő: 
2600 
Ft/db, 
összesen: 
91 000 Ft 

35 toll: 
3000 
Ft/db, 
összesen: 
105 000 Ft 

8 db 
karóra: 15 
000 Ft/db, 
összesen: 
120 000 Ft 

8 db 
manikűrk
észlet: 
5000 Ft, 
összesen: 
40 000 Ft 



 
8 db 
laptoptart
ó 
10000Ft/d
b 
80000 Ft 

A Célcsoportok körében 
meghatározott 
kormányhivatali 
intézményi dolgozók, 
megyei kormányhivatalok 
vezető tisztségviselői,  
a kormányhivatalban 
ügyet intéző ügyfelek, 
továbbá közvetlenül és 
közvetve is érintett az 
adott település lakossága 
az intézmény energetikai 
megújításán keresztül az 
utcakép szebbé, vonzóbbá 
tételén, javítva és pozitív 
externálhatásként 
hozzájárulva a helyi 
lakosság 
komfortérzetének 
növelésében . „A 
projektgazda 10 naptári 
nappal a rendezvényt 
megelőzően köteles az 
IH-t írásban tájékoztatni 
az esemény időpontjáról, 
helyszínéről, 
programjáról, valamint a 
szervezésért felelős 
munkatárs 
elérhetőségéről.” 
 
A célcsoportok is 
meghívásra kerülnek a 
rendezvényre. 
A reklámtárgyak a 
projektnyitó és a 
projektzáró rendezvény 
alkalmával kerülnek 
átadásra. A tervezett 
költségeket az 5. 
oszlopban tüntetjük fel. 

Sajtóközlemény 
kiküldése a projekt 
zárásáról és a 
sajtómegjelenések 
összegyűjtése 

2017. december 1 sajtóközle
mény, e-
mailben 
kiküldve 

ingyenes MTI részére is 
megküldésre kerül. 



 
Eredménykommuni
kációs információs 
anyagok, 
kiadványok 
készítése 

2017. december 300
0 db 

A/5, 4+4, 
120 
gramm 

3000 db 
50 Ft/fő 
összesen: 
150000 Ft 

A kiadvány 2 oldalas 

TÉRKÉPTÉR 
feltöltése a 
projekthez 
kapcsolódó 
tartalommal 

folyamatos 1   ingyenes  

A beruházás 
helyszínén „D” 
típusú emlékeztető 
tábla elkészítése és 
elhelyezése 

  21   A „B” és 
„C” tábla 
marad 
meg 

A Széchenyi 2020 
Kedvezményezettek 
Tájékoztatási 
Kötelezettségei Útmutató 
és Arculati Kézikönyv 
szerint a projekt fizikai 
megkezdését követően 
tájékoztató táblát 
szükséges elhelyezni, amit 
a projekt fizikai zárásáig 
kint kell tartani. A 
fenntartási időszakban a 
D típusú emlékeztető 
táblára cserélhető a 
tájékoztató tábla, de nem 
szükséges, megtartható a 
tájékoztató tábla. 

 

 

Értékelés 

 

Eszköz Értékelési módszer 

Sajtómunka  Sajtófigyelés keretében a megjelent 

sajtócikkek, tudósítások összegyűjtése  

Rendezvény  Meghívottak – résztvevők aránya  

Személyes visszajelzések  

 


