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SZÉCHENYI 2020 

Vidékfejlesztési Program 2014-2020 

Kedvezményezettek Tájékoztatási Kötelezettségei 

(Kivonat) 
 

Minden projekt esetében, amely támogatást nyert kötelező úgynevezett kommunikációs 

tevékenységet megvalósítani. A jelen dokumentum egy kivonat, a részletes leírást a „ 

Kedvezményezettek Tájékoztatási Kötelezettségei” útmutató tartalmazza, ezért azt minden 

féleképpen el kell olvasni. Ez csak egy kivonat és nem tartalmaz minden információt, ami 

szerepel a tájékoztatóban! 

 Az útmutató a 2016. november 23. után kötött támogatói okiratokra vonatkozik és az ott 

felsorolt pályázatokra. A mellékelten csatolt tájékoztató használatához először tehát azt kell 

megnézni, hogy 

  - mikor lett hatályos a támogatói okiratunk, 

  - szerepel-e a pályázati felhívásunk megnevezése a tájékoztatóban. 

 

Bevezetés: 

Minden támogatott projekt esetén van egy minimális, kötelezően megvalósítandó 

kommunikációs tevékenység. A legfontosabbak a megfelelő tájékoztatási tábla kihelyezése 

és a vállalkozás honlapján történő információközlés, de ide tartoznak még az alábbiak is: 

- nyomtatott és elektronikus kiadványok (pl. ismeretterjesztő füzetek, brosúrák, 

hírlevelek stb.) készítése, terjesztése 

- nyilvános szereplések (pl. sajtótájékoztató, nyilvános rendezvény, termékbemutató, 

nyílt nap stb.) 

A tájékoztatási tábla minimum, a honlapon való információközlés csak akkor kötelező, ha a 

vállalkozás rendelkezik professzionális (üzleti, kereskedelmi, szakmai tevékenység 

bemutatására) célra használt weboldallal. A tájékoztatási kötelezettség megvalósítása 

szempontjából mérvadó a pályázati felhívásban vállaltak is. Azaz, ha megfelelő honlappal 

nem rendelkezik a vállalkozás, de a pályázatban ilyen létrehozása vállalva lett, akkor meg kell 

valósítani. Ugyanez igaz a többi esetben is. Így például, ha a pályázatban tájékoztatók 

kiküldése az ügyfeleknek tevékenység szerepel, akkor azt meg kell valósítani. 

 

Tájékoztatási tábla kihelyezési kötelezettség: 

Ez a legfontosabb tájékoztatási kötelezettség. A tájékoztató, meghatározza, hogy mikor, 

milyen plakátot, táblát, milyen információ tartalommal szükséges kihelyeznünk. A 

kötelezettségünknek plakát, vagy tábla kihelyezésével tehetünk eleget.  

 

Ha a közpénzből (uniós és/vagy nemzeti forrásból) nyújtott támogatás teljes összege 

meghaladja az 500 000 EUR-t és a Kedvezményezett a támogatott projekt keretében részben 

vagy teljes egészében infrastruktúra létrehozásával (pl. közmű kiépítése, bevezetése, út 

kiépítése, felújítása) és/vagy építéssel járó beruházást valósít meg, az alábbi pályázati 

felhívások esetén köteles legalább egy, a projekttel kapcsolatos információkat tartalmazó 

plakát (3000 mm x 1500 mm méret) vagy tábla kihelyezésére. 
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Ha a közpénzből (uniós és/vagy nemzeti forrásból) nyújtott támogatás teljes összege 

meghaladja az 50 000 EUR-t, és a Kedvezményezett a támogatott projekt keretében részben 

vagy teljes egészében beruházást valósít meg, az alábbi pályázati felhívások esetén köteles 

legalább egy, a projekttel kapcsolatos információkat tartalmazó plakát (legalább A3-as méret) 

vagy tábla kihelyezésére. 

Az EURO átváltásnál a pályázati felhívásban megadott árfolyamot kell alkalmazni. Elvileg 

50000 EURO alatt nem kötelező a tábla kihelyezése, de a bevezetőben említettek szerint itt 

mérvadó a pályázatban vállaltak is. A pályázatokba pedig általában bekerültek a tábla 

kihelyezésre vállalt kötelezettségek.  

 

A legfontosabb, hogy az elkészítésénél kötelező használni a táblagenerátort. A tábla anyaga 

minimum 3mm vastag műanyag legyen. Kihelyezni jól látható helyen legkésőbb, a projekt 

fizikai megkezdésekor szükséges, ha ez elmaradt, akkor minél hamarabb pótolni kell. 

Elmulasztása szankciókkal járhat. A táblának mind a megvalósítás, mind a fenntartás 

időszakában kihelyezve kell lennie! 

A táblának mindig az aktuális információkat kell tartalmaznia, az információk változtatását 

legkésőbb egy hónapon belül át kell vezetni.  

A A Vidékfejlesztési Program esetén az alábbi tábla típusok és méretek alkalmazhatók: 

- „B” típusú tábla: mérete: 3000 mm x 1500 mm 

- „C” típusú tábla: mérete: 594 mm x 420 mm (A2) 

- „D” típusú tábla: mérete: 297 mm x 420 mm (A3) 

Azt, hogy mikor milyen táblát kötelező használni azt az alábbi táblázat mutatja meg: 

 

 

 
 

A tábla generátor elérhetősége: 

https://emir.palyazat.gov.hu/nd/enIOBZqMZdayqxLpAUGM/ 

https://emir.palyazat.gov.hu/nd/enIOBZqMZdayqxLpAUGM/

