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KOMMUNIKÁCIÓS CSOMAGOK KERETÉBEN 

ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK FELSŐ KORLÁTAI 

A kötelezően előírt nyilvánosság biztosítása keretében a 2016. július 5-től hatályos „Kedvezményezettek 
Tájékoztatási Kötelezettségei („KTK 2020“) dokumentumban előírt kommunikációs csomagok egyes, 
kötelezően megvalósítandó tevékenységei legfeljebb a táblázatban jelölt elszámolható költségek 
mértékéig számolhatók el (a nem elszámolható tételek is kötelezően megvalósítandók, ahol a KTK 2020 
dokumentum kategóriája előírja). Ahol alábontás szerepel, ott elegendő egy tevékenységet kötelezően 
megvalósítani az adott kategóriában, illetve több tevékenység is elszámolható, az adott költségkorlátokon 
belül). 
 
A tételenként meghatározott maximálisan elszámolható költségeket meghaladó támogatási igények 
korrigálásra kerülnek, nem elszámolhatók. 
 

    

Kiemelt 
jelentős

égű 
projekt 

Infrastrukturális fejlesztés 

Egyéb fejlesztés 
(eszközbeszerzés, képzés, 

szoftverfejlesztés, 
bértámogatás, tanácsadás 

stb.) 

  

FELADATOK                          

Tájékoztatás a 
támogatási 
szerződés 
megkötését 
követően:                          
- A projekt 
előkészítő 
szakasza (1-3.)                                                       
- A projekt 
megvalósítási 
szakasza (4-8.)                                                         
- A projekt 
megvalósítását 
követő szakasz (9-
14.) 

Szerződésben megítélt támogatási összeg 

  

1 Mrd Ft 
feletti 

támogatási 
összeg 

150 millió 
alatti  

150-500 
millió Ft 

500 millió 
Ft feletti 

150 millió Ft 
alatti 

150-500 
millió Ft 

500 millió 
Ft feletti 

1 
Kommunikációs 
terv készítése 
(nem elszámolható) 

nem 
elszámolhat

ó 

nem 
elszámolhat

ó 

nem 
elszámolható 

nem 
elszámolha

tó 

nem 
elszámolhat

ó 

nem 
elszámolható 

nem 
elszámol

ható 

2 

Nyomtatott 
tájékoztatók 
(brosúrák, 
szórólapok stb.) 
elkészítése és 
lakossági 
terjesztése az 
alábbi típusok 
szerint: 

Alábontás 
szerint 

nem 
elszámolhat

ó 

nem 
elszámolható 

Alábontás 
szerint 

nem 
elszámolhat

ó 

nem 
elszámolható 

nem 
elszámol

ható 



 

2 

 

2a 
Belföldi címezetlen 
reklámkiadvány 
terjesztése 

Magyar 
Posta 

terjesztési 
díjszabása 

szerint 

nem 
elszámolhat

ó 

nem 
elszámolható 

Magyar 
Posta 

terjesztési 
díjszabása 

szerint 

nem 
elszámolhat

ó 

nem 
elszámolható 

nem 
elszámol

ható 

2b 

Szórólap (100 db, 
A/5 méret, 115g 
(vagy 110g) matt 
műnyomó papír, 
4+4 színnel 
nyomva) 

bruttó 9 020 
Ft/100 db 

nem 
elszámolhat

ó 

nem 
elszámolható 

bruttó 9 
020 Ft/100 

db 

nem 
elszámolhat

ó 

nem 
elszámolható 

nem 
elszámol

ható 

2c 

Leaflet (100 db, 
297x210 LA4 
méret, 115 g (vagy 
110g) matt 
műnyomó papír, 
4+4 színnel 
nyomva, 2x hajtva) 

bruttó 
12 202 

Ft/100 db 

nem 
elszámolhat

ó 

nem 
elszámolható 

bruttó 12 
202 Ft/100 

db 

nem 
elszámolhat

ó 

nem 
elszámolható 

nem 
elszámol

ható 

2d 

Kiadvány A (100 
db, 0-25 oldalig, A5 
méret, Borító: 4+4 
250g matt 
műnyomó papír, 2 
oldali matt fólia, 
Belív: 4+4, 110 g 
matt műnyomó 
papír, Irkafűzéssel, 
1 hajtással) 

bruttó 66 
163 Ft/100 

db 

nem 
elszámolhat

ó 

nem 
elszámolható 

bruttó 66 
163 Ft/100 

db 

nem 
elszámolhat

ó 

nem 
elszámolható 

nem 
elszámol

ható 

2e 

Kiadvány B (100 
db, 26-50 oldalig, 
A5 méret, Borító: 
4+4 250g matt 
műnyomó papír, 2 
oldali matt fólia, 
Belív: 4+4, 110 g 
matt műnyomó 
papír, Irkafűzéssel, 
1 hajtással) 

bruttó 116 
582 Ft/100 

db 

nem 
elszámolhat

ó 

nem 
elszámolható 

bruttó 116 
582 Ft/100 

db 

nem 
elszámolhat

ó 

nem 
elszámolható 

nem 
elszámol

ható 

3 

A kedvezményezett 
működő honlapján 
a projekthez 
kapcsolódó 
tájékoztató (esetleg 
aloldal) 
megjelenítése és 
folyamatos 
frissítése a projekt 
fizikai zárásáig 

Alábontás 
szerint 

Alábontás 
szerint 

Alábontás 
szerint 

Alábontás 
szerint 

Alábontás 
szerint 

Alábontás 
szerint 

Alábontás 
szerint 

3a 

Új weboldal (alap 
tulajdonságokkal, 
domain névvel, 
tárhellyel, grafikai 
tervezéssel, 
reszponzív, mobilra 
optimalizáltsággal, 
admin felülettel) 

bruttó 171 
728 Ft 

bruttó 171 
728 Ft 

bruttó 171 
728 Ft 

bruttó 171 
728 Ft 

bruttó 171 
728 Ft 

bruttó 171 
728 Ft 

bruttó 
171 728 

Ft 

3b 
Aloldal létrehozása 
meglévő 
weboldalon 

bruttó 63 
218 Ft 

bruttó 63 
218 Ft 

bruttó 63 218 
Ft 

bruttó 63 
218 Ft 

bruttó 63 
218 Ft 

bruttó 63 218 
Ft 

bruttó 63 
218 Ft 



 

3 

 

3c 
Logók feltöltése 
(Széchenyi2020 
logó és infoblokk) 

bruttó 
35 000 Ft 

bruttó 
35 000 Ft 

bruttó 35 000 
Ft 

bruttó 
35 000 Ft 

bruttó 
35 000 Ft 

bruttó 35 000 
Ft 

bruttó 
35 000 Ft 

4 

Sajtóközlemény 
kiküldése a projekt 
indításáról és a 
sajtómegjelenések 
összegyűjtése 
(nem elszámolható) 

nem 
elszámolhat

ó 

nem 
elszámolhat

ó 

nem 
elszámolható 

nem 
elszámolha

tó 

nem 
elszámolhat

ó 

nem 
elszámolható 

nem 
elszámol

ható 

5 

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

Alábontás 
szerint 

nem 
elszámolhat

ó 

nem 
elszámolható 

Alábontás 
szerint 

nem 
elszámolhat

ó 

nem 
elszámolható 

nem 
elszámol

ható  

5a 

Legfeljebb 50 fő 
részvételével 
megtartott 
sajtónyilvános 
esemény 
(ünnepélyes 
eseményekhez, pl. 
alapkőletétel, 
egyes beruházási 
fázisok befejezése, 
projektlátogatás, 
átadások, képzés 
zárása stb.) 

bruttó 200 
000 Ft 

nem 
elszámolhat

ó 

nem 
elszámolható 

bruttó 200 
000 Ft 

nem 
elszámolhat

ó 

nem 
elszámolható 

nem 
elszámol

ható 

5b 

Több mint 50 fő 
részvételével 
megtartott 
sajtónyilvános 
esemény 
(ünnepélyes 
eseményekhez, pl. 
alapkőletétel, 
egyes beruházási 
fázisok befejezése, 
projektlátogatás, 
átadások, képzés 
zárása stb.) 

bruttó 400 
000 Ft 

nem 
elszámolhat

ó 

nem 
elszámolható 

bruttó 400 
000 Ft 

nem 
elszámolhat

ó 

nem 
elszámolható 

nem 
elszámol

ható 

6 

A beruházás 
helyszínén „A" vagy 
„B" vagy „C" típusú 
tájékoztató tábla 
elkészítése és 
elhelyezése, több 
megvalósítási 

Alábontás 
szerint 

Alábontás 
szerint 

Alábontás 
szerint 

Alábontás 
szerint 

Alábontás 
szerint 

Alábontás 
szerint 

Alábontás 
szerint 



 

4 

 

helyszín esetén 
helyszínenként egy 
tábla kitétele 
szükséges 

6a 

„A" típusú 
tájékoztató tábla (1 
db, 5040x2380 mm 
méretű, legalább 5 
mm vastagságú 
műanyagból, 4+0 
színnel nyomva) 

nem 
elszámolhat

ó 

nem 
elszámolhat

ó 

nem 
elszámolható 

nem 
elszámolha

tó 

nem 
elszámolhat

ó 

nem 
elszámolható 

nem 
elszámol

ható 

6b 

„B” típusú 
tájékoztató tábla, 
3000x1500 mm 
méretű, legalább 5 
mm vastagságú 
műanyagból, 4+0 
színnel nyomva; az 
egyes felhívások 
szerint 
elszámolható 

bruttó 64 
390 Ft/db 

bruttó 64 
390 Ft/db 

bruttó 64 390 
Ft/db 

bruttó 64 
390 Ft/db 

bruttó 64 
390 Ft/db 

bruttó 64 390 
Ft/db 

bruttó 64 
390 Ft/db 

6c 

„C” típusú 
tájékoztató tábla, 
A2 (594x420 mm) 
méretű, legalább 3 
mm vastagságú 
műanyagból, 4+0 
színnel nyomva; az 
egyes felhívások 
szerint 
elszámolható 

bruttó 6 492 
Ft/db 

bruttó 6 492 
Ft/db 

bruttó 6 492 
Ft/db 

bruttó 6 
492 Ft/db 

bruttó 6 492 
Ft/db 

bruttó 6 492 
Ft/db 

bruttó 6 
492 Ft/db 

7 

Médiamegjelenés 
vásárlása a 
projekthez 
kapcsolódóan 

Alábontás 
szerint 

nem 
elszámolhat

ó 

nem 
elszámolható 

Alábontás 
szerint 

nem 
elszámolhat

ó 

nem 
elszámolható 

nem 
elszámol

ható 

7a 

Médiavásárlás 
napilapokban 
(megyei 
napilapokban, ½ 
oldal, 4C), 
függetlenül az 
alkalmak számától 

bruttó 
999 917 Ft 

nem 
elszámolhat

ó 

nem 
elszámolható 

bruttó 
999 917 Ft 

nem 
elszámolhat

ó 

nem 
elszámolható 

nem 
elszámol

ható 

7b 

Online banner (AV 
(add view) 
megjelenés: 50.000 
- 250.000 AV) 

maximum 
bruttó 5 
Ft/AV 

nem 
elszámolhat

ó 

nem 
elszámolható 

maximum 
bruttó 5 
Ft/AV 

nem 
elszámolhat

ó 

nem 
elszámolható 

nem 
elszámol

ható 

7c 

Médiamegjelenés 
vásárlása a 
projekthez 
kapcsolódóan 
egyéb esetekben, 
függetlenül az 
alkalmak számától 

bruttó 400 
000 Ft 

nem 
elszámolhat

ó 

nem 
elszámolható 

bruttó 400 
000 Ft 

nem 
elszámolhat

ó 

nem 
elszámolható 

nem 
elszámol

ható 

8 

Kommunikációs 
célra alkalmas 
fotódokumentáció 
készítése, 
függetlenül az 
események 

bruttó 50 
000 Ft 

bruttó 50 
000 Ft 

bruttó 50 000 
Ft 

bruttó 50 
000 Ft 

bruttó 50 
000 Ft 

bruttó 50 000 
Ft 

bruttó 50 
000 Ft 



 

5 

 

számától (csak 
professzionális fotó 
költsége 
számolható el) 

9 

Sajtónyilvános 
ünnepélyes 
projektátadó 
rendezvény 
szervezése egy 
alkalommal 

Alábontás 
szerint 

nem 
elszámolhat

ó 

nem 
elszámolható 

Alábontás 
szerint 

nem 
elszámolhat

ó 

nem 
elszámolható 

Alábontás 
szerint 

9a 

Legfeljebb 50 fő 
részvételével 
megtartott 
sajtónyilvános 
ünnepélyes 
projektátadó 
rendezvény 
szervezése 

bruttó 200 
000 Ft 

nem 
elszámolhat

ó 

nem 
elszámolható 

bruttó 200 
000 Ft 

nem 
elszámolhat

ó 

nem 
elszámolható 

bruttó 
200 000 

Ft 

9b 

Több mint 50 fő 
részvételével 
megtartott 
sajtónyilvános 
ünnepélyes 
projektátadó 
rendezvény 
szervezése 

bruttó 400 
000 Ft 

nem 
elszámolhat

ó 

nem 
elszámolható 

bruttó 400 
000 Ft 

nem 
elszámolhat

ó 

nem 
elszámolható 

bruttó 
400 000 

Ft 

10 

Sajtóközlemény 
kiküldése a projekt 
zárásáról és a 
sajtómegjelenések 
összegyűjtése 
(nem elszámolható) 

nem 
elszámolhat

ó 

nem 
elszámolhat

ó 

nem 
elszámolható  

nem 
elszámolha

tó 

nem 
elszámolhat

ó 

nem 
elszámolható  

nem 
elszámol

ható 

11 

Eredménykommuni
kációs információs 
anyagok, 
kiadványok 
készítése 

bruttó 
300 000 Ft 

nem 
elszámolhat

ó 

nem 
elszámolható 

bruttó 
300 000 Ft 

nem 
elszámolhat

ó 

nem 
elszámolható 

bruttó 
300 000 

Ft 

11a 
Belföldi címezetlen 
reklámkiadvány 
terjesztése 

Magyar 
Posta 

terjesztési 
díjszabása 

szerint 

nem 
elszámolhat

ó 

nem 
elszámolható 

Magyar 
Posta 

terjesztési 
díjszabása 

szerint 

nem 
elszámolhat

ó 

nem 
elszámolható 

Magyar 
Posta 

terjesztés
i 

díjszabás
a szerint 

11b 
2-4 oldalas 
szórólap előállítási 
költsége 

bruttó 
30 000 Ft 

nem 
elszámolhat

ó 

nem 
elszámolható 

bruttó 
30 000 Ft 

nem 
elszámolhat

ó 

nem 
elszámolható 

bruttó 
30 000 Ft 

11c 

Több oldalas 
tájékoztató füzet 
előállítási költsége 
(minimum 
darabszám 500) 

bruttó 
150 000 Ft 

nem 
elszámolhat

ó 

nem 
elszámolható 

bruttó 
150 000 Ft 

nem 
elszámolhat

ó 

nem 
elszámolható 

bruttó 
150 000 

Ft 

11d 
Több oldalas könyv 
előállítási költsége 
(minimum 100 db) 

bruttó 
300 000 Ft 

nem 
elszámolhat

ó 

nem 
elszámolható 

bruttó 
300 000 Ft 

nem 
elszámolhat

ó 

nem 
elszámolható 

bruttó 
300 000 

Ft 

12 

TERKEPTER 
feltöltése a 
projekthez 
kapcsolódó 
tartalommal 
(ingyenes, nem 

nem 
elszámolhat

ó 

nem 
elszámolhat

ó 

nem 
elszámolható 

nem 
elszámolha

tó 

nem 
elszámolhat

ó 

nem 
elszámolható 

nem 
elszámol

ható 



 

6 

 

elszámolható) 

13 

A beruházás 
helyszínén „D" 
típusú emlékeztető 
tábla elkészítése és 
elhelyezése, A3 
(420x297 mm) 
méretű, legalább 3 
mm vastagságú 
műanyagból, 4+0 
színnel nyomva; 
több megvalósítási 
helyszín esetén 
helyszínenként egy 
tábla kitétele 
szükséges  

bruttó 4637 
Ft/db 

nem 
elszámolhat

ó 

bruttó 4637 
Ft/db 

bruttó 4637 
Ft/db 

nem 
elszámolhat

ó 

bruttó 4637 
Ft/db 

bruttó 
4637 
Ft/db 

 


