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KISFALUDY TURISZTIKAI FEJLESZTÉSI PROGRAM

KEDVEZMÉNYEZETTEK TÁJÉKOZTATÁSI KÖTELEZETTSÉGEIT ÖSSZEFOGLALÓ
ÚTMUTATÓ

1. BEVEZETŐ
Jelen Kedvezményezettek Tájékoztatási Kötelezettségei útmutató (a továbbiakban: útmutató)
célja, hogy tájékoztatást nyújtson a Kisfaludy2030 Turisztikai Fejlesztő Nonprofit Zrt.
(továbbiakban: Társaság.) által kezelt projektek Kedvezményezettjei részére kommunikációs
kötelezettségeikről.
Az Útmutató hatálya kiterjed a Társaság által kezelt pályázati úton meghirdetett/ megvalósuló
projektekre.
Felhívjuk a Kedvezményezettek figyelmét, hogy a Kisfaludy Turisztikai Fejlesztési
Programból (a továbbiakban: Kisfaludy Program) támogatott projektek esetében a nemzeti
költségvetési támogatással kapcsolatos tájékoztatási és kommunikácós kötelezettségeket
illetően kizárólag jelen dokumentum az irányadó. A Magyar Turisztikai Ügynökség Zrt., mint
a Társaság Alapítója, illetve a Program végrehajtásában részt vevő Társaság a kommunikációs
kötelezettségek változása esetén közleményben tájékoztatja a kisfaludyprogram.hu oldalon a
Kedvezményezetteket.
A kötelezettség a Kisfaludy Programban kibocsájtott valamennyi támogatói okiratra
vonatkozik. Az útmutató tartalmazza az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény
(továbbiakban: Áht.) hatálya alá tartozó Kisfaludy Turisztikai Fejlesztési Program keretében
támogatott fejlesztések tekintetében a Kedvezményezettek tájékoztatási kötelezettségét.
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2. A KEDVEZMÉNYEZETTEK TÁJÉKOZTATÁSI KÖTELEZETTSÉGEI
A jelen 2. fejezetben felsorolt kommunikációs feladatok és eszközök kötelező érvényűek a
Kedvezményezettre nézve, egyúttal ezek a Kedvezményezett további költségvállalásával,
valamint a Társasággal történő előzetes egyeztetés alapján és a támogató egyetértése esetén
további tevékenységekkel bővíthetők.
2.1. Tájékoztató tábla kihelyezésének kötelezettsége projektméret szerint
A tájékoztató táblák célja a lakosság figyelmének felhívása az adott helyen
megvalósuló/megvalósult fejlesztésre és a források átlátható felhasználásának biztosítása. A
táblákat jól látható helyen, szabad szemmel olvasható távolságban szükséges kihelyezni.
Amennyiben a támogatás több megvalósítási helyszínre is kiterjed, elegendő egy tábla
kihelyezése az egyik megvalósítási helyszínen a teljes projektre vonatkozó adatok
feltüntetésével.
A táblára vonatkozó szerkesztési és arculati szabályokat a Kisfaludy Projekt Támogatási táblák
c. dokumentum határozza meg, amely jelen útmutató 1. számú függeléke. Az abban
meghatározottaktól eltérni nem lehet.
1. lépés: Megfelelő méretű tábla kiválasztása
A Kisfaludy Turisztikai Fejlesztési Program projektjeiben alkalmazandó táblák
összefoglalója:
1. 60 millió Ft támogatási összegig A/2 méretű (594 x 420 mm, álló vagy fekvő
tájolással) tábla kihelyezése szükséges a nyilvánosság számára jól látható helyen a
projekt végrehajtása és a kötelező fenntartási időszak alatt.
2. 60 millió Ft támogatási összeg feletti, valamint 500 millió Ft támogatási összegig
bezárólag A/1 méretű (594 x 841 mm, álló vagy fekvő tájolással). tábla kihelyezése
szükséges a nyilvánosság számára jól látható helyen a projekt végrehajtása és a kötelező
fenntartási időszak alatt.
3. 500 millió Ft feletti támogatási összeg esetén legalább A/0-as (1189 mm x 841 mm),
legfeljebb billboard méretű (5040 x 2380 mm) fekvő tájolású tábla kihelyezése
szükséges a nyilvánosság számára jól látható helyen a projekt végrehajtása és a kötelező
fenntartási időszak alatt. A választandó tábla méretéről előzetesen egyeztetni szükséges
a Társasággal.
Az egyes táblák szerkezthető látványtervét az 1. számú függelék tartalmazza. A
Kedvezményezettek számára lehetőség van 3-3 tábla látványtervéből szabadon kiválasztani
egyet. Ezek közül csak egy alkalmazása szükséges a jelen pontban meghatározott
összeghatároknak megfelelően.
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2. lépés: A támogató megnevezése
Felhívjuk a Kedvezményezettek figyelmét, hogy a megfelelő méretű projekttábla
megtervezése során, a „Köszönjük Magyarország Kormánya Támogatását” mondatot
kell alkalmazni. Egyéb támogatási alapra történő hivatkozás nem elfogadható!
3. lépés: Adatok megadása
Az alábbi elemeket kötelező megjeleníteni a táblán:
• a Kedvezményezett neve (max. 90 karakter),
• a projekt címe és célja,
• támogatói okirat szerinti pontos és teljes támogatási összeg (millió forint esetén
két tizedes jegyig kerekítve).
A táblán a teljes projekt címét (és nem csak az adott projekt elem címét) a megadott
hosszúságban kell feltüntetni. Ha ennél hosszabb a projekt címe, akkor érthetően, rövidebben
szükséges megjeleníteni. Akkor szükséges a célra vonatkozó utalás, ha a címből nem
egyértelmű, hogy ténylegesen mi valósul meg a fejlesztés során.
A táblákon további üzenetek, logók, szimbólumok vagy egyéb illusztrációk feltüntetésére nincs
lehetőség.
4. lépés: A tábla kivitelezése és kihelyezése
A Kedvezményezett a projekt megkezdésekor köteles kihelyezni a tájékoztató táblát a projekt
megvalósításának helyszínén jól látható helyen.
A táblán a legfrissebb, a valóságnak megfelelő adatok feltüntetése szükséges. Abban az esetben,
ha támogatói okirat módosítás történik és a változások a tábla egyes elemeit érintik, szükséges
ezen változások átvezetése a táblán is. A változások esetében, lehetőség van időjárásálló
matrica alkalmazásával az adatok frissítésére. A változások átvezetését egy hónapon belül
köteles elvégezni, ennek elmulasztása esetén a Kedvezményezett a Támogatói Okirat
megszegését vonja magaután.
A kihelyezett tábláról fotódokumentációt szükséges készíteni, amely bizonyítja a feladat
teljesítését. A fotó(ka)t az egyéb projektdokumentációval kapcsolatos előírásoknak
megfelelően kell feltölteni és megőrizni.
Felhívjuk a Kedvezményezettek figyelmét, hogy az építési beruházások esetén, a kivitelezési
tevékenység megkezdésekor jogszabályi előírás kihelyezni egy építésügyi táblát1. Ezen
kötelezettség alól nem ad felmentést a fent említett tájékoztató tábla. A két tábla nem
egyesíthető, azok kihelyezésének célja és szabályai eltérőek.
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191/2009(IX.15.) Korm. rendelet 5. § (6)
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2.2. Honlap
A Kedvezményezett köteles a már működő honlapján a projekthez kapcsolódó tájékoztató
(esetleg aloldal) megjelenítésére és frissítésére a projekt megkezdésétől a kötelező fenntartási
időszak végéig.
Ez a kötelezettség valamennyi olyan projektre érvényes, melynek Kedvezményezettje már
rendelkezik a tevékenységét ismertető bármilyen honlappal. Azon Kedvezményezettek
számára, akik nem rendelkeznek honlappal, ezen kommunikációs kötelezettség teljesítése nem
kötelező.
A Kedvezményezett a már működő honlapján köteles a projektjéről információt feltölteni, és
az adatokat naprakészen tartani a projekt Támogatási Okiratában meghatározott kötelező
fenntartási időszak végéig.
A Kisfaludy Program keretében megvalósuló fejlesztéseket bemutató aloldal elérhetőségét a
Kedvezményezett honlapjának főoldalán jól látható helyen kell elhelyezni, annak a digitális
eszköz megjelenítő felületén anélkül is látszaniuk kell, hogy a használónak le kellene görgetnie
az oldalt.
A projektet ismertető honlapon kötelező alkalmazni a Magyar Turisztikai Ügynökség, a
Magyarország Kormánya és a Magyarország a csodák forrása logókat. A logókat tartalmazó
honlapon elhelyezhető bannereket jelen útmutató 2. számú függeléke tartalmazza.
A Kedvezményezettnek az alábbi tartalmi elemeket szükséges megjelenítenie a honlapján a
projekthez kapcsolódóan:
• a Kedvezményezett neve,
• a támogatott projekt címe,
• pályázat azonosító száma
• a szerződött támogatás összege,
• a támogatás mértéke (%-ban),
• a támogatott projekt tartalmának rövid bemutatása,
• a támogatott projekt befejezési dátuma (ha megvalósult, akkor a tényleges
befejezés),
Továbbá szükséges az alábbi mondat megjelenítése: „A támogatott projekt a Kisfaludy
Turisztikai Fejlesztési Program keretében valósul meg”

Függelékek:

1. számú függelék: Kisfaludy Projekt Támogatási táblák útmutató és tábla látványtervek
2. számú függelék: Honlapon megjelenitendő bannerek látványterve
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