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Iktatószám:  
IKT-2017-301-I1-00000046 
Kedvezményezett neve:  
Agrármarketing Centrum Nonprofit 
Korlátolt Felelősségű Társaság 
Projekt címe:  
Kommunikációs és promóciós kampány a 
halfogyasztás népszerűsítésére (Kapj rá!) 
Projekt azonosítószám:  
MAHOP-5.3.2-2016-2017-00001 

 
 
 

Támogatási Szerződés  
 
 
 
amely létrejött  
 
egyrészről a Miniszterelnökség, Agrár-vidékfejlesztési Programokért Felelős Helyettes 
Államtitkárság, mint a Magyar Halgazdálkodási Operatív Program (a továbbiakban: MAHOP) Irányító 
Hatósága (1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 1-3.), mint támogató (a továbbiakban: Támogató)  

 
Postacím: 1357 Budapest, Pf.: 6. 
Székhely: 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 1-3.  
Aláírásra jogosult képviselője: dr. Viski József, a MAHOP Irányító Hatóság vezetője 
Azonosító szám (törzs-szám/Cégjegyzékszám): 775290 
Adószám: 15775292-2-41 

 
másrészről az Agrármarketing Centrum Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság, mint 
kedvezményezett (a továbbiakban: Kedvezményezett),  

 
Postacím: 1253 Budapest, Pf.: 66. 
Székhely: 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 11. 
Azonosító szám (Cégjegyzékszám): Cg. 01-09-284102 
Adószám: 25593343-2-41 
Pénzforgalmi számlaszám, amelyre a támogatás utalásra kerül: 10032000-00336145-00000017 
Aláírásra jogosult képviselője: Daróczi László ügyvezető 

 
(Támogató és Kedvezményezett a továbbiakban együtt: Szerződő Felek) között az alulírott helyen és 
napon az alábbi feltételekkel.  
 
 
1. Előzmények 
 
A Támogató a MAHOP keretén belül „Kommunikációs és promóciós kampány a halfogyasztás 
népszerűsítésére (Kapj rá!)” tárgyú felhívást tett közzé, amelyre Kedvezményezett 2017. április 27. 
napon befogadott támogatási kérelmet nyújtott be a jelen Szerződés mellékletét képező felhívás 
szerint, amelyet a Támogató a 2017. május 10. napon kelt támogatási döntés szerint támogatásban 
részesített. A Támogató döntése alapján Kedvezményezett vissza nem térítendő támogatásban 
részesül.  
 
A felhíváson és a támogatási kérelmen túl a Szerződés mellékletét képezi, és a Szerződő Felekre 
kötelező érvényű minden olyan tanulmány, elemzés, hatósági engedély, műszaki terv és tartalom, 
nyilatkozat, beszerzési terv, társulási megállapodás és egyéb dokumentum, valamint ezek 
módosításai, amelyet a Kedvezményezett a támogatási kérelemmel együtt vagy a későbbiekben 
benyújtott, akkor is, ha azok fizikai értelemben nem kerülnek csatolásra a Szerződéshez. 
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2. Szerződés tárgya 
 
Az Előzményekben meghatározottak szerint Szerződő Felek az alábbi Szerződést kötik: 
 
2.1. A Szerződés tárgya a „Kommunikációs és promóciós kampány a halfogyasztás 
népszerűsítésére (Kapj rá!)” című, MAHOP-5.3.2-2016-2017-00001 azonosító számú, a támogatási 
kérelemben és annak mellékleteiben rögzített projekt (a továbbiakban: Projekt) elszámolható 
költségeinek az Európai Tengerügyi és Halászati Alapból és hazai központi költségvetési 
előirányzatból vissza nem térítendő támogatás formájában történő finanszírozása. 
 
2.2. A Kedvezményezett vállalja, hogy a Projektet 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 11. szám alatt 
(Projekt fő helyszíne) megvalósítja, és azt – ha a Projekt esetében releváns – a fenntartási időszak 
alatt ugyanezen a helyen fenntartja, üzemelteti.  
A Kedvezményezett a Szerződés aláírásával kötelezi magát arra, hogy a Projektet a vonatkozó 
jogszabályoknak megfelelően, kellő alapossággal, hatékonysággal és gondossággal valósítja meg, 
illetve a 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó 
támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendeletben [a továbbiakban: 
272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet] rögzített feltételek fennállása esetén az ott előírt módon a 
közbeszerzési eljárások lebonyolításába a Támogatót és a Miniszterelnökséget bevonja. 
 
2.3. A Támogató vállalja, hogy a Projekt elszámolható költségeire az Európai Tengerügyi és 
Halászati Alapból és hazai központi költségvetési előirányzatból a támogató döntésnek és a 
Szerződésben foglaltaknak megfelelően vissza nem térítendő támogatást nyújt. 
 
2.4. A Szerződés elválaszthatatlan részét képezi az „Általános Szerződési Feltételek az operatív 
programok keretében támogatásban részesített kedvezményezettekkel kötendő támogatási 
szerződésekhez” (a továbbiakban: ÁSZF), amely a www.szechenyi2020.hu honlapon folyamatosan 
elérhető. 
 
 
3. A Projekt megvalósításának időbeli ütemezése  
 
3.1. A Projekt kezdete  
 
A Projekt megvalósítási időszakának kezdő időpontja: 2016. év november hó 01. nap. 
 
3.2. Költségek elszámolhatóságának kezdete 
 
A Projekt költségei elszámolhatóságának kezdő időpontja: 2016. év január hó 01. nap. 
A Projekt keretében az ezt követően felmerült kiadásokat lehet elszámolni. 
 
3.3. A Projekt fizikai és pénzügyi befejezése 
 
3.3.1 A Projekt fizikai befejezésének tervezett napja: 2023. év június hó 30. nap. 
 
A Projekt keretében a projekt fizikai befejezésének napjáig felmerült költségek számolhatók el. Az 
ezen időpontot követően keletkezett költségre támogatás nem folyósítható. 
 
3.3.2 A záró kifizetési igénylés benyújtásának határideje: 2023. év július hó 31. nap.  
 
A Projekt pénzügyi befejezésére, megvalósítására és lezárására vonatkozó rendelkezéseket az ÁSZF 
14.1 pontja tartalmazza.  
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4. A Projekt összköltsége, elszámolható összköltsége, a támogatás forrása, összege 
 
4.1. A Projekt összköltsége 
 
A Projekt bruttó összköltsége 800.058.000 Ft, azaz nyolcszázmillió-ötvennyolcezer forint.  
 
4.2. A Projekt elszámolható összköltsége 
 
A Projekt elszámolható bruttó összköltsége 800.058.000 Ft, azaz nyolcszázmillió-ötvennyolcezer 
forint. 
 
A Projekt költségvetését a Szerződés 1. melléklete tartalmazza. 
 
4.3. A Projekthez felhasználásra kerülő források 
 
A Projekthez felhasználására kerülő források részletes bontását a Szerződés 2. melléklete 
tartalmazza. 
 
A támogatott projektek elszámolása során a 272/2014 (XI. 5.) Korm. rendeletben rögzített 
számlaösszesítők használata kötelező, minden vonatkozó költségtípus esetében. 
A bruttó 8.000.000 Ft, azaz nyolcmillió forintnál kisebb támogatási összegű utófinanszírozású 
számlákat kis támogatás tartalmú számlaösszesítőn kell benyújtani. A számlaösszesítő használata 
esetén egyéb alátámasztó dokumentum benyújtása nem szükséges. A számlaösszesítőben szereplő 
számlák, bizonylatok és azok alátámasztására szolgáló dokumentumok legkésőbb a záró helyszíni 
ellenőrzés keretében vizsgálatra kerülnek. 
 
4.4. A támogatás összege és intenzitása  
 
A támogatás intenzitása a Projekt elszámolható összköltségének 100%-a, de legfeljebb bruttó 
800.058.000 Ft, azaz nyolcszázmillió-ötvennyolcezer forint.  
Amennyiben az egyes tevékenységekre vonatkozóan a támogatási intenzitás eltér, költségelemenként 
az eltérő intenzitást a Szerződés 1. melléklete tartalmazza. 
 
4.5. Támogatás igénylése 
 
4.5.1 A támogatási előleg összege és mértéke 
 
Az igényelhető támogatási előleg mértéke az utófinanszírozású tevékenységekre jutó támogatási 
összeg legfeljebb 100%-a. 
Az igényelhető támogatási előleg legmagasabb összege 800.058.000 Ft, azaz nyolcszázmillió 
ötvennyolcezer forint. 
 
A Kedvezményezett részére támogatási előleg akkor folyósítható, ha a Támogató a Kedvezményezett 
által benyújtott, az adott naptári évre vonatkozó projektszintű likviditási tervet jóváhagyta. 
Az adott naptári évben folyósított támogatási előleg összege nem haladhatja meg a likviditási tervben 
támogatási előlegként az adott naptári év vonatkozásában eredetileg meghatározott összeg 150%-át. 
Az adott naptári évre a támogatási előleg likviditási tervben eredetileg meghatározott összege 150%-
ánál több támogatási előleg akkor kerülhet folyósításra, ha a már folyósított támogatási előleggel a 
Kedvezményezett elszámolt, és a likviditási terv módosítását a Támogató jóváhagyta. 
 
4.5.2 Kifizetési igénylés  
 
A Szerződés 3. melléklete szerinti mérföldkövek elérését követő 15 napon belül kötelező szakmai 
beszámolót is tartalmazó kifizetési igénylést benyújtani. A Projekt fizikai befejezéséhez kapcsolódó 
utolsó mérföldkő esetén a támogatási szerződésben meghatározott határidőn belül köteles a 
Kedvezményezett a kifizetési igénylésben beszámolni a Projekt keretében felmerült és elszámolni 
kívánt költségekről. 
A mérföldkövek elérését megelőzően az ÁSZF 3.5.1 pontja szerint lehetséges kifizetési igénylést 
benyújtani. 
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4.6. Támogatás jogcíme  
 
A 2014-2020 programozási időszakra rendelt források felhasználására vonatkozó uniós versenyjogi 
értelemben vett állami támogatási szabályokról szóló 255/2014. (X.10.) Korm. rendeletben (a 
továbbiakban: jogcímrendelet) foglaltaknak megfelelően a jelen Szerződés alapján nyújtott 
támogatásból 800.058.000 Ft, azaz nyolcszázmillió-ötvennyolcezer forint nem minősül az EUMSZ 
107. cikk (1) bekezdése szerinti állami támogatásnak. 
 
 
5. A Projekt műszaki-szakmai tartalma 
 
A Kedvezményezett a Projektet a 4. mellékletben meghatározott műszaki-szakmai tartalom szerint 
valósítja meg. 
A műszaki-szakmai tartalom nem teljesítése esetén a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 1. 
mellékletének 65.4 pontjában szabályozottaknak megfelelően kell eljárni. 
 
 
6. A Projekt megvalósításának mérföldkövei, indikátorai és műszaki-szakmai eredményei 
 
A Kedvezményezett a Projektet a 3. mellékletben meghatározott mérföldkövek szerint valósítja meg. 
 
A Kedvezményezett a Projekt megvalósítása során a támogatást a 4. mellékletben meghatározott 
műszaki-szakmai eredmények elérése érdekében jogosult és köteles felhasználni. 
 
A Kedvezményezett a MAHOP-ban meghatározott eredménymutató teljesüléséhez csak közvetett 
módon tud hozzájárulni, így a Kedvezményezett által teljesítendő indikátor vállalás nem értelmezhető 
jelen Projekt esetében.  
 
 
7. Biztosítékadási kötelezettség 
 
A Kedvezményezett a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 84. § (2) bekezdés a) pontja alapján mentesül 
a biztosítéknyújtási kötelezettség alól. 
 
 
8. Záró rendelkezések 
 
8.1. A Kedvezményezett a Szerződés aláírásával kijelenti, hogy a Szerződés tartalmát, az ÁSZF-
et, és a vonatkozó jogszabályokat, így különösen az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényt, 
a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendeletet és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 
368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletet ismeri, magára nézve kötelezőnek ismeri el, és tudomásul veszi, 
hogy a Szerződés, valamint az ÁSZF a vonatkozó jogszabályok módosításával, illetve új, a Szerződés 
és az ÁSZF szempontjából releváns jogszabályok hatálybalépésével minden külön intézkedés nélkül 
módosulnak.  
 
8.2. A Szerződő Felek a Szerződés időtartamára kapcsolattartót jelölnek ki. A kapcsolattartó 
nevéről, postacíméről, telefon és elektronikus levélcíméről a Szerződés aláírásával egyidejűleg, 
változás esetén pedig a változást követő 8 napon belül tájékoztatják egymást. 
 
8.3. A Szerződés hatálybalépésének napja megegyezik a Szerződő Felek közül utolsóként aláíró 
aláírásának napjával. A Szerződés határozott időre jön létre, 2023. december 31-ig. 
 
8.4. A Kedvezményezett kijelenti, hogy – az információs önrendelkezési jogról és az 
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény előírásainak megfelelően – a projektadatlapon 
feltüntetett projektfelelős, a projektadatlapon és mellékleteiben feltüntetett más személyek, illetve a 
Projekt megvalósításában résztvevő személyek, valamint a beszámolás, a szabálytalansági eljárás és 
az ellenőrzési tevékenység során átadott dokumentumokban feltüntetett személyek személyes 
adataiknak a Támogató és a Miniszterelnökség által történő kezeléséhez (ideértve ezen adatok 
felvételét, tárolását, nyilvánosságra hozatalát, statisztikai módszerekkel történő feldolgozását is) 
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kifejezetten hozzájárultak. Ennek alapján a Kedvezményezett szavatol azért, hogy ezen személyes 
adatok fentieknek megfelelő kezelése az érintettek hozzájárulásával történik. 
 
8.5. A Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó magyar – ide értve a Polgári 
Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényt is – és európai uniós jogszabályok rendelkezései az 
irányadók. 
 
8.6. A Kedvezményezett képviseletében aláíró személy kijelenti és cégkivonatával, valamint 
aláírási címpéldányával igazolja, hogy alapító okirata alapján, a Szerződés bevezető részében 
feltüntetettek szerint jogosult a Kedvezményezett képviseletére (és cégjegyzésére), továbbá ennek 
alapján a Szerződés megkötésére és aláírására. Aláíró képviselő kijelenti továbbá, hogy a testületi 
szervei részéről a Szerződés megkötéséhez szükséges felhatalmazásokkal rendelkezik, tulajdonosai 
a támogatási jogügyletet jóváhagyták és harmadik személyeknek nincs olyan jogosultsága, mely a 
Kedvezményezett részéről megakadályozná vagy bármiben korlátozná a Szerződés megkötését, és 
az abban foglalt kötelezettségek maradéktalan teljesítését. 
 
 

Korrupció-ellenes záradék 
 
A Kedvezményezett nem követhet el, nem engedélyezhet, illetve harmadik személyt nem jogosíthat 
fel olyan cselekményekre, amely a közélet tisztaságára vonatkozó, valamint a korrupció-ellenes 
jogszabályok megsértését eredményezi. A Kedvezményezett nem fogadhat el, nem ajánlhat fel és 
nem adhat az eljáró harmadik személynek ajándékot, illetve pénzbeli vagy nem pénzbeli juttatást. 
 
 
A Szerződés 5 oldalon és 6 db eredeti példányban készült. A Szerződéshez csatolt 4 db melléklet, és 
a Szerződéshez fizikai értelemben nem csatolt, de a Szerződésben vagy az ÁSZF-ben hivatkozott 
mellékletek, továbbá a projektadatlap és annak mellékletét képező valamennyi nyilatkozat, 
dokumentum a Szerződés elválaszthatatlan része. 
 
Szerződő Felek a Szerződést átolvasták, és közös értelmezés után, mint akaratukkal és elhangzott 
nyilatkozataikkal mindenben egyezőt aláírták. 
 
 

 
 
 

………………………… 
Agrármarketing Centrum 

Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 
 

Daróczi László 
ügyvezető 

Kedvezményezett 
 
 

P.H. 
 
 

Kelt …………, 201… év ………… hónap … 
napján. 

 
 
 

……….……….……… 
Miniszterelnökség 

Agrár-vidékfejlesztési Programokért Felelős 
Helyettes Államtitkárság 

dr. Viski József 
MAHOP Irányító Hatóság vezetője 

Támogató 
 
 

P.H. 
 
 

Kelt …………, 201… év ………… hónap … 
napján. 

 
 
Mellékletek: 
1. melléklet- A Projekt költségvetése 
2. melléklet - A Projekt forrásai 
3. melléklet - A Projekt mérföldkövei 
4. melléklet - A Projekt műszaki-szakmai tartalma és eredményei 
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Támogatási szerződés iktatószáma: Iktatószám: IKT-2017-301-I1-00000046 

Projekt azonosítószám: MAHOP-5.3.2-2016-2017-00001 

Projekt címe: Kommunikációs és promóciós kampány a halfogyasztás népszerűsítésére (Kapj rá!) 

1. sz. melléklet 

A PROJEKT KÖLTSÉGVETÉSE 

 

Tevékenység neve Költségkategória Költség típus Költségelem 
Nettó 

egységár 

Nettó 
egységárra jutó 

ÁFA 

ÁFA 
mértéke 

Bruttó egységár Mennyiség 
Összes 
költség 

Összes 
támogatás 

A termelés és a 
piacok 
átláthatóságához 
való hozzájárulás, 
valamint 
piackutatások 
lebonyolítása 
támogatása  

Szakmai 
tevékenységekhez 
kapcsolódó 
szolgáltatások 
költségei 

Projektszintű 
könyvvizsgálat 
költsége 

Projektszintű 
könyvvizsgálat költsége 

3 149 607 850 393 27% 4 000 000 1 4 000 000 4 000 000 

Nemzeti 
kommunikációs és 
promóciós 
kampányok 
lebonyolítása (Kapj 
rá!) 

Szakmai 
tevékenységekhez 
kapcsolódó 
szolgáltatások 
költségei 

Marketing, 
kommunikációs 
szolgáltatások 
költségei 

Egyéb marketing 
tevékenységek költségei 

1 732 284 467 716 27% 2 200 000 1 2 200 000 2 200 000 

Nemzeti 
kommunikációs és 
promóciós 
kampányok 
lebonyolítása (Kapj 
rá!) 

Szakmai 
tevékenységekhez 
kapcsolódó 
szolgáltatások 
költségei 

Kötelezően előírt 
nyilvánosság 
biztosításának 
költsége 

A Felhívás által 
kötelezően előírt 
nyilvánosság 
biztosításának költsége 

2 362 205 637 795 27% 3 000 000 1 3 000 000 3 000 000 

Nemzeti 
kommunikációs és 
promóciós 
kampányok 
lebonyolítása (Kapj 
rá!) 

Szakmai 
tevékenységekhez 
kapcsolódó 
szolgáltatások 
költségei 

Marketing, 
kommunikációs 
szolgáltatások 
költségei 

Médiavásárlás közvetlen 
költségei 

185 874 513 50 186 118 27% 236 060 631 1 236 060 631 236 060 631 
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Tevékenység neve Költségkategória Költség típus Költségelem 
Nettó 

egységár 

Nettó 
egységárra jutó 

ÁFA 

ÁFA 
mértéke 

Bruttó egységár Mennyiség 
Összes 
költség 

Összes 
támogatás 

Nemzeti 
kommunikációs és 
promóciós 
kampányok 
lebonyolítása (Kapj 
rá!) 

Szakmai 
tevékenységekhez 
kapcsolódó 
szolgáltatások 
költségei 

Marketing, 
kommunikációs 
szolgáltatások 
költségei 

PR ügynökségi 
tevékenység költsége 

46 732 284 12 617 716 27% 59 350 000 1 59 350 000 59 350 000 

Nemzeti 
kommunikációs és 
promóciós 
kampányok 
lebonyolítása (Kapj 
rá!) 

Szakmai 
tevékenységekhez 
kapcsolódó 
szolgáltatások 
költségei 

Marketing, 
kommunikációs 
szolgáltatások 
költségei 

Saját teljesítés - PR 
ügynökségi tevékenység 
költsége 

19 450 000 0 0% 19 450 000 1 19 450 000 19 450 000 

Nemzeti 
kommunikációs és 
promóciós 
kampányok 
lebonyolítása (Kapj 
rá!) 

Szakmai 
tevékenységekhez 
kapcsolódó 
szolgáltatások 
költségei 

Marketing, 
kommunikációs 
szolgáltatások 
költségei 

Felmérések, 
kimutatások, 
adatbázisok, kutatások, 
tanulmányok 
készítésének költsége 

1 574 803 425 197 27% 2 000 000 1 2 000 000 2 000 000 

Nemzeti 
kommunikációs és 
promóciós 
kampányok 
lebonyolítása (Kapj 
rá!) 

Szakmai 
tevékenységekhez 
kapcsolódó 
szolgáltatások 
költségei 

Marketing, 
kommunikációs 
szolgáltatások 
költségei 

Egyéb marketing 
tevékenységek költségei 

881 890 238 110 27% 1 120 000 1 1 120 000 1 120 000 

A termelés és a 
piacok 
átláthatóságához 
való hozzájárulás, 
valamint 
piackutatások 
lebonyolítása 
támogatása 

Szakmai 
tevékenységekhez 
kapcsolódó 
szolgáltatások 
költségei 

Marketing, 
kommunikációs 
szolgáltatások 
költségei 

Felmérések, 
kimutatások, 
adatbázisok, kutatások, 
tanulmányok 
készítésének költsége 

7 086 615 1 913 385 27% 9 000 000 1 9 000 000 9 000 000 
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Tevékenység neve Költségkategória Költség típus Költségelem 
Nettó 

egységár 

Nettó 
egységárra jutó 

ÁFA 

ÁFA 
mértéke 

Bruttó egységár Mennyiség 
Összes 
költség 

Összes 
támogatás 

Nemzeti 
kommunikációs és 
promóciós 
kampányok 
lebonyolítása (Kapj 
rá!) 

Szakmai 
tevékenységekhez 
kapcsolódó 
szolgáltatások 
költségei 

Marketing, 
kommunikációs 
szolgáltatások 
költségei 

Videó produkció(k) 
gyártatási 
költségei/fotózás 

60 944 882 16 455 118 27% 77 400 000 1 77 400 000 77 400 000 

Nemzeti 
kommunikációs és 
promóciós 
kampányok 
lebonyolítása (Kapj 
rá!) 

Szakmai 
megvalósításhoz 
kapcsolódó egyéb 
költség 

Szakmai 
megvalósításhoz 
kapcsolódó 
anyagköltség 

Szakmai 
megvalósításhoz 
kapcsolódó 
anyagköltség 

79 794 646 21 544 554 27% 101 339 200 1 101 339 200 101 339 200 

Nemzeti 
kommunikációs és 
promóciós 
kampányok 
lebonyolítása (Kapj 
rá!) 

Szakmai 
tevékenységekhez 
kapcsolódó 
szolgáltatások 
költségei 

Marketing, 
kommunikációs 
szolgáltatások 
költségei 

Saját teljesítés – 
rendezvényszervezés 
költségei 

20 552 900 0 0% 20 552 900 1 20 552 900 20 552 900 

Nemzeti 
kommunikációs és 
promóciós 
kampányok 
lebonyolítása (Kapj 
rá!) 

Projektmenedzsment 
költség 

Projektmenedzsment 
személyi jellegű 
ráfordítása 

Bruttó munkabér 16 194 332 0 0% 16 194 332 1 16 194 332 16 194 332 

Nemzeti 
kommunikációs és 
promóciós 
kampányok 
lebonyolítása (Kapj 
rá!) 

Szakmai 
tevékenységekhez 
kapcsolódó 
szolgáltatások 
költségei 

Marketing, 
kommunikációs 
szolgáltatások 
költségei 

Rendezvényszervezés 
költségei 

91 690 630 24 756 470 27% 116 447 100 1 116 447 100 116 447 100 
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Tevékenység neve Költségkategória Költség típus Költségelem 
Nettó 

egységár 

Nettó 
egységárra jutó 

ÁFA 

ÁFA 
mértéke 

Bruttó egységár Mennyiség 
Összes 
költség 

Összes 
támogatás 

Nemzeti 
kommunikációs és 
promóciós 
kampányok 
lebonyolítása (Kapj 
rá!) 

Projektmenedzsment 
költség 

Projektmenedzsment 
személyi jellegű 
ráfordítása 

Munkáltatót terhelő 
bérjárulék 

3 805 668 0 0% 3 805 668 1 3 805 668 3 805 668 

Nemzeti 
kommunikációs és 
promóciós 
kampányok 
lebonyolítása (Kapj 
rá!) 

Projektelőkészítés 
költségei 

Közbeszerzési 
költségek 

Közbeszerzési eljárás 
díja 

3 937 008 1 062 992 27% 5 000 000 1 5 000 000 5 000 000 

Nemzeti 
kommunikációs és 
promóciós 
kampányok 
lebonyolítása (Kapj 
rá!) 

Szakmai 
tevékenységekhez 
kapcsolódó 
szolgáltatások 
költségei 

Marketing, 
kommunikációs 
szolgáltatások 
költségei 

Rendezvénnyel 
kapcsolatos egyéb 
költségek 

96 959 188 26 178 981 27% 123 138 169 1 123 138 169 123 138 169 
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Támogatási szerződés iktatószáma: Iktatószám: IKT-2017-301-I1-00000046 

Projekt azonosítószám: MAHOP-5.3.2-2016-2017-00001 

 

Projekt címe: Kommunikációs és promóciós kampány a halfogyasztás 

népszerűsítésére (Kapj rá!) 

2. sz. melléklet 

A PROJEKT FORRÁSAI 

 

Forrás megnevezése [Ft] 

I. saját forrás 0 

 I/1. a támogatást igénylő elszámolható hozzájárulása 0 

 I/2. partnerek hozzájárulása 0 

 I/3. bankhitel 0 

II. egyéb támogatás 0 

III. a támogatási konstrukció keretében igényelt támogatás 800.058.000 Ft 

IV. a támogatást igénylő nem elszámolható hozzájárulása 0 
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Támogatási szerződés iktatószáma: Iktatószám: IKT-2017-301-I1-00000046 

Projekt azonosítószám: MAHOP-5.3.2-2016-2017-00001 

 

Projekt címe: Kommunikációs és promóciós kampány a halfogyasztás népszerűsítésére  

(Kapj rá!) 

3. sz. melléklet 

A PROJEKT MÉRFÖLDKÖVEI 

 

Mérföldkő 
sorszáma 

Mérföldkő 
megnevezése 

Eredmény leírása/tervezett dátuma A mérföldkő 
eléréséig 

felhasználni 
tervezett 

támogatás bruttó 
összege (Ft) 

1 1. Mérföldkő - Az IH által 
meghatározott 2016 és 

2017. évi feladatok 
elvégzése 

Kutatási mérföldkő 
• A piackutatást végző partner kiválasztása 
• A kampány megalapozásához szolgáló piackutatás 
témakörének megjelölése 
• A kutatás módszertanának IH által történő 
jóváhagyása után a feladat megkezdése 
• A piacok átláthatóságára és halfogyasztási 
szokásokra és attitűdre vonatkozó kutatás elvégzése 
• Közösségi Halmarketing Program elkészítése 
• A kutatás eredményeinek kiértékelése, publikálása  

EREDMÉNY: 
1. kutatási jelentés, 
2. KHMP  
 

Kampány mérföldkő „megalapozó év” 
• 2016-ban megvalósított feladatok 
• Projektmenedzsment (pályázat benyújtása, a 
támogatási szerződéskötés megkötése, a 
közbeszerzési eljárások megindítása és 
lebonyolítása). 
• Rendezvények: kiemelt rendezvények (4 db) 
kisrendezvények (2 db) 
• Reklámajándékgyártás 
• Szóróanyag-gyártás 
• Marketingeszköz-gyártás 
• Médiagyártás 1. része 
• PR ügynökségi tevékenység 
• Médiavásárlás 1. része 
• Kóstoltató roadshow 
• Közbeszerzési eljárások lefolytatása 
•Tájékoztatás, nyilvánosság biztosítás (projekttábla 
készítése) 
• Könyvvizsgálat 

EREDMÉNY: 
tervezett feladatok megvalósulása kampány 
státuszjelentés 

2017.10.31. 
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Mérföldkő 
sorszáma 

Mérföldkő 
megnevezése 

Eredmény leírása/tervezett dátuma A mérföldkő 
eléréséig 

felhasználni 
tervezett 

támogatás bruttó 
összege (Ft) 

2 2. Mérföldkő Kampány mérföldkő: 
• Rendezvények: kiemelt rendezvények (3 db), 
kisrendezvények (4 db). 
• PR ügynökségi tevékenység, (Chatbot alkalmazása). 
• Médiagyártás 2. része. 
• Médiavásárlás 2. része. 
• Kóstoltató roadshow. 
• Projektmenedzsment. 
• Közbeszerzési eljárások lefolytatása. 
• Könyvvizsgálat. 

EREDMÉNY: 
 tervezett feladatok megvalósulása, erről kampány 
státuszjelentés 

2018.09.30. 

 

3 3. Mérföldkő Kampány mérföldkő: 
• Rendezvények: kiemelt rendezvények (4 db), 
kisrendezvények (4 db). 
• PR ügynökségi tevékenység. 
• Médiavásárlás 3. része. 
• Kóstoltató roadshow. 
• Projektmenedzsment. 
• Közbeszerzési eljárások lefolytatása. 
• Könyvvizsgálat. 

EREDMÉNY:  
tervezett feladatok megvalósulása, erről kampány 
státuszjelentés 

2019.09.30. 

 

4 4. Mérföldkő Kutatási mérföldkő 
• Halfogyasztási szokásokra és attitűdre vonatkozó 
kutatás újbóli elvégzése, valamint a kampány 
hatékonyságát vizsgáló elemzés elkészítése. 
• Eredmények kiértékelése.  

EREDMÉNY: kutatási jelentés  
 
Kampány mérföldkő: 

• Rendezvények: kiemelt rendezvények (3 db), 
kisrendezvények (4 db). 
• PR ügynökségi tevékenység. 
• Médiavásárlás 4. része. 
• Kóstoltató roadshow. 
• Projektmenedzsment. 
• Közbeszerzési eljárások lefolytatása. 
• Tájékoztatás, nyilvánosság biztosítás. 
• Könyvvizsgálat. 

EREDMÉNY: tervezett feladatok megvalósulása, erről 
kampány státuszjelentés 

2020.09.30. 
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Mérföldkő 
sorszáma 

Mérföldkő 
megnevezése 

Eredmény leírása/tervezett dátuma A mérföldkő 
eléréséig 

felhasználni 
tervezett 

támogatás bruttó 
összege (Ft) 

5 5. Mérföldkő Kampány mérföldkő: 
• PR ügynökségi tevékenység (Honlap és Facebook 
oldal üzemeltetése). 
• Médiavásárlás 5. része. 
• Projektmenedzsment. 
• Közbeszerzési eljárások lefolytatása. 
• Könyvvizsgálat. 

EREDMÉNY: tervezett feladatok megvalósulása, erről 
kampány státuszjelentés 

2021.09.30. 

 

6 6. Mérföldkő Kampány mérföldkő: 
• PR ügynökségi tevékenység (Honlap és Facebook 
oldal üzemeltetése). 
• Médiavásárlás 6. része. 
• Projektmenedzsment. 
• Közbeszerzési eljárások lefolytatása. 
• Könyvvizsgálat. 

EREDMÉNY: tervezett feladatok megvalósulása, erről 
kampány státuszjelentés 

2022.09.30. 

 

7 7. Mérföldkő Kutatási mérföldkő: 
• A kampány zárótanulmányának elkészítése. 

EREDMÉNY: kutatási jelentés 
Kampány mérföldkő:ű 

• PR ügynökségi tevékenység (Honlap és Facebook 
oldal üzemeltetése). 
• Médiavásárlás 7. része. 
• Projektmenedzsment. 
• Közbeszerzési eljárások lefolytatása. 
• Könyvvizsgálat. 

EREDMÉNY: tervezett feladatok megvalósulása, erről 
kampány státuszjelentés 

2023.06.30. 
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Támogatási szerződés iktatószáma: Iktatószám: IKT-2017-301-I1-00000046 

Projekt azonosítószám: MAHOP-5.3.2-2016-2017-00001 

 

Projekt címe: Kommunikációs és promóciós kampány a halfogyasztás népszerűsítésére 

(Kapj rá!) 

4. sz. melléklet 

A Projekt műszaki-szakmai tartalma és eredményei 

 

Eredmény megnevezése 
Mérföldkő 
sorszáma Eredmény leírása 

Az eredmény nem 
számszerűsíthető, 

egyéb tulajdonsága 

1. Mérföldkőhöz tartozó 
eredmény- Az IH által 

meghatározott 2016. és 2017. 
évi feladatok elvégzése 

1 A Marketingtervben adott évre 
meghatározott feladatok elvégzése. 

A halfogyasztási attitűd 
erősítése. A kampány 
ismertsége növekszik. 

2. Mérföldkőhöz tartozó 
eredmény 

2 A Marketingtervben adott évre 
meghatározott feladatok elvégzése. 

A halfogyasztási attitűd 
erősítése. A kampány 
ismertsége növekszik. 

3. Mérföldkőhöz tartozó 
eredmény 

3 A Marketingtervben adott évre 
meghatározott feladatok elvégzése. 

A halfogyasztási attitűd 
erősítése. A kampány 
ismertsége növekszik. 

4. Mérföldkőhöz tartozó 
eredmény 

4 A Marketingtervben adott évre 
meghatározott feladatok elvégzése. 

A halfogyasztási attitűd 
erősítése. A kampány 
ismertsége növekszik. 

5. Mérföldkőhöz tartozó 
eredmény 

5 A Marketingtervben adott évre 
meghatározott feladatok elvégzése. 

A halfogyasztási attitűd 
erősítése. A kampány 
ismertsége növekszik. 

6. Mérföldkőhöz tartozó 
eredmény 

6 A Marketingtervben adott évre 
meghatározott feladatok elvégzése. 

A halfogyasztási attitűd 
erősítése. A kampány 
ismertsége növekszik. 

7. Mérföldkőhöz tartozó 
eredmény 

7 A Marketingtervben adott évre 
meghatározott feladatok elvégzése. 

A halfogyasztási attitűd 
erősítése. A kampány 
ismertsége növekszik. 

 


