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2. sz. melléklet: Sajtóközlemény minta 

 

Sajtóközlemény 

Cím:(a cím legyen, rövid, kifejező, figyelemfelkeltő) 

Év/hónap/nap 

Lead: 

A lead foglalja össze röviden, néhány mondatban azt, amiről az egész sajtóközlemény 
szól, legyen benne a legfontosabb információ a fejlesztésről. A támogatási összeg mindig 
kerekítve (millió forint esetén 2 tizedes jegyig, milliárd forint esetén 3 tizedes jegyig) 
szerepeljen. 

 

(A sajtóközlemény szövege maximum egy, de inkább fél oldal legyen. Kerüljük a 
bonyolult mondatszerkezeteket, a túlzó, halmozott jelzőket, szenvedő szerkezetet. 
Egyszerű, jól érthető nyelvezetet használjunk. Legyen egy fő üzenet, ami köré építjük az 
egyéb információkat, adatokat.  

Ami mindenképpen szerepeljen: mi a fejlesztés célja, a projekt elemei, hol valósul meg, 
ki valósítja meg, hogyan kapcsolódik a kedvezményezett tevékenységéhez,  mikorra 
készül el a beruházás, mennyi munkahelyet teremt. 

Kerüljük a szakszövegeket, törvényi hivatkozásokat, illetve bármi az adott 
szakmabelieken kívül másnak nem releváns információk megjelenítését. 

Használható kifejezések: 

„A projekt a Széchenyi 2020 program keretében valósul meg.” 

„Az x millió forint európai uniós támogatás segítségével …” 

„A fejlesztés eredményeként …” 

„A beruházásnak köszönhetően a vállalat x darab munkahelyet tud megőrizni, és tovább 
x darab új munkahelyet teremt.” 

„A projektről bővebb információt a www.x.hu oldalon olvashatnak.” 

További információ kérhető: 

XY, sajtóreferens 

elérhetőség (telefonszám, e-mail cím) 
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SAJTÓKÖZLEMÉNY   
CÍM: (A CÍM LEGYEN RÖVID, KIFEJEZŐ, FIGYELEMFELKELTŐ) 
 
A lead foglalja össze röviden, néhány mondatban azt, amiről az egész 
sajtóközlemény szól, legyen benne a legfontosabb információ a fejlesztésről. A 
támogatási összeg mindig kerekítve (millió forint esetén 2 tizedes jegyig, milliárd 
forint esetén 3 tizedes jegyig) szerepeljen. 
 
(A sajtóközlemény szövege maximum egy, de inkább fél oldal legyen. Kerüljük a bonyolult 
mondatszerkezeteket, a túlzó, halmozott jelzőket, szenvedő szerkezetet. Egyszerű, jól 
érthető nyelvezetet használjunk. Legyen egy főüzenet, ami köré építjük az egyéb 
információkat, adatokat. 
 
Ami mindenképpen szerepeljen: mi a fejlesztés célja,a projekt elemei, hol valósul meg, ki 
valósítja meg, hogyan kapcsolódik a kedvezményezett tevékenységéhez, mikorra készül 
el a beruházás, mennyi munkahelyet teremt. 
 
Kerüljük a szakszövegeket, törvényi hivatkozásokat, illetve bármi, az adott 
szakmabelieken kívül másnak nem releváns információk megjelenítését. 
 
Használható kifejezések: 
„A projekt a Széchenyi 2020 program keretében valósul meg.” 
„Az x millió forint európai uniós támogatás segítségével…” 
„A fejlesztés eredményeként ” 
„A beruházásnak köszönhetően a vállalat x darab munkahelyet tud megőrizni, és tovább x 
darab új munkahelyet teremt.” 
„A projektről bővebb információt a www.x.hu oldalon olvashatnak.” 
 
További információ kérhető: 
XY, sajtóreferens 
Elérhetőség (telefonszám, e-mail cím) 

BEFEKTETÉS A JÖVŐBE

Európai Strukturális
és Beruházási Alapok

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

2014 | Január | 20 

MINISZTERELNÖKSÉG 

FEJLESZTÉSPOLITIKAI KOMMUNIKÁCIÓÉRT 

FELELŐS HELYETTES ÁLLAMTITKÁRSÁG 

 
SAJTÓKÖZLEMÉNY   
A SAJTÓKÖZLEMÉNY CÍME KERÜL IDE 

MAXIMUM 2 SORBA TÖRDELVE 

 

 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Curabitur nec nisi vestibulum, interdum leo 

vitae, consequat ligula. Mauris ultrices elit vitae metus pellentesque, sit amet vulputate nisl 

commodo. Proin aliquet turpis ac posuere commodo. Curabitur facilisis mauris ac nulla dapibus, 

quis volutpat orci condimentum. Nunc ut ante non tortor consectetur scelerisque. Aenean lobortis 
laoreet dapibus. Proin aliquet turpis ac posuere commodo.  Donec in sem ante. Pellentesque ac risus 

vitae dolor dapibus ultrices at in libero. Donec ac ante tristique, placerat ante id, feugiat augue. 

Phasellus sed blandit orci, ut suscipit lectus. In dictum odio sit amet velit ornare, sed faucibus 

 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Curabitur nec nisi vestibulum, interdum leo vitae, 

consequat ligula. Mauris ultrices elit vitae metus pellentesque, sit amet vulputate nisl commodo. Proin aliquet 

turpis ac posuere commodo. Curabitur facilisis mauris ac nulla dapibus, quis volutpat orci condimentum. 

Nunc ut ante non tortor consectetur scelerisque. Aenean lobortis laoreet dapibus. Proin aliquet turpis ac 

posuere commodo.  Donec in sem ante. Pellentesque ac risus vitae dolor dapibus ultrices at in libero. Donec 

ac ante tristique, placerat ante id, feugiat augue. Phasellus sed blandit orci, ut suscipit lectus. In dictum odio 

sit amet velit ornare, sed faucibus 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Curabitur nec nisi vestibulum, interdum leo vitae, 

consequat ligula. Mauris ultrices elit vitae metus pellentesque, sit amet vulputate nisl commodo. Proin aliquet 

turpis ac posuere commodo. Curabitur facilisis mauris ac nulla dapibus, quis volutpat orci condimentum. 

Nunc ut ante non tortor consectetur scelerisque. Aenean lobortis laoreet dapibus. Proin aliquet turpis ac 

posuere commodo.  Donec in sem ante. Pellentesque ac risus vitae dolor dapibus ultrices at in libero. Donec 

ac ante tristique, placerat ante id, feugiat augue. Phasellus sed blandit orci, ut suscipit lectus. In dictum odio 

sit amet velit ornare, sed faucibus 
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Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Curabitur nec nisi vestibulum, interdum leo 

vitae, consequat ligula. Mauris ultrices elit vitae metus pellentesque, sit amet vulputate nisl 

commodo. Proin aliquet turpis ac posuere commodo. Curabitur facilisis mauris ac nulla dapibus, 

quis volutpat orci condimentum. Nunc ut ante non tortor consectetur scelerisque. Aenean lobortis 
laoreet dapibus. Proin aliquet turpis ac posuere commodo.  Donec in sem ante. Pellentesque ac risus 

vitae dolor dapibus ultrices at in libero. Donec ac ante tristique, placerat ante id, feugiat augue. 

Phasellus sed blandit orci, ut suscipit lectus. In dictum odio sit amet velit ornare, sed faucibus 

 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Curabitur nec nisi vestibulum, interdum leo vitae, 

consequat ligula. Mauris ultrices elit vitae metus pellentesque, sit amet vulputate nisl commodo. Proin aliquet 

turpis ac posuere commodo. Curabitur facilisis mauris ac nulla dapibus, quis volutpat orci condimentum. 

Nunc ut ante non tortor consectetur scelerisque. Aenean lobortis laoreet dapibus. Proin aliquet turpis ac 

posuere commodo.  Donec in sem ante. Pellentesque ac risus vitae dolor dapibus ultrices at in libero. Donec 

ac ante tristique, placerat ante id, feugiat augue. Phasellus sed blandit orci, ut suscipit lectus. In dictum odio 

sit amet velit ornare, sed faucibus 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Curabitur nec nisi vestibulum, interdum leo vitae, 

consequat ligula. Mauris ultrices elit vitae metus pellentesque, sit amet vulputate nisl commodo. Proin aliquet 

turpis ac posuere commodo. Curabitur facilisis mauris ac nulla dapibus, quis volutpat orci condimentum. 

Nunc ut ante non tortor consectetur scelerisque. Aenean lobortis laoreet dapibus. Proin aliquet turpis ac 

posuere commodo.  Donec in sem ante. Pellentesque ac risus vitae dolor dapibus ultrices at in libero. Donec 

ac ante tristique, placerat ante id, feugiat augue. Phasellus sed blandit orci, ut suscipit lectus. In dictum odio 

sit amet velit ornare, sed faucibus 
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BEFEKTETÉS A JÖVŐBE



Létavértes Város Önkormányzata a jelenlegi gazdasági helyzetben igyekszik havi kiadásait a lehető legki-
sebbre csökkenteni. Az intézményeinek fenntartása jelentős terhet ró a költségvetésre, kiváltképp a téli idő-
szakban. A település elkötelezett a megújuló energiaforrások hasznosításának propagálásában és lehetősé-
geihez mérten kiveszi részét a környezettudatos megoldások alkalmazásában. Korábbi fejlesztései során is 
jelentős mértékű megújuló energiafelhasználást valósított meg. Jelen beruházás is törekszik a zöld energia 
kiaknázására, hiszen a projekt központi eleme a fúrandó termálkút.
Az elmúlt évek fűtési időszakában komolyan jelentkeztek hazánkban az energiafüggőség jelei. Több alka-
lommal került sor a gázvezetékek elzárására, ami a stratégiai tározók hiányában komoly problémát okozott 
volna az ország számára. A kitermelés helyszínén zajló politikai-társadalmi változások pedig nemcsak az 
üzemanyag árakat tartják állandóan változó szinten, de a földgáz beszerzési ára is hektikus. A két tényező 
együttesen szignifikáns kockázati tényezőt jelent Magyarország számára. A projekt célja, hogy összhangban 
az EU-s és a hazai energiapolitikával, a lehetőségekhez mérten a környezeti szempontokat érvényesítse a 
gazdasági fejlődésben. Az önkormányzati törvény értelmében több kötelező feladatot ellátó szervezet intéz-
ményeinek korszerűsítésére kerül sor a pályázatban, annak érdekében, hogy ezzel a költséghatékonyság 
mellett a megújuló energiafelhasználást is erősítse.
A termálvízkút az Önkormányzat tulajdonában lévő 1871/3 hrsz-ú Arany János Általános Iskola Létavértes, 
Árpád tér 10 alatti udvar területén kerül lehelyezésre. A projekt megvalósítási területének kiválasztásában 
nagy szerepet kapott, hogy Önkormányzati ingatlanok energetikai célú hasznosítása történjen.
A pályázat alaptevékenysége a hévízkút üzemeltetése - hőenergia felhasználása (intézményi fogyasztók,) -, 
illetve a lehűlt termálvíz visszasajtolása a tervezett besajtoló kúton keresztül.
A tervezett termálkút közvetlen környezetében koncentráltan helyezkednek el azok az önkormányzati ingat-
lanok, melyeknél a termálvíz hőenergiáját hasznosítani tudjuk. Nem utolsó sorban a kút, lehetőséget biztosít 
egy későbbi fejlesztés esetén a vértesi település részen lévő intézmények fűtésére is.

 A projekt során geotermikus távfűtési hálózatról az alábbi intézmények hőellátását biztosítjuk: - Egészség-
ház Kossuth u. 6 sz. - Létavértesi Közös Önkormányzati Hivatal Kossuth u. 4. - Tűzoltóság Kossuth u. 4. 
- Arany János Általános Iskola Kossuth u. 1 sz. - Arany János Általános Iskola Árpád tér 10. (Iskola, Uszo-
da) - Arany János Általános Iskola Árpád tér 10-14 Iskola könyvtár – Arany János Általános Iskola Árpád tér 
7. - Létavértes Városi Könyvtár és Művelődési Ház Könyvtár Rózsa u. 1 sz. - Létavértes Városi Könyvtár és 
Művelődési Ház, Művelődési Ház Árpád tér 8. - Létavértesi Gyermeksziget Óvoda Debreceni u. 1 sz.
Mind rövid, mind pedig hosszú távon szükségesek a tervezett fejlesztések, hiszen az érintett épületek éves 
fűtési költségének csökkenése, valamint a hálózati melegvíz kiváltása a gázüzemről, nagymértékben előse-
gíti a város hatékony gazdálkodását

Hosszú távon az önkormányzat célja, hogy a lehető legnagyobb mértékben önellátóvá tudja tenni épüle-
teit, azaz minél kisebb mértékű legyen a költségvetési forrásoktól való függés. A megújuló energiaforrások 
kiaknázása révén a fenntartási kiadások idővel minimalizálódnak, az így megtakarított pénz pedig egyéb 
fontos célokra lesz hasznosítható és átfogó programok is finanszírozhatóvá válnak. Közvetlen célként tehát 
magának az épületeknek a kor követelményeinek való megfeleltetése jelenik meg, ami közvetett módon a 
kiadások csökkentése révén hozzájárul majd a település további fejlesztési terveinek finanszírozásához. 
A projekt célcsoportja az érintett intézmények, dolgozói, tanulói, óvodásai, ügyfelei, ill. látogatói. Közvetett 
módon a település és vonzáskörzetének lakossága is érintetté válik.
A projekt célkitűzése elsődlegesen, hogy összhangban az EU-s és a hazai energiapolitikával, a lehetőségek-
hez mérten a környezeti szempontokat érvényesítse a gazdasági fejlődésben:

-.a környezetbarát (geotermikus) energia hasznosítása
- havi kiadások szignifikáns mérséklése az energetikai jellemzők javításával,
- termelési volumen növelése,
- munkahely teremtés.
- hozzájárul a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség által meghatározott célok teljesüléséhez,
- a CO2ekv csökkentés,
- környezettudatos szemlélet erősítése,
- növeli a hazai megújuló energia hasznosítás arányát.

A projekt egyéni szinten szeretné tudatosítani a résztvevőkben, hogy a környezetünk védelme a mindennapi 
életünket alakítja, és döntéseinkkel felelősséget vállalunk saját környezetünk állapotáért.

Létavértes Város Önkormányzata




























