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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) 

7.8. SajtóKözlemény

KÖTElEZŐ	ElEMEK:

1.	Kedvezményezetti	infóblokk,	

a	finanszírozó	alap	feltüntetésével.
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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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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 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

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 
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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 
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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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laoreet dapibus. Proin aliquet turpis ac posuere commodo.  Donec in sem ante. Pellentesque ac risus 
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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 

 

SAJTÓKÖZLEMÉNY
ESZKÖZBESZERZÉSI TÁMOGATÁS SEGÍTSÉGÉVEL NÖVELI KAPACITÁSÁT A HE-DO KFT.

Uniós támogatású projekt keretében végez kapacitásnövelő beruházásokat a HE-DO Útépítő, 
Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. abasári és salgótarjáni telephelyein.

Az aszfaltgyártáshoz szükséges kapacitásnövelő beruházásokat végez a HE-DO Útépítő, Kereskedelmi és 
Szolgáltató Kft. két telephelyén, Abasáron és Salgótarjánban. A cég a fejlesztésekre a Gazdaságfejlesztési 
és Innovációs Operatív Program (GINOP) pályázatán a Nemzetgazdasági Minisztérium támogatási döntése 
szerint 2017.12.05. napon 374 796 739 Ft vissza nem térítendő támogatást nyert el.

A HE-DO Kft. a támogatás keretében az említett telephelyeken működő aszfaltkeverő telepeken  
az aszfaltgyártáshoz szükséges alapanyagok előállításához szükséges eszközbeszerzésekkel végez 
kapacitásnövelő beruházásokat. Ezeknek a beruházásoknak köszönhetően többek között növekszik  
a keverőtelepeken legyártott és elszállításig tárolt melegaszfalt-tároló berendezés kapacitása, erőgépek 
beszerzésének segítségével pedig növekszik a munkaterületeken elbontandó és a keverőtelepeken 
felhasználható újrahasznosítható anyag mennyisége, azaz megvalósul a recycling rendszer fejlesztése,  
az alapanyag előállítástól a késztermék elkészítéséig. A salgótarjáni telepen végzett fejlesztés során 
továbbá az alacsony hőmérsékletű aszfalt előállításának mennyisége is emelkedik. 

A HE-DO Kft. a fenti beruházásokkal a megnövekedett minőségi és mennyiségi piaci igényeket igyekszik 
kielégíteni, illetve a modern eszközök beszerzésével a technikai fejlődéssel kíván lépést tartani. 

A cég elmondása szerint a Nemzetgazdasági Minisztérium által elnyert pályázat komoly segítséget nyújt  
a modern és hatékony eszközök beszerzésében.

18   01   31.


