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7 Médiaügynökségi feladat

Médiakampányok előkészítése és megvalósítása során felmerülő feladat, így különösen:
– médiastratégia, médiamix és médiaterv készítés,
– médiavásárlás,
– kampány nyomon követés, szükség szerint optimalizálás,
– kampány utóértékelés, kampány hatékonyság vizsgálata, médiakutatás.

8
Rendezvényszervezéshez 
kapcsolódó feladat

Eseti vagy rendszeres, előre meghatározott célból (így különösen társadalmi, 
tudományos, szakmai, kulturális, sport) adott helyen és időben tartott esemény 
(a továbbiakban: rendezvény) tervezése, előkészítése, koordinációja és megvalósítása 
során felmerülő feladat, így különösen: 
–  rendezvénykoncepció kialakítás, rendezvényhez kapcsolódó prezentáció  

(ideértve a sportprezentációt),
– rendezvény koordináció, 
– helyszínbiztosítás,
–  rendezvénytechnika (hang-, világítás-, színpad-, video- és vizuáltechnika,  

televízió- és biztonságtechnika) és a hozzá kapcsolódó háttérszolgáltatás,
– rendezvénytechnikai eszközbiztosítás,
– catering biztosítás,
– kiegészítő programelem és előadó biztosítás, 
– szállásbiztosítás,
– rendezvényhez kapcsolódó szállítás.

 

A Kormány 163/2020. (IV. 30.) Korm. rendelete
a Nemzeti Kommunikációs Hivatalról és a kormányzati kommunikációs beszerzések központosított 
közbeszerzési rendszeréről szóló 247/2014. (X. 1.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 198.  § (1)  bekezdés 7.  pontjában kapott felhatalmazás alapján, 
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §  A Nemzeti Kommunikációs Hivatalról és a  kormányzati kommunikációs beszerzések központosított közbeszerzési 
rendszeréről szóló 247/2014. (X. 1.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 1.  § (2)  bekezdés 4.  pontja helyébe 
a következő rendelkezés lép:
(E rendelet alkalmazásában)
„4. kiemelt fontosságú kormányzati kommunikációs feladat: olyan kormányzati kommunikációs feladat, amelyet nem 
az 5. § (1) bekezdés a)–d) pontjai szerinti szervezet valósít meg, és amelynek megvalósításához az 5. § (1) bekezdés 
a)–d) pontjai szerinti szervezet legalább tizenötmillió forint összegű közvetlen támogatást nyújt;”

2. §  Az R. 1. § (2) bekezdés 10. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E rendelet alkalmazásában)
„10. kiemelt fontosságú rendezvényszervezési feladat: olyan rendezvényszervezési feladat, amelyet nem az  5.  § 
(1)  bekezdés a)–d)  pontjai szerinti szervezet valósít meg, és amelynek megvalósításához az  5.  § (1)  bekezdés 
a)–d) pontjai szerinti szervezet legalább tizenötmillió forint összegű közvetlen támogatást nyújt;”

3. §  Ez a rendelet a kihirdetését követő 30. napon lép hatályba.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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