247/2014. (X. 1.) Korm. rendelet - a Nemzeti Kommunikációs Hi…ikációs beszerzések központosított közbeszerzési rendszeréről

2016. 05. 09. 14:05

Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye

Ingyenes, megbízható jogszabály-szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától

A ! " jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

247/2014. (X. 1.) Korm. rendelet
a Nemzeti Kommunikációs Hivatalról és a kormányzati
kommunikációs beszerzések központosított közbeszerzési
rendszeréről
A Kormány az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva,
az 1. és a 3-5. alcím tekintetében a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 182. § (1) bekezdés 21. és 22. pontjában
kapott felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések
1. § E rendelet alkalmazásában
a) érintett szervezet: az 5. § (1) bekezdése szerinti szerv, szervezet,
b)1 kormányzati kommunikációs feladat: az érintett szervezet által feladatkörében a feladatai hatékonyabb ellátása érdekében
vagy társadalmi szerepvállalás keretében bármely forrásból végrehajtott, az 1. mellékletben meghatározott feladat,
c) szállító: a központosított közbeszerzési rendszer keretén belül lefolytatott eljárás eredményeképpen keretmegállapodást
vagy egyedi szerződést kötő ajánlattevő.

2. A Nemzeti Kommunikációs Hivatal jogállása, szervezete és feladata
2. §2 A Nemzeti Kommunikációs Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) az általános politikai koordinációért felelős miniszter (a
továbbiakban: miniszter) irányítása alatt álló, központi hivatalként működő központi költségvetési szerv.
3. § (1) A Hivatalt elnök vezeti.
(2) Az elnök tevékenységének segítésére a miniszter - a Hivatal elnökének javaslatára - határozatlan időtartamra
elnökhelyettest nevezhet ki.
(3) A Kormány a kormányzati kommunikációs feladatok ellátásával kapcsolatos központosított közbeszerzések tekintetében
ajánlatkérésre feljogosított szervezetként a Hivatalt jelöli ki.
4. § (1) A Hivatal
a)3 ellátja az érintett szervezetek kormányzati kommunikációs feladatainak szakmai felügyeletét, amelyeket az érintett
szervezetek társadalmi tevékenységük érdekében, feladatkörükben hajtanak végre,
b) koordinálja az érintett szervezetek kormányzati kommunikációs feladatainak megvalósítását, amelynek keretében
jóváhagyja az érintett szervezetek által tervezett kormányzati kommunikációs feladatok célját, ütemezését, eszközeit és
költségvetését,
c) összehangolja az érintett szervezetek kormányzati kommunikációs feladatait biztosító szolgáltatásokat és az azokhoz
kapcsolódó kommunikációs termékekre vonatkozó közbeszerzési igényeket,
4
http://net.jogtar.hu/jr/gen/getdoc.cgi?docid=a1400247.kor

1/8 oldal

247/2014. (X. 1.) Korm. rendelet - a Nemzeti Kommunikációs Hi…ikációs beszerzések központosított közbeszerzési rendszeréről

2016. 05. 09. 14:05

d)4 véleményezi az érintett szervezeteknek a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 42. §-a
szerinti éves összesített közbeszerzési terv e rendeletben szabályozott kommunikációs tárgyú szolgáltatásokra és termékekre
vonatkozó részeit,
e) központi beszerző szervezetként az érintett szervezetek nevében és javára lebonyolítja a kormányzati kommunikációs
feladatok ellátását biztosító, az 1. mellékletben meghatározott szolgáltatásokra és az azokhoz kapcsolódó termékekre vonatkozó
közbeszerzéseket,
f)5 ellenőrzi és a jelen rendeletben meghatározott esetekben jóváhagyja az e) pontban meghatározott közbeszerzések alapján
kötött szerződéseknek az ajánlattételi felhívás műszaki tartalmával összhangban történő teljesítését,
g)6 jóváhagyja az érintett szervezetek éves szponzorációs költségkeret-tervét és tervezett szponzorációját.
(2) A Hivatal e rendeletben foglalt egyedi döntése, jóváhagyása és ellenőrzése nem minősül a közigazgatási hatósági eljárás és
szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény szerinti hatósági döntésnek és ellenőrzésnek.
4/A. §7 (1) A Hivatal rendelkezhet úgy, hogy az érintett szervezetek részére kizárólag a saját elektronikus felületén biztosítja a
kapcsolattartást.
(2) Az érintett szervezetek és szállítók a 15. § (7) bekezdés szerinti miniszteri rendeletben meghatározott paramétereknek
megfelelő, akkreditált informatikai rendszert kötelesek igénybe venni a közbeszerzések lefolytatása eredményeként megvalósuló
beszerzések végrehajtására, ellenőrzésére. E rendelkezés alól az érintett szervezetek által saját hatáskörben lefolytatott
eljárásoknál a Hivatal elnöke felmentést adhat.

3. A kormányzati kommunikációs feladatok koordinálását biztosító eljárás
5. § (1) A kormányzati kommunikációs feladatok ellátását biztosító kommunikációs szolgáltatások és az azokhoz kapcsolódó
termékek közbeszerzése és beszerzése (a továbbiakban együtt: közbeszerzés) során
a) - az önálló szabályozó szerv és autonóm államigazgatási szerv kivételével - a Kormány irányítása vagy felügyelete alá
tartozó költségvetési szerv,
b) az a) pontban szabályozott költségvetési szerv irányítása vagy felügyelete alá tartozó központi, területi és helyi költségvetési
szerv vagy intézmény,
c)8 azon állami tulajdonú gazdálkodó szervezet, amely felett az állam közvetlenül vagy közvetetten a Polgári Törvénykönyv
szerinti többségi befolyást gyakorol
d) a Kbt. alapján ajánlatkérőnek minősülő, az a) pont hatálya alá nem tartozó olyan költségvetési szerv, amely a központosított
közbeszerzési rendszerbe való csatlakozást önként vállalja
e rendelet előírásai szerint köteles eljárni.
(2) A központosított közbeszerzési rendszerbe való önkéntes csatlakozásra a Hivatal engedélyével akkor van lehetőség, ha az
nem veszélyezteti az (1) bekezdés a), b) és c) pontja alapján központosított közbeszerzésre kötelezett szervek, szervezetek
folyamatos ellátását. Ennek érdekében a Hivatal az (1) bekezdés d) pontja szerinti költségvetési szerv központosított
közbeszerzési rendszerbe való belépését megtagadhatja vagy feltételhez kötheti.
6. § (1) Az érintett szervezet kormányzati kommunikációs feladatainak ellátását biztosító szolgáltatásokra és az azokhoz
kapcsolódó kommunikációs termékekre vonatkozó beszerzésekre a Kbt.-t és az e rendeletben foglalt eljárási szabályokat kell
alkalmazni.
(2)9
7. § (1)10 Az érintett szervezet a Hivatal által közzétett formanyomtatvány használatával köteles e rendelet hatálybalépését
követő, vagy az érintett szervezetté válástól számított 30 napon belül a központosított közbeszerzési rendszerbe bejelentkezni és
az érintett szervezet kormányzati kommunikációs tevékenységével, valamint a kommunikációs szolgáltatások és termékek
beszerzésének lebonyolítására kötött, hatályos szerződésekkel kapcsolatos, a Hivatal által kért adatokat szolgáltatni. A Hivatal a
bejelentkezést 15 napon belül visszaigazolja.
(2) Ha az érintett szervezet Hivatal által kért adataiban változás áll be, az érintett szervezet köteles a Hivatalt a változás
bekövetkezéstől számított 30 napon belül értesíteni.
8. §11 (1) Az érintett szervezet - a Hivatal által meghatározott útmutató alapján - az 1. mellékletben meghatározott
kommunikációs szolgáltatások és az azokhoz kapcsolódó termékek közbeszerzésére vonatkozóan
a) a tárgyévet megelőző év december 15-ig a Kbt. szerinti éves összesített közbeszerzési tervét, illetve beszerzési tervét,
valamint szponzorációs költségkeret-tervét,
b) minden naptári negyedév utolsó napját megelőző 15. napig, a rendkívüli sürgősséget igénylő közbeszerzés esetén
haladéktalanul a következő negyedévben megvalósítandó kommunikációs szolgáltatások és termékek közbeszerzésére vonatkozó
- műszaki leírást is tartalmazó - igényeit,
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c) a Hivatal kérésére a kormányzati kommunikációs feladattal összefüggő megrendelésre vonatkozó dokumentumokat
a Hivatalnak megküldi.
(2) A Hivatal a beérkezett dokumentumok vizsgálatát követően határozhat arról is, hogy bejelentési kötelezettség előírása
mellett az érintett szervezet esetében a tárgyévi közbeszerzések tekintetében felmentést ad a jóváhagyásra történő megküldés
kötelezettsége alól.
(3) A Hivatal a beérkezett dokumentumok vizsgálatát követően határozhat arról is, hogy az érintett szervezet tekintetében
milyen egyedi összeget állapít meg. Az érintett szervezetet a megállapított összeg alatti közbeszerzések esetén bejelentési, míg a
megállapított összeg feletti közbeszerzések esetén jóváhagyásra megküldési kötelezettség terheli.
9. § (1) Az érintett szervezet a 7-8. §-ban foglalt kötelezettségei mellett, azokkal összhangban a következő negyedévben
megvalósítandó kommunikációs feladatairól összesített tájékoztatót készít, amely tartalmazza a kormányzati kommunikációs
feladatai tervezett
a) célját, indokait,
b) megvalósításának ütemezését,
c) kommunikációs eszközeit, módszereit, valamint
d) költségvetését.
(2) Az érintett szervezet az összesített tájékoztatót a Hivatal részére jóváhagyásra megküldi.
(3)12 A Hivatal az összesített tájékoztató beérkezését követő 15 napon belül állást foglal az adott kormányzati kommunikációs
feladat végrehajthatóságáról, és annak a kormányzati kommunikációs irányokkal való összhangjáról. Indokolt esetben a Hivatal a
határidőt további 5 nappal meghosszabbíthatja azzal, hogy ebbe az (5) bekezdés d) pontban foglalt határidő nem számít bele.
(4) A Hivatal az érintett szervezet által tervezett kormányzati kommunikációs feladat szakmai tartalmi kérdéseinek
megismerése, valamint a Hivatal álláspontjának egyeztetése érdekében további adatokat kérhet az érintett szervezettől vagy
egyeztetést kezdeményezhet az érintett szervezettel. Ez esetben a (3) bekezdés szerinti határidőt az adatok beérkezésének vagy az
egyeztetés megtartásának napjától kell számítani.
(5) A kormányzati kommunikációs feladat tervezett megvalósítására vonatkozó tájékoztatás vizsgálatát követően a Hivatal
vezetője a következő döntéseket hozhatja:
a) az összesített tájékoztatót vagy annak meghatározott részét jóváhagyja és a kormányzati kommunikációs feladatok
megvalósításához hozzájárul,
b)13 meghatározza azokat a feltételeket, illetve megjelöli azokat a szükséges módosításokat, amelyek teljesítése esetén az
összesített tájékoztatóban foglalt kormányzati kommunikációs feladatok megvalósításához hozzájárul,
c) az összesített tájékoztatóban foglalt kormányzati kommunikációs feladatok megvalósításához nem járul hozzá,
d)14 határidő tűzésével további információkat kér.
(6) Az érintett szervezet a Hivatal vezetőjének egyetértése nélkül a kormányzati kommunikációs feladat megvalósítását nem
kezdheti meg, közbeszerzési igényt nem nyújthat be a Hivatal számára.
(7) Ha a jóváhagyott összesített tájékoztató elemeiben változás áll be, arról a Hivatalt haladéktalanul tájékoztatni kell. Az
érintett szervezet a Hivatalnak a megváltozott feltételekre vonatkozó - a (3) bekezdés szerinti határidőben történő - jóváhagyását
követően folytathatja a kommunikációs feladat végrehajtását.
(8) Az összesített tájékoztatóban nem szereplő, az összesített tájékoztató készítésekor előre nem látható okból felmerülő
kormányzati kommunikációs feladat megvalósítását a Hivatal egyedileg hagyja jóvá.
(9)15 A Hivatal vezetője - a (3) bekezdés szerinti határidőn belül meghozott - döntése ellenére megkötött szerződés semmis.
(10)16 A szerződés érvényesen megköthető, amennyiben a Hivatal vezetője a döntést a (3) bekezdés szerinti határidőn belül
nem hozza meg.

4. A központosított közbeszerzési rendszer működtetésével kapcsolatos
feladatok
10. § (1) Az érintett szervezet részére szükséges kommunikációs termékek és szolgáltatások beszerzése érdekében a Hivatal
közbeszerzési eljárást folytat le, amelyre a Kbt.-t és e rendeletet kell alkalmazni.
(2) A Hivatal a közbeszerzési stratégiáját maga alakítja ki, keretmegállapodást vagy közbeszerzési szerződést köthet.
(3) Ha a Hivatal
a)17 (egy vagy több ajánlattevővel) olyan keretmegállapodást kötött, amely az annak alapján adott közbeszerzés
megvalósítására irányuló szerződés(ek) minden feltételét kötelező erővel tartalmazza, az érintett szervezet a közbeszerzését a
keretmegállapodásban meghatározott feltételeknek megfelelően a Kbt. 105. § (1) bekezdés a) pontja vagy 105. § (2) bekezdés a)
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pontja szerint közvetlen megrendeléssel, vagy ha a keretmegállapodásban ennek a lehetőségét az ajánlatkérő kikötötte, akkor a
Kbt. 105. § (1) bekezdés b) pontja szerinti írásbeli konzultációval vagy a Kbt. 105. § (2) bekezdés b) pontja szerinti verseny
újranyitásával valósítja meg,
b)18 (egy vagy több ajánlattevővel) olyan keretmegállapodást kötött, amely nem tartalmazza az annak alapján adott
közbeszerzés megvalósítására irányuló szerződés(ek) minden feltételét vagy azokat nem kötelező erővel tartalmazza, a
keretmegállapodásban rendelkezni kell arról, hogy annak alapján a Kbt. 105. § (1) bekezdés c) pontja szerinti konzultációt vagy a
Kbt. 105. § (2) bekezdés c) pontja szerinti verseny újranyitását a Hivatal bonyolítja le.
(4)19 A Hivatal egy vagy több ajánlattevővel megkötött olyan keretmegállapodás esetén, amely nem tartalmazza az annak
alapján adott közbeszerzés megvalósítására irányuló szerződés(ek) minden feltételét vagy azokat nem kötelező erővel tartalmazza,
konzultáció vagy a verseny újranyitásának eredményeként közbeszerzési szerződés helyett egy vagy több ajánlattevővel olyan
keretmegállapodást is köthet, amely az annak alapján adott közbeszerzés megvalósítására irányuló szerződés(ek) minden feltételét
kötelező erővel tartalmazza. Az így megkötött keretmegállapotás alapján az érintett szervezet a beszerzését közvetlen
megrendeléssel valósítja meg.
(5) A verseny újranyitása esetén minden esetben meg kell jelölni a második legkedvezőbb ajánlattevőt is. Ha az az ajánlattevő,
akitől a több ajánlattevővel kötött keretmegállapodás alapján az adott kommunikációs termék vagy szolgáltatás megrendelhető, a
megrendelést határidőben nem tudja teljesíteni, az érintett szervezet az ellátás biztonsága érdekében jogosult a soron következő
legkedvezőbb ajánlattevőtől megrendelni az adott kommunikációs terméket vagy szolgáltatást. Ez nem érinti a nyertes ajánlattevő
felelősségét a teljesítés elmaradásáért.
(6)20 A szállító köteles a Hivatal kérésére a megrendelésekre és a szállításokra vonatkozó dokumentumok megküldésével a
keretmegállapodások alapján teljesített megrendelésekről, a szállított kommunikációs szolgáltatások és az azokhoz kapcsolódó
termékek mennyiségéről és értékéről a Hivatalt értesíteni.
(7)21 Ha a Hivatal a (3) és (4) bekezdés alapján keretmegállapodást köt, a Kbt. 37. § (4) bekezdése szerinti, a közbeszerzési
eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetményt a Hivatal teszi közzé.
11. § (1) A Hivatal központosított közbeszerzési rendszer keretében lefolytatja az 1. mellékletben meghatározott
kommunikációs termékek és szolgáltatások közbeszerzését.
(2)22
(3) A Hivatal jogosult az érintett szervektől negyedévente, minden naptári negyedév utolsó napját követő 15. napig
adatszolgáltatást kérni az általuk megvalósított kommunikációs tevékenységről, a teljesített megrendeléseikről és a megvalósult
kommunikációs tárgyú beszerzésekre vonatkozó felhasználás mennyiségére és értékére vonatkozó egyéb, a központosított
beszerzési rendszer működtetéséhez szükséges adatokról.
(4) A Hivatal a honlapján közzéteszi az érintett szervezet és a szállítók adatszolgáltatási és közbeszerzési igények bejelentésére
vonatkozó, valamint az egyéb e rendeletben szabályozott kötelezettségeinek teljesítéséhez szükséges mintákat, adatlapokat,
valamint az azok benyújtáshoz szükséges technikai információkat.
(5) A Hivatal az érintett szervezet által rendelkezésére bocsátott adatokkal összhangban megtervezi és lefolytatja a
központosított közbeszerzési rendszer keretén belül megvalósítandó közbeszerzéseket.
(6) A Hivatal jogosult ellenőrizni az e rendeletben foglaltak betartását.
! (7)23 A Hivatal által a központosított közbeszerzés lefolytatása során ellátott feladatokért az 5. § (1) bekezdés c) pontjában
meghatározott érintett szervezet a Hivatal részére közbeszerzési díjat köteles fizetni. A közbeszerzési díj kizárólag a Hivatal által
ellátott feladatokkal kapcsolatban ténylegesen felmerült költségek mértékéig terjedhet. A központosított közbeszerzési díj mértéke
a központosított közbeszerzések keretében megvalósított közbeszerzések áfa nélkül számított értékének 2%-a, de legalább
kétszázezer és legfeljebb kétmillió forint.

5. Saját hatáskörben megvalósított közbeszerzés
12. § (1) Az érintett szervezet a Kbt.-vel összhangban, a Hivatal előzetes jóváhagyásával saját hatáskörben akkor valósíthatja
meg a kormányzati kommunikációs feladatainak ellátásával összefüggő közbeszerzését, ha
a) a szükséges közbeszerzés megvalósítása előre nem látható okból rendkívül sürgőssé válik és a hatályos keretmegállapodás
vagy közbeszerzési szerződés alapján a közbeszerzés határidőre nem lenne megvalósítható, vagy
b) a szükséges közbeszerzés vonatkozásában nincs hatályos keretmegállapodás vagy szerződés,
c)24 a beszerzés összes körülménye alapján a Hivatal elnöke indokoltnak látja.
(2) Az érintett szervezet a saját hatáskörben megvalósítani kívánt közbeszerzés körülményeiről, indokoltságáról és
szükségszerűségéről a közbeszerzés megkezdése előtt 8 munkanappal a Hivatalt írásban tájékoztatni köteles. Ha a saját
hatáskörben megvalósítani kívánt közbeszerzés feltételeinek fennállása a bejelentésből nem állapítható meg, a Hivatal a bejelentés
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kézhezvételétől számított 5 napon belül az érintett szervezetet további adatközlésre szólíthatja fel.
(3) Az érintett szervezet saját hatáskörben megvalósítani kívánt közbeszerzésének megvalósítása tekintetében a Hivatal a
következő döntéseket hozhatja:
a) a saját hatáskörben történő közbeszerzést az (1) bekezdésben meghatározott feltételek fennállására tekintettel jóváhagyja,
b)25 meghatározza azokat a feltételeket, illetve megjelöli azokat a szükséges módosításokat, amelyek teljesítése esetén a saját
hatáskörben történő közbeszerzés lefolytatásához hozzájárul,
c)26 a saját hatáskörben történő közbeszerzés lefolytatásához nem járul hozzá és az (1) bekezdésben foglaltak fennállására
tekintettel a közbeszerzési eljárást lefolytatja,
d) a saját hatáskörben történő közbeszerzés lefolytatásához - az (1) bekezdésben meghatározott feltételek hiányára tekintettel nem járul hozzá,
e)27 15 napos határidő tűzésével további információkat kér.
(4)28 Az érintett szervezet a saját hatáskörben megvalósított közbeszerzés eredményeként megkötött közbeszerzési szerződést,
hivatkozva a saját hatáskörű közbeszerzést megalapozó körülményekre, a Hivatal részére a közbeszerzési szerződés aláírását
követő 5 munkanapon belül megküldi. A Hivatal vezetője döntése ellenére megkötött szerződés semmis.
(5) Az érintett szervezet a saját hatáskörben megvalósítani kívánt közbeszerzés becsült értékének kiszámítása során mindazon
beszerzések értékét köteles egybeszámítani, amelyek vonatkozásában fennállnak a Kbt.-ben meghatározott feltételek, függetlenül
attól, hogy azokat a központosított közbeszerzési rendszer keretében vagy saját hatáskörben szerezte be.
13. § (1)29 Az érintett szervezet a saját hatáskörben megvalósított közbeszerzési eljárás esetén
a) a megkötött közbeszerzési szerződést,
b) a közbeszerzési szerződés módosításainak tervezetét, a módosítás indokolását, az azt alátámasztó valamennyi
dokumentumot, valamint
c) az elismerés megtagadásáról szóló nyilatkozat tervezetét indokolással és az azt alátámasztó dokumentumokkal együtt
a Hivatal számára a dokumentumok előkészítését követő 5 napon belül megküldi.
(2)30 A Hivatal, amennyiben a 12. § (3) bekezdés b) pontja alapján feltételként hivatali ellenőrzést kötött ki, legfeljebb 8
munkanapon belül tehet észrevételt, kiegészítést, valamint módosítási javaslatot az (1) bekezdés b) és c) pontjában foglalt,
valamint a 10. és 11. §-ban szabályozott közbeszerzési eljárás eredményeként kötött közbeszerzési szerződés teljesítésére
vonatkozó dokumentumokkal kapcsolatban.
(3)31
(4)32 A Hivatal vezetőjének hozzájárulása hiányában a szerződés a szolgáltatás tartalma és összegszerűsége tekintetében nem
módosítható, a közbeszerzés a módosult feltételekkel csak új közbeszerzési eljárásban valósítható meg.
(5)33 A szerződés érvényesen megköthető, amennyiben a Hivatal vezetője a döntést a 13. § (2) bekezdés szerinti határidőben
nem hozza meg.

6. Záró és átmeneti rendelkezések
14. § Ez a rendelet 2014. október 10-én lép hatályba.
15. § (1) Az e rendelet hatálybalépését megelőzően az érintett szervezet által az 1. mellékletben meghatározott kommunikációs
szolgáltatások és az azokhoz kapcsolódó termékek beszerzésére kötött, valamint az e rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő
közbeszerzési eljárások eredményeként megkötött keretmegállapodások, keretszerződések, valamint egyedi szerződések hatályát
e rendelet nem érinti.
(2) Az e rendelet hatálybalépését követően, de a Hivatal által az 1. mellékletben meghatározott kommunikációs szolgáltatások
és az azokhoz kapcsolódó termékek beszerzésére kötött keretmegállapodások vagy egyedi közbeszerzési szerződések
hatálybalépését megelőzően az érintett szervezet egyedi közbeszerzési eljárást is lebonyolíthat.
(3) Az (1)-(2) bekezdésben foglaltak esetén, az 1. mellékletben meghatározott kommunikációs szolgáltatások és az azokhoz
kapcsolódó termékek beszerzésére kötött keretmegállapodások, keretszerződések vagy egyedi szerződések
a) keretében történő megrendelések tekintetében a Hivatal a kormányzati kommunikációs stratégiával való összhangot
előzetesen ellenőrzi,
b) teljesítése tekintetében az érintett szervezet az e rendelet 13. §-a szerint köteles eljárni.
(4)34 Ha a Hivatal az 1. mellékletben meghatározott kommunikációs szolgáltatások és az azokhoz kapcsolódó termékek
beszerzésére már keretmegállapodást kötött, az érintett szervezet a kommunikációs szolgáltatások és termékek beszerzését a keret
kimerüléséig a Kbt. 105. § (1) bekezdés a) pontja vagy 105. § (2) bekezdés a) pontja szerint közvetlen megrendeléssel a Hivatal
által az e rendelet 11. §-a szerint kötött keretmegállapodás útján valósítja meg.
35
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(5)35 E rendeletnek az egyes közbeszerzési tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 323/2015. (X. 30.) Korm.
rendelettel megállapított rendelkezéseit a módosító rendelet hatálybalépését követően megkezdett közbeszerzési eljárások
esetében kell alkalmazni.
(6)36 A Hivatal által megkötött és 2015. november 1-jén hatályban lévő olyan keret-megállapodások terhére igénybe vett
beszerzések esetében, amelyekben az 1. mellékletben meghatározott kommunikációs szolgáltatások és azokhoz kapcsolódó
termékek kerültek beszerzésre, a közbeszerzések központi ellenőrzéséről és engedélyezéséről szóló 46/2011. (III. 25.) Korm.
rendelet rendelkezéseit, míg a 2015. november 1. napját követően megkötött keretmegállapodások terhére igénybe vett
beszerzések esetében a közbeszerzések központi ellenőrzéséről és engedélyezéséről szóló 320/2015. (X. 30.) Korm. rendelet
rendelkezéseit nem kell alkalmazni.37
(6)38 A Kormány felhatalmazza a minisztert, hogy az e-közigazgatásért felelős miniszter egyetértésével rendeletben határozza
meg az érintett szervezetek által használandó akkreditált informatikai rendszerrel szembeni kritériumokat.

1. melléklet a 247/2014. (X. 1.) Korm. rendelethez

Kormányzati kommunikációs feladatokhoz tartozó szolgáltatások
A

B

1

Kutatási feladatok

Kutatások teljes körű tervezése és lebonyolítása, elemzése, kiértékelése
Közvélemény- és marketingkutatás, hatékonyságmérés,
Kvantitatív és kvalitatív kutatások, online, telefonos és személyes
megkérdezések teljes körű menedzselése

2

Stratégiai tervezés és tanácsadás

Kommunikációs stratégia tervezés: éves, valamint ad hoc kommunikációs
stratégiai tervek kidolgozása
Folyamatos marketing és kommunikációs tanácsadás

3

Grafikai tervezés

Arculattervezés, csomagolásfejlesztés, kiadványtervezés és szerkesztés

4

Integrált
szolgáltatások

5

PR ügynökségi szolgáltatások

6

Online kommunikációs és közösségi Online kommunikációs stratégia kidolgozása és lebonyolítása, teljes körű
média szolgáltatások
kampánymenedzsment: online tervezés, banner-kampányok, közösségi média
management, keresőmotor optimalizálás, honlap tervezése, gyártás,
programozás,
applikáció-fejlesztés,
valamint
tartalommenedzsment,
márkafejlesztés, tartalom fejlesztése, webanalitika

7

Gyártás

Valamennyi kommunikációs tevékenységhez kapcsolódó gyártási feladat
kiemelten a film- és videóanyag gyártás,
a nyomtatási anyagok, nyomdai tevékenység, a fotózás,
a promóciós eszközök gyártása és az installációk legyártása területén

8

Médiatervezés és vásárlás

Teljes körű médiatervezés és vásárlás

reklámügynökségi Kreatív tervek és koncepciók kidolgozása
Reklámkampány tervezés, teljes körű kampánymenedzsment, lebonyolítás
Integrált kormányzati kommunikációs feladatok ellátása: valamennyi jelenleg és
jövőben ismert offline és online kommunikációs eszköz kidolgozása
PR kormányzati kommunikációs feladatok teljes körű kialakítása - ide nem értve
a beszédírást PR stratégia, média- és kommunikációs tréningek, sajtókapcsolatok,
sajtómenedzsment,
közszereplésekhez
kapcsolódó
kommunikációs
tevékenységek (tervezés, lebonyolítás), szövegírás (cikk, webes tartalmak),
sajtótájékoztatók, online PR
Edukációs programok
Kríziskommunikáció
Társadalmi felelősségvállalás
Sajtófigyelés

39
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Szponzorálásnak minősül, amennyiben az érintett szervezet kommunikációs
célból, piaci helyzetének javítása, vagy társadalmi szerepvállalás érdekében
rendezvényt, eseményt, szervezetet vagy személyt egy alkalommal vagy
rendszeresen pénzbeli támogatásban részesít.

1: Megállapította: 475/2015. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. §. Hatályos: 2016. I. 1-től.
2: Módosította: 306/2015. (X. 26.) Korm. rendelet 15. §.
3: Módosította: 475/2015. (XII. 29.) Korm. rendelet 22. § a).
4: Megállapította: 323/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 12. § (1). Hatályos: 2015. XI. 1-től.
5: Megállapította: 475/2015. (XII. 29.) Korm. rendelet 2. §. Hatályos: 2016. I. 1-től.
6: Beiktatta: 475/2015. (XII. 29.) Korm. rendelet 3. §. Hatályos: 2016. I. 1-től.
7: Beiktatta: 475/2015. (XII. 29.) Korm. rendelet 4. §. Hatályos: 2016. II. 1-től.
8: Módosította: 475/2015. (XII. 29.) Korm. rendelet 22. § b).
9: Hatályon kívül helyezte: 475/2015. (XII. 29.) Korm. rendelet 22. § e). Hatálytalan: 2016. I. 1-től.
10: Megállapította: 475/2015. (XII. 29.) Korm. rendelet 5. §. Hatályos: 2016. I. 1-től.
11: Megállapította: 475/2015. (XII. 29.) Korm. rendelet 6. §. Hatályos: 2016. I. 1-től.
12: Megállapította: 475/2015. (XII. 29.) Korm. rendelet 7. §. Hatályos: 2016. I. 1-től.
13: Módosította: 475/2015. (XII. 29.) Korm. rendelet 22. § c), d).
14: Beiktatta: 475/2015. (XII. 29.) Korm. rendelet 8. §. Hatályos: 2016. I. 1-től.
15: Beiktatta: 475/2015. (XII. 29.) Korm. rendelet 9. §. Hatályos: 2016. I. 1-től.
16: Beiktatta: 475/2015. (XII. 29.) Korm. rendelet 9. §. Hatályos: 2016. I. 1-től.
17: Megállapította: 323/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 12. § (2). Hatályos: 2015. XI. 1-től.
18: Megállapította: 323/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 12. § (2). Hatályos: 2015. XI. 1-től.
19: Megállapította: 323/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 12. § (3). Hatályos: 2015. XI. 1-től.
20: Megállapította: 475/2015. (XII. 29.) Korm. rendelet 10. §. Hatályos: 2016. I. 1-től.
21: Megállapította: 323/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 12. § (4). Hatályos: 2015. XI. 1-től.
22: Hatályon kívül helyezte: 475/2015. (XII. 29.) Korm. rendelet 22. § f). Hatálytalan: 2016. I. 1-től.
23: Beiktatta: 475/2015. (XII. 29.) Korm. rendelet 11. §. Hatályos: 2016. III. 31-től.
24: Beiktatta: 475/2015. (XII. 29.) Korm. rendelet 12. §. Hatályos: 2016. I. 1-től.
25: Módosította: 475/2015. (XII. 29.) Korm. rendelet 22. § d).
26: Módosította: 475/2015. (XII. 29.) Korm. rendelet 22. § c).
27: Beiktatta: 475/2015. (XII. 29.) Korm. rendelet 13. §. Hatályos: 2016. I. 1-től.
28: Megállapította: 475/2015. (XII. 29.) Korm. rendelet 14. §. Hatályos: 2016. I. 1-től.
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29: Megállapította: 475/2015. (XII. 29.) Korm. rendelet 15. §. Hatályos: 2016. I. 1-től.
30: Megállapította: 475/2015. (XII. 29.) Korm. rendelet 16. §. Hatályos: 2016. I. 1-től.
31: Hatályon kívül helyezte: 475/2015. (XII. 29.) Korm. rendelet 22. § g). Hatálytalan: 2016. I. 1-től.
32: Megállapította: 475/2015. (XII. 29.) Korm. rendelet 17. §. Hatályos: 2016. I. 1-től.
33: Beiktatta: 475/2015. (XII. 29.) Korm. rendelet 18. §. Hatályos: 2016. I. 1-től.
34: Megállapította: 323/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 12. § (5). Hatályos: 2015. XI. 1-től.
35: Beiktatta: 323/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 12. § (6). Hatályos: 2015. XI. 1-től.
36: Beiktatta: 475/2015. (XII. 29.) Korm. rendelet 19. §. Hatályos: 2016. I. 1-től.
37: Lásd: 1/2016. (II. 1.) MK rendelet.
38: Beiktatta: 475/2015. (XII. 29.) Korm. rendelet 20. §. Hatályos: 2016. II. 1-től.
39: Beiktatta: 475/2015. (XII. 29.) Korm. rendelet 21. §. Hatályos: 2016. I. 1-től.
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