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MINISZTERELNÖKSÉG,

I-2/ME/66/2/201 3
Novák Előd képviselő úr részére

Magyar Országgy ű lés

Budapes t

Tisztelt Képviselő Úr!

A Miniszterelnök úrhoz intézett, az Országgyülésr ő l szóló 2012 . évi XXXVI . törvény
42. § (8) bekezdésében foglaltak alapján írásbeli választ igénylő „Mennyibe kerül még az IMF
az adófrzetőknel, elárulják végre?” című, K19745. számú kérdésére az alábbi tájékoztatás t
adom.

	

'

• Az IMF kampány megtervezési költsége : bruttó 19 .671 .094,- F t

• Az óriásplakátok bérleti díja, mennyisége, kampányuk időtartama (hogy mennyi ideig
voltak láthatóak az óriásplakátok) :

n Kampány időszaka: 2012. október 16 — november I .
n Kampány költsége: bruttó 59.$12.428,- Ft
n Kampány mennyisége: Óriásplakát : Országos, 1000 db; Citylight:

Országos, 500 db; Buszhátfal : Budapest, 20 db; Ragasztott teljes oszlop:
Budapest, 80 db

• Az IMF kampány megvalósításával megbízott cégek (alvállalkozók) neve, feladata :
n Az IMF kampány megvalósításával megbízott cég az I .M.G. Inter Media

Group Kft., mellyel a Miniszterelnökség 2012 .10.08-án vállalkozási
szerződést kötött az alábbi tárgyban : „A Miniszterelnökség részére, a
Magyar Állam valamint az IMF közötti megállapodás októberi (2012 .10.08
— 2012.11 .08.) lakossági tájékoztatásához, médiavásárlási, kreatív tervezés i
és gyártási, valamint nyomdai kivitelezési feladatok elvégzése ”

• Az I .M.G. Inter Medía Group Kft . díjazása :
n Tervezett kampány keretösszeg : bruttó 200 .815 .228,- Ft
n Megvalósult kampány összeg: bruttó 199 .350.472,- Ft

A fenti adatokból is kitünik, hogy a. Magyar Állam, valamint a Nemzetközi Valutaalap
közötti megállapodás lakossági tájékoztató kampány megvalósításának részletei nyilvánosak ,
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mindenki számára hozzáférhetőek, ahogyan a közbeszerzés is átlátható, jogszerü kerete k
között zajlott .

Egyben emlékeztetem, hogy a közpénzekkel való felelős gazdálkodás jegyében a
Kormány kezdeményezésére az Országgy ű lés jelentősen szigorította a közbeszerzésekrő l
szóló törvényt, véget vetve a szocialista kormányok alatti tarthatatlan gyakorlatnak, melyne k
során milliárdokat tüntettek el a közbeszerzési rendszer kiskapuin keresztül .

Budapest, 2013. január 29 .
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