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Tisztelt Képviselő Úr!

A Miniszterelnök úrhoz intézett, az Országgy űlésrő l szóló 2012. évi XXXVI. törvény 42 . §
(8) bekezdésében foglaltak alapján írásbeli választ igénylő „Még hány millió forintot dobnak
ki az ablakon kormányzati sikerpropagandára?” című, K/10628. számú kérdésére az alábbi
tájékoztatást adom.

A kormany .hu kormányzati weboldalon létrehozott aloldal fejlesztése és üzemeltetése
külön forrást nem igényelt, azt a Kormányzati Internetes Kommunikációért Felel ős Helyette s
Államtitkárság munkatársai végezték .

A Miniszterelnökség a 2013. és 2014. évi kommunikációs feladatainak ellátásár a
vállalkozási keretszerződést kötött az I .M.G. Inter Media Group Reklám, Szolgáltató és
Kereskedelmi Kft-vet (I .M.G. Kft .) . A keretszerződés összege 550.000.000 Ft + ÁFA . A
szerződés keretösszegéből a „Magyarország Jobban Teljesít” kampányra vonatkozóan a
válaszom mellékletében található táblázatban szereplő médiaelemek kerültek megrendelésr e
(végleges teljesítés még nem történt, mivel a kampány jelenleg is tart, így az összegekben
lehetnek eltérések a teljesítésigazolást követően) .

Budapest, 2013 . április 19 .
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Melléklet

Média típusa: Megrendelt szolgáltatások bruttó érték e
(Ft-ban)

nyomtatott sajtóban megjelent hirdetések 87 117 622

elektronikus sajtóban megjelent hirdetések 36 326 28 1

óriásplakáton megjelent hirdetések 74 295 000

egyéb felületeken megjelent hirdetések* 33 788 128

Összesen: 231 527 031

*Egyéb felület: city light plakát, oszlopreklám .
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