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Az Országgyű lésröfi szóló 2012 . évi XXXVI . törvény 42. § (8) és (9) bekezdéseiben
foglaltak szerint Dr. Seszták Miklós nemzeti fejlesztési miniszterhez intézett
„Mennyiben került a vizes világbajnokság utókommunikációja?” cimü K120182.
számú, „Milyen felületen zajlott az utókommunikációs kampány? ” cím ű
K/20183. számú, „Az esemény utókommunikációjához tartozó filmgyártás i
feladatok ellátására hány film készült el?” cimü K120184 . számú, „Mely cégek
kaptak megbízást a filmek elkészítésére?” cimü K/20185. számú, „Milyen
összeget fizettek a filmekért?” cím ű K/20188. számú és „Mely hazai és külföld i
médiumokon futottak az elkészült alkotások, mely időszakban és hányszor? ”
cimü K/20187. számú kérdéseire a hivatkozott törvény 42 . § (2) bekezdése alapján a
következő választ adom:

A világ más legnagyobb sporteseményeihez hasonlóan a vizes világbajnoksá g
utókommunikációja is fontos. A 17 . FINA Világbajnokság utókommunikációjáho z
tartozó kisfilmek elkészítésére és sugárzására a Bp2017 Világbajnokságot Szervez ő
és Lebonyolító Nonprofit Kft. az előzetes kommunikációs tervnek és költségkeretnek
megfelelően nettó 230 millió forint értékben írt ki közbeszerzési eljárást, amelyről az
információkat a jogszabályi kötelezettségeknek megfelel ően közzétették .
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A nyertes ajánlattevö összesen 9 darab filmet készített . A filmek hossza hatszor 6 0
másodperc, továbbá készült egy 30, egy 20 és egy 10 perces film is . Az alkotások a
világbajnokság öt helyszínét és hat sportágát mutatják be, edukativ é s
utókommunikációs célokat szolgálva.

A nyertes ajánlattevőnek a filmek gyártása mellett az elkészült alkotások sugárzása
is feladata volt. A szpotok 2017 augusztusában kerültek adásba országos televízi ó
csatornák platformjain, összesen közel félezer alkalommal .

Budapest, 2018 . április „ .”
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