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Tisztelt Elnök Úr! 

Az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló 10/2014. (II. 24.) OGY határozat 2. melléklet 43. 
pontjában foglaltak megvalósulása érdekében mellékelten megküldöm Szilágyi György (Jobbik) 
országgyűlési képviselő "Milyen tevékenységeket végeznek Balásy Gyula cégei az Eötvös Loránd 
Tudományegyetem részére?" című, K/4543. számú írásbeli választ igénylő kérdésére adott 
válaszomat. 



Címzett: Szilágyi György (Jobbik)
Benyújtó: Dömötör Csaba, Miniszterelnöki Kabinetiroda államtitkára 

Tisztelt Képviselő Úr!

Az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény 42. §-ában foglaltak szerint Orbán Viktor
miniszterelnök  úrhoz  intézett,  Szilágyi  György  (Jobbik) országgyűlési  képviselő  "Milyen
tevékenységeket végeznek Balásy Gyula cégei az Eötvös Loránd Tudományegyetem részére?" című,
K/4543. számú írásbeli kérdésére – Rogán Antal miniszter megbízásából – az alábbi választ adom.

Szeretném  tájékoztatni,  hogy  a  Nemzeti  Kommunikációs  Hivatal  a  versenyújranyitással
megvalósuló  közbeszerzési  eljárást  az  Eötvös  Loránd  Tudományegyetem  nevében  és  javára
folytatta  le,  azonban  az  eljárás  eredményeképpen  megkötött  keretszerződés  az  Eötvös  Loránd
Tudományegyetem, mint megrendelő és a New Land Média Reklám, Szolgáltató és Kereskedelmi
Kft., valamint Lounge Design Szolgáltató Kft. alkotta konzorcium, mint vállalkozó között jött létre.

A Hivatal  által  lefolytatott  eljárásban  az  Eötvös  Loránd  Tudományegyetem  számára  ellátandó
feladatok a következők:

1). Stratégiai tervezés

2). Kreatív koncepció és grafikai tervezés

3). Gyártás

4). Online ügynökségi feladatok

5). PR-ügynökségi feladatok

6). Kutatás

7). Médiatervezés és- vásárlás

8). Rendezvényszervezés

9). Utaztatás, szállítás

A keretszerződés  alapján  a  szerződő  felek  a  részletes  feladatokat  megrendelésekben  rögzítik,
melyek  tartalmazzák  az  ellátandó  feladatok  pontos  megjelölését,  a  teljesítés  határidejét,  a
vállalkozói  díjat  valamint  minden  olyan  adatot,  információt,  amely  a  teljesítés  szempontjából
lényeges, és amelyet a közbeszerzési dokumentumok, a vállalkozó ajánlata vagy a keretszerződés
kifejezetten nem említ.

A fentiek  alapján  tehát  a  megrendelő  javára  ténylegesen  ellátott,  illetve  ellátandó  feladatokat
illetően az Eötvös Loránd Tudományegyetem tud részletes tájékoztatást adni.
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