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Bemutatkozás

Az NKOH 2014 októberében jött létre, feladatai a következők:

• Szakmailag felügyeli és koordinálja az érintett szervezetek kormányzati
kommunikációs és rendezvényszervezési feladatainak megvalósítását,

• Elbírálja az érintett szervezetek kommunikációs beszerzésre, a
rendezvényszervezésre és szponzorációra vonatkozó igényeit,

• Központi beszerző szervként jár el az érintett szervezetek nevében és
javára: kommunikációs rendezvényszervezésekkel összefüggő
közbeszerzési és beszerzési eljárásokat folytat.
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Alanyi kör

A Hivatal működését szabályozó Kormányrendelet értelmében az érintett
szervezetek 2016. február 1. óta a Portálon (www.kozbeszerzes.nkoh.gov.hu)
kötelesek regisztrálni. Jelenleg 964 szervezet aktív a felületen. Ez azt jelenti,
hogy éves terveket, majd azon alapuló beszerzési igényeket töltenek fel
mindhárom tárgykörben (kommunikációs beszerzés, rendezvényszervezés,
szponzoráció).

964 aktív 
szervezet

költségvetési 
szerv kiemelt fontosságú 

kormányzati kommunikációs 
feladatot megvalósító szerv

kiemelt fontosságú 
rendezvényszervezési 
feladatot megvalósító 

szerv

önkéntes 
csatlakozó

kormány által 
alapított alapítvány, 

közalapítvány

többségi állami 
tulajdonú gazdasági 

társaság
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Feladatok

Kormányzati kommunikációs feladat az érintett szervezet által:

• feladatkörében,

• feladatai hatékonyabb ellátása érdekében,

• társadalmi szerepvállalás keretében bármely forrásból végrehajtott feladat.

A kommunikációs beszerzések irányulhatnak például:

• komplex kommunikációs kampányt magában foglaló átfogó projekt
megvalósítására,

• csupán egy kommunikációs részfeladat (pl. csak gyártás) megvalósítására,
illetve valamely szervezet adott időszakra (negyedév, év) szóló kommunikációs
igényei kiszolgálására, fedezésére,

• a különböző európai uniós vagy hazai forrásból finanszírozott projektek
kötelező tájékoztatás és nyilvánosságra vonatkozó feladatai.
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Kormányzati kommunikációs feladat

Kommunikációs részterületek, részfeladatok

• Kutatási feladat

• Stratégiai tervezés és tanácsadás 

• Grafikai tervezés

• Integrált reklámügynökségi szolgáltatás

• PR ügynökségi szolgáltatás

• Online kommunikációs és közösségi média-szolgáltatás

• Gyártás

• Médiatervezés és –vásárlás
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Kormányzati kommunikációs feladat

Kutatás
Ide értünk minden olyan tevékenységet, amely egy kommunikációs vagy
kampánystratégiát, vagy bármilyen kommunikációs, illetve marketingdöntést
adatokkal és következtetésekkel alapoz meg, így kommunikációs kampány
kreatívok és koncepciók előzetes tesztelése, kommunikációs kampány
eredményére vonatkozó kutatás, fogyasztói és ügyfél-elégedettségmérés,
piackutatás, próbavásárlás.

Nem tartozik a Kormányrendelet hatálya alá:

– ha a kutatás kizárólag üzlet- vagy termékfejlesztési, vagy beruházási
célt szolgál, pl. üzleti igényfelmérés,

– tudományos célt szolgáló kutatás.
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Stratégiai tervezés és tanácsadás  

Ide értjük azokat a tevékenységeket, amelyek hosszabb távon, a kitűzött
kommunikációs célokat tekintetbe véve irányt mutatnak minden további
kommunikációs feladat elvégzéséhez, így a komplex és éves kommunikációs
stratégia, kampánystratégia, kommunikációs cselekvési és akcióterv,
kríziskommunikációs stratégia elkészítése, kommunikációs tanácsadás.

Kormányzati kommunikációs feladat
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Kormányzati kommunikációs feladat

Grafikai tervezés
Ide értjük: logó és arculattervezés, kiadványtördelés, kampány kreatívok vagy
egyedi hirdetések grafikai tervezése, storyboard készítés (filmgyártáshoz),
webdesign (új weboldal, applikáció vagy a meglévő felületek átalakítása esetén),
látványtervek készítése, reklámajándéktárgyak emblémázásának grafikai
tervezése, csomagolásfejlesztés, illusztrációkészítés, infografikák, képszerkesztés,
retusálás stb.

Nem tartozik ugyanakkor a Kormányrendelet hatálya alá, pl.

• tájékoztató, eligazító tábla tervezése, amennyiben az külön jogszabály által 
előírt kötelező tájékoztatásokat tartalmaz (pl. nyitva, zárva, pénztár, kijárat, 
mélyvíz, közúti táblák).

• tankönyv, szakkönyv tervezése, tördelése,

• olyan dekorációs elemek grafikai tervezése, amelyek nem minősülnek 
reklámnak, nem hordoznak cég- vagy márka arculati elemeket.
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Kormányzati kommunikációs feladat

Integrált reklámügynökségi szolgáltatás

Ide értünk minden olyan ügynökségi feladatot, amely egy kampány-
stratégiában megfogalmazott cél egy vagy több platformon történő,
koncentrált és kampányszerű megjelenítéséhez kapcsolódik, így a kreatív
tervek és koncepciók kidolgozása, kreatív szövegírás, reklámkampány
tervezés, teljes körű kampánymenedzsment, lebonyolítás.
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Kormányzati kommunikációs feladat

PR ügynökségi szolgáltatás

Ide értjük azokat a feladatokat, amelyek egy szervezet nyilvánosság felé
történő kommunikációjához kapcsolódnak, így PR stratégia, média- és
kommunikációs tréningek, sajtókapcsolatok, sajtómenedzsment,
közszereplésekhez kapcsolódó kommunikációs tevékenységek (tervezés,
lebonyolítás), szövegírás (cikk, webes tartalmak), sajtótájékoztatók, online PR,
sajtófigyelés, PR és kríziskommunikációs tanácsadás, média és
kommunikációs tréning tartása.

11



Kormányzati kommunikációs feladat

Online kommunikációs és közösségi média-szolgáltatás

Ide értjük az elsődlegesen kommunikációs célt szolgáló honlap vagy applikáció
olyan informatikai fejlesztését, melyhez kapcsolódik grafikai tervezési feladat,
a bannerek, hírlevelek, eDM-ek programozását, kiküldését, weboldal és
közösségi média tartalommenedzsment feladatokat, influencer együtt-
működéseket.

Nem tartozik a Kormányrendelet hatálya alá, pl:

• webhosting, webmail szolgáltatás,

• tárhely biztosítás és bővítés,

• vezetékes és mobiltelefon szolgáltatás, internet szolgáltatás,

• licensz vásárlás.
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Gyártás
Ide értjük valamennyi kommunikációs tevékenységhez kapcsolódó gyártási
feladatot így film- és videóanyag gyártás, rádió szpot és riport, nyomdai
tevékenység, fotózás, promóciós eszközök és reklámajándék tárgyak gyártása.

Nem tartozik a Kormányrendelet hatálya alá, pl.

• szakmai elismerések gyártása, gravírozása logóval vagy anélkül,

• munkaruha logózása, mivel ezek logózása vagy egyedivé tétele jogszabályi
kötelezettség,

• saját kibocsátású jegyek, bérletek, belépők gyártása,

• szakkönyv, tankönyv nyomtatása,

• fotók nagyíttatása, paszpartuzása és kiállításra installálása, amennyiben a fotókon
arculati elemek, logók nem jelennek meg.

Kormányzati kommunikációs feladat
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Kormányzati kommunikációs feladat

Médiatervezés és –vásárlás

Ide értjük a médiastratégia (és ezen belül a médiamix) elkészítését, a
médiatervezést és –vásárlást, valamint a kampányok megvalósulásának
nyomon követését, folyamatos monitorozását és optimalizálását továbbá az
utólagos értékelések elvégzését.

Nem tartozik a Kormányrendelet hatálya alá, pl.

• szakmai cikkek, publikációk megjelentetése,

• állás-, képzési és ingatlanhirdetések megjelentetése, amennyiben saját 
felületen vagy térítésmentesen jelenik meg.
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Kiemelt fontosságú kormányzati kommunikációs 
feladat 

A kiemelt fontosságú kormányzati kommunikációs feladat fogalma módosult
2019. június 15-től, a jelenleg hatályos Kormányrendelet szerint:

• a részben vagy egészben központi költségvetési támogatásból vagy
európai uniós forrásból megvalósítandó,

• legalább - a Kbt. 16. § (1) bekezdése szerint számított - 100 millió forint
teljes költségigényű építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás-
megrendelés során megvalósított

• olyan kormányzati kommunikációs feladat, amelynek értéke eléri a
nemzeti közbeszerzési értékhatárt.
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Kiemelt fontosságú kormányzati kommunikációs 
feladat 

A korábbi szabályozáshoz képest két elem bővült:

• Egyrészt a hazai forrás mellett a legalább részben uniós forrásból
finanszírozott beruházások is a Kormányrendelet hatálya alá tartoznak.

• Másrészt az „uniós értékhatár” szövegrész helyett a „nemzeti értékhatár” -
jelenleg 15 millió Ft - szerepel.
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Rendezvényszervezés

Rendezvényszervezés olyan eseti vagy rendszeres

• előre meghatározott célból (így különösen társadalmi, tudományos,
szakmai, kulturális, sport)

• adott helyen és időben tartott összejövetellel kapcsolatos,

• teljes körű előkészítő, szervező, összehangoló munka,

• amely magában foglalja az esemény létrejöttével kapcsolatos valamely
szolgáltatás, így különösen rendezvényhelyszín, rendezvénytechnika,
berendezés, dekoráció, catering, programok, előadók, szállás biztosítását.
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Rendezvényszervezés

Rendezvény elemek:

• rendezvényhelyszín: a fogalom alatt szabadtéri vagy fedett, néhány főstől a több
ezer fő befogadására alkalmas helyszínt, az egyszerű konferenciateremtől az 5
csillagos szállodáig minden típusú helyszínt értünk. Úgy például konferenciaterem,
étterem, szálloda, művelődési ház, sportpálya, múzeum, fesztiválhelyszín.

• rendezvénytechnika: ide tartozik a világítás-, hangtechnika, vetítés- és
színpadtechnika, tolmácstechnika, televízió-technika, biztonságtechnika, valamint a
különböző műszaki háttérszolgáltatások. Bármilyen méretű és stílusú, akár üzleti,
diplomáciai vagy protokolláris rendezvény kiszolgálására alkalmas szolgáltatás ide
sorolható. Lámpák, kivetítők, beléptető rendszerek szintén ebbe a körbe tartoznak.

• catering: az egyszerű szendvicstől a teljes VIP ellátásig. (így ásványvíz bekészítés,
szendvicsebéd, állófogadás, koktélbár. Tapasztalataink szerint a catering lehet a
legnagyobb költségelem valamely rendezvény büdzséjében.

• szállás: az ifjúsági szállástól az 5 csillagos szállodáig bármilyen szállás elképzelhető.
Nagy rendezvénynél kontingenst kell rendelni, az ehhez szükséges előleg adott
esetben jelentős tétel lehet.
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Rendezvényszervezés

Rendezvény elemek:

• rendezvénytechnikai eszközök: eszközök: bútorok, kellékek, dekoráció. Ez teszi
teljessé a megjelenést. Ilyenek például a hűtő- fűtő berendezések, sátorok,
konténerek, székek, kanapék, hátterek, zászlók, virág dekoráció, sporteszközök.

• kiegészítő programelemek, előadók: alatt a Hivatal a rendezvény jellegétől és a
költségvetésétől függően sokféle szolgáltatást ért, így gasztro, zenei, gyerek
programokat. Ide tartozik például a vonósnégyes, a DJ, a lufihajtogató bohóc.

• gyártás: lehet nyomtatvány (pl. plakát, szórólap, belépőjegy), reklámajándék (pl.
toll), ruházat (pl. póló, kendő, karácsonyi mintás pulcsi), dekorációs és
marketingeszköz (pl. molinó).

• szakemberek: rendezvény koordinátor, hostess, tolmács, technikai személyzet,
építész, berendező, dekoratőr, animátor, takarító, ruhatáros, orvosi ügyelet,
biztonsági személyzet, stb. Egy rendezvény megvalósításának alapeleme, a
szakemberek megfelelő összhangján sok múlik.
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Kiemelt fontosságú rendezvényszervezési 
feladat

Kiemelt fontosságú rendezvényszervezési feladat fogalma 2019. június 15-től jelent 
meg a Kormányrendeletben.

Kiemelt fontosságú rendezvényszervezési feladat alatt olyan rendezvényszervezést 
értünk,

• a) amelyet az érintett szervezetnek nem minősülő szervezet valósít meg,

• b) amely során a rendezvény összköltségének legalább fele érintett szervezet által 
nyújtott támogatásból valósul meg

• c) amely esetében a rendezvény összköltsége a 18 millió forintot eléri, és

• d) amely kormányzati kommunikációs szempontból - így célcsoportjára, jellegére, 
időtartamára tekintettel - kiemelt jelentőségű összejövetelen valósul meg.

Az a)-c) pontok alatt felsorolt feltétel objektív, míg a d) pontban meghatározott feltétel
vizsgálata a Hivatal hatáskörébe tartozik.
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Igénybejelentés

• Az érintett szervezetek a Hivatal Központosított Közbeszerzési Portáljának
2016. február 1-től történt bevezetése óta napjainkig közel 23 000
kommunikációs igényt jelentettek be.

• A Kormányrendelet 2018. július elsejétől hatályos rendelkezései alapján az
érintett szervezetek a rendezvényszervezési igények Hivatal felé történő
bejelentésére kötelesek. 2018. július elseje óta bejelentett
rendezvényszervezési igények száma mintegy 5500 darab.
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2016 2017 2018 2019

Bejelentett igények* számának változása (darab)

27%

12%

*kumulált kommunikációs és rendezvényszervezési igények, szponzorációs igények nélkül  
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2016 2017 2018 2019

Bejelentett igények* becsült nettó értékének változása

97%

*kumulált kommunikációs és rendezvényszervezési igények, szponzorációs igények nélkül  
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2016 Q1 2016 Q2 2016 Q3 2016 Q4 2017 Q1 2017 Q2 2017 Q3 2017 Q4 2018 Q1 2018 Q2 2018 Q3 2018 Q4 2019 Q1 2019 Q2 2019 Q3 2019 Q4

Igénytípusok változása és megoszlása darabszám szerint

rendezvény igény kommunikációs igény

2019, rendezvény 
igények db. szám 

aránya 37%

25



2018 Q3 2018 Q4 2019 Q1 2019 Q2 2019 Q3 2019 Q4

Rendezvényszervezési igények becsült nettó érték változása
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Központosított Közbeszerzési Portál
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Az elbírálás

Döntési lehetőségek kommunikációs és rendezvényszervezési beszerzési
igények kapcsán

• a) a beszerzés megvalósításához a Kormányrendeletben meghatározott
valamely feltétel fennállására tekintettel hozzájárul,

• b) meghatározza azokat a feltételeket, illetve megjelöli azokat a szükséges
módosításokat, amelyek teljesítése esetén a beszerzés megvalósításához
hozzájárul,

• c) a beszerzés megvalósításához annak Hivatal általi lefolytatásával
hozzájárul,

• d) a beszerzés megvalósításához nem járul hozzá, vagy

• e) határidő tűzésével hiánypótlást kér.
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2016 2017 2018 2019

Igények becsült nettó értékének megoszlása hozzájárulás típusa szerint

Hozzájárul az eljárás Hivatal általi
lefolytatásával

Hozzájárul saját hatáskörben történő
lefolytatásához

105%

71% 
részarány
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2016 2017 2018 2019

Kommunikációs igények becsült nettó értékének megoszlása hozzájárulás 
típusa szerint

Hozzájárul az eljárás Hivatal általi
lefolytatásával

Hozzájárul saját hatáskörben történő
lefolytatáshoz 95%

75% 
részarány
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2018 Q3 2018 Q4 2019 Q1 2019 Q2 2019 Q3 2019 Q4

Rendezvényszerzvezési igények becsült nettó értékének megoszlása 
hozzájárulás típusa szerint

Hozzájárul az eljárás
Hivatal általi
lefolytatásával

Hozzájárul az eljárás saját
hatáskörben történő
lefolytatásához
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Keretmegállapodásos eljárások I.

A beszerzés érintett szervezet nevében és javára történő, Hivatal általi 
lefolytatása esetén a lehetséges eljárások 

a) Keretmegállapodás alapján ún. „második körös eljárás” kormányzati 
kommunikációs szolgáltatásokra és azokhoz kapcsolódó termékekre

• A Hivatal az első keretmegállapodása alapján mintegy 70 közbeszerzési 
eljárást bonyolított le a verseny újranyitásával 47 érintett szervezet 
részére. 

• A Hivatal a második keretmegállapodás alapján 144 írásbeli konzultációt
bonyolított le a 74 érintett szervezet részére.

• A harmadik keretmegállapodás 2018 júniusában lépett hatályba, ami 
alapján a mai napig 74 érintett szervezet részére 161 írásbeli konzultációt
bonyolított le a Hivatal.
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Keretmegállapodásos eljárások II.

b) Keretmegállapodás alapján ún. „második körös eljárás”
rendezvényszervezési szolgáltatásokra és azokhoz kapcsolódó
termékekre

A 2019 júliusában hatályba lépett keretmegállapodás alapján a mai napig
18 érintett szervezet részére 29 írásbeli konzultációt bonyolított le a
Hivatal.

c) A keretmegállapodások alapján hazai forrású beszerzési igények
megvalósítására tud a Hivatal eljárást lefolytatni, a részben uniós forrású
beszerzési igényekre vonatkozóan nyílt eljárást kell lefolytatni.
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Beszerzés keretmegállapodás alapján –
kommunikációs szolgáltatások

• A Hivatal az első keretmegállapodása alapján mintegy 70 közbeszerzési
eljárást bonyolított le a verseny újranyitásával 47 érintett szervezet
részére.

• A Hivatal a második keretmegállapodás alapján 144 írásbeli konzultációt
bonyolított le a 74 érintett szervezet részére.

• A harmadik keretmegállapodás 2018 júniusában lépett hatályba, ami
alapján a mai napig 74 érintett szervezet részére 161 írásbeli konzultációs
eljárást bonyolított le a Hivatal.
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Beszerzési eljárások

Beszerzések esetében 25 érintett szervezet részére folytattuk le a 49 eljárást.

– Támogatásból megvalósuló projektek esetén kötelező tájékoztatás és
nyilvánosság teljesítése körében.

– Reklámközzététel (Településképvédelmi törvény)

– Komplex kommunikáció
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Központosított Közbeszerzési Portál
Az érintett szervezetek a kommunikációs beszerzésekkel kapcsolatos
adatszolgáltatási és tájékoztatási kötelezettségüket a Központosított
Közbeszerzési Portálon keresztül teljesítik.

• Regisztráció – érintett szervezetté válást követő 30 napon belül

• Éves tervek benyújtása

– összesített kommunikációs beszerzési terv

– éves rendezvényszervezési terv

– szponzorációs költségkeretterv

• Beszerzésre vonatkozó igények – felmerülést követő 5 munkanapon belül

• Megvalósított beszerzés alapján megkötött aláírt szerződésének feltöltése – aláírást
követő 5 munkanapon belül

• Megvalósított beszerzés alapján megkötött szerződések módosításának
megküldése – indokolás és alátámasztó dokumentumok elkészítését követő 5
munkanapon napon belül

Tárgyév március 31. napjáig

https://kozbeszerzes.nkoh.gov.hu/
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Központosított Közbeszerzési Portál

Intézményi nyitóoldal
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Központosított Közbeszerzési Portál

Éves összesített kommunikációs terv
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Központosított Közbeszerzési Portál

Új kommunikációs beszerzésre vonatkozó igény
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Központosított Közbeszerzési Portál

Kommunikációs igények
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Köszönjük megtisztelő figyelmüket!
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kozbeszerzes@nkoh.gov.hu
kbsupport@nkoh.gov.hu
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