
2. számú melléklet 

MŰSZAKI LEÍRÁS 

I. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK 

1. A beszerzés tárgya 

A Magyar Képzőművészeti Egyetem 150 éves jubileumi rendezvénysorozatának 

megszervezése 

Megrendelő bemutatása 

A Magyar Képzőművészeti Egyetem (továbbiakban: Megrendelő) közfeladata az Nftv. 2. § (1) 

bekezdése alapján oktatási, tudományos kutatási és művészeti alkotótevékenység folytatása. Az 

1871-ben alapított Megrendelő nem csupán egy oktatási intézmény, hanem a mindenkori 

magyar kultúra része, tevékenysége egyszerre értékmegőrző és értékteremtő. Képzéseivel 

lefedi a képzőművészet valamennyi területét, továbbá tervezőművészeti képzést is folytat 

(látványtervezés, tervezőgrafika), népszerűsíti a művészetet, közfeladatokat lát el, innovatív 

projekteket valósít meg.  

2. Háttér-információk 

Jelen beszerzés célja a Megrendelő, mint oktatási intézmény megalapításának 150. évfordulója 

alkalmából tervezett kiállítás- és rendezvénysorozat (röviden: MKE150, a továbbiakban: 

Rendezvénysorozat) lebonyolításához kapcsolódó rendezvényszervezési, gyártási és 

médiavásárlási feladatok ellátása, a 2021.december 14-ei rendezvénnyel kezdődően. Az azt 

megelőző dátumok tájékoztató jelleggel szerepelnek. 

 

A rendezvénysorozat időtartama: 2021. december 14 - 2022. június 15. 

A rendezvénysorozat helyszínei: Megrendelő telephelyei      

Magyar Képzőművészeti Egyetem (1062 Budapest, Andrássy út 69-71, Epreskert (1062 

Budapest, Bajza u. 41), MKE-PROFIL (1024 Budapest, Margit körút 25/A) 

Várható összlétszám a rendezvénysorozaton: kb. 3000 fő 

Rendezvényenkénti bontás:  
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● Beszélgetés sorozat: Trendek és trendtelenségek a kortárs grafikában, 30 fő/ alkalom, 

Tervezett időpontok: 

o 2021. december 16.  

● Kiállítás megnyitók: 80 fő/alkalom (4 alkalom) 

● Kiállítások: várható látogatók létszáma: 500 - 700 fő/ kiállítás 

o  „És mégis mozi a Föld”-Intermédia retrospektív (megnyitó: 2021. december 14. 

kiállítás időtartama: 2021. december 15 - 2022. január 27.) 

o A régi Műcsarnok múltja és jelene (megnyitó: 2022. február 15, a kiállítás 

időtartama: 2022. február 16 - március 16.) 

o Szobrász Tanszék kiállításai (2022. február 22 - 2022.május 14.) 

● Szimpózium: 50 fő (várható látogatói létszám)   

o Tudományos konferencia a régi Műcsarnokról és a Lotz freskókról (2022 

tavasza)     Egy alkalommal, tervezett időpont: 2022. március 11. Az ajánlattevő 

feladata a szimpózium ideje alatt a catering biztosítása (csak a résztvevőknek, 

szervezőknek  - 25 fő) 

● Hallgatói fesztivál (címe: Másfél fesztivál - 1,5 Fesztivál): meghívott vendégek max 10 

fő, közönség:150 fő Tervezett időpont: 2022. április második fele (2 napos fesztivál).   

     A felújított Lotz-freskók ünnepélyes átadása. Az intézménytörténeti kiállítás 

megnyitójának napján (A régi Műcsarnok). 2022. február 15. 

 

2.1. Kommunikációs célcsoportok 

● művészeti szakemberek  

● kultúra iránt érdeklődők 

● az intézmény hallgatói 

● Megrendelő fenntartóinak képviselői, politikai és gazdasági döntéshozók 

● képzőművészek 

● életkor: 20 - 50 évesek 
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A feladat teljesítésének időbeli keretei 

Nyertes Ajánlattevő a beszerzés tárgyát képező feladatokat a szerződés hatályba lépését 

követően legkésőbb 2022. július 15-ig látja el.  

II. NYERTES AJÁNLATTEVŐ FELADATAI 

A nyertes Ajánlattevőnek tervezetten az alábbi feladatokat kell teljesítenie, amelyek a 

szükséges egyeztetéseket és briefelési folyamatot követően kerülnek pontosításra, 

véglegesítésre.  

A Megrendelő a szerződéskötést követően nyertes Ajánlattevő részére megismerhetővé és 

elérhetővé teszi a feladat teljesítéséhez releváns háttéranyagokat, arculati kézikönyvét, az 

MKE150 elkészült arculati elemeit.  

A nyertes Ajánlattevőnek ki kell jelölnie egy állandó ügyfél-kapcsolattartót, aki szükség esetén 

részt vesz a kapcsolódó értekezleteken és figyelemmel követi a költségeket. A rendelkezésre 

állásra vonatkozó elvárások: a kijelölt kapcsolattartónak munkanapokon 9-17 óra között 

elérhetőnek kell lennie e-mailen és telefonon, ezen felül Megrendelő kérésére és igénye szerint 

ügyeletet kell biztosítania a rendezvények ideje alatt.  

Nyertes Ajánlattevő a megvalósítás során köteles eleget tenni az aktuális járványügyi 

veszélyhelyzet során érvényben lévő kormányzati intézkedéseknek, jogszabályi, törvényi és 

egészségügyi előírásoknak. 

 

1. Rendezvényszervezési feladatok 

Nyertes Ajánlattevő feladata a rendezvénysorozathoz kapcsolódóan Megrendelővel szorosan 

egyeztetve az alábbi részfeladatok megvalósítása: 

● technikai forgatókönyvek összeállítása Megrendelő útmutatása és koncepciója alapján 

● rendezvényhelyszínek előkészítése az egyetemi kollégákkal együttműködésben. 
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1.1. Műtárgyszállítás 

 

Nyertes Ajánlattevő feladata a rendezvénysorozat részeként megrendezésre kerülő, „A régi 

Műcsarnok múltja és jelene” című kiállításhoz kapcsolódó műtárgyszállítási és rakodási 

feladatok ellátása Megrendelővel szoros egyeztetésben, valamint dedikált szállító járművek 

igénybe vételével. A kiállítási műtárgyak biztosítása Megrendelő feladata. 

A műtárgyak szakszerű csomagolása az ajánlattevő feladatai közé tartozik.  

Kiállítás dátuma: 2022. február 15 - március 16. 

Szállítandó műtárgyak14 festmény, 20 grafika, 10 plakát, valamint egyéb műtárgy ( 

kapuvasrács, fajansztál, dísztál, szobor, sakktábla, babérkoszorú) 

Felvételi címek/kölcsönző intézmények:  

- Építészeti Múzeum  

- Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár  

- Budapest Történeti Múzeum  

- Országos Széchenyi Könyvtár  

- PIM - Színháztörténeti Múzeum  

- Magyar Nemzeti Galéria  

- Iparművészeti Múzeum  

- Esztergomi Keresztény Múzeum 

o Kiszállítás Megrendelő székhelyére: (1062 Budapest, Andrássy út 69-71.): 

2022. február 9-11. között  

o Visszaszállítás a kölcsönző intézményeknek: 2022. március 28- 29. között 

o A szállítandó művek biztosítási értéke: 50 millió forint 

o Méretek: legnagyobb méret: 300x100 cm, legnagyobb súlya: 25 kg  

o kb 50 műtárgy súlya összesen kb. összesen: 70 kg 
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1.2. Rendezvénytechnika és bútorzat 

 

Nyertes Ajánlattevő feladata a rendezvénysorozat elemeként megvalósításra kerülő A 

felújított Lotz-freskók ünnepélyes átadása a Megrendelő székhelyén az alábbi 

rendezvénytechnikát és működtetésükhöz szükséges szakembereket, valamint bútorzatot 

biztosítani:  

 

● Bútorzat: 10 db könyöklő fehér huzattal, 6 db asztal cateringhez (min. 140x80 cm) 

● Hangtechnika: 2 db legalább 1000 Watt folyamatos teljesítményű mélynyomó, 2 db 

legalább 1000 Watt teljesítményű aktív hangfal, 1 db monitor hangfal, 1 db DJ 

konzol 

● Fénytechnika: 4 db RGB LED reflektor 

 

Az ártábla „Rendezvényszervezési feladatok” munkalapja 4. sorában a vonatkozó csomagárat 

úgy kell megadni, hogy a fenti elemek mindegyikét, a rendezvénytechnika működtetéséhez 

szükséges szakembereket, és szállítást is magába foglalja. 

 

A rendezvénysorozat többi elemére/eseményeire vonatkozóan a bútorzat (pl. cateringhez) és 

technika biztosítása nem nyertes Ajánlattevő feladata, azt Megrendelő saját eszközparkból 

biztosítja. 
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1.3. Catering 

 

Nyertes Ajánlattevő feladata az egyes rendezvényekhez kapcsolódóan állófogadás jellegű 

catering szolgáltatás nyújtása Megrendelő igénye szerint - ide értve a szükséges, a létszámnak 

megfelelő eszközök (pl. üveg boros és üdítős poharak, csészék), kellékek és személyzet 

biztosítását is. A bútorzatot Megrendelő biztosítja, kivéve a       felújított Lotz-freskók 

ünnepélyes átadására (amely a 1.2. pontban került részletezésre). 

Az ártáblában a Rendezvényszervezési feladatok munkalapján az egyes catering szolgáltatások 

árát Ft/csomag vagy Ft/fő, vagy Ft/csomag/alkalom egységáron kell megadni, úgy hogy az 

összes költséget, ide értve a szükséges eszközök, kellékek és személyzet biztosítását is 

tartalmazza. 

 

A kávé, tea bekészítés esetében szükséges biztosítani: cukor, édesítő, méz, tej/tejszín, 

laktózmentes változatban is. 

 

1.3.1. "És mégis mozi a Föld!" - Intermédia retrospektív kiállítás megnyitó 

 

Tervezett időpont: 2021.december.14. 

A résztvevők várható létszáma: 80 fő 

Catering:  

● 40 db 0,5 l szénsavmentes ásványvíz 

● 40 db 0,5 l szénsavas ásványvíz  

● 20 üveg minőségi száraz bor (7dl kiszerelésben, vegyesen fehér és vörös, árkategória 

1500-1800 Ft/palack) 

 

1.3.2. „A régi Műcsarnok múltja és jelene” kiállítás megnyitó 

 

Tervezett időpont: 2022. február 15. 

Résztvevők várható létszáma: 80 fő  

Catering:  

● 40 db 0,5 l szénsavmentes,  

● 4     0 db 0,5 l szénsavas ásványvíz  

● 20 üveg minőségi száraz bor (7dl kiszerelésben, vegyesen fehér és vörös, árkategória 

1500-1800 Ft/palack) 
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1.3.3. A felújított Lotz-freskók ünnepélyes átadása  

 

Tervezett időpontja: 2022. február 15. 

A résztvevők várható létszáma: 60 fő  

Catering szolgáltatás fejenként: szendvicsebéd hidegtállal 

● 1 féle nyers zöldségsaláta kétféle öntettel  

● 3 féle majonézes saláta (vegyesen): 15 dkg/adag (mindegyik biztosítása, vendég egyet 

választ) 

● 2 db zöldséges és 2 db húsos falatka 

● 2 db koktélszendvics  

Ital:  

● 0,5 l-es szénsavas és szénsavmentes ásványvíz 

● 2 dl rostos üdítő (kétféle ízesítéssel)  

● 1 csésze kávé vagy 1 csésze tea  

 

1.3.4. Szobrász Tanszék kiállításai (2 alkalommal) 

 

Tervezett időpont: Szobrász mesterek az Epreskertben II. 2022. február 22.  

Tervezett időpont: Szobrász mesterek az Epreskertben III. 2022. április 26. 

A résztvevők várható létszáma alkalmanként: 50 fő  

Catering alkalmanként:  

● 4-4 db (összesen: 8 palack) 2 l-es szénsavas és szénsavmentes ásványvíz  

● 4 üveg 7 dl-es minőségi száraz fehér bor (árkategória 1500-1800 Ft/üveg)  

● 4 üveg 7 dl-es minőségi száraz vörösbor (árkategória 1500-1800 Ft/üveg)  
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1.3.5. Tudományos konferencia a régi műcsarnokról és a Lotz freskókról  

 

Tervezett időpont: 2022. március 11. 

A résztvevők várható létszáma: 25 fő  

Catering szolgáltatás fejenként:  

● 3 db péksütemény: 2 db sós (pl. pogácsa) és 1 db édes (pl. kakaós csiga), ebből 10 % 

gluténmentes 

● 0,5 l szénsavas és szénsavmentes ásványvíz  

● 2dl rostos üdítő (2 féle ízesítéssel) 

● 1 csésze kávé vagy 1 csésze tea (mindegyik biztosítása, vendég egyet választ)  

 

1.3.6. Képeskönyv - Művészi minta - Kincsek és ereklyék a Magyar Képzőművészeti 

Egyetem gyűjteményiből - könyvbemutató 

 

Tervezett időpont: 2022. május 31. 

A résztvevők várható létszáma: 35 fő 

Catering:  

● 4 db 1,5 l-es szénsavas ásványvíz  

● 4 db 1,5 l-es szénsavmentes ásványvíz  

● 3 db pogácsa/fő  

 

Az ártábla Rendezvényszervezési feladatok munkalap 13. sorában az egységárat úgy 

kell megadni, hogy az összes járulékos költséget- szakember, kellékek, kapcsolódó 

szállítás, utómunkák valamint a kiszállási díjat is tartalmazza. 
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2. Gyártási feladatok 

Nyertes Ajánlattevő ellátja Megrendelő igényei alapján a kiállításokhoz kapcsolódó 

kiadványok és egyéb anyagok nyomdai kivitelezési munkálatait, illetve emblémázott 

reklámajándék vonatkozásában a produkciós feladatokat. A kiadványok      nyomdakész 

anyagait (vágójeleket tartalmazó nyomdai pdf), valamint a reklámajándékok emblémázáshoz 

szükséges grafikákat Megrendelő bocsátja nyertes Ajánlattevő részére.  

Nyertes Ajánlattevőnek a gyártással kapcsolatban szállítási feladata nem merül fel, azt 

Megrendelő intézi. A kiadványokra nem vonatkozik a környezetvédelmi termékdíj. 

 

     2.1. Nyomdai feladatok 

 

2.1.1. Kiadvány 1. - Modellállítás kiállítás  

A feladat teljesítése: 2022. február 20 - 2022. március 20. 

A nyomtatás teljesítési határideje: 2022. március 20.  

 

● Méret: 165 x 235 mm 

● Terjedelem: 104 oldal belív + előzék 

● Példányszám: 300 db  

● Papírminőség: 

o borító: Imperial vászon + prég (a gerincméret ismerete utána esetleg szöveg a 

gerincen) Borító: 4 oldal nyomatlan – Cérnafűzött keménytábla, vászontábla 2,0 

mm-es lemezre. Borító 1 prégelve szöveg a gerincen, könyvjelzőszalag, 

oromszegő 

o előzék: 120 gr papír: 

o      belív: Claro Bulk 135 gr/m2 

● Szín: 4+4 szín nyomás  

● Kötészet: cérnafűzött, keménytábla, vászonkötés, prégelve, könyvjelzőszalag, 

oromszegő 
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2.1.2. Kiadvány 2. -  „A régi Műcsarnok múltja és jelene” kiállítás 

A feladat teljesítése: 2022. április 30. 

 

● Méret: 165 x 235 mm 

● Terjedelem: 104 oldal belív + előzék 

● Példányszám: 300 db  

● Papírminőség: 

o borító: Imperial vászon + prég (a gerincméret ismerete utána esetleg szöveg a 

gerincen) Borító: 4 oldal nyomatlan – Cérnafűzött keménytábla, vászontábla 2,0 

mm-es lemezre. Borító 1 prégelve szöveg a gerincen, könyvjelzőszalag, 

oromszegő 

o előzék: 120 g papír: 

o belív: Claro Bulk 135 g/m2 

● Szín: 4+4 szín nyomás  

● Kötészet: cérnafűzött, keménytábla, vászonkötés, prégelve, könyvjelzőszalag, 

oromszegő 

 

2.1.3. Kiadvány 3. - "És mégis mozi a Föld!" - Intermédia retrospektív kiállítás 

A feladat teljesítése:  

● Méret: 165 x 235 mm 

● Terjedelem: 104 oldal belív + előzék 

● Példányszám: 300 db  

● Papírminőség: 

o borító: Imperial vászon + prég (a gerincméret ismerete utána esetleg szöveg a 

gerincen) Borító: 4 oldal nyomatlan – Cérnafűzött keménytábla, vászontábla 2,0 

mm-es lemezre. Borító 1 prégelve szöveg a gerincen, könyvjelzőszalag, 

oromszegő 

o előzék: 120 g papír: 

o belív: Claro Bulk 135 g/m2 

● Szín: 4+4 szín nyomás  

● Kötészet: cérnafűzött, keménytábla, vászonkötés, prégelve, könyvjelzőszalag, 

oromszegő 
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2.1.4. Kiadvány 4. - Képeskönyv - Művészi minta - Kincsek és ereklyék a Magyar 

Képzőművészeti Egyetem gyűjteményiből 

A feladat teljesítése: 2022. május 30. 

● Méret: 230x285 mm 

● Terjedelem: 204+4+8 oldal+tábla, 

●      Példányszám: 200 db  

● Papírminőség:  

o Belív:164 oldal Műnyomó matt 150 g/m2  

o Belív: 40 oldal Munken Lynx 100 g/m2 

o Előzék: 8 oldal nyomatlan, IQ Ofszet 140 g/m2 

o Borító: 4 oldal nyomatlan, Imperial vászon 

● Szín: 4+4  

● Kötészet: cérnafűzés + 2,5-es keménytábla, vásznas borító, egyenes gerinc, vászon      

prégelve, könyvjelző szalag, fehér oromszegő 

 

2.1.5. Egyéb nyomtatási feladatok  

 

"És mégis mozi a Föld!" - Intermédia retrospektív kiállításhoz 

● falszöveg: 2500-3000 leütésnyi kurátori szöveggel, 6x2000 karakteres falszöveg, 

PLOTTEREZÉS A/0 méretben, faliszöveggel  

 

 „A régi Műcsarnok múltja és jelene” kiállításhoz 

● falszöveg: 2500-3000 leütésnyi kurátori szöveggel, 6x2000 karakteres falszöveg, 

PLOTTEREZÉS A/0 méretben, faliszöveggel   

 

A nyertes Ajánlattevő, amennyiben Megrendelő részéről igény merül fel és ezt írásban jelzi, a 

gyártás megkezdése előtt próbanyomatot készít (vagy részvételt biztosít a nyomdai 

gépindulásnál), azt eljuttatja a Megrendelőnek, aki legkésőbb 3 munkanapon belül e-mailen 

visszajelez a nyertes Ajánlattevőnek. A kiadványok nyomtatása ezen esetekben csak akkor 

kezdődhet meg, amikor nyertes Ajánlattevőhöz megérkezik a Megrendelő jóváhagyása.  
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Az ártábla „Gyártási feladatok” munkalapján az árakat úgy kell megadni, hogy az összes 

nyomdai költséget tartalmazza (levilágítás, papírköltség, montírozás, nyomás, kötés, 

hajtogatás, körbevágás, csomagolás).    

2.2. Reklámajándék és ruházat 

 

Nyertes Ajánlattevő feladata az alábbi emblémázott reklámajándékok és ruházat produkciós 

feladatainak ellátása Megrendelő átadott arculata szerint (jelen műszaki leírás Függeléke 

tartalmazza a termékek képeit): 

● Póló, rövid ujjú  

o Termék leírása: 100% fésült pamut. Körkötött fazon, bordás nyakpasszé, 

szalagerősített nyakvonal, 150 g/m2. 

o Termék alapszíne: fehér 

o Mennyiség: 110 db (Méretbeli felosztás: 10 db S, 50 db M, 40 db L, 10 db XL) 

o Emblémázás: 20x20 cm, 4C, két oldalon szitanyomással  

● Női póló, rövid ujjú 

o Termék leírása: 100% fésült pamut. Körkötött fazon, bordás nyakpasszé, 

szalagerősített nyakvonal, 150 g/m2. 

o Termék alapszíne: fehér 

o Mennyiség: 90 db (Méretbeli felosztás: 20 db S, 20 db M, 30 db L, 10 db XL, 

10 db 2XL) 

o Emblémázás: 20x20 cm, 4C, két oldalon szitanyomással  

 

● Kártya pendrive  

o Termék leírása: 16 GB  

o Termék mérete: 85 × 54 × 2 mm 

o Termék alapszíne: fehér 

o Mennyiség: 100 db 

o Emblémázás: 4C, egy oldalon, tamponnyomással  
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● Vászontáska  

o Termék leírása: vászontáska hosszú füllel, 110 g/m2   

o Termék mérete: 38 × 0,1 × 42 cm 

o Termék alapszíne: homok ekrü natúr 

o Mennyiség: 500 db 

o Emblémázás: 20x25cm, 4C nyomással, egy oldalon, szitanyomással  

● Notesz 

o Termék leírása: A/5 -ös jegyzetfüzet színben hozzáillő gumipánttal és 

jelölőszalaggal, 96 lapos (60g/m2). Sima lapok. 

o Termék mérete: 21 × 1,2 × 14,8 cm,  

o Termék alapaszíne: fekete 

o Mennyiség: 200 db 

o Emblémázás: 4C nyomással, egy oldalon, tamponnyomással 

● Toll:  

o Termék leírása: Aluminium golyóstoll gumis bevonattal, érintővel. 

Csomagolása fém tolldoboz. Fekete tollbetéttel. 

o Termék mérete: 3,8 × 1,85 × 17,9 cm  

o Termék alapszíne: szürke 

o Mennyiség: 200 db 

o Emblémázás: lézergravírozással a klipsz mellett, tolltesten 2 helyen 

Az ártábla „Gyártási feladatok” munkalapján a pendrive esetében az árat úgy kell megadni, 

hogy amennyiben a termék Artisjus-díj köteles, úgy a termék ára ezt is tartalmazza.  

A reklámajándéktárgyaknál felsorolt méretek és értékek iránymutatóak, a hozzájuk legközelebb 

álló, a funkcióknak megfelelő termékekkel helyettesíthetők, Megrendelővel történt előzetes 

egyeztetést követően.  
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„A régi Műcsarnok múltja és jelene” című kiállítás tematikájához, valamint a "És mégis mozi 

a Föld!" -Intermédia retrospektív kiállításhoz kapcsolódó katalógusokban várhatóan megjelenő 

fotókhoz kapcsolódó jogdíjak (várhatóan kb. 20 db) az ártáblában nem szereplő, azonban a 

keretösszeget csökkentő tételek. 

 

3. Médiavásárlás 

Nyertes Ajánlattevő Megrendelővel szoros egyeztetésben ellátja az médiatervezési és -vásárlási 

feladatokat, alábbi tervezett részfeladatok mentén a rendezvénysorozathoz kapcsolódóan, 

valamint a „Művészi minta - Kincsek és ereklyék a Magyar Képzőművészeti Egyetem 

gyűjteményiből” című képeskönyv promóciója kapcsán. A szükséges hirdetési kreatívokat 

Megrendelő biztosítja, és adja le a médiumoknak.  

 

Nyertes Ajánlattevő feladatai: 

● médiaterv összeállítása és egyeztetése Megrendelővel  

● az elfogadott médiaterv alapján a médiafelületek foglalása, megrendelése a 

médiatulajdonosoktól 

● a szükséges produkciós lista összeállítása és eljuttatása a Megrendelő erre kijelölt 

kapcsolattartójának 

● lemondások kezelése: lemondás esetén a számlákkal igazolt, ténylegesen felmerült 

költségeket téríti meg a Megrendelő, az adott médium lemondási szabályait figyelembe 

véve. Nyertes Ajánlattevőnek igazolnia kell, hogy a lemondással kapcsolatban időben 

intézkedett, annak érdekében, hogy a lemondási díj a lehető legalacsonyabb legyen. A 

nyertes Ajánlattevő kötelessége csak abban az esetben áll fent, ha a Megrendelő a 

médiatervben szereplő feltételekkel közölte a lemondást. 

● a kampány nyomon követése  

● teljesítésigazolás: nyertes Ajánlattevő köteles minden teljesítés vonatkozásában a 

teljesítést alátámasztó támpéldányokat, illetve a megjelenések dokumentációját átadni 

a Megrendelőnek, ezek hiányában a kampány nem tekinthető teljesítettnek és nem 

kerülhet számlázásra. A számlázás során a nyertes Ajánlattevő köteles csatolni a 

teljesítést igazoló dokumentumokat, az adott kampány lezárása után legkésőbb 30 

nappal 

o online: aktuális PI oldalanként és statisztikák, megjelenések screen shot-ja  
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o közösségi média: részletes statisztikák 

o nyomtatott sajtó: támpéldány bemutatása nyomtatott vagy digitális formátumban 

 

Médiavásárlás a rendezvénysorozathoz kapcsolódóan online felületeken és print 

havilapokban 

 

3.1. Fidelio havilap- print megjelenés 

Méret: ¼ oldal, színes álló hirdetés 

Megjelenések száma: 2 (tervezetten: 2021. decemberi, 2022. januári számokban) 

 

3.2. Artmagazin (havilap) print és online megjelenés 

Print hirdetés:  

Méret: 1/1 (180*230 mm) hirdetés, belső oldalak 

Megjelenések száma: 2 (tervezetten: 2021. januári , 2022 februári számokban) 

 

Online hirdetés: 

Banner hirdetés: a site központi gördülő sávjának (carousel) harmadik képeként 

Méret: 850x550 px 

Időtartam: 2 hét 

Megjelenések száma: 2 (tervezetten: 2021. december, 2022.      február) 

A csomag része: Az események, programok folyamatos ajánlása az Artmagazin Online Ezt 

nézd! címen futó, minden hétfőn megjelenő, heti ajánló rovatában. 

 

3.3.  Új Művészet havilap- print megjelenés 

Méret: B4 hirdetés (321 *241 mm l, min. 300 dpi) 

Megjelenések száma: 1 (tervezetten: 2021. január     ) 
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3.4. Marie Claire: multiplatform csomaggal megjelenés 

● 1 db PR cikk a marieclaire.hu-n. A cikket a Marie Claire 

● 1 db Facebook poszt 

● 1 db Instagram poszt 

●      1 db 1/1 direkt/PR hirdetés – print megjelenés 

Megjelenések száma: 1 (tervezetten: 2022. január) 

 

Képeskönyv promóciója online felületeken 

 

3.5. artmagazin.hu 

Típusa: banner a gördülő képsorban 3.képként 

Hirdetés méretei: szélessége: 850 px, magassága: 550 px 

Fájlformátum: bármilyen kép  

Hirdetés időtartama: 1 hét 

Megjelenés/ ütemezés: 2022. második negyedév, a könyv megjelenését követően 

 

3.6. artportal.hu  

Hirdetés típusa: (készen kapott) PR-cikk Facebook-megosztással        

Hirdetés típusa: banner megjelenés nyitó oldalon (asztali: 640x360 és mobil nézet: 300x250 

pixel) 

Hirdetés időtartama: 1 hét 

Megjelenés/ ütemezés: 2022. második negyedév, a könyv megjelenését követően 
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4.      Előadók, moderátor, egyéb szakemberek 

Nyertes Ajánlattevő feladata a rendezvénysorozatoz kapcsolódóan, Megrendelő által előzetesen 

felkért szakmai előadókkal, szakmai moderátorral történő technikai információcsere és 

adminisztrációs feladatok ellátása magyar illetve angol nyelven.  

 

4.2. Beszélgetés sorozat: Trendek és trendtelenségek a kortárs grafikában  

 

● Tervezett időpontok:  

o 2021. november 15.  

o 2021. december 16. 

● Helyszín: Megrendelő székhelye 

● Előadók száma: 12 fő (alkalmanként 3 meghívott vendég) 

● A beszélgetés tárgya: a grafika kortárs művészeti megjelenése, mennyire trendkövető a 

grafika műfaja, valamint, hogy mit jelent a grafikai gondolkodásmód. 

● A magyar nyelvű beszélgetések alkalmanként 60 - 90 percesek.  

 

Javasolt előadók: 

● Szigeti Árpád  

● Mézes Tünde  

● Koós Gábor 

● Metzing Eszter  

● Molnár Zsolt  

● Gosztola Kitti 

● Iski Kocsis Tibor 
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4.3. A kortárs művészeti beszélgetéssorozathoz szakmai moderátor biztosítása  

 

Tervezett időpontok:  

o 2022. február 10. 

o 2022. március 10. 

o 2022. április12. 

o 2022. május 12. 

● Helyszín: Megrendelő székhelye 

● A magyar nyelvű beszélgetések alkalmanként 60 - 90 percesek. 

● Javasolt szakmai moderátor: Topor Tünde (az Artmagazin, kortárs művészeti folyóirat 

főszerkesztője) 

● Az előadó 4 beszélgetést szervez és moderál az egyetem meghívott oktatóival. 

● A beszélgetések témája: a kortárs művészet oktatásának, kiállításának és gyűjtésének 

aktuális kérdései. 

 

Nyertes Ajánlattevő további feladata a rendezvénysorozathoz és a kapcsolódó egyéb feladatok 

megvalósításához szükséges szakemberek biztosítása Megrendelővel szorosan egyeztetve, az 

alábbiak szerint. 

 

4.4. Teremőr  

 

Nyertes Ajánlattevő feladata továbbá a rendezvénysorozat teljes időtartama alatt a teremőrzés 

biztosítása Megrendelő kiállító termében (Barcsay Terem, cím: 1062 Budapest, Andrássy út 69. 

) az következő paraméterek mentén: hétfő-péntek: 14-19     óra, szombat: 10.00 - 18.00 1 őr 

biztosítása (megnyitók alkalmával két őr), a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően (hatósági 

engedélyhez kötött).  

4.5. Szakfordító 

 

Nyertes Ajánlattevő biztosítja a szakembert a kiállítások falszövegeinek, koncepcióinak, 

kiállítási katalógusok és kiadványok szakfordítási feladatainak ellátására, magyarról angol 

nyelvre, az alábbi részfeladatok szerint: 
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● Kiadvány 1. (Modellállítás kiállítás): magyar szövegek, angol nyelvre (4 x 15.000 - 

20.000n szöveg. A feladat teljesítésének határideje: 2022. február 15. 

 

● Kiadvány 2. („A régi Műcsarnok múltja és jelene” kiállítás): összesen 40000n 

terjedelmű magyar szakszöveg fordítása angol nyelvre, kb. 70 képaláírás (1500 leütés 

terjedelemben/ képcédula). A feladat teljesítési határideje: 2022. március 15. 

 

● Kiadvány 3. ("És mégis mozi a Föld!" - Intermédia retrospektív kiállítás) összesen 

40000 - 50000n terjedelmű magyar nyelvű szöveg angol nyelvre történő szakfordítása. 

A feladat teljesítésének határideje: 2022. március 15. 

 

● Kiadvány 4.  (Művészi minta - Kincsek és ereklyék a Magyar Képzőművészeti 

Egyetem gyűjteményiből) törzsszövegének szakfordítása angol nyelvre, kb. 100.000n 

terjedelemben és a kiállításhoz készülő képaláírások szakfordítása angol nyelvre. 

Feladat teljesítésének határideje: 2022. március 25. 

 

● Szobrász Tanszék kiállításai: Kiállítási koncepciók 1-3 bekezdésből álló sajtószöveg 

fordítása angol nyelvre. 2 kiállítás falszövegeinek, koncepcióinak fordítása angol 

nyelvre, kiállításonként 4000n, összesen: 8000n terjedelemben. A feladatok 

teljesítésének időpontja: 2022. február 20 és április 22. 

 

 

 

 



FÜGGELÉK 

2.2. Reklámajándék és ruházat 

 

 Póló, rövid ujjú   
o Termék leírása: 100% fésült pamut. 

Körkötött fazon, bordás nyakpasszé, 

szalagerősített nyakvonal, 150 g/m2.  
o Termék alapszíne: fehér  
o Mennyiség: 110 db (Méretbeli felosztás: 

10 db S, 50 db M, 40 db L, 10 db XL) 

o Emblémázás: 20x20 cm, 4C, két oldalon 

szitanyomással 

 

 Női póló, rövid ujjú  
o Termék leírása: 100% fésült pamut. 

Körkötött fazon, bordás nyakpasszé, 

szalagerősített nyakvonal, 150 g/m2.  
o Termék alapszíne: fehér  
o Mennyiség: 90 db (Méretbeli felosztás: 20 

db S, 20 db M, 30 db L, 10 db XL, 10 db 

2XL)  

o Emblémázás: 20x20 cm, 4C, két oldalon 

szitanyomással   

 

 Kártya pendrive   
o Termék leírása: 16 GB   
o Termék mérete: 85 × 54 × 2 mm  
o Termék alapszíne: fehér  
o Mennyiség: 100 db  
o Emblémázás: 4C, egy oldalon, tamponnyomással   

 

 Vászontáska  

o Termék leírása: vászontáska hosszú füllel, 110 

g/m2   

o Termék mérete: 38 × 0,1 × 42 cm 

o Termék alapszíne: homok ekrü natúr 

o Mennyiség: 500 db 

o Emblémázás: 20x25cm, 4C nyomással, egy 

oldalon, szitanyomással  

 



 Notesz  

o Termék leírása: A/5 -ös jegyzetfüzet színben 

hozzáillő gumipánttal és jelölőszalaggal, 96 lapos 

(60g/m2). Sima lapok. 

o Termék mérete: 21 × 1,2 × 14,8 cm,  

o Termék alapaszíne: fekete 

o Mennyiség: 200 db 

o Emblémázás: 4C nyomással, egy oldalon, 

tamponnyomással 

 

 

 

 Toll  

o Termék leírása: Aluminium golyóstoll gumis 

bevonattal, érintővel. Csomagolása fém 

tolldoboz. Fekete tollbetéttel. 

o Termék mérete: 3,8 × 1,85 × 17,9 cm  

o Termék alapszíne: szürke 

o Mennyiség: 200 db 

o Emblémázás: lézergravírozással a klipsz 

mellett, tolltesten 2 helyen 

 


