Igazságügyi Minisztérium szerződései 2015. évben

Szerződés tárgya

Ellenérték a szerződés
teljes időtartamára
(nettó, természetes
személyeknél bruttó)

Teljesítés kezdő
dátuma

Teljesítés végdátuma

Megbízási szerződés

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény felülvizsgálatára
vonatkozó észrevételek elemzésére létrehozott munkacsoport tagjaként a
munkacsoport elé kerülő kérdésekhez kapcsolódó szakmai álláspont kifejtése,
valamint részvétel a munkacsoport ülésein.

895 000 Ft

2015.01.01

2015.06.30

Megbízási szerződés

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény felülvizsgálatára
vonatkozó észrevételek elemzésére létrehozott munkacsoport tagjaként a
munkacsoport elé kerülő kérdésekhez kapcsolódó szakmai álláspont kifejtése,
valamint részvétel a munkacsoport ülésein.

895 000 Ft

2015.01.01

2015.06.30

895 000 Ft

2015.01.01

2015.06.30

Sorszám

Szerződő fél

Szerződés típusa

1.

dr. Wellmann György

2.

dr. Pázmándi Kinga

3.

dr. Menyhárd Attila

Megbízási szerződés

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény felülvizsgálatára
vonatkozó észrevételek elemzésére létrehozott munkacsoport tagjaként a
munkacsoport elé kerülő kérdésekhez kapcsolódó szakmai álláspont kifejtése,
valamint részvétel a munkacsoport ülésein.

4.

dr. Leszkoven László

Megbízási szerződés

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény felülvizsgálatára
vonatkozó észrevételek elemzésére létrehozott munkacsoport tagjaként a
munkacsoport elé kerülő kérdésekhez kapcsolódó szakmai álláspont kifejtése,
valamint részvétel a munkacsoport ülésein.

895 000 Ft

2015.01.01

2015.06.30

5.

dr. Lajer Zsolt

Megbízási szerződés

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény felülvizsgálatára
vonatkozó észrevételek elemzésére létrehozott munkacsoport tagjaként a
munkacsoport elé kerülő kérdésekhez kapcsolódó szakmai álláspont kifejtése,
valamint részvétel a munkacsoport ülésein.

895 000 Ft

2015.01.01

2015.06.30

Megbízási szerződés

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény felülvizsgálatára
vonatkozó észrevételek elemzésére létrehozott munkacsoport tagjaként a
munkacsoport elé kerülő kérdésekhez kapcsolódó szakmai álláspont kifejtése,
valamint részvétel a munkacsoport ülésein.

895 000 Ft

2015.01.01

2015.06.30

Megbízási szerződés

Megbízott a Megbízó igénye szerint közreműködik a Megbízó sportnapjainak,
sporteseményeinek szervezésében, különféle sportolási lehetőségeket
tartalmazó tájékoztató anyagok összeállításában. Ennek keretében különösen
kapcsolatot tart a Megbízó alkalmazottainak sportolását biztosító
sportintézményekkel, valamint a tájékoztató anyagok elkészítését végző
grafikai cégekkel.

térítésmentes

2015.01.01

2015.12.31

6.

7.

dr. Csehi Zoltán

Pethe Sára

1. oldal

8.

9.

10.

11.

12.

Megbízási szerződés

Megbízott a Megbízó igénye szerint közreműködik a Megbízó sportnapjainak,
sporteseményeinek szervezésében, különféle sportolási lehetőségeket
tartalmazó tájékoztató anyagok összeállításában. Ennek keretében különösen
kapcsolatot tart a Megbízó alkalmazottainak sportolását biztosító
sportintézményekkel, valamint a tájékoztató anyagok elkészítését végző
grafikai cégekkel.

térítésmentes

2015.01.01

2015.12.31

Megbízási szerződés
módosítása

Megbízott a Megbízó igénye szerint közreműködik a Megbízó sportnapjainak,
sporteseményeinek szervezésében, különféle sportolási lehetőségeket
tartalmazó tájékoztató anyagok összeállításában. Ennek keretében különösen
kapcsolatot tart a Megbízó alkalmazottainak sportolását biztosító
sportintézményekkel, valamint a tájékoztató anyagok elkészítését végző
grafikai cégekkel, és 2016. január 1. napjától ellátja a Megbízó edzőtermének
szakmai felügyeletét.

ua.

ua.

2016.12.31

Megbízási szerződés
módosítása

ua.

ua.

ua.

2017.12.31

Megbízási szerződés

Megbízott a Megbízó igénye szerint közreműködik a Megbízó sportnapjainak,
sporteseményeinek szervezésében, különféle sportolási lehetőségeket
tartalmazó tájékoztató anyagok összeállításában. Ennek keretében különösen
kapcsolatot tart a Megbízó alkalmazottainak sportolását biztosító
sportintézményekkel, valamint a tájékoztató anyagok elkészítését végző
grafikai cégekkel.

térítésmentes

2015.01.01

2015.12.31

Megbízási szerződés
módosítása

Megbízott a Megbízó igénye szerint közreműködik a Megbízó sportnapjainak,
sporteseményeinek szervezésében, különféle sportolási lehetőségeket
tartalmazó tájékoztató anyagok összeállításában. Ennek keretében különösen
kapcsolatot tart a Megbízó alkalmazottainak sportolását biztosító
sportintézményekkel, valamint a tájékoztató anyagok elkészítését végző
grafikai cégekkel, és 2016. január 1. napjától ellátja a Megbízó edzőtermének
szakmai felügyeletét.

ua.

ua.

2016.12.31

Megbízási szerződés
módosítása

ua.

ua.

ua.

2017.12.31

Vállalkozási szerződés

SDX kriptográfiai modul üzemeltetésének támogatása legfeljebb 500 óra
munkaidő keretében a szerződés 1. számú mellékletét képező Szolgáltatások
leírása dokumentum alapján.

6 420 000 Ft

2015.01.01

2015.12.31

Megbízási szerződés

Közreműködés a jogi szakvizsga szervezésével kapcsolatosan felmerült
feladatok szakmai támogatásában, és a jogi szakvizsgáról szóló 5/1991. (IV.
4.) IM rendeletben meghatározott jegyzőkönyvvezetői feladatok ellátása a
Megbízó eseti igénye szerint.

2 805 000 Ft

2015.01.01

2015.12.31

Megbízási szerződés

Közreműködés a jogi szakvizsga szervezésével kapcsolatosan felmerült
feladatok szakmai támogatásában, és a jogi szakvizsgáról szóló 5/1991. (IV.
4.) IM rendeletben meghatározott jegyzőkönyvvezetői feladatok ellátása a
Megbízó eseti igénye szerint.

2 805 000 Ft

2015.01.01

2015.12.31

Bereczky-Balázs Nikoletta

Borzás-Fekete Fanni

E-Group ICT Software
Informatikai Zártkörűen
Működő Részvénytársaság
Benedek-Tihanyi Tímea

Sagáthné Kuji Andrea

2. oldal

13.

Győry-Barcsa Andrea

Megbízási szerződés

Az Igazságügyi Minisztérium kezelésében lévő könyvtári állomány tételes
felülvizsgálata és az ezzel összefüggő nyilvántartási és selejtezéshez
kapcsolódó feladatok elvégzése a Megbízó igénye szerint.

2 160 000 Ft

2015.01.01

2015.06.30

14.

dr. Tóthné Farkas Anna

Megbízási szerződés

Az Igazságügyi Minisztérium kezelésében lévő könyvtári állomány tételes
felülvizsgálata és az ezzel összefüggő nyilvántartási és selejtezéshez
kapcsolódó feladatok elvégzése a Megbízó igénye szerint.

2 160 000 Ft

2015.01.01

2015.06.30

15.

Csizek Tibor

Megbízási szerződés

Az Igazságügyi Minisztérium informatikai rendszerei adatbázisainak
konszolidációjához szükséges koncepció kialakítása, a koordinációs
folyamatok szakértői támogatása, javaslattétel, egyeztetéseken való részvétel.

5 220 000 Ft

2015.01.01

2015.12.31

Megbízási szerződés

A Pénzügyi és Számviteli Főosztály által használt integrált informatikai
rendszerek – a pénzügyi-, és számviteli munkát elősegítő, a tárgyi eszköz
nyilvántartást lehetővé tevő, a bérszámfejtést és adózást kezelő programok –
felhasználói szintű összehangolása, a lekérdezések, adatkinyerések
egyszerűsítésének felmérése, valamint a fejlesztők felé irányuló felhasználói
igények összefoglalása az előzetes és utólagos vezetői ellenőrzések hatékony
működéséhez.

2 340 000 Ft

2015.01.01

2015.12.31

Megbízási szerződés

Megbízó Gazdasági Ügyekért Felelős Helyettes Államtitkári Titkárságának
működésének támogatása: a) részvétel az adminisztratív és szervezési
teendőkben, b) technikai- és irattovábbítási feladatok támogatása, c)
közreműködés az időszakos irattárazási, illetve iratselejtezési feladatokban.

1 881 000 Ft

2015.01.01

2015.06.30

1 872 500 Ft

2015.01.01

2015.07.31

16.

17.

Fricska Andor

Császár Sándorné

18.

Gyömbér Katalin

Megbízási szerződés

A Gazdasági Ügyekért Felelős Helyettes Államtitkári Titkárságának
működésének támogatása: a) részvétel az adminisztratív és szervezési
teendőkben, b) a technikai- és irattovábbítási feladatok támogatása, c)
közreműködés Helyettes Államtitkárságot érintő esetenkénti protokolláris
teendőkben.

19.

Glaser Katalin

Megbízási szerződés

A jogszabálykövetésből eredő informatikai projektek adminisztratív
támogatásának ellátása a Megbízó Céginformációs Osztályán.

3 120 000 Ft

2015.01.01

2015.12.31

Megbízási szerződés

2015.01.01

2015.12.31

Ármány Rozália

Folyamatszervezéssel összefüggő, és folyamatszervezéshez kapcsolódó
tesztelési feladatok ellátása Megbízó Céginformációs Osztályán.

3 120 000 Ft

20.

Megbízási szerződés
módosítása

ua.

6 480 000 Ft

ua.

2016.12.31

Az ügyfelek informatikai támogatása, illetve egyéb felmerülő informatikai és
archiválási feladatok ellátása a Megbízó Céginformációs Osztályán.

3 120 000 Ft

2015.01.01

2015.12.31

3 120 000 Ft

2015.01.01

2015.12.31

2 040 000 Ft

2015.01.01

2015.12.31

21.

Gere Emánuel

Megbízási szerződés

22.

Feketéné Majoros Katalin

Megbízási szerződés

23.

Posta Enikő

Megbízási szerződés

A jogszabálykövetésből eredő informatikai projektek adminisztratív
támogatása a Megbízó Céginformációs Osztályán.
Közreműködés az Igazságügyi Szolgáltatási Főosztályon a 2009–2014. évben
keletkezett iratok rendezésével, valamint az ezzel összefüggő iratmozgatással
járó feladatok ellátásában.

3. oldal

24.

25.

Szolgáltatási szerződés

A Cégbírósági Elektronikus Vagyonfelmérési Rendszer használatához
szükséges titkosító és autentikációs tanúsítványok biztosítása a cégbíróságok
részére.

240 000 Ft

2015.01.01

2015.12.31

Szolgáltatási szerződés
módosítása

ua.

480 000 Ft

ua.

2016.12.31

Megbízási szerződés

Megbízó igénye szerint szakértői részvétel a közigazgatási bírósági
szabályozás előkészítésében.

1 889 766 Ft

2015.01.01

2015.06.30

2 160 000 Ft

2015.01.01

2015.12.31

Microsec zrt.

Medijus Oktató, Tanácsadó és
Szolgáltató Betéti Társaság

26.

dr. Protzner András ügyvéd

Megbízási szerződés

Eljárás a Megbízó, illetve a külföldön tartózkodó kérelmező képviseletében a)
a Gyermekek Jogellenes Külföldre Vitelének Polgári Jogi Vonatkozásairól
szóló, Hágában 1980. október 25. napján kelt, hazánkban az 1986. évi 14. tvr.
által kihirdetett nemzetközi egyezmény, illetve b) az Európai Unió Tanácsa
házassági ügyekben és szülői felelősségre vonatkozó eljárásokban a
joghatóságról, valamint a határozatok elismeréséről és végrehajtásáról szóló
2003. november 27. napján kelt 2201/2003/EK rendelet hatálya alá tartozó
ügyekben a Pesti Központi Kerületi Bíróságon, a Fővárosi Törvényszéken,
valamint a budapesti gyámhivatalokban.

27.

Békési Eszter

Megbízási szerződés

A Megbízó igénye szerint közreműködés a céginformáció szolgáltatás
követelésállományának rögzítésével, nyilvántartásával, kezelésével
kapcsolatos feladatok ellátásában.

3 150 000 Ft

2015.03.01

2016.02.28

Megbízási szerződés

A Megbízó igénye szerint közreműködés a Pénzügyi és Számviteli
Főosztályon az Európai Bizottság által támogatott – különösen az úgynevezett
twinning – projektek vonatkozásában jelentkező, a belföldi és az ideiglenes
külföldi kiküldetésekhez kapcsolódó feladatok ellátásában, különös tekintettel
projektek keretében történő elszámolások magyar és nemzetközi adójogi
előírásoknak történő megfelelésének biztosításában, továbbá közreműködés
a projektek pénzügyi-számviteli adminisztrációjával összefüggő feladatokban.

4 400 000 Ft

2015.02.01

2015.12.31

Megbízási szerződés

A Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm.
rendelet 82. § (8) bekezdés ca) pontjában, valamint a 82. § (8) bekezdés ec)
pontjában meghatározott alaptevékenységének ellátásához kapcsolódóan az
emberi jogok általános gyakorlata tárgyban tanácsadás nyújtása a Megbízó
részére és igénye szerint. Ennek keretében Megbízott feladata különösen az
alábbiakra terjed ki: - az alapjogok nemzetközi és nemzeti jogban való
megjelenítésével kapcsolatos tanácsadás; - az Emberi Jogok Európai
Bírósága joggyakorlatának nyomon követése és elemzése; - az EU
tagállamok joggyakorlatának és jogszabályainak kutatása, elemzése.

7 440 000 Ft

2015.01.01

2015.12.31

Megbízási szerződés
módosítása

ua.

11 160 000 Ft

ua.

2016.06.30

28.

29.

Besze Anett

Christine Simonart

4. oldal

30.

31.

Megbízási szerződés

Megbízó igénye szerint közreműködik a Pénzügyi és Számviteli Főosztályon
az Európai Bizottság által támogatott – különösen az úgynevezett twinning –
projektek vonatkozásában pályázatfigyelési, menedzsment és jogi
tanácsadási feladatok ellátásában, segíti a projektekkel kapcsolatos
szerződések véleményezését, valamint figyelemmel kíséri a kapcsolódó
joganyagot.

1 920 000 Ft

2015.02.01

2015.06.30

Megbízási szerződés
megszüntetése

Felek a szerződést 2015. február 28. napjával közös megegyezéssel
megszüntették.

384 000 Ft

ua.

2015.02.28

Megbízási szerződés

Projektmenedzsmenti feladatok elvégzése a Megbízó részvételével zajló
nemzetközi konferenciák – különösen a „Párbeszéd és identitás” konferencia
projekt (2015. április 23-24.) – szervezésében, elő- és utómunkálatainak
(tervezés, szervezés, menedzsment) koordinálásában.

3 240 000 Ft

2015.01.01

2015.12.31

Megbízási szerződés
módosítása

Megbízó 2016. január 1. napjától megbízza a Megbízottat
projektmenedzsmenti feladatok ellátásával, amely keretében a Megbízott
különösen a 2016 tavaszára tervezett alkotmányos és nyelvi identitás
nemzetközi konferencia programjának kialakításában, az előadók
meghívásában és a rendezvény szervezésében, az elő- és utómunkálatokban,
valamint a 2016. április-október időszakban az Alaptörvény ötödik
évfordulójára tervezett nemzeti rendezvénysorozat (konferenciák, egyéb
ünnepi ülések, rendezvények) koncepciójának és tényleges programjának
kialakításában és a rendezvények szervezésében, az elő- és
utómunkálatokban működik közre.

6 480 000 Ft

ua.

2016.12.31

4 200 000 Ft
(adómentes)

2015.02.01

2016.01.31

dr. Vincze Géza Mihály

dr. Sulyok Márton

32.

Véssey Endre egyéni
vállalkozó

Vállalkozási és felhasználási
keretszerződés

Megrendelő eseti igénye szerint elkészíti az igazságügyi miniszter és a
minisztérium többi vezetőjének (államtitkárok, helyettes-államtitkárok,
miniszteri biztosok) részvételével zajló események fotódokumentációját, a
Megrendelő igénye szerint portréfotók, épületfotók elkészítését, és azt a
megfelelő digitális utómunkálatok elvégzése után Megrendelő rendelkezésére
bocsátja, az elkészítéstől számított 24 órán belül a Megrendelő által megadott
e-mail címre, a Megrendelő igénye szerinti méretben, illetve formátumban és
felbontásban.

33.

EURO ONE Számítástechnikai
Zrt.

Egyedi szerződés

Központosított keret-megállapodásos közbeszerzési eljárás 2. része
eredményeként a keretmegállapodás tárgyát képező szolgáltatásokra
vonatkozó beszerzési igény megvalósítása: Az Igazságügyi Minisztérium
ágazati kiszolgálói és tárolói szakértői támogatásának beszerzése.

2 012 000 Ft

2015.02.20

2016.02.19

34.

NISZ Nemzeti
Infokommunikációs Szolgáltató
Zrt.

Előfizetői szerződés

Időbélyegzés szolgáltatás nyújtása.

1 000 Ft havonta,
továbbá a tényleges
felhasználás alapján
tranzakciós díj

2015.01.12

2017.01.11

35.

NISZ Nemzeti
Infokommunikációs Szolgáltató
Zrt.

Előfizetői szerződés

Elektronikus aláírással kapcsolatos minősített hitelesítési szolgáltatás
nyújtása.

9 540 Ft

2015.01.12

2017.01.11

5. oldal

36.

Bethlen Gábor Alapkezelő
Közhasznú Nonprofit
Zártkörűen Működő
Részvénytársaság

Bérleti szerződés

A 1014 Budapest, Szentháromság tér 6. szám alatt levő ingatlan szerződés 1.
számú mellékletében felsorolt helyiségeinek bérbe vétele, összesen 252,89
m2 alapterületen az Egységes Szabadalmi Bíróság képzési központjának
elhelyezése érdekében.

801 125 Ft
havonta

2015.01.01

2015.12.31

Bérleti szerződés módosítása

ua.

849 600 Ft
havonta

ua.

ua.

900 000 Ft

2015.01.01

2015.06.30

37.

Komunáldata
Számítástechnikai Fejlesztő és
Szolgáltató Kft.

Vállalkozási és felhasználási
szerződés

A hagyatéki eljárás egyes cselekményeiről szóló 29/2010. (XII. 31.) KIM
rendelet 2. §-a alapján, a rendelet 1. számú melléklete szerinti
adattartalommal a www.kormany.hu honlapon közzétett hagyatéki leltár
elkészítéséhez kitöltendő nyomtatvány egységes kezelésére alkalmas szoftver
(a továbbiakban: szoftver) üzemeltetési támogatása, ennek keretén belül
különösen a következő feladatok ellátása: a) a szoftver folyamatos fejlesztése
a Megrendelő igénye szerint, a fejlesztés dokumentációjának elkészítése; b) a
jogszabályváltozások miatt szükségessé váló szoftver- és dokumentáció
korrekció végrehajtása; c) ügyfélszolgálat fenntartása.

38.

Semmelweis Egyetem
Kútvölgyi Klinikai Tömb

Megbízási szerződés

Megbízó részére foglalkozás-egészségügyi alapszolgáltatás és a szerződés
melléklete szerinti szűrővizsgálatok nyújtása.

bruttó 204 250 Ft

2015.01.01

2015.12.31

39.

Országos Rendőrfőkapitányság

Megállapodás

Az IM, mint Szolgáltató a cégnyilvántartásban szereplő adatokat szolgáltatja
az ORFK, mint Felhasználó részére a megállapodásban foglalt feltételek
szerint. Az elektronikus hálózat használatával járó költségeket a Felhasználó
a Szolgáltató részére megtéríti.

térítésmentes

2015.01.01

2015.12.31

538 088 Ft

2015.03.01

2015.06.30

ua.

ua.

ua.

ua.

1 345 220 Ft

ua.

2015.12.31

ua.

1 599 092 Ft

ua.

ua.

ua.

2 913 968 Ft

ua.

2016.06.30

ua.

4 228 844 Ft

ua.

2016.12.31

ua.

5 543 720 Ft

ua.

2017.06.30

Megbízási szerződés

A Megbízó igénye szerint közreműködés a céginformáció szolgáltatás
követelésállományának rögzítésével, nyilvántartásával, kezelésével
kapcsolatos feladatok ellátásában.

1 800 000 Ft

2015.03.01

2015.12.31

Megbízási szerződés
módosítása

A Megbízott 2015. május 15. napjától 2016. augusztus 31. napjáig
közreműködik a Minisztérium hatáskörébe tartozó, az Európai Unió
finanszírozásával megvalósuló projektek pénzügyi és számviteli koordinációs
feladatainak ellátásában.

8 200 000 Ft

ua.

2016.08.31

Megbízási szerződés

Az Alaptörvény német nyelvű fordításának anyanyelvi szuperlektorálása
(felülvizsgálata).

170 000 Ft

2015.02.27

2015.03.04

Megbízási szerződés

40.

41.

42.

Urbán Magdolna

Megbízási szerződés
módosítása
Megbízási szerződés
módosítása
Megbízási szerződés
módosítása
Megbízási szerződés
módosítása
Megbízási szerződés
módosítása
Megbízási szerződés
módosítása

Albert Etelka Borbála

dr. Vincze Attila

A Megbízó által meghatározott nyitvatartási időben kialakított
gyermekmegőrzőben gyermekfelügyeleti-, készségfejlesztési-,
programszervezési- és adminisztrációs feladatok ellátása.
Felek módosították a havi beszámoló elkészítésére vonatkozó
rendelkezéseket.

6. oldal

43.

Samantha Joy Cheesman

Megbízási szerződés

44.

Demeter Márton

Vállalkozási szerződés

45.

dr. Beczner Attila

Megbízási szerződés

46.

QUERCUSTAX Könyvvizsgáló
és Adótanácsadó Korlátolt
Felelősségű Társaság

Az Alaptörvény angol nyelvű fordításának anyanyelvi szuperlektorálása
(felülvizsgálata).
Megrendelő által rendelkezésre bocsátott adatok feldolgozása, az ehhez
kapcsolódó adatrögzítéssel és adatösszesítéssel összefüggő feladatok
elvégzése.

170 000 Ft

2015.03.09

2015.03.14

200 000 Ft

2015.03.24

2015.04.10

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény felülvizsgálatával
összefüggésben írásbeli szakmai anyagok és tanulmányok készítése a
Megbízó által meghatározott kérdésekben.

650 000 Ft

2015.02.20

2015.05.15

Megbízási szerződés

A Megbízó Fejezeti költségvetése vonatkozásában a számviteli tevékenység
szabályosságának támogatása érdekében számviteli tanácsadás a Megbízó
igénye szerint, ideértve a külső és belső ellenőrző szervezetek eljárása során
a Megbízó Költségvetési Főosztálya részére nyújtott szakmai segítséget is.

7 000 000 Ft

2015.01.13

2016.03.31

7 000 000 Ft

2015.01.13

2016.03.31

47.

QUERCUSTAX Könyvvizsgáló
és Adótanácsadó Korlátolt
Felelősségű Társaság

Megbízási szerződés

A Megbízó Igazgatási költségvetése vonatkozásában a számviteli
tevékenység szabályosságának támogatása érdekében számviteli tanácsadás
a Megbízó igénye szerint. A Megbízott feladata különösen az alábbiakra terjed
ki: a) a Megbízó számviteli szabályzatainak véleményezése, b) szokásostól
eltérő gazdasági események számviteli elszámolásával kapcsolatos
tanácsadás, c) döntéselőkészítés szakmai kontrolljának biztosítása érdekében
a Megbízó által készített gazdasági számítások véleményezése, illetve a
különböző gazdasági döntések számviteli és adózási vonatkozásainak
vizsgálata, d) adózással kapcsolatos ügyekben véleménynyilvánítás,
tanácsadás, e) konzultációk tartása.

48.

Cartesio Oktató és Szolgáltató
Betéti Társaság

Megbízási szerződés

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény felülvizsgálatával
összefüggésben írásbeli szakmai anyagok és tanulmányok készítése a
Megbízó által meghatározott kérdésekben.

500 000 Ft

2015.03.25

2015.05.15

49.

NISZ Nemzeti
Infokommunikációs Szolgáltató
Zrt.

Megbízási szerződés

A Magyar Bírósági Végrehajtói Kamara számítástechnikai rendszereinek
átvilágítása a szerződés 1. számú mellékletében foglalt feladatleírás alapján
és az átvilágítás alapján írásos összefoglaló jelentés készítése a Megbízó
részére.

5 600 000 Ft

2015.03.18

2015.04.30

Megbízási szerződés

A Magyar Bírósági Végrehajtói Kamara számviteli és jogi átvizsgálásáról
készített összefoglaló jelentések büntetőjogi szempontból történő áttekintése.
Megbízott feladata annak kiértékelése, hogy a jelentésekben foglalt tényeknek
van-e büntetőjogi relevanciája, illetve büntetőjogi relevanciával bíró tények
azonosítása esetén javaslattétel a szükséges intézkedések megtétele
érdekében.

300 000 Ft

2015.03.20

2015.03.27

térítésmentes

2015.03.18

2015.03.23

600 000 Ft

2015.02.20

2015.05.15

50.

Békés Ügyvédi Iroda

51.

Nemzeti Média- és Hírközlési
Hatóság

Megállapodás

Az IM, mint Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő
Szolgálat a 2010., 2011., 2012., 2013-as évekre vonatkozólag az Elektronikus
Beszámoló Rendszerben tárolt összes adatot térítésmentesen átadja a
Felhasználó részére a megállapodásban foglalt feltételek szerint.

52.

dr. Halász Judit ügyvéd

Megbízási szerződés

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény felülvizsgálatával
összefüggésben írásbeli szakmai anyagok és tanulmányok készítése a
Megbízó által meghatározott kérdésekben.

7. oldal

53.

Gyollai Ügyvédi Iroda

Megbízási szerződés

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény felülvizsgálatával
összefüggésben írásbeli szakmai anyagok és tanulmányok készítése a
Megbízó által meghatározott kérdésekben.

600 000 Ft

2015.02.20

2015.05.15

54.

Országgyűlés Hivatala,
Közgyűjteményi és
Közművelődési Igazgatóság

Vállalkozási szerződés

Az Országgyűlési Könyvtár állományában megtalálható külföldi folyóiratok
tartalomjegyzékének másolatának megküldése elektronikus formátumban, és
eseti jelleggel a Megrendelő által kiválasztott cikkek megküldése elektronikus
formátumban, havonta legfeljebb 100 oldal terjedelemben.

15 748 Ft
havonta

2015.02.09

Határozatlan

Megbízási szerződés

Közreműködés az EKOP-1.1.4-2013-2013-0001 azonosító számú,
„Központosított Kormányzati Informatikai Rendszer kiterjesztése (KKIR2)”
című kiemelt projekthez kapcsolódó egyes koordinációs feladatok ellátásában,
valamint tanácsadási feladatok ellátása.

600 000 Ft

2015.03.15

2015.06.30

Megbízási szerződés
módosítása

ua.

750 000 Ft

ua.

2015.07.31

55.

FERN 7 Szolgáltató és
Kereskedelmi Bt.

56.

Microsec Számítástechnikai
Fejlesztő Zrt.

Szolgáltatási
szerződés/megállapodás

Szoftveres minősített Bronz típusú automata aláíró tanúsítvány kibocsátása
és fenntartása, valamint a tanúsítványhoz tartozó aláíró kulcs HSM eszközben
történő tárolása.

260 000 Ft

2015.03.18

2016.03.17

57.

dr. Rácz Margit egyéni
vállalkozó

Vállalkozási szerződés

Az Emberi Jogok Európai Bíróságához a Kormányképviselet által benyújtandó
beadványok, észrevételek angol szaknyelvi fordítása, lektorálása.

5 880 000 Ft
(adómentes)

2015.03.03

2016.01.31

58.

S&T Consulting Hungary
Rendszerintegrációs &
Technológiaátadási Kft.

Szállítási szerződés

Központosított keret-megállapodásos közbeszerzési eljárás 2. része
eredményeként a keretmegállapodás tárgyát képező szolgáltatásokra
vonatkozó beszerzési igény megvalósítása: A KIM részére ágazati rendszerek
vírusvédelmi szoftver licenc beszerzése.

358 020 Ft

2015.04.03

2015.04.13

24 300 000 Ft

2015.04.10

2015.04.30

7 995 000 Ft

2015.03.20

2015.12.31

6 500 Ft
havonta

2015.03.31

2017.03.31

550 000 Ft

2015.03.27

2015.05.15

59.

WSH Számítástechnikai
Oktató és Szolgáltató Kft.

Vállalkozási és felhasználási
szerződés

Az EKOP 1.1.4 azonosító jelű, „Központosított Kormányzati Informatikai
Rendszer kiterjesztése (KKIR2)” című kiemelt projektet keretében az Ebeszámoló rendszer technológiai frissítési feladatainak elvégzése a szerződés
1. számú melléklet szerinti műszaki leírásban meghatározottak szerint,
továbbá a műszaki leírásban meghatározott telepítő csomagok, és
dokumentáció elkészítése, majd ezeknek a Megrendelő rendelkezésre
bocsátása.

60.

GriffSoft Informatikai Zrt.

Vállalkozási szerződés

Központosított keret-megállapodásos közbeszerzési eljárás 2. része
eredményeként a keretmegállapodás tárgyát képező szolgáltatásokra
vonatkozó beszerzési igény megvalósítása: Az Elektronikus Mérlegbeszámoló
Rendszer Forrás-SQL CKT pénzügyi moduljának üzemeltetési támogatása.

61.

Magyar Telekom Nyrt.

Előfizetői szerződés

62.

dr. Kecskés András

Megbízási szerződés

63.

NISZ Nemzeti
Infokommunikációs Szolgáltató
Zrt.

Szolgáltatási megállapodás

A szerződésben rögzített eszközök használatának biztosítása és a
rendeltetésszerű használat támogatása.

2 338 149 Ft

2015.04.13

Határozatlan

Vállalkozási keretszerződés

A Megrendelő feladatainak ellátásához szükséges nyomdai feladatok
elvégzése eseti megrendelések szerint.

eseti megrendelések
szerint

2015.04.20

2018.12.31

64.

Magyar Közlöny Lap- és
Könyvkiadó Korlátolt
Felelősségű Társaság

Internetszolgáltatás informatikai távfelügyeleti feladatok ellátásához 24
hónapra.
A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény felülvizsgálatával
összefüggésben írásbeli szakmai anyagok és tanulmányok készítése a
Megbízó által meghatározott kérdésekben.

8. oldal

64.

Magyar Közlöny Lap- és
Könyvkiadó Korlátolt
Felelősségű Társaság

Vállalkozási keretszerződés
módosítása

Az igazságügyi miniszter felelősségi körébe tartozó feladatok ellátásához
szükséges nyomdai, valamint az igazságügyi miniszter felelősségi körébe
tartozó - különösen tudományos és kodifikációs tartamú, ismeretterjesztő
jellegű - lap- és könyvkiadási feladatok elvégzése eseti megrendelések
szerint.

ua.

ua.

ua.

9 920 000 Ft

2015.04.30

2015.06.30

66.

WSH Számítástechnikai
Oktató és Szolgáltató Kft.

Vállalkozási és felhasználási
szerződés

Az EKOP 1.1.4 azonosító jelű, „Központosított Kormányzati Informatikai
Rendszer kiterjesztése (KKIR2)” című kiemelt projektet keretében az Ebeküldés funkcióbővítési feladatainak ellátása a szerződés 1. számú
melléklete szerinti műszaki leírásban meghatározottak szerint, továbbá a
műszaki leírásban meghatározott telepítő csomagok, és dokumentáció
elkészítése, majd ezeknek a Megrendelő rendelkezésre bocsátása.

67.

dr. Rácz Margit egyéni
vállalkozó

Vállalkozási szerződés

A „Language Training in the Field of Judicial Cooperation in Criminal Matters
in the EU” (JUST/2013/JPEN/AG/4603) projekt keretében elkészített
szószedet nyelvi lektorálása, valamint az angol nyelvű kifejezések magyarra
történő fordítása.

1 100 EUR
(adómentes)

2015.04.20

2015.04.20

68.

Sánta Kristóf

Haszonkölcsön szerződés

Képzőművészeti alkotások bemutatása a Minisztérium által használt
épületben.

térítésmentes

2015.02.11

A képzőművészeti
alkotások 2 hónapos
időtartamban kerülnek
bemutatásra.

Megbízási és felhasználási
szerződés

Az igazságügyi szakértői köztestület szabályozásával kapcsolatos kodifikációs
munka támogatása érdekében az alábbi feladatok ellátása:
a) közreműködés a szakértői koncepció és kodifikáció előkészítésében jogi
tanácsadás nyújtásával és személyes konzultációkon történő részvétellel a
Megbízó igénye szerint,
b) a Megbízó által létrehozott munkacsoport elnökének eseti iránymutatása
alapján legfeljebb öt tanulmány, úgynevezett minikoncepció elkészítése és a
Megbízó rendelkezésére bocsátása.

1 550 000 Ft

2015.04.01

2015.12.31

Megbízási szerződés

Szakmai támogatás nyújtása háttéranyagok, elemzések készítésével, szakmai
tanácsadással az új Polgári Perrendtartás előkészítése során a Miniszteri
Kabinet munkatársai, az igazságügyi és magánjogi jogalkotásért felelős
helyettes államtitkár, valamint dr. Wopera Zsuzsanna miniszteri biztos
részére.

450 000 Ft

2015.05.12

2015.08.12

Megbízási szerződés

Szakmai támogatás nyújtása háttéranyagok, elemzések készítésével, szakmai
tanácsadással az új Polgári Perrendtartás előkészítése során a Miniszteri
Kabinet munkatársai, az igazságügyi és magánjogi jogalkotásért felelős
helyettes államtitkár, valamint dr. Wopera Zsuzsanna miniszteri biztos
részére.

450 000 Ft

2015.05.12

2015.08.12

Megbízási szerződés

Szakmai támogatás nyújtása háttéranyagok, elemzések készítésével, szakmai
tanácsadással az új Polgári Perrendtartás előkészítése során a Miniszteri
Kabinet munkatársai, az igazságügyi és magánjogi jogalkotásért felelős
helyettes államtitkár, valamint dr. Wopera Zsuzsanna miniszteri biztos
részére.

450 000 Ft

2015.05.12

2015.08.12

69.

70.

71.

72.

Gáts Ügyvédi Iroda

dr. Vasady Loránt

dr. Köblös Adél

dr. Udvary Sándor Tibor

9. oldal

73.

74.

75.

dr. Csillám Katalin

Martonovics Bernadett

dr. Kiss-Kondás Eszter

Megbízási szerződés

Szakmai támogatás nyújtása háttéranyagok, elemzések készítésével, szakmai
tanácsadással az új Polgári Perrendtartás előkészítése során a Miniszteri
Kabinet munkatársai, az igazságügyi és magánjogi jogalkotásért felelős
helyettes államtitkár, valamint dr. Wopera Zsuzsanna miniszteri biztos
részére.

450 000 Ft

2015.05.12

2015.08.12

Megbízási szerződés

A bírósági végrehatásra vonatkozó jogszabályok újrakodifikálása során
támogatás nyújtása a Miniszteri Kabinet munkatársai, az igazságügyi és
magánjogi jogalkotásért felelős helyettes államtitkár, valamint dr. Szekér Judit
miniszteri biztos részére háttéranyagok, elemzések készítésével és szakmai
tanácsadás nyújtásával.

200 000 Ft

2015.05.22

2015.06.22

Megbízási szerződés

Szakmai támogatás nyújtása háttéranyagok, elemzések készítésével, szakmai
tanácsadással az új Polgári Perrendtartás előkészítése során a Miniszteri
Kabinet munkatársai, az igazságügyi és magánjogi jogalkotásért felelős
helyettes államtitkár, valamint dr. Wopera Zsuzsanna miniszteri biztos
részére.

90 000 Ft

2015.05.13

2015.08.13

90 000 Ft

2015.05.13

2015.08.13

76.

dr. Tóth Barbara

Megbízási szerződés

Szakmai támogatás nyújtása háttéranyagok, elemzések készítésével, szakmai
tanácsadással az új Polgári Perrendtartás előkészítése során a Miniszteri
Kabinet munkatársai, az igazságügyi és magánjogi jogalkotásért felelős
helyettes államtitkár, valamint dr. Wopera Zsuzsanna miniszteri biztos
részére.

77.

dr. Békés Ádám

Megbízási szerződés

Jogi tanácsadás keretében az új büntetőeljárásjogi kódex normaszövege
kialakításának elvi megalapozása tárgyában jogi szakértői tevékenység
végzése a Megbízó igénye szerint.

2 400 000 Ft

2015.05.15

2016.05.14

2 400 000 Ft

2015.05.15

2016.05.14

78.

Prof. Dr. Blaskó Béla

Felhasználási szerződés

Jogi tanácsadás keretében az új büntetőeljárásjogi kódex normaszövege
kialakításának elvi megalapozásának kidolgozásához kapcsolódóan a
Felhasználó által esetileg meghatározott kérdéskörben jogi elemzések
készítése tanulmány formájában és azok a Felhasználó rendelkezésére
bocsátása.

79.

dr. Elek Balázs

Megbízási szerződés

Jogi tanácsadás keretében az új büntetőeljárásjogi kódex normaszövege
kialakításának elvi megalapozása tárgyában végzett tudományos jogi
szakértői tevékenység a Megbízó igénye szerint.

2 400 000 Ft

2015.05.15

2016.05.14

80.

dr. Herke Csongor

Megbízási szerződés

Jogi tanácsadás keretében az új büntetőeljárásjogi kódex normaszövege
kialakításának elvi megalapozása tárgyában végezett jogi szakértői
tevékenység a Megbízó igénye szerint.

2 400 000 Ft

2015.05.15

2016.05.14

81.

dr. Ibolya Tibor

Megbízási szerződés

Jogi tanácsadás keretében az új büntetőeljárásjogi kódex normaszövege
kialakításának elvi megalapozása tárgyában tudományos jogi szakértői
tevékenység végzése a Megbízó igénye szerint.

2 400 000 Ft

2015.05.15

2016.05.14

82.

Skultétiné Vőneki Zsuzsanna

Vállalkozási szerződés

A Vladár Gábor tiszteletére kiadásra kerülő emlékkötet elkészítéséhez
kapcsolódóan az akadémiai székfoglaló, a honoris causa doktorráavatás,
valamint levelezési anyag begépelése, és szövegszerkesztése.

105 000 Ft

2015.06.04

2015.06.30

10. oldal

83.

84.

85.

86.

87.

Megbízási szerződés

Szakértőként való közreműködés a hazai jogászképzés áttekintésével
kapcsolatos feladatok ellátásában, amelynek keretében a feladatok az
alábbiak: a) a hazai jogtudományi és jogi felsőoktatási intézmények
helyzetének elemzése a Megbízó által meghatározott szempontok szerint
gyűjtött információk alapján, b) közreműködés a kormány szakpolitikai
céljaihoz illeszkedő jogtudományi kutatásokat elősegítő pályázati rendszer
kidolgozásában, c) részvétel a jogászi hivatásrendek képzési igényeinek
feltárásában és összegyűjtésében, d) javaslattétel az összegyűjtött
tapasztalatok alapján a jogi szakvizsga rendszer fejlesztésére, e)
kapcsolattartás a javaslatok kidolgozásával kapcsolatban a jogi hivatásrendek
képző szervezeteivel, a jogtudományi és jogi felsőoktatási intézményekkel.

2 625 000 Ft

2015.05.15

2015.12.31

Megbízási szerződés
megszüntetése

Felek a szerződést 2015.szeptember 30. napjával közös megegyezéssel
megszüntették.

1 575 000 Ft

ua.

2015.09.30

Haszonkölcsön

Képzőművészeti alkotások bemutatása a Minisztérium által használt
épületben.

térítésmentes

2015.05.21

A képzőművészeti
alkotások 2 hónapos
időtartamban kerülnek
bemutatásra.

Megbízási és felhasználási
szerződés

A „Mediáció a jogellenes gyermekelviteli ügyekben - békés út a gyermekek
érdekében” (Mediation in unlawful international child abduction cases – an
amicable solution in the interest of childen) című, JUST/2013/JCIV/AG/4687
számú projekt keretén belül alábbi feladatok ellátása: a) a mediáció
alkalmazásának elősegítése érdekében részvétel a projekttel kapcsolatosan
létrehozott szakértői csoport munkájában b) a mediátorok és más
szakemberek részére készülő kézikönyv elkészítése, és a Megbízó részére
történő átadása.

2 172 EUR

2015.06.04

2015.06.10

Megbízási szerződés

A Megbízó igénye szerint az alábbi feladatok ellátása: - az Igazságügyi
Minisztérium Fontes Iuris című szakmai folyóirata olvasószerkesztői
munkájának ellátása, - az Igazságügyi Minisztérium történetét feldolgozó
kiadvány szerkesztésében történő részvétel, - az Igazságügyi Minisztérium
1945-től 1990-ig tartó történetére vonatkozó bibliográfia összeállítása,
kapcsolódó könyvtári kutatások elvégzése.

2 958 912 Ft

2015.06.01

2016.05.31

Megbízási szerződés
módosítása

A Megbízott feladata kiegészül az alábbiakkal: 2016. június 01. napjától 2017.
május 31. napjáig : - az Igazságügyi Minisztérium Fontes Iuris című szakmai
folyóirata olvasószerkesztői munkájának ellátása, - az igazságügyi miniszter
előadásaihoz, beszédeihez bibliográfiai kutatások, témagyűjtés, könyvtári
kutatómunka.

5 917 824 Ft

ua.

2017.12.31

Megbízási szerződés

Az Igazságügyi Minisztérium által, a Francia Igazságügyi Minisztérium
együttműködésével indított "Mediáció a jogellenes gyermekelviteli ügyekben békés út a gyermekek érdekében" című projektben az alábbi feladatok
ellátása: a) részvétel a projekt záró konferenciájának megszervezésében, b)
részvétel a projekt végrehajtásában, koordinálásában, pénzügyi elszámolással
kapcsolatos feladatok ellátásában.

1 000 EUR

2015.06.10

2015.06.20

dr. Gellén Márton

Vető Orsolya Lia

Dr. Gyengéné dr. Nagy Mária

dr. Pintér Katalin

Gyebnár Ágnes

11. oldal

88.

89.

90.

91.

92.

93.

94.

95.

Megbízási szerződés

A Megbízó igénye szerint közreműködés a Megbízó által 2014. december 31.
napját megelőzően nyújtott költségvetési támogatások elszámolásának
ellenőrzéséhez kapcsolódó iratanyagok mozgatásában, az iratrendezéshez
kapcsolódó feladatok ellátásában.

802 500 Ft

2015.08.01

2015.10.31

Megbízási szerződés
módosítása

ua.

1 337 500 Ft

ua.

2015.12.31

Megbízási szerződés

A Megbízó igénye szerint közreműködés a Megbízó által 2014. december 31.
napját megelőzően nyújtott költségvetési támogatások elszámolásának
ellenőrzéséhez kapcsolódó iratanyagok mozgatásában, az iratrendezéshez
kapcsolódó feladatok ellátásában.

940 500 Ft

2015.07.01

2015.09.30

Megbízási szerződés
módosítása

ua.

1 881 000 Ft

ua.

2015.12.31

Egyedi szolgáltatási
megállapodás

Kormányzati Felhő szolgáltatás keretei között igénybe vehető információtechnológiai szolgáltatások nyújtása a szerződésben rögzítettek szerint.

5 679 121 Ft
keretösszeg

2015.06.24

2015.12.31

Egyedi szolgáltatási
megállapodás módosítása

ua.

ua.

ua.

2016.12.31

Megbízási szerződés

Szakmai támogatás nyújtása háttéranyagok, elemzések készítésével, szakmai
tanácsadással az új Polgári Perrendtartás előkészítése során a Miniszteri
Kabinet munkatársai, az igazságügyi és magánjogi jogalkotásért felelős
helyettes államtitkár, valamint dr. Wopera Zsuzsanna miniszteri biztos
részére.

450 000 Ft

2015.05.12

2015.08.12

Vállalkozási szerződés

Az Igazságügyi Minisztérium történetét feldolgozó kiadványhoz kapcsolódóan
az alábbi feladatok elvégzése: a) a kiadvány előkészítésével és
szerkesztésével kapcsolatos feladatok elvégzése, b) a Minisztérium 19451990 közötti iratainak áttekintését, levéltári iratfeltárás elvégzése, c) az iratok
strukturált irattári feldolgozása.

900 000 Ft

2015.06.03

2015.09.20

Vállalkozási szerződés

A Vladár Gábor tiszteletére kiadásra kerülő emlékkötet elkészítéséhez
kapcsolódóan az alábbi feladatok elvégzése: a) az emlékkötet
szerkesztésével kapcsolatos feladatok elvégzése, b) szükség szerint az
Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltárban levéltári anyag gyűjtése, c)
kézirat digitális formában történő átadása a Megrendelő részére, d)
javaslattétel a kötet illusztrációira.

600 000 Ft

2015.06.03

2015.09.01

Megbízási szerződés

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény felülvizsgálatához
kapcsolódóan jogi tanácsadás keretében az alábbi feladatok ellátása: írásbeli szakmai anyagok és tanulmányok készítése a Megbízó által
meghatározott kérdésekben, valamint - részvétel a jogszabálytervezetek
véleményezésében a Megbízó igénye szerint.

1 500 000 Ft

2015.06.15

2015.09.15

Megbízási szerződés

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény felülvizsgálatához
kapcsolódóan jogi tanácsadás keretében az alábbi feladatok ellátása: írásbeli szakmai anyagok és tanulmányok készítése a Megbízó által
meghatározott kérdésekben, valamint - részvétel a jogszabálytervezetek
véleményezésében a Megbízó igénye szerint.

1 500 000 Ft

2015.06.15

2015.09.15

Rausz Norbert

Császár Sándor

NISZ Nemzeti
Infokommunikációs Szolgáltató
Zrt.

Wallacher Ügyvédi Iroda

dr. Révész Béla egyéni
vállalkozó

dr. Révész Béla egyéni
vállalkozó

dr. Halász Judit ügyvéd

Gyollai Ügyvédi Iroda

12. oldal

96.

WSH Számítástechnikai,
Oktató és Szolgáltató Korlátolt
Felelősségű Társaság

Vállalkozási és felhasználási
szerződés

Az Eleketronikus Beszámoló Rendszer valamint a Fejlesztéspolitikai
Adatbázis és Információs Rendszer közti adatkapcsolat létrehozásához
szükséges fejlesztési feladatok ellátása a szerződésben foglaltak szerint.

1 500 000 Ft

2015.05.29

2015.07.01

97.

Gazdasági Versenyhivatal

Megállapodás

Az IM, mint Szolgáltató online, korlátozás nélküli hozzáférést biztosít az
Elektronikus Beszámoló Rendszerhez a Felhasználó részére olvasási
jogosultsággal.

térítésmentes

2015.06.23

Határozatlan

térítésmentes

2015.03.31

Határozatlan

ua.

ua.

2016.02.29

98.

Magyar Kereskedelmi és
Iparkamara

Megállapodás
Megállapodás megszüntetése

99.

ASH Szoftverház Korlátolt
Felelősségű Társaság

100.

SENTIS Oktatási és
Szolgáltató Betéti Társaság

101.

dr. Benedek György Árpád
egyéni vállalkozó

102.

Horváth Eszter Anna

Az IM, mint Szolgáltató az Elektronikus Beszámoló Rendszerben tárolt
adatokat térítésmentesen átadja a Felhasználó részére a megállapodásban
foglalt feltételek szerint.
Felek a szerződést 2016. február 29-ei hatállyal közös megegyezéssel
megszüntették.

Vállalkozási és felhasználási
szerződés

Az EKOP 1.1.4 azonosító jelű, „Központosított Kormányzati Informatikai
Rendszer kiterjesztése (KKIR2)” című kiemelt projekt keretében az egyes
igazságügyi ágazati rendszerek továbbfejlesztéséhez, illetve a Kormányzati
Felhőbe költöztetéséhez szükséges szakértői-mérnöki munkák ellátása.

19 750 000 Ft

2015.06.10

2015.06.30

Vállalkozási és felhasználási
szerződés módosítása

ua.

ua.

ua.

2015.07.31

Megbízási és felhasználási
szerződés

A „Mediáció a jogellenes gyermekelviteli ügyekben - békés út a gyermekek
érdekében” (Mediation in unlawful international child abduction cases – an
amicable solution in the interest of childen) című, JUST/2013/JCIV/AG/4687
számú projekt keretén belül alábbi feladatok ellátása: a) a mediáció
alkalmazásának elősegítése érdekében részvétel a projekttel kapcsolatosan
létrehozott szakértői csoport munkájában b) a mediátorok és más
szakemberek részére készülő kézikönyv elkészítése, és a Megbízó részére
történő átadása.

2 700 EUR

2015.06.04

2015.06.10

Vállalkozási szerződés

Vállalkozó feladata a „The Court of Justice of the European Union and its case
law in the area of civil justice” (JUST/2013/JCIV/AG/4691) projekt keretében
elkészített kutatási anyag és tanulmányutakkal kapcsolatos iránymutatások és
ajánlások angol nyelvről magyar nyelvre történő fordítása.

4 000 EUR
(adómentes)

2015.06.08

2015.06.15

Megbízási szerződés

A Megbízó által – a 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 2–4./fsz. 3., fsz. 4.
megjelölésű helyiségeiben – kialakított gyermekmegőrzőben, a Megbízó által
meghatározott nyitvatartási időben gyermekfelügyeleti-, készségfejlesztési-,
programszervezési- és adminisztrációs feladatok ellátása – Megbízó igénye
szerint.

52 500 Ft

2015.07.15

2015.08.31

13. oldal

103.

104.

Kalányos Zsolt

Korsós-Ranga Adrienn

Megbízási szerződés

Megbízott feladata, hogy támogassa az 1039/2012. (II. 22.) Korm. határozat
alapján létrejött Emberi Jogi Munkacsoport tevékenységét az alábbi feladatok
ellátásával: a) Emberi Jogi Kiadvány koncepciójának kidolgozásában
közreműködés, b) Emberi Jogi Kiadvánnyal kapcsolatos szakmai előkészítő
munka végzése, c) Emberi Jogi Munkacsoport tevékenységével összefüggő
adatgyűjtés, adatfeldolgozás, szövegírás, szerkesztés, d) Emberi Jogi
Munkacsoport tevékenységével összefüggő kutatási feladatok elvégzése a
Megbízó igénye szerint.

1 500 000 Ft

2015.07.27

2016.01.27

Megbízási szerződés

Megbízott közreműködik a Megbízó hatáskörébe tartozó, az Európai Unió
finanszírozásával megvalósuló projektek, és a Pénzügyi és Számviteli
Főosztály egyéb tevékenysége körében felmerülő - az analitikus
nyilvántartások vezetésével, - a pénzügyi bizonylatok nyilvántartásával és
nyomon követésével, - a kifizetési kérelmekhez szükséges pénzügyi
elszámolásokkal, továbbá - a különböző ellenőrzések és adatszolgáltatások
során a szükséges dokumentáció rendezésével kapcsolatos - adminisztrációs
és pénzügyi adminisztrációs feladatok támogatásában.

5 573 000 Ft

2015.07.24

2016.12.31

2 607 000 Ft

2015.08.01

2016.05.31

105.

Nagy Gábor Lajos

Megbízási szerződés

Megbízott közreműködik - a banki bevételek Forrás rendszerben történő
rögzítéséhez szükséges adminisztratív tevékenység, - a Magyar Közlöny Lapés Könyvkiadó Kft. számláinak ellenőrzése és a teljesítési igazolások
kiállítása, - az utazási költségtérítések ellenőrzése a nyilvántartások vezetése
és a kapcsolódó adatszolgáltatási tevékenység, továbbá - a mobil
telekommunikációs szolgáltatásokkal összefüggő elszámolás alapjául szolgáló
nyilvántartás vezetése kapcsán jelentkező feladatok ellátásnak
támogatásában.

106.

dr. Török Gábor

Megbízási szerződés

Részvétel az új cégtörvény kodifikációjához szükséges szakmai tanulmány
összeállításában, és ezzel kapcsolatosan a Megbízó részére szakmai
támogatás nyújtása.

400 000 Ft

2015.08.01

2015.10.31

107.

dr. Pázmándi Kinga

Megbízási szerződés

Részvétel az új cégtörvény kodifikációjához normatív szempontú szakmai
anyagok előkészítésében, és ezzel kapcsolatosan a Megbízó részére szakmai
támogatás nyújtása.

600 000 Ft

2015.08.01

2015.10.31

Megbízási szerződés

Előadás tartása a „Mediáció a jogellenes gyermekelviteli ügyekben - békés út
a gyermekek érdekében” című projekt záró konferenciáján „A jogellenes
gyermekelviteli ügyekben kialakult bírói gyakorlat” témában, 30 perces
időtartamban, a Károlyi-Csekonics Rezidencia (1088 Budapest, Múzeum u.
17.) báltermében.

250 EUR

2015.06.18

2015.06.18

Megbízási szerződés

Előadás tartása a „Mediáció a jogellenes gyermekelviteli ügyekben - békés út
a gyermekek érdekében” című projekt záró konferenciáján „Az EJN keretében
működő munkacsoport munkájának bemutatása, eredményei,
következtetései” témában, 30 perces időtartamban, a Károlyi-Csekonics
Rezidencia (1088 Budapest, Múzeum u. 17.) báltermében.

250 EUR

2015.06.18

2015.06.18

108.

109.

Dr. Várai-Jeges Adrienn

Borcy Florence

14. oldal

110.

Völgyesi Ildikó Anita

Megbízási és felhasználási
szerződés

Összefoglaló készítése a természetes személyek adósságrendezéséről szóló
2015. évi CV. törvény gyakorlati alkalmazását szolgáló banki ismeretekről.

175 000 Ft

2015.09.28

2015.09.30

111.

Nádas Krisztina

Megbízási és felhasználási
szerződés

Részvétel az új közigazgatási perrendtartással kapcsolatos hazai és
nemzetközi szakirodalom felkutatásában és feldolgozásában, háttéranyagok
készítésében, a kodifikációt támogató részanyagok összegyűjtésében és
feldolgozásában.

880 000 Ft

2015.09.01

2017.01.01

Megbízási és felhasználási
szerződés

Az új közigazgatási perrendtartással kapcsolatos hazai és nemzetközi
szakirodalom felkutatása és feldolgozása, háttéranyagok készítése, a
kodifikációt támogató részanyagok összegyűjtése és feldolgozása.

800 000 Ft

2015.09.01

2016.06.30

Megbízási és felhasználási
szerződés megszüntetése

Felek a szerződést 2016. február 29-ei hatállyal közös megegyezéssel
megszüntették.

480 000 Ft

ua.

2016.02.29

Előfizetői szerződés

Publikus Kulcsú Infrastruktúrán alapuló nem-aláírás célú tanúsítvány
kibocsátás szolgáltatás biztosítása Kormányzati Felhő szolgáltatás igénybe
vételéhez.

térítésmentes

2015.06.30

A tanúsítvány
érvényessége két év.

Szolgáltatási szerződés

Internetszolgálatás igénybevétele az informatikai távfelügyelet ellátásához 24
hónapra.

109 780 Ft

2015.03.17

2017.03.16

Megbízási és felhasználási
szerződés

A „Mediáció a jogellenes gyermekelviteli ügyekben - békés út a gyermekek
érdekében” (Mediation in unlawful international child abduction cases – an
amicable solution in the interest of childen) című, JUST/2013/JCIV/AG/4687
számú projekt keretén belül alábbi feladatok ellátása: a) a mediáció
alkalmazásának elősegítése érdekében részvétel a projekttel kapcsolatosan
létrehozott szakértői csoport munkájában b) a mediátorok és más
szakemberek részére készülő kézikönyv elkészítése, és a Megbízó részére
történő átadása.

2 126 EUR

2015.06.18

2015.06.18

Megbízási szerződés

A „Mediáció a jogellenes gyermekelviteli ügyekben - békés út a gyermekek
érdekében” (Mediation in unlawful international child abduction cases – an
amicable solution in the interest of childen) című, JUST/2013/JCIV/AG/4687
számú projekt záró konferenciáján előadás tartása „Mediáció a gyermek
szemszögéből – egy jogeset bemutatása”, valamint „Mediációs tréning: a
minőség a fontos!” témában, 45 perc időtartamban, a Károlyi-Csekonics
Rezidencia (1088 Budapest, Múzeum u. 17.) báltermében.

197 EUR

2015.06.18

2015.06.18

Szolgáltatási
szerződés/megállapodás

A Miniszterelnökség, mint felhasználó részére az európai uniós források
felhasználásával kapcsolatos alaptevékenységébe tartozó európai uniós
pályázatok elbírálásához szükséges gazdálkodási adatok átadása az
Elektronikus Beszámoló Rendszerből, illetve az EBESZ-ben tárolt adatokhoz
való folyamatos hozzáférés biztosítása közvetlenül a Fejlesztéspolitikai
Adatbázis és Információs Rendszerből, illetve az ennek biztosításához
szükséges informatikai fejlesztés elvégzése.

1 500 000 Ft

2015.09.15

Határozatlan

Egyedi szolgáltatási
megállapodás

A Szolgáltató Cafeteria szoftverlicencet biztosít, valamint a megállapodásban
részletezett, kapcsolódó szolgáltatásokat nyújtja a Megrendelő részére.

1 590 750 Ft

2015.08.12

Határozatlan

112.

Szupera Péter

NISZ Nemzeti
Infokommunikációs Szolgáltató
113.
Zártkörűen Működő
Részvénytársaság
114.

115.

116.

UPC Magyarország Kft.

Amorife Internationale

Amorife Internationale

117.

Miniszterelnökség

118.

NISZ Nemzeti
Infokommunikációs Szolgáltató
Zártkörűen Működő
Részvénytársaság

15. oldal

NISZ Nemzeti
Infokommunikációs Szolgáltató
118.
Zártkörűen Működő
Részvénytársaság

119.

WSH Számítástechnikai,
Oktató és Szolgáltató Kft.

Egyedi szolgáltatási
megállapodás módosítása

ua.

5 193 112 Ft

ua.

ua.

Megbízási szerződés

Microsoft Windows 7 kezelési és Office 2010 felhasználói ismeretek átadását
biztosító átállás tanfolyam E-learning módszerekkel (nyilvántartási szám: PK0001-1306-MS) 2 fő részére

15 400 Ft

2015.07.31

2015.08.26

Vállalkozási és felhasználási
szerződés

Az igazságügyi szakértői tevékenységről szóló 2005. évi XLVII. törvény 18. §ban előírt, az igazságügyi szakértői tevékenység folytatásához szükséges jogi
oktatásról és vizsgáról szóló 10/2006. (III. 7.) IM rendelet szerinti szakértői
oktatás és vizsga elektronizált formában történő megszervezésére létrehozott
szoftver felhasználói (webes), valamint ügyintézői (kliens) verziójának
továbbfejlesztése, valamint a felhasználás támogatása, annak érdekében,
hogy a továbbfejlesztett szoftver alkalmas legyen a hivatkozott jogszabályi
előírások elektronizált formában történő megvalósítására. A szerződés
keretében Vállalkozónak különösen a következő feladatokat kell ellátnia: a) a
szoftver Megrendelő igénye szerinti továbbfejlesztése, a fejlesztés
dokumentációjának elkészítése; b) a jogszabályváltozások miatt szükségessé
váló fejlesztési módosítások végrehajtása (jogszabálykövetés); c) folyamatos
rendelkezésre állás biztosítása; d) üzemeltetéssel kapcsolatos kisebb mértékű
fejlesztési igények megoldása; e) hibaelhárítás távoli kapcsolat biztosításával,
szükség esetén helyszíni segítésnyújtással; f) változás esetén a
dokumentáció elkészítése, frissítése.

7 975 000 Ft

2015.07.09

2016.07.08

636 000 Ft

2015.07.31

Határozatlan

120.

WSH Számítástechnikai,
Oktató és Szolgáltató Kft.

121.

MONTANA
Tudásmenedzsment
Rendszerintegrátor és
Szoftverfejlesztő Korlátolt
Felelősségű Társaság

Felhasználási szerződés

Hozzáférés biztosítása a LEXPERT Határozatkereső Rendszerben tárolt és
folyamatosan frissített jogi dokumentációhoz az erre a célra létrehozott
internetes honlapon az alábbiak szerint: tíz felhasználó részére Gazdasági és
cégjogi csomag biztosítása 1 évre.

122.

Core Connections
Kereskedelmi és Marketing
Korlátolt Felelősségű Társaság

Megbízási szerződés

Részvétel az új cégtörvény kodifikációjához normatív szempontú szakmai
anyagok előkészítésében, és ezzel kapcsolatosan a Megbízó részére szakmai
támogatás nyújtása.

600 000 Ft

2015.08.01

2015.10.31

123.

Microsec Számítástechnikai
Fejlesztő Zártkörűen működő
Részvénytársaság

Vállalkozási szerződés

A cégjegyzékszám és adószámváltozások megküldése, a Megrendelő által
üzemeltetett Elektronikus Beszámoló Rendszer részére.

975 000 Ft

2015.07.31

2016.07.01

Megbízási és felhasználási
szerződés

A Családi Csődvédelmi Szolgálat leendő munkatársainak képzését szolgáló
tananyag alábbi fejezeteinek elkészítése: - hitelviszonyokhoz, banki és
értékpapírműveletekhez kapcsolódó fogalmak, - egyezség előkészítése, adós jövedelemfelosztási tervének elkészítése, - az egyezség betartását
szolgáló együttműködés kialakítása, - adós vagyontárgyainak értékesítése, hitelezői igények besorolása, hitelezői szavazatok számlálása mintákkal.

240 000 Ft

2015.07.31

2015.07.31

124.

Halászné dr. Balkay Hanna
ügyvéd

16. oldal

125.

SENTIS Oktatási és
Szolgáltató Betéti Társaság

126.

Dr. Protzner András ügyvéd

127.

Országos Fordító és
Fordításhitelesítő Iroda
Zártkörűen Működő
Részvénytársaság

128.

129.

Pénzjegynyomda Zártkörűen
Működő Részvénytársaság

Pénzjegynyomda Zártkörűen
Működő Részvénytársaság

LA FIESTA Vendéglátóipari és
130.
Szolgáltató Korlátolt
Felelősségű Társaság

Megbízási szerződés

„Mediáció a jogellenes gyermekelviteli ügyekben - békés út a gyermekek
érdekében” című projekt záró konferenciáján interaktív foglalkozás megtartása
„Szerepek a mediációban” tárgyban, 195 perc időtartamban, a KárolyiCsekonics Rezidencia (1088 Budapest, Múzeum u. 17.) báltermében.

500 EUR

2015.06.18

2015.06.18

Megbízási szerződés

„Mediáció a jogellenes gyermekelviteli ügyekben - békés út a gyermekek
érdekében” című projekt záró konferenciáján előadás tartása „A jogellenes
gyermekelviteli ügyekben kialakult bírói gyakorlat” témában, 30 perces
időtartamban, a Károlyi-Csekonics Rezidencia (1088 Budapest, Múzeum u.
17.) báltermében.

197 EUR

2015.06.18

2015.06.18

Vállalkozási keretszerződés

Az eseti megrendelésekben meghatározottak szerint fordítási feladatok
ellátása magyar nyelvről idegen nyelvre, illetve idegen nyelvről magyar nyelvre
tárgyú szerződés módosítása a megrendelésekre vonatkozó eljárásrend és a
teljesítésben közreműködő alvállalkozókra vonatkozó rendelkezések körében.

eseti megrendelések
szerint

2012.06.20

Határozatlan

Vállalkozási szerződés

A szerződés mellékletét képező technológiai és okmányvédelmi rendszerterv,
valamint kivitelezési követelmények alapján, a jelenlegi igazságügyi szakértői
igazolvány adattartalom-elrendezésével azonos felépítésű, a közvetítői
igazolványról szóló 17/2015. (VIII.28.) IM rendeletben meghatározottaknak
megfelelő, sorszámozott biankó közvetítői igazolvány grafikai tervének
elkészítése; a grafikai terv Nemzetbiztonsági Szakszolgálat Szakértői Intézet
által történő engedélyeztetése; 2200 db igazolvány, és 4 db ingyenes
mintaigazolvány legyártása; az igazolványok leszállítása a Megrendelő igénye
szerint.

759 000 Ft

2015.09.28

2015.12.31

Vállalkozási szerződés

A szerződés mellékletét képező okmányvédelmi rendszerterv, valamint
kivitelezési követelmények alapján, a jelenlegi igazságügyi szakértői
igazolvány adattartalom-elrendezésével azonos felépítésű, az igazságügyi
szakértői igazolványról szóló 19/2006. (IV. 24.) IM rendeletben
meghatározottaknak megfelelő, sorszámozott biankó igazságügyi szakértői
igazolvány grafikai tervének elkészítése; a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat
Szakértői Intézet tájékoztatása az okmány megjelenésében történt
változásokról és az újragyártásról; 1500 db igazolvány és 4 db ingyenes
mintaigazolvány legyártása; az igazolványok leszállítása a Megrendelő igénye
szerint.

517 500 Ft

2015.09.28

2015.12.31

Vállalkozási szerződés

A Mediáció a jogellenes gyermekelviteli ügyekben - békés út a gyermekek
érdekében” (Mediation in unlawful international child abduction cases – an
amicable solution in the interest of childen) elnevezésű,
JUST/2013/JCIV/AG/4687 számú Európai Bizottsági projekt záró
konferenciájának catering szolgáltatása 80 fő részére.

566 440 Ft

2015.06.18

2015.06.19

17. oldal

131.

Mary Carroll

Megbízási és felhasználási
szerződés

132.

Rózsa Luca Sára

Haszonkölcsön

133.

Skultétiné Vőneki Zsuzsanna

Vállalkozási szerződés

134.

Fellegi Áron

Megbízási és felhasználási
szerződés

135.

136.

Horváth Eszter Anna

Szikszai Csilla Barbara

A „Mediáció a jogellenes gyermekelviteli ügyekben - békés út a gyermekek
érdekében” (Mediation in unlawful international child abduction cases – an
amicable solution in the interest of childen) című, JUST/2013/JCIV/AG/4687
számú projekt keretén belül alábbi feladatok ellátása: a) a mediáció
alkalmazásának elősegítése érdekében részvétel a projekttel kapcsolatosan
létrehozott szakértői csoport munkájában b) a mediátorok és más
szakemberek részére készülő kézikönyv elkészítése angol nyelven.

2 700 EUR

2015.08.15

2015.08.20

térítésmentes

2015.09.15

2015.12.31

150 000 Ft

2015.10.01

2015.10.31

Nemzetközi alkotmányjogi jogösszehasonlító háttéranyagok készítése,
valamint részvétel az EU-s országok alkotmánybírósági gyakorlatának
vizsgálatában.

742 500 Ft

2015.11.16

2017.01.01

Megbízási szerződés

A Megbízó által – a 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 4./fsz. 3., fsz. 4.
megjelölésű helyiségeiben – kialakított gyermekmegőrzőben, a Megbízó által
meghatározott nyitvatartási időben gyermekfelügyeleti-, készségfejlesztési-,
programszervezési- és adminisztrációs feladatok ellátása – Megbízó igénye
szerint.

25 000 Ft

2015.10.26

2015.10.30

Megbízási szerződés

A Megbízó által – a 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 4./fsz. 3., fsz. 4.
megjelölésű helyiségeiben – kialakított gyermekmegőrzőben, a Megbízó által
meghatározott nyitvatartási időben gyermekfelügyeleti-, készségfejlesztési-,
programszervezési- és adminisztrációs feladatok ellátása – Megbízó igénye
szerint.

390 033 Ft

2015.10.26

2015.12.31

ua.

1 576 887 Ft

ua.

2016.06.30

ua.

1 683 572 Ft

ua.

ua.

ua.

2 998 448 Ft

ua.

2016.12.31

ua.

4 313 324 Ft

ua.

2017.06.30

Megbízási szerződés
módosítása
Megbízási szerződés
módosítása
Megbízási szerződés
módosítása
Megbízási szerződés
módosítása

Képzőművészeti alkotások bemutatása a Minisztérium által használt
épületben.
A 2015. április 23-34. napján tartott „Párbeszéd és Identitás” elnevezésű
konferencián elhangzott előadások teljes magyar nyelvű hanganyagának
legépelése.

137.

dr. Raffai Katalin Edit

Felhasználási szerződés

A nemzetközi magánjogi kodifikációhoz kapcsolódóan előtanulmány készítése
és a Felhasználó rendelkezésére bocsátása A tanulmány témája: Közrend,
Természetes személyek

térítésmentes

2015.11.10

2015.11.15

138.

dr. Palásti Gábor

Felhasználási szerződés

A nemzetközi magánjogi kodifikációhoz kapcsolódóan előtanulmány készítése
és a Felhasználó rendelkezésére bocsátása A tanulmány témája: Róma I.
rendelet

142 000 Ft

2015.11.09

2015.11.15

139.

dr. Bóka János

Felhasználási szerződés

A nemzetközi magánjogi kodifikációhoz kapcsolódóan előtanulmány készítése
és a Felhasználó rendelkezésére bocsátása. A tanulmány témája: Tartási
rendelet

142 000 Ft

2015.11.09

2015.11.15

140.

dr. Simonné dr. Gombos
Katalin

Felhasználási szerződés

A nemzetközi magánjogi kodifikációhoz kapcsolódóan előtanulmány készítése
és a Felhasználó rendelkezésére bocsátása. A tanulmány témája: Brüsszel I.
rendelet

142 000 Ft

2015.11.09

2015.11.15

18. oldal

141.

dr. Szabó Sarolta

Felhasználási szerződés

A nemzetközi magánjogi kodifikációhoz kapcsolódóan előtanulmány készítése
és a Felhasználó rendelkezésére bocsátása. A tanulmány témája: Külföldi jog
tartalának megállapítása és alkalmazása

142 000 Ft

2015.11.09

2015.11.15

142.

dr. Szabados Tamás

Felhasználási szerződés

A nemzetközi magánjogi kodifikációhoz kapcsolódóan előtanulmány készítése
és a Felhasználó rendelkezésére bocsátása. A tanulmány témája: Jogi
személyek

142 000 Ft

2015.11.09

2015.11.15

142 000 Ft

2015.11.10

2015.11.15

143.

dr. Somssich Réka

Felhasználási szerződés

A nemzetközi magánjogi kodifikációhoz kapcsolódóan előtanulmány készítése
és a Felhasználó rendelkezésére bocsátása. A tanulmány témája: Az uniós
tagállamok szabályozástechnikai megoldásai a nemzeti jogi kollíziós jogi
előírásai és az uniós jog viszonyának rendezésére

144.

dr. Csöndes Mónika

Felhasználási szerződés

A nemzetközi magánjogi kodifikációhoz kapcsolódóan előtanulmány készítése
és a Felhasználó rendelkezésére bocsátása. A tanulmány témája: Róma III.

142 000 Ft

2015.11.10

2015.11.15

145.

dr. Csehi Zoltán

Felhasználási szerződés

A nemzetközi magánjogi kodifikációhoz kapcsolódóan előtanulmány készítése
és a Felhasználó rendelkezésére bocsátása. A tanulmány témája: Dologi jog

142 000 Ft

2015.11.09

2015.11.15

146.

dr. Burián László

Felhasználási szerződés

A nemzetközi magánjogi kodifikációhoz kapcsolódóan előtanulmány készítése
és a Felhasználó rendelkezésére bocsátása. A tanulmány témája: Róma II.
rendelet, Vissza és továbbutalás

142 000 Ft

2015.11.09

2015.11.15

Megbízási szerződés

Kodifikációs Szerkesztőbizottság tagjaként az új Polgári Perrendtartás
előkészítésében közreműködő munkabizottságoktól érkező anyagok
véleményezése, közreműködés az Igazságügyi Minisztérium álláspontjának
kialakításában, valamint az Igazságügyi Minisztérium álláspontjának
képviselete.

900 000 Ft

2015.10.01

2015.12.31

Megbízási szerződés

Kodifikációs Szerkesztőbizottság tagjaként az új Polgári Perrendtartás
előkészítésében közreműködő munkabizottságoktól érkező anyagok
véleményezése, közreműködés az Igazságügyi Minisztérium álláspontjának
kialakításában, valamint az Igazságügyi Minisztérium álláspontjának
képviselete.

900 000 Ft

2015.10.01

2015.12.31

Megbízási szerződés

Kodifikációs Szerkesztőbizottság tagjaként az új Polgári Perrendtartás
előkészítésében közreműködő munkabizottságoktól érkező anyagok
véleményezése, közreműködés az Igazságügyi Minisztérium álláspontjának
kialakításában, valamint az Igazságügyi Minisztérium álláspontjának
képviselete.

900 000 Ft

2015.10.01

2015.12.31

Megbízási szerződés

Kodifikációs Szerkesztőbizottság tagjaként az új Polgári Perrendtartás
előkészítésében közreműködő munkabizottságoktól érkező anyagok
véleményezése, közreműködés az Igazságügyi Minisztérium álláspontjának
kialakításában, valamint az Igazságügyi Minisztérium álláspontjának
képviselete.

900 000 Ft

2015.10.01

2015.12.31

Megbízási szerződés

Kodifikációs Szerkesztőbizottság tagjaként az új Polgári Perrendtartás
előkészítésében közreműködő munkabizottságoktól érkező anyagok
véleményezése, közreműködés az Igazságügyi Minisztérium álláspontjának
kialakításában, valamint az Igazságügyi Minisztérium álláspontjának
képviselete.

3 000 000 Ft

2015.10.09

2016.04.09

147.

148.

149.

150.

151.

dr. Udvary Sándor Tibor

dr. Csillám Katalin

dr. Vasady Loránt

dr. Pribula László

dr. Köblös Adél

19. oldal

151.

dr. Köblös Adél
Megbízási szerződés
módosítása

Kodifikációs Szerkesztőbizottság tagjaként az új Polgári Perrendtartás
előkészítésében közreműködő munkabizottságoktól érkező anyagok
feldolgozása a miniszter részére, személyes felkészítő tartása, a
Szerkesztőbizottság üléseiről közvetlen tájékoztas nyújtása, a miniszter
döntésétől függően a Szerkesztőbizottság munkájához kapcsolódó szakmai
anyagok előkészítése.

ua.

ua.

ua.

Megbízási szerződés

Kodifikációs Szerkesztőbizottság tagjaként az új Polgári Perrendtartás
előkészítésében közreműködő munkabizottságoktól érkező anyagok
véleményezése, közreműködés az Igazságügyi Minisztérium álláspontjának
kialakításában, valamint az Igazságügyi Minisztérium álláspontjának
képviselete.

900 000 Ft

2015.10.01

2015.12.31

Megbízási szerződés

A polgári perjogi kodifikációról szóló 1267/2013. (V. 17.) Korm. határozat
alapján újjáalakított VI. számú, az "Egyéb általános szabályok, beadványok,
hiánypótlás, kézbesítés, határidő, mulasztás, igazolás. Modern információs
technológia a polgári perben" témával foglalkozó munkabizottság elnökeként
írásbeli szakmai anyagok és tanulmányok készítése a munkabizottság által
tárgyalt kérdésekben.

900 000 Ft

2015.09.23

2015.11.15

Felhasználói szerződés

Az Igazságügyi Minisztérium 1055 Budapest, Báthory utca 12. szám alatti
telephelyén Call Center szolgáltatás biztosítása a Nemzeti Távközlési
Gerinchálózat és alrendszereihez csatlakozó végpontok közötti adatátviteli
hálózaton.

2 656 342 Ft egyszeri díj,
76 590 Ft havi díj

2015.10.02

Határozatlan

Megbízási szerződés

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény felülvizsgálatához
kapcsolódóan jogi tanácsadás keretében az alábbi feladatok ellátása: írásbeli szakmai anyagok és tanulmányok készítése a Megbízó által
meghatározott kérdésekben, valamint - részvétel a jogszabálytervezetek
véleményezésében a Megbízó igénye szerint.

1 500 000 Ft

2015.11.01

2016.01.31

dr. Halász Judit ügyvéd

Megbízási szerződés

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény felülvizsgálatához
kapcsolódóan jogi tanácsadás keretében az alábbi feladatok ellátása: írásbeli szakmai anyagok és tanulmányok készítése a Megbízó által
meghatározott kérdésekben, valamint - részvétel a jogszabálytervezetek
véleményezésében a Megbízó igénye szerint.

1 500 000 Ft

2015.11.01

2016.01.31

Magyar Közlöny Lap- és
Könyvkiadó Korlátolt
Felelősségű Társaság

Egyedi szerződés

A Fontes Iuris folyóirat kiadói feladatainak elvégzése és a folyóirat kiadásához
kapcsolódó terjesztési és értékesítési feladatok elvégzése.

67 015 Ft
kiadványonként

2015.10.21

2018.12.31

KOPINT-DATORG
Vagyonkezelő és Informatikai
Korlátolt Felelősségű Társaság

Megbízási szerződés

Az Országos Cégnyilvántartó és Céginformációs rendszer átvilágítása a
szerződés 1. számú mellékletében foglalt feladatleírás alapján, és az
átvilágítás alapján írásos összefoglaló jelentés készítése a Megbízó részére.

4 800 000 Ft

2015.11.19

2015.12.04

Vállalkozási és felhasználási
szerződés

Az Igazságügyi Minisztérium által üzemeltetett Igazságügyi Fizetési Portál
speciálisan az Országos Bírósági Hivatal számára biztosított elektronikus
fizetési modulja funkcionalitásának kibővítése, továbbá a szerződésben
meghatározott kapcsolódó dokumentumok elkészítése és a Megrendelő
rendelkezésre bocsátása.

7 390 000 Ft

2015.10.22

2015.11.30

Wallacher Ügyvédi Iroda

152.
dr. Udvary Sándor Tibor

NISZ Nemzeti
Infokommunikációs Szolgáltató
Zártkörűen Működő
Részvénytársaság
153.
Gyollai Ügyvédi Iroda

154.

155.

WSH Számítástechnikai,
156. Oktató és Szolgáltató Korlátolt
Felelősségű Társaság

20. oldal

WSH Számítástechnikai,
156. Oktató és Szolgáltató Korlátolt
Felelősségű Társaság
Vállalkozási és felhasználási
szerződés módosítása

ua.

ua.

ua.

2015.12.31

157.

DIGI Távközlési és Szolgáltató
Kft

Előfizetői szerződés

Internetszolgáltatás az informatikai távfelügyeleti feladatok ellátásához
határozatlan időre.

bruttó 2 700
havonta

2015.11.12

Határozatlan

158.

dr. Szőcs Tibor

Felhasználási szerződés

A nemzetközi magánjogi kodifikációhoz kapcsolódóan előtanulmány készítése
és a Felhasználó rendelkezésére bocsátása. A tanulmány témája: a Magyar
Országos Közjegyzői Kamaránál felgyülemlett jogalkalmazási tapasztalat
összegyűjtése

142 000 Ft

2015.11.20

2015.11.30

159.

dr. Pozsonyi Norbert

Vállalkozási szerződés

A 2015. április 23-34. napján tartott „Párbeszéd és Identitás” elnevezésű
konferencián elhangzott német nyelvű előadások hanganyagának legépelése
és lektorálása.

120 000 Ft

2015.12.30

2016.01.09

160.

Lőrincz Judit

Megbízási szerződés

Közreműködés a megbízóhoz érkező bevételek analitikus nyilvántartásához, a
jogszabály szerinti visszautalások készítéséhez kapcsolódó adatrögzítési
feladatok ellátásában.

3 500 000 Ft

2015.12.16

2016.12.31

Megbízási szerződés

A Megbízó igénye szerint közreműködés a Megbízó sportnapjainak,
sporteseményeinek szervezésében, különféle sportolási lehetőségeket
tartalmazó tájékoztató anyagok összeállításában. Ennek keretében különösen
kapcsolattartás a Megbízó alkalmazottainak sportolását biztosító
sportintézményekkel, a tájékoztató anyagok elkészítését végző grafikai
cégekkel, és a Megbízó edzőterme szakmai felügyeletének ellátása.

térítésmentes

2016.01.31

2016.12.31

Megbízási szerződés

Kodifikációs Szerkesztőbizottság tagjaként az új Polgári Perrendtartás
előkészítésében közreműködő munkabizottságoktól érkező anyagok
véleményezése, közreműködés az Igazságügyi Minisztérium álláspontjának
kialakításában, valamint az Igazságügyi Minisztérium álláspontjának
képviselete.

1 269 439 Ft

2015.12.08

2016.03.08

1 975,63 EUR

2015.12.14

2015.12.18

161.

162.

Sipos Viktor Levente

Turkovicsné dr. Nagy Adrienn

163.

dr. Várady Zoltán

Megbízási szerződés

Rövid távú ikerintézményi szakértőként a Horvát Köztársaság végrehajtási
rendszerének fejlesztését célzó projekt 3.2.2 számú projekttevékenységének
elvégzése (az ún. „law enforcement” tartalmának és megjelenítésének
kidolgozásában való részvétel a horvát nemzeti jogrendszerben, twinning
projekt keretében.

164.

Pálhalmai Agrospeciál
Mezőgazdasági Termelő,
Értékesítő és Szolgáltató Kft.

Keretszerződés

A Megrendelő vagyonkezelésébe tartozó elektronikai hulladék Megrendelő
székhelyéről és telephelyéről történő elszállítása, előkezelése és
megsemmisítése.

térítésmentes

2015.12.31

Határozatlan

Vállalkozási szerződés

Levéltári iratanyag rendezése, restaurálása, digitalizálása az Igazságügyi
Minisztérium Törvényelőkészítő Főosztálya által keletkeztetett és a Magyar
Nemzeti Levéltár Országos Levéltár őrzésében található, a Polgári
Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény és a Magyar Népköztársaság
Polgári Törvénykönyvéről szóló 1959. évi IV. törvény módosításáról és
egységes szövegéről szóló 1977. évi IV. törvény, valamint a polgári
perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény előkészítő anyagai
kutathatóságának biztosítása céljából a szerződés mellékletét képező
feladatleírás szerint.

4 600 000 Ft

2015.12.07

2016.06.30

165.

Magyar Nemzeti Levéltár

21. oldal

NISZ Nemzeti
Infokommunikációs Szolgáltató
166.
Zártkörűen Működő
Részvénytársaság
NISZ Nemzeti
Infokommunikációs Szolgáltató
167.
Zártkörűen Működő
Részvénytársaság

168.

PRIV-DAT Dokumentum
Archiváló és Tároló Kft.

WSH Számítástechnikai,
169. Oktató és Szolgáltató Korlátolt
Felelősségű Társaság

Közigazgatási és Elektronikus
Közszolgáltatások Központi
170. Hivatala (jogelőd: Kormányzati
Informatikai Fejlesztési
Ügynökség)

171.

Magyar Közlöny Lap- és
Könyvkiadó Korlátolt
Felelősségű Társaság

NISZ Nemzeti
172. Infokommunikációs Szolgáltató
Zrt.

Egyedi szolgáltatási
megállapodás
Egyedi szolgáltatási
megállapodás
Egyedi Szolgáltatási
megállapodás módosítása

A Megrendelő által használt Forrás SQL/KGR és a Forrás SQL/ KGR IKM FI
szoftverre vonatkozólag jogszabály- és szoftverkövetés, helyszíni támogatás,
illetve kiegészítő rendszerfejlesztés szolgáltatás ellátása.
WinTiszt elektronikus személyügyi nyilvántartó rendszer működéséhez
kapcsolódó programkövetési szolgáltatás 12 terminálra.
WinTiszt elektronikus személyügyi nyilvántartó rendszer működéséhez
kapcsolódó programkövetési szolgáltatás, valaint a KIRA interfész biztosítása
14 terminálra.

14 575 124 Ft

2015.04.01

2016.05.31

1 485 000 Ft
2015. évre

2015.01.01

2016.12.31

2 431 167 Ft
2016. évre

ua.

ua.

Megbízási és felhasználási
szerződés

A Megbízó jelenlegi irattárolási tevékenységének vizgálata, és ennek alapján
egy szakmai javaslatcsomagot tartalmazó szakértői vélemény készítése az 1.
számú mellékletben foglalt feladatleírás alapján.

1 970 000 Ft

2015.12.02

2015.12.04

Vállalkozási és felhasználási
szerződés

Az Európai Unió Bírósága e-Curia elektronikus kézbesítési felületének hazai
alkalmazását támogató rendszer kialakítása céljából, a speciális rendszer
létrehozásának fejlesztői, specifikációs, tesztelési és dokumentációs
támogatása 500 fejlesztői órában.

7 250 000 Ft

2015.12.30

2016.12.30

Vállalkozási és felhasználási
szerződés módosítása

ua.

ua.

ua.

2017.05.30

Az Elektronikus Fizetési és Elszámolási Rendszerhez való csatlakozás jogi,
műszaki és pénzügyi feltételeit meghatározó csatlakozási szerződés
módosítása az időközben bekövetkezett jogszabályváltozásokra tekintettel.

Az Igazságügyi
Minisztériumot a POS,
VPOS igénybevételével a
javára teljesített fizetések
után tranzakciós díj
fizetési kötelezettség
terheli

2013.02.07

Határozatlan

Közszolgáltatási szerződés
módosítása

Nemzeti Jogszabálytár üzemeltetése tárgyában kötött közszolgáltatási
szerződés módosítása a folyamatosan nyújtott közszolgáltatás havi
ellentételezésének csökkentéséről, valamint a szerződésben meghatározott
funkcionális fejlesztési feladatok elvégzéséről és ellentételezéséről.

22 000 000 Ft havi
közszolgáltatási díj,
72 457 631 Ft
keretösszeg a
szerződésben
meghatározott
funkcionális fejlesztési
feladatok
ellentételezésére

2012.01.01

2021.12.31

Előfizetői szerződés

Minősített elektronikus aláírás hitelesítési szolgáltatás valamint kapcsolódó
eszközök biztosítása.

166 425 Ft

2015.12.21

2017.12.20

Csatlakozási szerződés
módosítása

22. oldal

