Igazságügyi Minisztérium szerződései 2016. évben

Sorszám

Szerződő fél

Szerződés típusa

Szerződés tárgya

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

Teljesítés kezdő dátuma

Teljesítés végdátuma

5 220 000 Ft

2016.01.01

2016.12.31

3 120 000 Ft

2016.01.01

2016.12.31

1.

Csizek Tibor

Megbízási szerződés

2.

Feketéné Majoros Katalin

Megbízási szerződés

3.

Glaser Katalin

Megbízási szerződés

Részvétel a Megbízó ágazati informatikai felügyeleti és vírusvédelmi
rendszerének az új kormányzati adatközpontban történő
kialakításában, valamint a 1055 Budapest, Nagysándor József utca 4.
szám alatti tartalék-telephely felszámolásának megtervezésében és
végrehajtásában.
A Céginformációs Osztály front office ügyfélszolgálati
tevékenységéhez kapcsolódó adminisztratív feladatok ellátása.
A Céginformációs Osztály front office ügyfélszolgálati
tevékenységéhez kapcsolódó adminisztratív feladatok ellátása.

3 120 000 Ft

2016.01.01

2016.12.31

Megbízási szerződés

Közreműködés az Igazságügyi Szolgáltatási Főosztályon a 2015.
évben keletkezett iratok rendezésével, valamint az ezzel összefüggő
iratmozgatással járó feladatok ellátásában.

2 280 000 Ft

2016.01.01

2016.12.31

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

2016.01.01

2016.12.31

Közreműködés a Nemzetközi Büntetőjogi és Emberi Jogi Főosztály
feladataihoz kapcsolódóan az ügyfél-tájékoztatáshoz szükséges nem
rendszeres háttértevékenység, iratmozgatás, illetve egyéb
koordinációs tevékenység ellátásában.

1 800 000 Ft

2016.01.01

2016.12.31

u.a.

3 960 000 Ft

u.a.

2017.12.31

Megbízási szerződés

Közreműködés az Igazságszolgáltatási Kapcsolatok Főosztályon
jelentkező egyes támogatói feladatok, különösen az ügyfélfogadási
feladatok ellátásában, részvétel a Főosztály feladatköréhez
kapcsolódó statisztikai adatok összegyűjtésében, illetve a jogi
szakvizsgáról szóló 5/1991. (IV. 4.) IM rendeletben meghatározott
jegyzőkönyvvezetői feladatok ellátása.

3 275 040 Ft

2016.01.01

2016.12.31

Megbízási szerződés

Közreműködés az Igazságszolgáltatási Kapcsolatok Főosztályon
jelentkező egyes támogatói feladatok, különösen az ügyfélfogadási
feladatok ellátásában, részvétel a Főosztály feladatköréhez
kapcsolódó statisztikai adatok összegyűjtésében, illetve a jogi
szakvizsgáról szóló 5/1991. (IV. 4.) IM rendeletben meghatározott
jegyzőkönyvvezetői feladatok ellátása.

3 275 040 Ft

2016.01.01

2016.12.31

4.

5.

6.

7.

8.

Posta Enikő

Fricska Andor

Balogh Renáta

Benedek-Tihanyi Tímea

Sagáthné Kuji Andrea

Megbízási szerződés
Megbízási szerződés
módosítása

1. oldal

9.

10.

11.

12.

13.

dr. Sárközy Tamás

Gere Emánuel

Gere Mirjam Edina

dr. Balogh Margit

Gyömbér Katalin

Megbízási szerződés

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

600 000 Ft

2016.01.13

2016.02.13

Vállalkozási szerződés

A külső vállalkozóktól beszerezni tervezett fejlesztési
szolgáltatásokhoz kapcsolódó egyes informatikai fejlesztések
követelmény leírásának, valamint funkcionális specifikációjának
elkészítése, majd a funkcionális tesztelési feladatok elvégzése.

3 540 000 Ft

2016.01.01

2016.12.31

Vállalkozási szerződés

A külső vállalkozóktól beszerezni tervezett fejlesztési
szolgáltatásokhoz kapcsolódó egyes informatikai fejlesztések
követelmény leírásának, valamint funkcionális specifikációjának
elkészítése, majd a funkcionális tesztelési feladatok elvégzése.

3 360 000 Ft

2016.01.01

2016.12.31

Megbízási szerződés

A civil szervezetekre vonatkozó szabályozás felülvizsgálata során
véleményezés és tanácsadás az egyesülési jogról, valamint a civil
szervezetek működéséről és támogatásáról szóló törvény
módosításához kapcsolódóan a Megbízó igénye szerint.

375 000 Ft

2016.01.18

2016.02.18

Megbízási szerződés

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

2 016 000 Ft

2016.01.01

2016.12.31

Megbízási szerződés
módosítása

A Megbízott feladata 2016. március 01. napjától a gazdasági ügyekért
felelős helyettes államtitkár irányítása alá tartozó szervezeti egységek
részére, reprezentáció céljára történő beszerzések lebonyolításában
való közreműködés és egyéb ellátási jellegű feladatok teljesítése a
Megbízó igénye szerint.

7 990 500 Ft

u.a.

2018.05.31

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

2 016 000 Ft

2016.01.01

2016.12.31

7 990 500 Ft

u.a.

2018.05.31

550 000 Ft

2016.03.01

2016.12.31

605 000 Ft

2016.02.01

2016.12.31

1 560 000 Ft

2016.02.01

2017.01.31

71 000 Ft

2016.02.10

2016.02.20

14.

Császár Sándorné

Megbízási szerződés
Megbízási szerződés
módosítása

15.

Pardy Balázs

Megbízási szerződés

16.

Selnicean László

Megbízási szerződés

17.

Varga Máté

Megbízási szerződés

u.a.
A kodifikációt támogató feladatok ellátása a közigazgatási
perrendtartásról szóló törvény előkészítésével kapcsolatosan.
A kodifikációt támogató feladatok ellátása a közigazgatási
perrendtartásról szóló törvény előkészítésével kapcsolatosan.
A Pénzügyi és Számviteli Főosztályon való közreműködés a kijelölt
selejtezési és iratrendezési feladatok ellátásában.

Felhasználási szerződés

A nemzetközi magánjogi kodifikációhoz kapcsolódóan előtanulmány
készítése és a Felhasználó rendelkezésére bocsátása. A tanulmány
témája: A választottbírósági szerződésre alkalmazandó jog
meghatározása.

18.

dr. Bán Dániel

2. oldal

Haszonkölcsön

A Minisztérium térítésmentesen lehetőséget biztosít arra, hogy a
Művész képzőművészeti alkotásait a Minisztérium által használt
épületekben, a Minisztérium által kijelölt helyen bemutassa.

térítésmentes

2016.01.13

2016.05.31

Megbízási szerződés

Szakmai tanácsadás a Költségvetési Főosztály számviteli
feladataihoz, a 2015. évi fejezeti beszámoló elkészítéséhez, valamint
a zárszámadási munkák elvégzéséhez.

1 800 000 Ft

2016.02.01

2016.04.30

Egyedi szerződés

Központosított keret-megállapodásos közbeszerzési eljárás 2. része
eredményeként a keretmegállapodás tárgyát képező szolgáltatásokra
vonatkozó beszerzési igény megvalósítása: Premier Support
szolgáltatás megrendelése.

9 798 000 Ft

2016.02.09

2017.02.09

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) döntés
előkészítés 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.

2016.04.01

a 2016. évi
mérlegbeszámoló
elfogadásáig

23.

QUERCUSTAX Könyvvizsgáló
és Adótanácsadó Korlátolt
Felelősségű Társaság

Megbízási szerződés

A Megbízó Fejezeti költségvetése vonatkozásában a számviteli
tevékenység szabályosságának támogatása érdekében számviteli
tanácsadás nyújtása 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

2016.04.01

a 2016. évi
mérlegbeszámoló
elfogadásáig

24.

E-Group ICT Software
Informatikai Zártkörűen Működő
Részvénytársaság

Vállalkozási szerződés

Az SDX kriptográfiai modul üzemeltetésének támogatása legfeljebb
500 óra munkaidő keretében.

7 800 000 Ft
(keretösszeg)

2016.01.01

2017.12.31

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.

2 376 000 Ft

2016.01.29

2016.12.31

19.

20.

21.

22.

25.

Skuta Vilmos

Nagyné Bezeczky Ágnes Margit

Microsoft Magyarország Kft.

QUERCUSTAX Könyvvizsgáló
és Adótanácsadó Korlátolt
Felelősségű Társaság

Dr. Protzner András ügyvéd

3. oldal

7 000 000 Ft

26.

26.

Lajer Ügyvédi Iroda

Skultétiné Vőneki Zsuzsanna

Megbízási szerződés

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:337. §
rendelkezéseinek összevetéssel való vizsgálata és szakvélemény
készítése arra vonatkozóan, hogy az osztrák, a német és a svájci,
valamint a lichtensteini jog lehetővé teszik-e, hogy egy alapítvány
vagyonkezelést végezzen.

340 000 Ft

2016.03.03

2016.04.03

Vállalkozási szerződés

Az Igazságügyi Minisztérium 1944-1990 közötti történetét feldolgozó
kötethez kapcsolódóan a Megrendelő által meghatározott iratanyag
gépelése és a Megrendelő által meghatározott formátumban történő
szerkesztése.

105 000 Ft

2016.02.24

2016.02.29

térítésmentes

2016.02.24

2016.12.31

27.

Dr. Milassin László

Megbízási szerződés

Közreműködés tanácsadóként („Advisor”) az ENSZ Nemzetközi
Kereskedelmi Jogi Bizottságban (UNCITRAL) való magyar képviselet
ellátásában, és részvétel az UNCITRAL ülésein, rendezvényein.

28.

UK USA Language School
Szolgáltató Betéti Társaság

Megbízási szerződés

A Megbízó által meghatározott munkatárs részére angol nyelvi képzés
tartása heti 2x2, egyenként 45 perces, de legfeljebb 160 tanórában.

800 000 Ft
(keretösszeg)

2016.03.02

2017.03.02

Vállalkozási szerződés

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

5 880 000 Ft
(keretösszeg)

2016.03.03

2017.03.03

Egyedi szerződés

Központosított keret-megállapodásos közbeszerzési eljárás 2. része
eredményeként a keretmegállapodás tárgyát képező szolgáltatásokra
vonatkozó beszerzési igény megvalósítása: Az Igazságügyi
Minisztérium ágazati szakrendszereinek, úgymint Elektronikus
Beszámoló rendszer, Igazságügyi Nyilvántartó rendszer, Jogi
Szakvizsga rendszer és Igazságügyi Fizetési Portál, Végrehajtói
Vizsga rendszer, Szakértői Oktató és Vizsga rendszer,
Jogharmonizációs Adatbázis és Terminológiai Adatbázis meglévő
változatainak továbbfejlesztése, működés és működtetés fejlesztő
oldali -aktív támogatása a jelenlegi rendszerek funkcionális és
jogszabályi megfelelőséget célzó továbbfejlesztéséhez erőforrások
biztosítása.

113 399 430 Ft

2016.03.10

2017.09.23

Szolgáltatási szerződés

Az Igazságügyi Minisztérium Céginformációs Osztályán dolgozó
három fő kormánytisztviselő részére a 2015. évi CXCIV. törvény által
meghatározott feladataik ellátásához minősített elektronikus aláírások
beszerzése

75 000 Ft
(éves díj)

2016.02.29

Határozatlan

Megbízási szerződés

Megbízó részére a foglalkozás-egészségügyi szolgáltatásról szóló
27/1995. (VII. 25.) NM rendelet szerinti foglalkoztatás-egészségügyi
alapellátás nyújtása, valamint belgyógyászati konzultációs járóbetegellátás nyújtása.

2 831 400 Ft
bruttó

2016.01.01

2016.12.31

Megbízási szerződés

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezései
telekkönyvi elvekhez való kapcsolódásának vizsgálata és a
vizsgálatról szakvélemény készítése

254 000 Ft

2016.04.29

2016.05.29

29.

30.

31.

32.

33.

dr. Rácz Margit egyéni
vállalkozó

WSH Számítástechnikai, Oktató
és Szolgáltató Korlátolt
Felelősségű Társaság
Microsec Számítástechnikai
Fejlesztő Zártkörűen működő
Részvénytársaság

Semmelweis Egyetem Kútvölgyi
Klinikai Tömb

dr. Kiss Gábor

4. oldal

34.

35.

36.

37.

Dr. Burián László

Dr. Szabó Sarolta

Dr. Somssich Réka

Szlancsok Ildikó

Felhasználási szerződés

A nemzetközi magánjogi kodifikációhoz kapcsolódóan tanulmány
készítése és a Felhasználó rendelkezésére bocsátása. A tanulmány
témája: Renvoi, általános részi kérdések egésze (pl.: minősítés,
előkérdés)

142 000 Ft

2016.04.20

2016.06.30

Felhasználási szerződés

A nemzetközi magánjogi kodifikációhoz kapcsolódóan tanulmány
készítése és a Felhasználó rendelkezésére bocsátása. A tanulmány
témája: Az új nemzetközi magánjogi törvény általános kérdései közül
a külföldi jog alkalmazása, különös tekintettel Jogosult két
munkacsoportban való részvételére

142 000 Ft

2016.04.20

2016.06.30

Felhasználási szerződés

A nemzetközi magánjogi kodifikációhoz kapcsolódóan tanulmány
készítése és a Felhasználó rendelkezésére bocsátása. A tanulmány
témája: Az új nemzetközi magánjogi törvény hatálya, különös
tekintettel az EU-jogra, EU-jogszabályoknak az új nemzetközi
magánjogi törvény normaszövegében, indokolásában történő
hivatkozása

142 000 Ft

2016.04.20

2016.06.30

A jogászképzés színvonalának emelését célzó programok kapcsán,
az egyetemi jogászösztöndíjak, a kutatási és oktatásfejlesztési
programokkal összefüggő támogató jellegű szervezési és
koordinációs feladatok ellátása.

920 000 Ft

2016.05.01

2016.08.31

u.a.

1 840 000 Ft

u.a.

2016.12.31

u.a.

2 070 000 Ft

u.a.

2017.01.31

3 800 000 Ft

2016.06.01

2017.12.31

0

2016.06.13

2016.09.30

Megbízási szerződés
Megbízási szerződés
módosítása
Megbízási szerződés
módosítása

38.

Németh Anna

Megbízási szerződés

39.

Skuta Vilmos

Haszonkölcsön szerződés

Megbízott közreműködik - a banki bevételek Forrás rendszerben
történő rögzítéséhez szükséges adminisztratív tevékenység, - a
Magyar Közlöny Lap- és 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.
A Minisztérium térítésmentesen lehetőséget biztosít arra, hogy a
Művész képzőművészeti alkotásait a Minisztérium által használt
épületben, a Minisztérium által kijelölt helyen bemutassa.

5. oldal

40.

41.

42.

Fabrice Picod

Dr. Bánáti János

Dr. Csillám Katalin

Megbízási szerződés

Szakértői tanácsadás az Európai Unió Bírósága előtt folyó az Európai
Unió Tanácsa által 2015. szeptember 22-én elfogadott, a nemzetközi
védelem területén Olaszország és Görögország érdekében elfogadott
átmeneti intézkedések megállapításáról szóló (EU) 2015/1601 tanácsi
határozat megsemmisítése iránti C-647/15 - Magyarország kontra
Tanács számú per kapcsán, és a Megbízó részére francia nyelvű
írásbeli szakértői anyag elkészítése 25-30 oldal terjedelemben az
alábbi kérdésekről: 1. Az európai tanácsi következtetések pontos
joghatása 2. Az EUMSZ 78(3) mint jogalap 3. A kötelező
áthelyezésnek a kérelem benyújtása szerinti tagállam területén
maradási joggal való viszonya

25 000 euro

2016.06.08

2016.06.15

Megbízási szerződés

Tanácsadói tevékenység ellátása a „Jogászképzés színvonalát emelő
programok” kutatási és oktatásfejlesztési projektjeivel
összefüggésben, amelynek keretében feladata a vonatkozó egyetemi
pályázatok eredményeinek szakmai szempontú áttekintése, a kutatási
javaslatok értékelése és jogtudományi pozicionálásának ellátása.

440 000 Ft

2016.07.04

2016.08.04

Megbízási szerződés

Tanácsadói tevékenység ellátása a „Jogászképzés színvonalát emelő
programok” kutatási és oktatásfejlesztési projektjeivel
összefüggésben, amelynek keretében feladata a vonatkozó egyetemi
pályázatok eredményeinek szakmai szempontú áttekintése, a kutatási
javaslatok értékelése és jogtudományi pozicionálásának ellátása.

440 000 Ft

2016.07.08

2016.08.08

Tanácsadói tevékenység ellátása a „Jogászképzés színvonalát emelő
programok” kutatási és oktatásfejlesztési projektjeivel
összefüggésben, amelynek keretében feladata a vonatkozó egyetemi
pályázatok eredményeinek szakmai szempontú áttekintése, a kutatási
javaslatok értékelése és jogtudományi pozicionálásának ellátása.

440 000 Ft

2016.07.05

2016.08.05

43.

Dr. Naszvadi György

Megbízási szerződés

44.

CIVIL Biztonsági Szolgálat Zrt.

Vállalkozási szerződés

45.

46.

Századvég Gazdaságkutató
Zártkörűen Működő
Részvénytársaság

Országos Kriminológiai Intézet

Kutatási vállalkozási
szerződés
Kutatási vállalkozási
szerződés felmondása

Kutatási szerződés

Pénzszállítás

23 000 Ft

2016.04.07

Határozatlan

A Megrendelő alaptevékenysége körében jelentkező feladatai
ellátáshoz tanácsadói tevékenység, annak keretében kutatási
feladatok ellátása, "az egységes hatályú szabadalmi rendszer
magyarországi hatásairól" tárgyban hatástanulmány készítése.

9 960 000 Ft

2016.04.08

2016.05.23

A Megrendelő a szerződést felmondta.

0 Ft

u.a.

2016.06.23

Elemzés készítése az életfogytig tartó szabadságvesztés hazai bírói
gyakorlatban való alkalmazásáról, valamint a feltételes szabadságra
bocsátásról való döntéshozatal büntetés-végrehajtási bírói
gyakorlatáról.

2 000 000 Ft

2016.04.29

2016.10.31

6. oldal

47.

NETLOCK Kft.

Szállítási szerződés

A Magyar Közlöny informatikai tesztrendszeréhez szükséges teszt
licensz és a rendszerben működő aláírószoftver frissített változatának
megvásárlása a KM0301ITBT13/1-8. központosított
keretmegállapodás keretében versenyújranyitással megvalósítva

48.

GriffSoft Informatikai Zártkörűen
Működő Részvénytársaság

Vállalkozási szerződés

A Forrás-SQL CKT pénzügyi moduljának üzemeltetési támogatása
legfeljebb 420 óra munkaóra keretében.

7 980 000 Ft

2016.04.11

2016.12.31

Megbízási szerződés

Közreműködés az új Polgári Perrendtartás közigazgatási és szakmai
egyeztetése keretében beérkező véleményekkel, a végső
normaszöveg kialakításával kapcsolatos szakmai állásfoglalások és
háttéranyagok előkészítésében, valamint a Megbízó álláspontjának
kialakításában.

900 000 Ft

2016.06.15

2016.09.15

Megbízási szerződés

A Megbízó által meghatározott ellenőrzési vizsgálatok során – a
költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső
ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet szerinti – a
szerződések és egyéb dokumentumok jogi szempontból történő
felülvizsgálata, az Ütv. 5. § (1) bekezdésének c) pontja keretében.
összesen 655 ügyvédi munkaóra keretében.

9 975 000 Ft

2016.06.01

2017.12.31

Megbízási szerződés
Megbízási szerződés

Tanácsadói tevékenység ellátása a „Jogászképzés színvonalát emelő
programok” kutatási és oktatásfejlesztési projektjeivel
összefüggésben, amelynek keretében feladata a vonatkozó egyetemi
pályázatok eredményeinek szakmai szempontú áttekintése, a kutatási
javaslatok értékelése és jogtudományi pozicionálásának ellátása.
Jogi képviselet ellátása munkaügyi eljárásban

440000
30 000 Ft (óradíj)

2016.07.11
2016.06.28

2016.08.11
Határozatlan

7 750 000 Ft

2016.09.01

2017.12.15

800 000 Ft

2016.09.01

2016.11.15

49.

50.

51.
52.

Wallacher Ügyvédi Iroda

Dr. Lesták Erika Ügyvédi Iroda

dr. Szentgyörgyvölgyi Péter
Pál és Kozma Ügyvédi Iroda

1 470 000 Ft

2016.05.04

2016.05.09

53.

Albert Etelka Borbála

Megbízási szerződés

54.

Hegyi-Németh Apollónia

Megbízási szerződés

Az Európai Unió finanszírozásával megvalósuló projektekhez
kapcsolódó alábbi feladatok ellátása: - adatrögzítés, iratrendezés, változás-bejelentések teljesítése, - a projektmegvalósulások nyomon
követése, a szakterület iránymutatásai alapján együttműködés a
fenntartási jelentések előkészítésében, - a projektek fenntartásában
és utóellenőrzésekben való részvétel, tanácsadás és támogatás, tanácsadás a Közigazgatási és Közszolgáltatás Fejlesztési Operatív
Programhoz kapcsolódó projektek előkészítése, koordinálása során.
A Gazdasági Kodifikációs Főosztályon a kijelölt selejtezési és
iratrendezési feladatok ellátása.

55.

dr. Menyhárd Attila

Megbízási szerződés

A bizalmi vagyonkezelési szerződés jogi szabályozásának aktuális
kérdéseiről vizsgálat elvégzése, és erről szakvélemény készítése.

500 000 Ft

2016.08.01

2016.08.31

Megbízási szerződés

A bizalmi vagyonkezelési formák vizsgálata a hongkongi és a
szingapúri jogrendszerben, és a vizsgálatról, valamint a magyar jogi
szabályozásba történő beilleszthetőségről szakvélemény készítése.

500 000 Ft

2016.08.01

2016.08.31

56.

dr. Kolozs Borbála

7. oldal

57.

58.

dr. Mezey Barna

Lapu Árpád

59.

Matyasovszky-Németh Márton

60.

EURO ONE Számítástechnikai
Zrt.

61.

MULTIMEX Kereskedelmi
Szolgáltató és Korlátolt
Felelősségű Társaság

62.

NISZ Nemzeti
Infokommunikációs Szolgáltató
Zrt.

63.

64.

65.

NISZ Nemzeti
Infokommunikációs Szolgáltató
Zrt.

EURO ONE Számítástechnikai
Zrt.

Lajer Ügyvédi Iroda

66.
67.

Marianne Kecsmar
Jurasits Ügyvédi Iroda

68.

Medijus Oktató, Tanácsadó és
Szolgáltató Betéti Társaság

Megbízási szerződés

A jogi egyetemi képzés, a jogi szakvizsgára való felkészülés, a jogi
szakvizsga rendszer és követelményei, valamint az azt követő
továbbképzések kérdésköreit érintően szaktanácsadói tevékenység
ellátása, és szakvélemény készítése.

750 000 Ft

2016.09.29

2016.10.29

Megbízási szerződés

„Nemzet és Alaptörvény” témakörben konferencia-előadás és
tanulmány megírása, továbbá az 1956. évi forradalom 60. évfordulója
alkalmából Szegeden tartandó megemlékezésekkel kapcsolatosan
háttéranyag gyűjtése, valamint közreműködés a miniszteri ünnepi
beszéd megírásában.

70 224 Ft

2016.10.03

2016.10.14

Megbízási szerződés

„Nemzet és Alaptörvény” témakörben konferencia-előadás és
tanulmány megírása, továbbá az 1956. évi forradalom 60. évfordulója
alkalmából Szegeden tartandó megemlékezésekkel kapcsolatosan
háttéranyag gyűjtése, valamint közreműködés a miniszteri ünnepi
beszéd megírásában.

70 224 Ft

2016.10.03

2016.10.14

Szállítási szerződés

Hat darab „Raspberry Pi 3 Model B” típusú mini számítógép
beszerzése a Céginformációs Szolgálat részére az elektronikus
cégiratokba történő ingyenes betekintés biztosítása érdekében

157 200 Ft

2016.09.29

2016.10.29

Szállítási szerződés

Q-FUSION ügyfélhívó irányító és tájékoztató rendszer szállítása,
telepítése, üzembe helyezése és kapcsolódó support szolgáltatások
ellátása a Céginformációs Szolgálat által végzett ügyfélfogadás
támogatásához

1 242 300 Ft

2016.09.21

Határozatlan

Előfizetői szerződés

Minősített elektronikus aláírás hitelesítési szolgáltatás valamint
kapcsolódó eszközök biztosítása. 15 db tanúsítvány 2 éves
érvényességre

255 105 Ft

2016.07.25

Határozatlan

Egyedi szolgáltatási
megállapodás

A Megrendelő által használt Forrás SQL/KGR és a Forrás SQL/ KGR
IKM FI szoftverre vonatkozóan jogszabály- és
szoftverkövetés,helyszíni támogatás, illetve kiegészítő
rendszerfejlesztés szolgáltatás ellátása.

14 153 424 Ft

2016.06.01

2017.05.31

Vállalkozási szerződés

Az Igazságügyi Minisztérium és a cégbíróságok informatikai
kiszolgálóihoz javítási és karbantartási szolgáltatások ellátása 153
darab informatikai kiszolgálóra vonatkozóan a szerződés 1. számú
melléklete szerinti műszaki leírásban meghatározottak szerint, a
szerződéskötés napjától 2018. május 27. napjáig terjedő
időtartamban, legfeljebb 1200 munkaóra keretében.

17 700 000 Ft
(keretösszeg)

2016.09.29

2018.05.27

Megbízási szerződés

A vagyonkezelésre vonatkozó szabályok vizsgálata a német, az
osztrák, a svájci és a liechtensteini jogokban és a vizsgálatról
szakvélemény készítése

3 300 000 Ft

2016.08.10

2016.11.10

Vállalkozási szerződés
Megbízási szerződés

Fabrice Picod, Consultation juridique a la demande du gouvernement
de la République de la Hongrie című tanulmányának magyar nyelvre
történő jogi szakfordítása.
Jogi tanácsadás, képviselet ellátása polgári jogi eljárásban.

2 500 Euro
2 500 000 Ft

2016.09.08
2016.09.19

2016.09.20
Határozatlan

Megbízási szerződés

Szakértői részvétel a közigazgatási perrendtartásról szóló törvény
tervezetének az Országgyűlés általi tárgyalásához kapcsolódó
feladatok ellátásában.

1 220 470 Ft

2016.09.28

2016.12.31

8. oldal

69.

70.

Microsec Zrt.

Szolgáltatási szerződés

Keretszerződés
Erzsébet Utalványforgalmazó és
Keretszerződés módosítása
Gazdasági Szolgáltató Zrt.

Szoftveres minősített Bronz típusú automata aláíró tanúsítvány
kibocsátása és fenntartása az Igazságügyi Minisztérium
Céginformációs Szolgálata részére, valamint a tanúsítványhoz tartozó
aláíró kulcs tárolása a szolgáltató által üzemeltetett HSM eszközben
Iskolai Erzsébet-utalvánnyal kapcsolatos szolgáltatások biztosítása
Az Iskolai Erzsébet utalvány és az Ajándék Erzsébet-utalvány
biztosításához kapcsolódó szolgáltatások nyújtása

260 000 Ft
(éves díj)

2016.08.29

Határozatlan

0

2016.08.03

2016.12.31

0

u.a.

u.a.

12 000 Euró

2016.10.13

2016.10.28

71.

Benoit Thirion

Megbízási szerződés

Az „Egyes belső piaci szolgáltatási tevékenységek szabályozása a
francia nemzeti jogban” tárgyban francia nyelvű szakmai tanulmány
elkészítése

72.

Lapu Árpád

Megbízási szerződés

Konferencia-előadás és tanulmány írása, háttéranyag gyűjtése,
valamint közreműködés a miniszteri beszédek megírásában.

210 674 Ft

2016.10.17

2016.12.09

73.

Matyasovszky-Németh Márton

Megbízási szerződés

Konferencia-előadás és tanulmány írása, háttéranyag gyűjtése,
valamint közreműködés a miniszteri beszédek megírásában.

210 674 Ft

2016.10.17

2016.12.02

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.

11 160 000 Ft

2016.12.01

2018.05.31

75.

Magyar Közlöny Lap- és
Könyvkiadó Korlátolt
Felelősségű Társaság

Vállalkozási és felhasználási
szerződés

A cégnyilvántartások összekapcsolását szolgáló BRIS (Business
Registers Interconnection System) rendszerhez történő csatlakozást
megvalósító tagállami rendszer fizikai és logikai rendszertervének
elkészítése, továbbá a jelenlegi jogszabályi környezet felülvizsgálata
keretében a további szabályozási irányokra vonatkozó javaslatokat
tartalmazó beszámoló elkészítése.

3 640 000 Ft

2016.11.07

2016.12.06

76.

International House Language
School Kulturális és Szolgáltató
Kft.

Megbízási szerződés

A Megbízó által meghatározott munkatárs részére angol nyelvi képzés
legfeljebb 52 egyenként 45 perces tanórában

249 600 Ft

2016.11.01

2017.04.30

74.

Christine Simonart

9. oldal

77.

Magyar Közlöny Lap- és
Könyvkiadó Korlátolt
Felelősségű Társaság

78.

Magyar Közlöny Lap- és
Könyvkiadó Korlátolt
Felelősségű Társaság

79.

Ernst &Young Tanácsadó Kft.

80.
81.

Bethlen Gábor Alapkezelő
Kiemelten Közhasznú Nonprofit
Zártkörűen Működő
Részvénytársaság
Bodler Kereskedelmi és
Szolgáltató Betéti Társaság

Az Igazságügyi Minisztérium Törvényelőkészítő Főosztálya által
keletkeztetett és a Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltára
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 digitalizált változatának
kereshetővé, illetve kutatható tétele az 1. számú mellékletben
meghatározott követelményspecifikáció alapján. Vállalkozó a
szerződés 1. pontja szerinti kereshetővé, kutathatóvá tétele
érdekében keresőrendszert köteles elkészíteni és átadni Megrendelő
részére 2016. december 01. napjáig. A keresőrendszer Megrendelő
általi írásbeli elfogadását követően haladéktalanul, de legkésőbb 3
napon belül Vállalkozó köteles a keresőrendszert és az 1. pont
szerinti digitalizált dokumentumokat saját honlapján közzétenni, és
Vállalkozási és felhasználási
ahhoz a hozzáférést határozatlan időtartamban biztosítani a
szerződés
Megrendelő által írásban meghatározott személyek részére.

3 300 000 Ft

2016.11.01

Határozatlan

236 220 472 Ft

2016.12.23

2017.06.20

10 000 000 Ft

2016.12.08

2017.03.23

Közszolgáltatási
keretszerződés
Kutatási- vállalkozási
szerződés

A Szolgáltató 2017. június 08. napjára felkészíti a magyar
cégnyilvántartást a 89/666/EGK tanácsi irányelvnek, valamint a
2005/56/EK és a 2009/101/EK európai parlamenti és tanácsi
irányelvnek a központi nyilvántartások, a kereskedelmi
nyilvántartások és a cégjegyzékek összekapcsolása tekintetében
történő módosításáról szóló, 2012. június 13-i 2012/17/EU európai
parlamenti és tanácsi irányelv 1-3. cikkében meghatározott
adatközlésre az Európai Bizottság által publikált mindenkori hatályos
követelményspecifikációnak megfelelően. Ennek keretében
Szolgáltató ellátja a hivatkozott irányelv 1-3. cikkében meghatározott,
a cégnyilvántartás nyilvánosságával összefüggő informatikai, műszaki
feladatokat, ideértve különösen az Európai Unió tagállamai
cégnyilvántartásai közötti kommunikáció és adatforgalom
biztosításához szükséges, az 1. számú mellékletben rögzített, a BRIS
rendszerhez történő csatlakozást megvalósító tagállami rendszer
fizikai és logikai rendszertervében meghatározott célok
megvalósítását.
Az egységes hatályú szabadalmi rendszer magyarországi hatásairól"
tárgyban hatástanulmány készítése

Bérleti szerződés

Helyiségbérleti szerződés 2015. december 5. napjára

250 000 Ft

2016.12.05

2016.12.05

Megbízási szerződés

Francia nyelvre fordított miniszteri beszédek lektorálása

135 000 Ft

2016.11.07

2016.11.18

10. oldal

82.
83.

84.

Bodler Kereskedelmi és
Szolgáltató Betéti Társaság
Pál és Kozma Ügyvédi Iroda

Wallacher Ügyvédi Iroda

Megbízási szerződés
Megbízási szerződés

Francia nyelvre fordított miniszteri beszéd lektorálása
Jogi képviselet ellátása munkaügyi eljárásban

65 000 Ft
30 000 Ft (óradíj)

2016.11.21
2016.12.14

2016.11.25
Határozatlan

Megbízási szerződés

Az új ügyvédi törvény kodifikációjához kapcsolódó szakmai anyagok,
állásfoglalások elkészítése a normaszöveg kialakításának segítése
érdekében.

1 400 000 Ft

2016.12.01

2017.02.28

11. oldal

