Igazságügyi Minisztérium szerződései 2017. évben
- összesítve 2018. november 16. napján -

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

Sorszám

Szerződő fél

Szerződés típusa

Szerződés tárgya

1.

Dr. Mezei Péter

Felhasználási szerződés

Tanulmány készítése a nemzetközi magánjogi törvény előkészítése során tisztázandó, a szellemi
alkotások területét érintő problémás kérdések keretén belül, különösen a kiterjesztett hatályú közös
jogkezelés alapján képviselt jogosultak nemzetközi magánjogi helyzetéről, illetve az engedélyezés
nélküli díjigények megítélhetőségéről.

150 000 Ft

2017-01-19

2017-02-19

2.

Dr. Faludi Gábor

Felhasználási szerződés

Tanulmány készítése a nemzetközi magánjogi törvény előkészítése során tisztázandó, a szellemi
alkotások területét érintő problémás kérdések keretén belül, különösen a kiterjesztett hatályú közös
jogkezelés alapján képviselt jogosultak nemzetközi magánjogi helyzetéről, illetve az engedélyezés
nélküli díjigények megítélhetőségéről.

150 000 Ft

2017-01-19

2017-02-19

3.

Dr. Faludi Gábor

Felhasználási szerződés

Megbízott közreműködik a nem nyilvános know-how és üzleti információk (üzleti titkok) jogosulatlan
megszerzésével, hasznosításával és felfedésével szembeni védelemről szóló (EU) 2016/943 irányelv
szabályozási koncepciójának kidolgozásában oly módon, hogy javaslatot készít a feladat tárgyával
kapcsolatos törvénytervezet indokolására és normaszövegben való felhasználására

140 000 Ft

2017-09-11

2017-10-19

4.

Benedek-Tihanyi
Tímea

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.

3 275 040 Ft

2017-01-01

2017-12-31

5.

Sagáthné Kuji Andrea

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.

3 275 040 Ft

2017-01-01

2017-12-31

6.

Posta Enikő

Megbízási szerződés

Közreműködés az Igazságügyi Felügyeleti Főosztályon a 2016. és 2017. évben keletkezett iratok
rendezésével, valamint az ezzel összefüggő iratmozgatással járó feladatok ellátásában.

2 640 000 Ft

2017-01-01

2017-12-31

Megbízási szerződés

Az új polgári perrendtartás hatálybalépésével összefüggésben a hatályos törvények és az új polgári
perrendtartás rendelkezései közötti összhang megteremtése érdekében javaslatok és szakmai
háttéranyagok készítése.

3 600 000 Ft

2017-01-01

2017-06-30

Megbízási szerződés
megszüntetése

A Felek a szerződést 2017. január 31-i hatállyal közös megegyezéssel megszüntetik.

0 Ft

u.a.

2017-01-31

7.

dr. Udvary Sándor
Tibor

1. oldal

Teljesítés
végdátuma

8.

9.

10.

11.

Turkovicsné dr. Nagy
Adrienn

Megbízási szerződés

Az új perrendtartás elfogadásával összefüggésben a kapcsolódó szabályozás felülvizsgálata,
koncepcionális megújítása és a polgári perrendtartással való összhang megteremtése érdekében
szakmai háttéranyagok és javaslatok elkészítése az alábbi tárgykörökben:
- költségkedvezmények részletszabályai;
- a jogi képviselők és egyéb perbeli személyek által felszámítható munkadíjak és
költségkedvezmények szabályozásának felülvizsgálata;
- a kötelező jogi képviselet bevezetésére figyelemmel a jogi segítségnyújtás, különösen a pártfogó
ügyvédi képviselet szabályai, feltételrendszere.

2 100 000 Ft

2017-01-01

2017-06-30

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

2017-01-01

2017-12-31

Megbízási szerződés
módosítása

A megbízási szerződés az alábbi 1. ponttal egészül ki: "Megbízó megbízza Megbízottat 2017. március
1. napjától 2017. december 31. napjáig terjedő időtartamra a fejezeti kezelésű előirányzatok
könyvvitelének támogatása céljából a Költségvetési Főosztály által használt integrált informatikai
rendszerek alkalmassá tételével, mely a közel azonos időben, nagy számban jelentkező, az alapvető
jogokat sértő elhelyezési körülmények miatti kártalanítások kifizetésére, szabályszerű rögzítésére
szolgál. Feladatai továbbá a rendszerek felhasználói szintű összehangolása, a lekérdezések és
adatigénylések egyszerűsítésének felmérése a folyamatba épített, előzetes és utólagos vezetői
ellenőrzési rendszer hatékony működéséhez, valamint a fejlesztők felé irányuló felhasználói igények
összefoglalása." A szerződés 3. pontja pedig kiegészül egy új kapcsolattartó személy megjelölésével

3 840 000 Ft

u.a.

u.a.

Megbízási szerződés

Az Igazságügyi Minisztérium Céginformációs Osztályán a front office feladatok és a belső felhasználói
tesztek támogatása.

3 480 000 Ft

2017-01-01

2017-12-31

Megbízási szerződés

Az Igazságügyi Minisztérium Céginformációs Osztályán a back office feladatok támogatása.

3 240 000 Ft

2017-01-01

2017-12-31

Megbízási szerződés
megszüntetése

Az Igazságügyi Minisztérium a megbízási szerződést 30 napos felmondási idővel, rendes
felmondással felmondta.

679 355 Ft

u.a.

2017-05-06

Fricska Andor

Ármány Rozália

Glaser Katalin

12.

Feketéné Majoros
Katalin

Megbízási szerződés

Az Igazságügyi Minisztérium Céginformációs Osztályán a back office feladatok, és a külső
szervezetektől érkező speciális megkeresések kiszolgálásának támogatása.

3 240 000 Ft

2017-01-01

2017-12-31

13.

Gere Mirjam Edina

Megbízási szerződés

Az Igazságügyi Minisztérium Céginformációs Osztályán a belső felhasználói tesztek
adminisztrációjának támogatása.

3 480 000 Ft

2017-01-01

2017-12-31

14.

Csizek Tibor

Megbízási szerződés

Az Igazságügyi Minisztérium informatikai rendszerei adatbázisainak konszolidációjához szükséges
koncepció kialakításának, valamint koordinációjának szakértői támogatása, javaslattétel,
egyeztetéseken való részvétel.

5 220 000 Ft

2017-01-01

2017-12-31

2. oldal

15.

16.

17.

Megbízási szerződés

A Miniszteri Kabinettel együttműködésben szakmai szempontból közreműködés a következő
feladatok megvalósításában:
a) Megbízó jogtudományi kutatási pályázata, illetve oktatási és kutatásfejlesztési programok
vonatkozásában a beérkezett dokumentációk, beszámolók és részbeszámolók kiértékelésének,
szakmai értékelésre való előkészítésének támogatása,
b) a 2017-es évben megvalósítandó kutatási és oktatásfejlesztési programok szakmai beszámolóinak
és programjavaslatainak előkészítése értékelésre,
c) a 2017-es évben a Megbízó jogászösztöndíjaihoz, kutatási és oktatásfejlesztési programokhoz
kapcsolódó rendezvények szervezésének (pl.: konferencia, tehetséggondozás, promóció és szakmai
napok) támogatása,
d) a Megbízó egyéb szakmai kiadványai szerkesztésének, kivitelezésének támogatása.

3 240 000 Ft

2017-01-01

2017-12-31

Megbízási szerződés
módosítása

A Szerződés 1. pontja az alábbiakkal egészül ki: „Felek megállapodnak, hogy a Megbízott a 2018.
január 1. napjától a 2018. április 30. napjáig terjedő időszakban a Miniszteri Kabinettel
együttműködésben szakmai szempontból közreműködik a következő feladatok megvalósításában: a)
Megbízó jogtudományi kutatási pályázata, illetve oktatási és kutatásfejlesztési programok
vonatkozásában a beérkezett dokumentációk, beszámolók és részbeszámolók kiértékelésének,
szakmai értékelésre való előkészítésének támogatása, b) a 2018-as évben beérkező kutatási és
oktatásfejlesztési programok szakmai beszámolóinak és programjavaslatainak előkészítése bírálatra
és értékelésre, c) a 2018-as évben a Megbízó jogászösztöndíjaihoz, kutatási és oktatásfejlesztési
programokhoz kapcsolódó rendezvények szervezésének támogatása, d) a Megbízó egyéb szakmai
kiadványai szerkesztésének, kivitelezésének támogatása.”

4 680 000 Ft

u.a.

2018-04-30

Megbízási szerződés
módosítása

A Szerződés 1. pontja az alábbiakkal egészül ki: „Felek megállapodnak, hogy a Megbízott a 2018.
május 1. napjától a 2018. december 31. napjáig terjedő időszakban a Miniszteri Kabinettel
együttműködésben szakmai szempontból közreműködik a következő feladatok megvalósításában: a)
Megbízó jogtudományi kutatási pályázata, illetve oktatási és kutatásfejlesztési programok
vonatkozásában a beérkezett dokumentációk, beszámolók és részbeszámolók kiértékelésének,
szakmai értékelésre való előkészítésének támogatása (kivéve a Szegedi Tudományegyetemet érintő
programok vonatkozásában), b) a 2018-as évben a Megbízó jogászösztöndíjaihoz, kutatási és
oktatásfejlesztési programokhoz kapcsolódó rendezvények szervezésének támogatása, c) Megbízó
egyéb szakmai kiadványai szerkesztésének, kivitelezésének támogatása.”

6 840 000 Ft

u.a.

2018-12-31

Megbízási szerződés
megszüntetése

Felek a szerződést 2018. október 31-i hatállyal közös megegyezéssel megszüntetik.

6 300 000 Ft

u.a.

2018-10-31

Megbízási szerződés

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

500 000 Ft

2017-02-01

2017-02-28

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

2017-01-01

2017-12-31

Dr. Sulyok Márton

dr. Menyhárd Attila

dr. Protzner András

3. oldal

18.

Dr. Herke Csongor

Megbízási szerződés

Megbízott feladata, hogy a jelen szerződés aláírásának napjától a 2017. január 31. napjáig terjedő
időtartamban mutasson be és dolgozzon ki szabályozási mintákat, az alábbi kérdéskörökben,
alapvetően a német, az osztrák és a svájci szabályozás szem előtt tartásával:
a) Az olyan információ felhasználhatóságának külföldi szabályozása, amely engedélyhez kötött
eszköz leplezett eszköz alkalmazása során keletkezett, de nem az engedélyben megjelölt személyre
vagy bűncselekményre vonatkozik.
b) A magyar eljárási jogban szabályozott jogorvoslat a törvényesség érdekében jogintézménynek
megfelelő, vagy annak lényegében megfeleltethető szabályozási minták, hangsúlyozva a döntés
irányát, azaz, hogy a terhelt terhére vagy csak a javára alkalmazható-e, továbbá hogy a jogorvoslatot
ki kezdeményezheti, illetve hogy milyen döntés ellen, milyen okból, milyen határidővel és ki bírálja el.
c) Az új büntetőeljárásról szóló törvény akként szabályozza a tanúvallomás megtagadását, miszerint
aki magát vagy hozzátartozóját bűncselekmény elkövetésével vádolná, az ezzel kapcsolatos
kérdésben a tanúvallomást akkor is megtagadhatja, ha a kérdéses bűncselekmény miatt büntetőjogi
felelősségét már korábban elbírálták. Ennek megfelelő vagy hasonló külföldi példák gyűjtése.
d) Az osztrák, német és a svájci modellekben van-e olyan szabályozás, amely szerint beismerés
esetén a terhelt minden további bizonyítás nélkül bíróság elé állítható (és el is ítélhető).
e) Az önvádra kötelezés tilalma és az igazmondásra kötelezettség amerikai modellje.

19.

Dr. Kereszty Éva
Margit

Megbízási szerződés

Az igazságügyi szakértők számára szervezett tanfolyam keretében konferencia-előadás és
konzultáció tartása Igazságügyi szakértői ismeretek tárgykörben.

75 000 Ft

2017-01-20

2017-01-20

20.

Dr. Csatlós Erzsébet

Megbízási szerződés

Az igazságügyi szakértők számára szervezett tanfolyam keretében konferencia-előadás és
konzultáció tartása Közigazgatási eljárásjog tárgykörben.

50 000 Ft

2017-01-19

2017-01-19

21.

Dr. Farkas Csaba

Megbízási szerződés

Az igazságügyi szakértők számára szervezett tanfolyam keretében konferencia-előadás és
konzultáció tartása Gazdasági társaságok joga tárgykörben.

25 000 Ft

2017-01-20

2017-01-20

22.

Dr. Kapa Mátyás

Megbízási szerződés

Vizsgáztatás Bírósági végrehajtói szakvizsgán.

12 000 Ft

2017-01-17

2017-01-17

23.

Dr. Kálmán Renáta

Megbízási szerződés

Az igazságügyi szakértők számára szervezett tanfolyam keretében konferencia-előadás és
konzultáció tartása Európai uniós jogi ismeretek tárgykörben.

50 000 Ft

2017-01-19

2017-01-19

24.

Dr. Pappné Dr. Makka
Éva

Megbízási szerződés

Szakvizsgáztatás Bírósági Végrehajtói szakvizsgán

12 000 Ft

2017-01-17

2017-01-17

25.

Dr. Mezőlaki Erik Ákos

Megbízási szerződés

Az igazságügyi szakértők számára szervezett tanfolyam keretében konferencia-előadás és
konzultáció tartása Büntető eljárásjog tárgykörben.

50 000 Ft

2017-01-20

2017-01-20

26.

Dr. Vida-Sós Tünde

Megbízási szerződés

Az igazságügyi szakértők számára szervezett tanfolyam keretében konferencia-előadás és
konzultáció tartása Polgári eljárásjog tárgykörben.

50 000 Ft

2017-01-19

2017-01-19

4. oldal

200 000 Ft

2017-01-18

2017-01-31

27.

Sántáné dr. Szakály
Zsuzsa

Megbízási szerződés

Az igazságügyi szakértők számára szervezett tanfolyam keretében konferencia-előadás és
konzultáció tartása Alaptörvény valamint Adatvédelem tárgykörben.

50 000 Ft

2017-01-19

2017-01-19

28.

Dr. Visontai-Szabó
Katalin

Megbízási szerződés

Az igazságügyi szakértők számára szervezett tanfolyam keretében konferencia-előadás és
konzultáció tartása Helyzetgyakorlat tárgykörben.

25 000 Ft

2017-01-20

2017-01-20

29.

Dr. Székely Ákos

Megbízási szerződés

Szakvizsgáztatás Bírósági Végrehajtói szakvizsgán

12 000 Ft

2017-01-17

2017-01-17

30.

Dr. Somogyi Dávid
László

Megbízási szerződés

Szakvizsgáztatás Bírósági Végrehajtói szakvizsgán

12 000 Ft

2017-01-17

2017-01-17

31.

dr. Schmidt Zoltán

Megbízási szerződés

Szakvizsgáztatás Bírósági Végrehajtói szakvizsgán

0 Ft

2017-01-17

2017-01-17

Megbízási szerződés

Az Igazságügyi szakértői tevékenység folytatásához szükséges első- és továbbképzésen, valamint az
önálló bírósági végrehajtó jelöltek végrehajtói szakvizsgájára felkészítő képzésén oktatási feladatok
ellátása

375 000 Ft

2017-01-01

2017-12-31

Megbízási szerződés
módosítása

Az ellátandó feladatok mennyiségének változása

325 000 Ft

u.a.

u.a.

Megbízási szerződés

Az önálló bírósági végrehajtó jelöltek végrehajtói szakvizsgájára felkészítő képzésében oktatási
feladatok, valamint a bírósági végrehajtói szakvizsgán, a vizsgabizottság tagjaként vizsgáztatói
feladatok ellátása

95 000 Ft

2017-01-01

2017-12-31

Megbízási szerződés
módosítása

Az ellátandó feladatok mennyiségének változása

105 000 Ft

u.a.

u.a.

Megbízási szerződés

Az áldozatsegítési szakterülethez kapcsolódó jogi és szakmai tárgyú képzéseken oktatási feladatok
ellátása

900 000 Ft

2017-01-01

2017-12-31

Megbízási szerződés
módosítása

Az ellátandó feladatok mennyiségének változása

390 000 Ft

u.a.

u.a.

Megbízási szerződés

A természetes személyek adósságrendezési eljárásával összefüggő jogi és szakmai tárgyú
képzésekben oktatási feladatok ellátása

200 000 Ft

2017-01-01

2017-12-31

Megbízási szerződés
módosítása

Az ellátandó feladatok mennyiségének változása

125 000 Ft

u.a.

u.a.

Megbízási szerződés

Az áldozatsegítési szakterülethez kapcsolódó jogi és szakmai tárgyú képzéseken oktatási feladatok
ellátása

700 000 Ft

2017-01-01

2017-12-31

Megbízási szerződés
módosítása

Az ellátandó feladatok mennyiségének változása

620 000 Ft

u.a.

u.a.

32.

33.

34.

35.

36.

Dr. Visontai-Szabó
Katalin

Dr. Kapa Mátyás

Dr. Hudák Péter

Dr. Novák István

Bardóczi Krisztina

37.

Dr. Ferenczi Aniella
Mónika

Megbízási szerződés

Az áldozatsegítési és a pártfogó felügyelői szakterületekhez kapcsolódó jogi és szakmai tárgyú
képzéseken oktatási feladatok ellátása

175 000 Ft

2017-01-01

2017-12-31

38.

Dr. Visnyeiné dr.
Juhász Zsuzsanna

Megbízási szerződés

Az igazságügyi szakértők szóbeli jogi vizsgáján a vizsgabizottság tagjaként vizsgáztatói feladatok,
valamint a pártfogó felügyelői szakterülethez kapcsolódó képzésben oktatási feladatok ellátása

170 000 Ft

2017-01-01

2017-12-31

5. oldal

39.

40.

Dr. Somogyi Dávid
László

Megbízási szerződés

Az igazságügyi szakértők szóbeli jogi vizsgáján,valamint a bírósági végrehajtói szakvizsgán, a
viszgabizottság tagjaként vizsgáztatói feladatok ellátása

260 000 Ft

2017-01-01

2017-12-31

Megbízási szerződés
módosítása

Az ellátandó feladatok mennyiségének változása

210 000 Ft

u.a.

u.a.

Megbízási szerződés

Az igazságügyi szakértők szóbeli jogi vizsgáján,valamint a bírósági végrehajtói szakvizsgán, a
viszgabizottság tagjaként vizsgáztatói feladatok ellátása

205 000 Ft

2017-01-01

2017-12-31

Megbízási szerződés
módosítása

Az ellátandó feladatok mennyiségének változása

84 000 Ft

u.a.

u.a.

Dr. Kristóf Adrienn

41.

Andresin Konstantin

Megbízási szerződés

Az önálló bírósági végrehajtó jelöltek végrehajtói szakvizsgájára felkészítő képzésében oktatási
feladatok ellátása

75 000 Ft

2017-01-01

2017-12-31

42.

Dr. Magyar Erika

Megbízási szerződés

Az áldozatsegítési szakterülethez és a pártfogó felügyelői szakterülethez kapcsolódó, továbbá a
büntető- és szabálysértési közvetítői szakterülethez kapcsolódó képzéseken oktatási feladatok
ellátása

2 250 000 Ft

2017-01-01

2017-12-31

43.

Dr. Vitvindics Mária

Megbízási szerződés

Az igazságügyi szakértők szóbeli jogi vizsgáján,valamint a bírósági végrehajtói szakvizsgán, a
viszgabizottság tagjaként vizsgáztatói feladatok ellátása

280 000 Ft

2017-01-01

2017-12-31

44.

Dr. Vigh Edina

Megbízási szerződés

A jogi segítségnyújtási szakterülethez kapcsolódó képzéseken oktatási feladatok ellátása

50 000 Ft

2017-01-01

2017-12-31

Megbízási szerződés

A jogi segítségnyújtási szakterülethez kapcsolódó képzéseken oktatási feladatok ellátása

1 200 000 Ft

2017-01-01

2017-12-31

45.

Böngyikné dr. SósTóth Adrienn
Megbízási szerződés
módosítása

Az ellátandó feladatok mennyiségének változása

1 170 000 Ft

u.a.

u.a.

Megbízási szerződés

Az igazságügyi szakértők képzésén oktatási feladatok ellátása, valamint közreműködés a szóbeli jogi
vizsgán a vizsgabizottság tagjaként, illetve elnökeként

435 000 Ft

2017-01-01

2017-12-31

Megbízási szerződés
módosítása

Az ellátandó feladatok mennyiségének változása

300 000 Ft

u.a.

u.a.

Megbízási szerződés

Az igazságügyi szakértők képzésén oktatási feladatok ellátása, valamint közreműködés a szóbeli jogi
vizsgán a vizsgabizottság tagjaként, illetve elnökeként

270 000 Ft

2017-01-01

2017-12-31

Megbízási szerződés
módosítása

Az ellátandó feladatok mennyiségének változása

260 000 Ft

u.a.

u.a.

Megbízási szerződés

Az igazságügyi szakértők képzésén oktatási feladatok ellátása, valamint közreműködés a szóbeli jogi
vizsgán a vizsgabizottság tagjaként, illetve elnökeként

220 000 Ft

2017-01-01

2017-12-31

Megbízási szerződés
módosítása

Az ellátandó feladatok mennyiségének változása

150 000 Ft

u.a.

u.a.

Megbízási szerződés

Az igazságügyi szakértők szóbeli jogi vizsgáján a vizsgabizottság tagjaként, illetve elnökeként történő
közreműködés

120 000 Ft

2017-01-01

2017-12-31

46.

47.

48.

49.

Dr. Tárkány-Szűcs
Babett

Dr. Sántáné dr.
Szakály Zsuzsa

Dr. Sulyok Márton

Dr. Siket Judit

6. oldal

49.

50.

51.

52.

53.

54.

55.

56.

57.

58.

59.

Dr. Siket Judit
Megbízási szerződés
módosítása

Az ellátandó feladatok mennyiségének változása

35 000 Ft

u.a.

u.a.

Megbízási szerződés

Az igazságügyi szakértők képzésén oktatási feladatok ellátása, valamint közreműködés a szóbeli jogi
vizsgán a vizsgabizottság tagjaként, illetve elnökeként

370 000 Ft

2017-01-01

2017-12-31

Megbízási szerződés
módosítása

Az ellátandó feladatok mennyiségének változása

230 000 Ft

u.a.

u.a.

Megbízási szerződés

Az igazságügyi szakértők képzésén oktatási feladatok ellátása, valamint közreműködés a szóbeli jogi
vizsgán a vizsgabizottság tagjaként, illetve elnökeként

635 000 Ft

2017-01-01

2017-12-31

Megbízási szerződés
módosítása

Az ellátandó feladatok mennyiségének változása

460 000 Ft

u.a.

u.a.

Megbízási szerződés

Az igazságügyi szakértők képzésén oktatási feladatok ellátása, valamint közreműködés a szóbeli jogi
vizsgán a vizsgabizottság tagjaként, illetve elnökeként

1 050 000 Ft

2017-01-01

2017-12-31

Megbízási szerződés
módosítása

Az ellátandó feladatok mennyiségének változása

295 000 Ft

u.a.

u.a.

Megbízási szerződés

Az igazságügyi szakértők képzésén oktatási feladatok ellátása, valamint közreműködés a szóbeli jogi
vizsgán a vizsgabizottság tagjaként, illetve elnökeként

35 000 Ft

2017-01-01

2017-12-31

Megbízási szerződés

Az igazságügyi szakértők képzésén oktatási feladatok ellátása, valamint közreműködés a szóbeli jogi
vizsgán a vizsgabizottság tagjaként, illetve elnökeként

220 000 Ft

2017-01-01

2017-12-31

Megbízási szerződés
módosítása

Az ellátandó feladatok mennyiségének változása

128 000 Ft

u.a.

u.a.

Megbízási szerződés

Az igazságügyi szakértők képzésén oktatási feladatok ellátása, valamint közreműködés a szóbeli jogi
vizsgán a vizsgabizottság tagjaként, illetve elnökeként

370 000 Ft

2017-01-01

2017-12-31

Megbízási szerződés
módosítása

Az ellátandó feladatok mennyiségének változása

200 000 Ft

u.a.

u.a.

Megbízási szerződés

Az igazságügyi szakértők képzésén oktatási feladatok ellátása

400 000 Ft

2017-01-01

2017-12-31

Megbízási szerződés

Az igazságügyi szakértők szóbeli jogi vizsgáján közreműködés a vizsgabizottság tagjaként, illetve
elnökeként

35 000 Ft

2017-01-01

2017-12-31

Megbízási szerződés
módosítása

Az ellátandó feladatok mennyiségének változása

30 000 Ft

u.a.

u.a.

Megbízási szerződés

A jogi segítségnyújtási szakterülethez és az áldozatsegítési szakterülethez kapcsolódó képzéseken
oktatási feladatok ellátása

1 250 000 Ft

2017-01-01

2017-12-31

Megbízási szerződés
módosítása

Az ellátandó feladatok mennyiségének változása

890 000 Ft

u.a.

u.a.

Megbízási szerződés

A pártfogó felügyelői szakterülethez kapcsolódó képzéseken oktatási feladatok ellátása

600 000 Ft

2017-01-01

2017-12-31

Dr. Mezőlaki Erik Ákos

Dr. Kereszty Éva
Margit

Dr. Kálmán Renáta

Dr. Kaprinay Gizella
Zsófia

Dr. Farkas Csaba

Dr. Csatlós Erzsébet

Idzigné dr. Novák
Marianna Csilla

Dr. Vizkeleti Edit

Dr. Czeglédy Miklós

Csáki Ildikó

7. oldal

60.

Dr. Velez Edit

Megbízási szerződés

A pártfogó felügyelői szakterülethez kapcsolódó képzéseken oktatási feladatok ellátása

625 000 Ft

2017-01-01

2017-12-31

61.

Bárdos Zoltán

Megbízási szerződés

A pártfogó felügyelői szakterülethez kapcsolódó képzéseken oktatási feladatok ellátása

400 000 Ft

2017-01-01

2017-12-31

62.

Dudok Diána

Megbízási szerződés

A pártfogó felügyelői szakterülethez kapcsolódó képzéseken oktatási feladatok ellátása

50 000 Ft

2017-01-01

2017-12-31

63.

Juhász-Gelencsér
Anett

Megbízási szerződés

A pártfogó felügyelői szakterülethez kapcsolódó képzéseken oktatási feladatok ellátása

400 000 Ft

2017-01-01

2017-12-31

64.

Dr. Tóth Anna Réka

Megbízási szerződés

Az igazságügyi szakértők szóbeli jogi vizsgáján közreműködés a vizsgabizottság tagjaként, illetve
elnökeként

70 000 Ft

2017-01-01

2017-12-31

Megbízási szerződés

Az igazságügyi szakértők szóbeli jogi vizsgáján közreműködés a vizsgabizottság tagjaként, illetve
elnökeként

120 000 Ft

2017-01-01

2017-12-31

65.

Dr. Sembery-Sugár
Hajnalka

Megbízási szerződés
módosítása

Az ellátandó feladatok mennyiségének változása

105 000 Ft

u.a.

u.a.

Megbízási szerződés

Az igazságügyi szakértők szóbeli jogi vizsgáján közreműködés a vizsgabizottság tagjaként, illetve
elnökeként

70 000 Ft

2017-01-01

2017-12-31

Megbízási szerződés
módosítása

Az ellátandó feladatok mennyiségének változása

35 000 Ft

u.a.

u.a.

Megbízási szerződés

Az igazságügyi szakértők szóbeli jogi vizsgáján közreműködés a vizsgabizottság tagjaként, illetve
elnökeként

85 000 Ft

2017-01-01

2017-12-31

Megbízási szerződés
módosítása

Az ellátandó feladatok mennyiségének változása

205 000 Ft

u.a.

u.a.

Megbízási szerződés

Az igazságügyi szakértők képzésén oktatási feladatok ellátása, valamint közreműködés a szóbeli jogi
vizsgán a vizsgabizottság tagjaként, illetve elnökeként

120 000 Ft

2017-01-01

2017-12-31

Megbízási szerződés
módosítása

Az ellátandó feladatok mennyiségének változása

85 000 Ft

u.a.

u.a.

Megbízási szerződés

Bírósági végrehajtói szakvizsgán a vizsgabizottság tagjaként, illetve elnökeként történő
közreműködés

40 000 Ft

2017-01-01

2017-12-31

Megbízási szerződés
módosítása

Az ellátandó feladatok mennyiségének változása

55 000 Ft

u.a.

u.a.

Megbízási szerződés

Bírósági végrehajtói szakvizsgán a vizsgabizottság tagjaként, illetve elnökeként történő
közreműködés

20 000 Ft

2017-01-01

2017-12-31

Megbízási szerződés
módosítása

Az ellátandó feladatok mennyiségének változása

50 000 Ft

u.a.

u.a.

Megbízási szerződés

Bírósági végrehajtói szakvizsgán a vizsgabizottság tagjaként, illetve elnökeként történő
közreműködés

20 000 Ft

2017-01-01

2017-12-31

66.

67.

68.

69.

70.

71.

Dr. Hegedűs István

Dr. Fantoly Zsanett

Czipóth Lukács

dr. Petris Csaba

Dr. Kormos Erzsébet

Dr. Pestovics Ilona

8. oldal

72.

Megbízási szerződés

A Megbízó által meghatározott helyen és időben gyermekfelügyeleti-, készségfejlesztési-,
programszervezési- és adminisztrációs feladatok ellátása

2 191 460 Ft

2017-03-01

2017-12-31

Megbízási szerződés
módosítása

u.a.

4 951 460 Ft

u.a.

2018-12-31

Pallagi Gáborné

73.

Lapu Árpád

Megbízási szerződés

Konferencia-előadás és tanulmány írása, háttéranyag gyűjtése, valamint közreműködés miniszteri
beszédek megírásában 2017. április 3. és május 26. között

252 809 Ft

2017-04-03

2017-05-26

74.

Quercustax
Könyvvizsgáló és
Adótanácsadó Kft.

Megbízási szerződés

A szerződés aláírásának napjától a 2017. évi mérlegbeszámoló elfogadásáig a Megbízó Igazgatási
költségvetése vonatkozásában könyvvizsgálói feladatok ellátása a magyar Nemzeti Könyvvizsgálati
Standardok alapján.

7 000 000 Ft

2017-02-28

2017. évi
mérlegbeszámoló
elfogadásáig

75.

Quercustax
Könyvvizsgáló és
Adótanácsadó Kft.

Megbízási szerződés

A szerződés aláírásának napjától a 2017. évi mérlegbeszámoló elfogadásáig a Megbízó Fejezeti
költségvetése vonatkozásában könyvvizsgálói feladatok ellátása a magyar Nemzeti Könyvvizsgálati
Standardok alapján.

7 000 000 Ft

2017-02-28

2017. évi
mérlegbeszámoló
elfogadásáig

76.

F and F Catering
Szolgáltató és
Kereskedelmi Kft.

Megbízási szerződés

A Megrendelő Igazságügyi Szolgálatok Jogakadémájának budapesti képzésein, vizsgáin catering
szolgáltatás biztosítása.

5 433 300 Ft
keretösszeg

2017-03-07

2017-12-31

77.

DIGAMMA.HU
Informatikai Kft.

Megbízási szerződés

A Megbízó munkavédelmi tevékenységének szervezése és koordinálása, szükség esetén egyeztetve
az egyéb üzemeltetési feladatokat ellátó szervezettel.

7 080 000 Ft

2017-03-15

2018-03-14

Megbízási szerződés

A természetes személyek adósságrendezési eljárásával összefüggő jogi és szakmai tárgyú
képzésekben oktatási feladatok ellátása

200 000 Ft

2017-01-01

2017-12-31

Megbízási szerződés
módosítása

Az ellátandó feladatok mennyiségének változása

125 000 Ft

u.a.

u.a.

Megbízási szerződés

A bírósági végrehajtói szakvizsgán közreműködés a vizsgabizottág tagjaként, illetve elnökeként

40 000 Ft

2017-01-01

2017-12-31

Megbízási szerződés
módosítása

Az ellátandó feladatok mennyiségének változása

60 000 Ft

u.a.

u.a.

78.

79.

Dr. Szűcs Imre

Dr. Kovássy Szabolcs

80.

Dr. Herédi Erika

Megbízási szerződés

A bírósági végrehajtói szakvizsgán közreműködés a vizsgabizottág tagjaként, illetve elnökeként

40 000 Ft

2017-01-01

2017-12-31

81.

Dr. Pleskó Krisztina
Zsuzsanna

Megbízási szerződés

A bírósági végrehajtói szakvizsgán közreműködés a vizsgabizottág tagjaként, illetve elnökeként

20 000 Ft

2017-01-01

2017-12-31

Megbízási szerződés

A bírósági végrehajtói szakvizsgán közreműködés a vizsgabizottág tagjaként, illetve elnökeként

40 000 Ft

2017-01-01

2017-12-31

Megbízási szerződés
módosítása

Az ellátandó feladatok mennyiségének változása

60 000 Ft

u.a.

u.a.

Megbízási szerződés

A 2017. március 27-29. között megrendezésre kerülő bajor-magyar nemzetközi konferencia
megszervezése és lebonyolítása körében projekt koordináció ellátása az alternatív vitarendezési
eljárások témakörében

290 000 Ft

2017-03-03

2017-03-31

82.

83.

Dr. Harter Mária

dr. Havasi-Laky
Barbara

9. oldal

84.

85.

86.

87.

88.

Alekosz Petrosz

Megbízási szerződés

A közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény hatálybalépéséhez kapcsolódóan kutatási
és jogrendszeri koherenciával kapcsolatos feladatok ellátása heti 20 óra időtartamban

102 830 Ft

2017-03-20

2017-05-12

Megbízási szerződés

Az Emberi Jogok Európai Bírósága egyes ítéleteinek feldolgozása, jogi elemzések, magyar és angol
nyelvű jogi összefoglalók készítése, valamint az ítéletek végrehajtásával összefüggő magyar és angol
nyelvű jogi tanácsadás a Megbízó útmutatása és igényei szerint. A Megbízott az összefoglaló mellett
a Megbízó rendelkezésére bocsátja az érintett ítélet magyar fordítását

8 000 000 Ft
keretösszeg

2017-03-13

2018-03-13

Megbízási szerződés
módosítása

u.a.

16 000 000 Ft
keretösszeg

u.a.

2019-03-13

Megbízási
keretszerződés

Az önálló bírósági végrehajtó jelöltek végrehajtói szakvizsgájára történő felkészítő kézésében oktatási
feladatok, valamint a bírósági végrehajtói szakvizsgán, a vizsgabizottság tagjaként vizsgáztatói
feladatok ellátása

135 000 Ft

2017-01-01

2017-12-31

Megbízási
keretszerződés
módosítása

Az ellátandó feladatok mennyiségének változása

335 000 Ft

u.a.

u.a.

Megbízási
keretszerződés

Az önálló bírósági végrehajtó jelöltek végrehajtói szakvizsgájára felkészítő képzésében oktatási
feladatok, valamint a bírósági végrehajtói szakvizsgán a vizsgabizottság tagjaként vizsgáztatói
feladatok ellátása

95 000 Ft

2017-01-01

2017-12-31

Megbízási
keretszerződés
módosítása

Az ellátandó feladatok mennyiségének változása

105 000 Ft

u.a.

u.a.

Megbízási
keretszerződés

Az igazságügyi szakértők szóbeli jogi vizsgáján a vizsgabizottság tagjaként vizsgáztatói feladatok,
valamint a pártfogó felügyelői szakterülethez kapcsolódó képzésekben oktatási feladatok ellátása

145 000 Ft

2017-01-01

2017-12-31

Megbízási
keretszerződés
módosítása

Az ellátandó feladatok mennyiségének változása

125 000 Ft

u.a.

u.a.

Dr. Benke Gábor
Ügyvédi Iroda

Dr. Lukács Tamás

Dr. Király Lilla

Dr. Gácsi Anett
Erzsébet

89.

Dr. Fellegi Borbála

Megbízási
keretszerződés

A büntető- és szabálysértési közvetítői szakterülethez kapcsolódó képzéseken oktatási feladatok
ellátása

300 000 Ft

2017-01-01

2017-12-31

90.

Dr. Pákozdi Zita
Zsuzsanna

Megbízási szerződés

Az igazságügyi szakértők szóbeli jogi vizsgáján, valamint a bírósági végrehajtói szakvizsgán, a
vizsgabizottság tagjaként vizsgáztatói feladatok ellátása

105 000 Ft

2017-01-01

2017-12-31

91.

Dr. Somssich Réka

Megbízási szerződés

A Megbízó útmutatása és igényei szerint, a Megbízó munkatársaival együttműködve, a magyar
jogszabályok angol nyelvre fordításának folyamatában az alábbi feladatok ellátása: - szakmai és
tudományos tanácsadás; - a fordítandó jogszabályok körének és prioritási sorrendjének
meghatározása; - a jogi terminológia széleskörű tudományos egyeztetésének biztosítása

2 100 000 Ft

2017-04-01

2017-10-31

92.

dr. Szűcs Imre

Megbízási szerződés

A természetes személyek adósságrendezési eljárásával összefüggő jogi és szakmai tárgyú
képzésekben oktatási feladatok ellátása

200 000 Ft

2017-01-01

2017-12-31

Megbízási szerződés

Az igazságügyi szakértők szóbeli jogi vizsgáján a vizsgabizottság tagjaként, illetve elnökeként való
közreműködés

170 000 Ft

2017-01-01

2017-12-31

93.

Dr. Szűcs Gábor

10. oldal

93.

94.

95.

96.

97.

Dr. Szűcs Gábor
Megbízási szerződés
módosítása

Az ellátandó feladatok mennyiségének változása

200 000 Ft

u.a.

u.a.

Megbízási szerződés

Az igazságügyi szakértők szóbeli jogi vizsgáján a vizsgabizottság tagjaként, illetve elnökeként való
közreműködés

135 000 Ft

2017-01-01

2017-12-31

Megbízási szerződés
felbontása

Felek a szerződést a szerződés megkötésének időpontjára visszamenőleges hatállyal febontják

0 Ft

Megbízási szerződés

Az igazságügyi szakértői képzéseken oktatási feladatok ellátása

50 000 Ft

2017-01-01

2017-12-31

Megbízási szerződés

Oktatási feladatok ellátása az igazságügyi szakértői képzéseken, valamint közreműködés az
igazságügyi szakértők szóbeli jogi vizsgáján a vizsgabizottság tagjaként illetve elnökeként.

170 000 Ft

2017-01-01

2017-12-31

Megbízási szerződés
módosítása

Az ellátandó feladatok mennyiségének változása

195 000 Ft

u.a.

u.a.

Megbízási szerződés

Oktatási feladatok ellátása az igazságügyi szakértői képzéseken, valamint közreműködés az
igazságügyi szakértők szóbeli jogi vizsgáján a vizsgabizottság tagjaként illetve elnökeként.

170 000 Ft

2017-01-01

2017-12-31

Megbízási szerződés
módosítása

Az ellátandó feladatok mennyiségének változása

40 000 Ft

u.a.

u.a.

Dr. Szomora Zsolt

Dr. Horváth Csaba

Dr. Harangozó Attila

Dr. Vida-Sós Tünde

98.

Hangácsi Magdolna
Tünde

Megbízási
keretszerződés

A büntető- és szabálysértési közvetítői szakterülethez kapcsolódó képzéseken oktatási feladatok
ellátása

25 000 Ft

2017-01-01

2017-12-31

99.

Bak Zoltánné

Megbízási
keretszerződés

A büntető- és a szabálysértési közvetítői szakterülethez kapcsolódó képzéseken oktatási feladatok
ellátása

600 000 Ft

2017-01-01

2017-12-31

100.

Dr. Dülk Tamara
Noémi

Megbízási
keretszerződés

Az igazságügyi szakértők számára tanfolyam és jogi vizsga szervezése, valamint oktatási feladatok
ellátása

50 000 Ft

2017-01-01

2017-12-31

101.

Király Klaudia

Megbízási szerződés

A Megbízó Céginformációs Osztályán az alábbi feladatok ellátása: feladatok támogatása, illetve belső
felhasználói tesztek adminisztrációjának támogatása

1 680 000 Ft

2017-05-01

2017-12-31

102.

Demeter Vanda

Megbízási szerződés

A Megbízó Céginformációs Osztályán az alábbi feladatok ellátása: feladatok támogatása, illetve belső
felhasználói tesztek adminisztrációjának támogatása

1 920 000 Ft

2017-05-01

2017-12-31

Megbízási
keretszerződés

Az önálló bírósági végrehajtó jelöltek végrehajtói szakvizsgájára felkészítő képzésében oktatási
feladatok, valamint a bírósági végrehajtói szakvizsgán, a vizsgabizottság tagjaként vizsgáztatói
feladatok ellátása

435 000 Ft

2017-01-01

2017-12-31

Megbízási szerződés
módosítása

Az ellátandó feladatok mennyiségének változása

460 000 Ft

u.a.

u.a.

103.

Dr. Martonovics
Bernadett

11. oldal

104.

Dr. Schmidt Zoltán

Megbízási
keretszerződés

A bírósági végrehajtói szakvizsgán a vizsgabizottság tagjaként, illetve elnökeként való közreműködés

0 Ft

2017-01-01

2017-12-31

105.

Dr. Tolna András

Megbízási
keretszerződés

A bírósági végrehajtói szakvizsgán a vizsgabizottság tagjaként, illetve elnökeként való közreműködés

20 000 Ft

2017-01-01

2017-12-31

Megbízási
keretszerződés

A bírósági végrehajtói szakvizsgán a vizsgabizottság tagjaként, illetve elnökeként való közreműködés

40 000 Ft

2017-01-01

2017-12-31

Megbízási szerződés
módosítása

Az ellátandó feladatok mennyiségének változása

55 000 Ft

u.a.

u.a.

Megbízási
keretszerződés

Az igazságügyi szakértők szóbeli jogi vizsgáján a vizsgabizottság tagjaként illetve elnökeként való
közreműködés

70 000 Ft

2017-01-01

2017-12-31

Megbízási szerződés
módosítása

Az ellátandó feladatok mennyiségének változása

40 000 Ft

u.a.

u.a.

Megbízási
keretszerződés

Az igazságügyi szakértők szóbeli jogi vizsgáján a vizsgabizottság tagjaként illetve elnökeként való
közreműködés

70 000 Ft

2017-01-01

2017-12-31

Megbízási szerződés
felbontása

A Felek a szerződést a szerződés megkötésének időpontjára visszamenőleges hatállyal felbontják.

0 Ft

u.a.

u.a.

106.

107.

108.

Dr. Mocsár Attila Zsolt

Dr. Gál Andor

Dr. Juhász Zoltán

109.

Dr. Martossy György

Megbízási
keretszerződés

Az igazságügyi szakértők szóbeli jogi vizsgáján a vizsgabizottság tagjaként illetve elnökeként való
közreműködés

50 000 Ft

2017-01-01

2017-12-31

110.

Dr. Kovács László

Megbízási
keretszerződés

Előadás, konzultáció megtartása a felszámoló biztosok és vagyonfelügyelők továbbképzésén, a
természetes személyes adósságrendezési eljárásával összefüggő jogi és szakmai tárgyú
képzésekben pedig oktatási feladatok ellátása

25 000 Ft

2017-01-01

2017-12-31

111.

Garzó Anita

Megbízási
keretszerződés

A büntető- és szabálysértési közvetítői szakterülethez kapcsolódó képzéseken oktatási feladatok
ellátása

25 000 Ft

2017-01-01

2017-12-31

112.

Dr. Drexlerné dr.
Karcub Edit

Megbízási
keretszerződés

Az igazságügyi szakértői képzéseken oktatási feladatok ellátása

50 000 Ft

2017-01-01

2017-12-31

Megbízási
keretszerződés

Az igazságügyi szakértők szóbeli jogi vizsgáján a vizsgabizottság tagjaként illetve elnökeként való
közreműködés

170 000 Ft

2017-01-01

2017-12-31

Megbízási
keretszerződés
módosítása

Az ellátandó feladatok mennyiségének változása

375 000 Ft

u.a.

u.a.

Megbízási
keretszerződés

A pártfogó felügyelői szakterülethez kapcsolódó képzéseken oktatási feladatok ellátása

50 000 Ft

2017-01-01

2017-12-31

Megbízási
keretszerződés
módosítása

u.a.

100 000 Ft

u.a.

2018-12-31

113.

114.

Dr. Szombati Zoltán

Dr. Kiss Barnabás

12. oldal

115.

116.

117.

118.

119.

120.

121.

Dr. habil. Sándor
István

Bajzáth Orsolya

Megbízási
keretszerződés

A felszámoló biztosok és vagyonfelügyelők szakmai továbbképzésén előadás, konzultáció tartása

25 000 Ft

2017-01-01

2017-12-31

Megbízási
keretszerződés

A felszámoló biztosok és vagyonfelügyelők szakmai továbbképzésén előadás, konzultáció tartása

75 000 Ft

2017-01-01

2017-12-31

Megbízási
keretszerződés
módosítása

Az ellátandó feladatok mennyiségének változása

125 000 Ft

u.a.

u.a.

Megbízási
keretszerződés

A felszámoló biztosok és vagyonfelügyelők továbbképzésén előadás, konzultáció megtartása, a
természetes személyek adósságrendezési eljárásával összefüggő jogi és szakmai tárgyú
képzésekben oktatási feladatok ellátása

625 000 Ft

2017-01-31

2017-12-31

Megbízási
keretszerződés
módosítása

Az ellátandó feladatok mennyiségének változása

725 000 Ft

u.a.

u.a.

Megbízási szerződés

A „4-Year Framework Partnership Agreements to support European networks active in the area of
access to justice – JUST-JACC-NETW-2017” elnevezésű projekt előkészítésében történő
közreműködés és a pályázati anyagok (részvételi adatlap, költségterv) előkészítése. További feladat a
költségterv kidolgozása, a pályázati céllal létrehozott szervezet pályázati felületen történő
regisztrációja, valamint magának a pályázatnak a szövegezése és online felületen a határidőn belül
történő benyújtása, valamint amennyiben a pályázó szerv kiválasztásra kerül, úgy a további beadandó
dokumentumok előkészítése és azoknak az online felületen történő benyújtásának biztosítása.

580 000 Ft

2017-05-05

2017-05-31

Megbízási szerződés

Az Európai Unió Bírósága előtt folyamatban lévő magyar és más tagállami ügyekben - elsősorban
tagállami bíróságok által kezdeményezett előzetes döntéshozatali eljárásokban - képviselendő
kormányzati álláspont meghatározásához szükséges előkészítő, elemző és kutatást igénylő
feladatokban a megrendelő igényeinek és utasításának megfelelő közreműködés

2 400 000 Ft

2017-05-04

2018-05-04

Megbízási szerződés
megszüntetése

A Felek a szerződést közös megegyezéssel 2017.december 22. napjával megszüntetik

1 000 000 Ft

u.a.

2017-12-22

Megbízási szerződés

Foglalkozás egészségügyi ellátás biztosítása keretében egészségügyi szolgáltatások nyújtása

27 559 Ft

2017-04-14

2017-12-31

Megbízási szerződés
módosítása

A szerződést a Felek közös megegyezéssel úgy módosították, hogy a szolgáltatást 7 fő helyett 8 fő
veszi igénybe, a megbízási díj ennek megfelelően módosult.

31 496 Ft

u.a

u.a.

Megbízási
keretszerződés

Oktatási feladatok ellátása az igazságügyi szakértői képzéseken

150 000 Ft

2017-01-01

2017-12-31

Megbízási
keretszerződés
módosítása

Az ellátandó feladatok mennyiségének változása

50 000 Ft

u.a.

u.a.

Tóth Szilárd

Laky Péterné egyéni
vállalkozó

Szöllősi Ügyvédi Iroda

PRO-MEDICARE
Szolgáltató Betéti
Társaság

Dr. Aszódi László

13. oldal

122.

123.

124.

125.

126.

127.

128.

Megbízási
kerertszerződés

Az igazságügyi szakértők szóbeli jogi vizsgáján a vizsgabizottság tagjaként illetve elnökeként való
közreműködés

170 000 Ft

2017-01-01

2017-12-31

Megbízási
keretszerződés
módosítása

Az ellátandó feladatok mennyiségének változása

100 000 Ft

u.a.

u.a.

Megbízási szerződés

Cseh nyelvű tolmácsolási feladatok ellátása a Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Gyámügyi
és Igazságügyi Főosztály Igazságügyi Osztálya részére, a közvetítői eljárás sikeres lefolytatása
érdekében

69 364 Ft

2017-05-17

2017-06-01

Megbízási
keretszerződés

Előadás, konzultáció megtartása a felszámoló biztosok és vagyonfelügyelők továbbképzésén, a
természetes személyek adósságrendezési eljárásával összefüggő jogi és szakmai tárgyú képzéseken
pedig oktatási feladatok ellátása

500 000 Ft

2017-06-22

2017-12-31

Megbízási
keretszerződés
módosítása

Az ellátandó feladatok mennyiségének változása

615 000 Ft

u.a.

u.a.

Megbízási
keretszerződés
módosítása

Az ellátandó feladatok mennyiségének változása

765 000 Ft

u.a.

2018-12-31

Megbízási
keretszerződés
módosítása

Az ellátandó feladatok mennyiségének változása

1 065 000 Ft

u.a.

u.a.

Megbízási szerződés

Megbízott a Megbízó igénye szerint az alábbi feladatokat látja el: - Az Igazságügyi Minisztérium
Fontes Iuris című szakmai folyóirata olvasószerkesztői munkájának ellátása, - az igazságügyi
miniszter előadásaihoz, beszédeihez bibliográfiai kutatások, témagyűjtés, könyvtári kutatómunka

2 958 912 Ft

2017-06-01

2018-05-31

Megbízási szerződés
módosítása

u.a.

5 917 824 Ft

u.a.

2019-05-31

Megbízási szerződés

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvénnyel összefüggő jogrendszeri
felülvizsgálathoz kapcsolódó kutató, segítő tevékenység elltásában való részvétel

132 000 Ft

2017-06-19

2017-08-31

Megbízási
keretszerződés

A bírósági végrehajtói szakvizsgán a vizsgabizottság tagjaként, illetve elnökeként való közreműködés

20 000 Ft

2017-01-01

2017-12-31

Megbízási
keretszerződés
módosítása

Az ellátandó feladatok mennyiségének változása

30 000 Ft

u.a.

u.a.

Megbízási
keretszerződés

A bírósági végrehajtói szakvizsgán a vizsgabizottság tagjaként, illetve elnökeként való közreműködés

40 000 Ft

2017-01-01

2017-12-31

Megbízási
keretszerződés
módosítása

Az ellátandó feladatok mennyiségének változása

28 000 Ft

u.a.

u.a.

Dr. Minkó Renáta

Kósa Myrtil

Dr. Juhász László
Vendel

dr. Pintér Katalin

Szilágyi Alexandra Ida

Dr. Tóth Gabriella
Marianna

Dr. Pappné dr. Makka
Éva

14. oldal

129.

130.

131.

Dr. Sághy Mária

Dr. Kocsi Balázs

Dr. Németh Gabriella

Megbízási
keretszerződés

A bírósági végrehajtói szakvizsgán a vizsgabizottság tagjaként, illetve elnökeként való közreműködés

20 000 Ft

Megbízási
keretszerződés
felbontása

Felek a szerződést a szerződés megkötésének időpontjára visszamenőleges hatállyal felbontják

0 Ft

Megbízási
keretszerződés

A felszámoló biztosok és vagyonfelügyelők számára szervezett szakmai továbbképzésen előadás,
konzultáció tartása

Megbízási
keretszerződés

2017-01-01

2017-12-31

25 000 Ft

2017-01-01

2017-12-31

Az igazságügyi szakértői tevékenység folytatásához szükséges első- és továbbképzésen oktatási
feladatok ellátása

500 000 Ft

2017-01-01

2017-12-31

Megbízási
keretszerződés
módosítása

Az ellátandó feladatok mennyiségének változása

400 000 Ft

u.a.

u.a.

132.

Dr. Schadl György

Megbízási
keretszerződés

Az önálló bírósági végrehajtó jelöltek végrehajtói szakvizsgájára felkészítő képzésben oktatási
feladatok, a bírósági végrehajtó iszakvizsgán a vizsgabizottság tagjaként vizsgáztatói feladatok
ellátása

135 000 Ft

2017-01-01

2017-12-31

133.

Dr. Leszkoven László

Megbízási szerződés

Új váltó törvény megalkotása lehetőségének vizsgálata, ennek keretében szakmai állásfoglalás,
háttéranyag készítése

500 000 Ft

2017-06-02

2017-08-31

134.

Bukta Bence

Megbízási szerződés

Részvétel az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvénnyel összefüggő
jogrendszeri felülvizsgálathoz kapcsolódó kutató, segítő tevékenység ellátásában

110 000 Ft

2017-07-01

2017-08-31

135.

Juhászné dr.
Zvolenszki Anikó

Megbízási
keretszerződés

A bírósági végrehajtói szakvizsgán, a vizsgabizottság tagjaként vizsgáztatói feladatok ellátása

56 000 Ft

2017-06-28

2017-12-31

136.

Wéberné dr. Berkes
Erika

Megbízási
keretszerződés

Az áldozatesegítési szakterülethez kapcsolódó képzéseken oktatási feladatok ellátása

60 000 Ft

2017-06-27

2017-12-31

137.

Dr. Gulyás Renáta

Megbízási
keretszerződés

Az áldozatesegítési szakterülethez kapcsolódó képzéseken oktatási feladatok ellátása

200 000 Ft

2017-06-27

2017-12-31

138.

Dr. Veisz Gábor

Megbízási
keretszerződés

Az áldozatesegítési szakterülethez kapcsolódó képzéseken oktatási feladatok ellátása

120 000 Ft

2017-06-27

2017-12-31

139.

Dr. Waldman Gábor

Megbízási
keretszerződés

Az önálló bírósági végrehajtó jelöltek végrehajtói szakvizsgájára felkészítő képzésében oktatási
feladatok ellátása

75 000 Ft

2017-01-01

2017-12-31

Megbízási
keretszerződés

Az igazságügyi szakértők szóbeli jogi vizsgáján, a vizsgabizottság tagjaként, illetve elnökeként való
közreműködés

70 000 Ft

2017-01-01

2017-12-31

Megbízási
keretszerződés
módosítása

Az ellátandó feladatok mennyiségének változása

40 000 Ft

u.a.

u.a.

140.

Dr. Téglási András

15. oldal

141.

Dr. Tóth M. Gábor
Ügyvédi Iroda

Megbízási szerződés

A Megbízó jogi képviseletének ellátása a Kúria előtt folyó felülvizsgálati eljárásban

400 000 Ft

2017-06-22

Határozatlan

142.

Prof. Dr. Szabó Imre

Megbízási szerződés

Az igazságügyi szakértők képzésével kapcsolatos tankönyv lektorálása

320 000 Ft

2017-07-17

2017-08-17

Megbízási
keretszerződés

A bírósági végrehajtói szakvizsgán a vizsgabizottság tagjaként, illetve elnökeként történő
közreműködés.

20 000 Ft

2017-01-01

2017-12-31

Megbízási
keretszerződés
módosítása

Az ellátandó feladatok mennyiségének változása

30 000 Ft

u.a.

u.a.

Megbízási
keretszerződés

Előadás, konzultáció megtartása a felszámoló biztosok és vagyonfelügyelők továbbképzésén, a
természetes személyek adósságrendezési eljárásával összefüggő jogi és szakmai tárgyú
képzésekben pedig oktatási feladatok ellátása.

25 000 Ft

2017-01-01

2017-12-31

Megbízási
keretszerződés

A bírósági végrehajtói szakvizsgán, a vizsgabizottság tagjaként vizsgáztatói feladatok ellátása

40 000 Ft

2017-06-22

2017-12-31

Megbízási
keretszerződés
módosítása

Az ellátandó feladatok mennyiségének változása

55 000 Ft

u.a.

u.a.

Megbízási
keretszerződés

A felszámoló biztosok és vagyonfelügyelők továbbképzésén előadás, konzultáció megtartása

25 000 Ft

2017-06-22

2017-12-31

Megbízási
keretszerződés
módosítása

2018. január 1. napjától az ellátandó feladatok bővülnek a bírósági végrehajtás szervezetéről szóló
16/2001. (X. 26.) IM rendelet szerinti bírósági végrehajtói szakvizsgán a vizsgabizottság tagjaként
történő közreműködéssel

131 000 Ft

u.a.

2018-12-31

Megbízási
keretszerződés

A felszámoló biztosok és vagyonfelügyelők továbbképzésén előadás, konzultáció megtartása

100 000 Ft

2017-06-22

2017-12-31

Megbízási
keretszerződés
módosítása

Az ellátandó feladatok mennyiségének változása

62 500 Ft

u.a.

u.a.

143.

144.

145.

146.

147.

Dr. Molnár Andrea
Mercedes

Dr. Lakatos Péter
Tibor

Dr. Sándor Géza

Prof. Dr. Szabó Imre

Dr. Feketéné Földi
Katalin Erzsébet

148.

Dr. Németh Gabriella

Megbízási szerződés

"Jog, erkölcs, etika" elnevezésű konferencián "Etikai kérdések az igazságügyben" címmel előadás
tartása

40 000 Ft

2017-06-22

2017-06-22

149.

Dr. Juhász László
Vendel

Megbízási szerződés

Jog, erkölcs, etika elnevezésű konferencián "A hitelbiztosítékokra vonatkozó szabályok változása a
Cstv.-ben" címmel előadás tartása

50 000 Ft

2017-06-22

2017-06-22

150.

Dr. Gyenge Zoltán

Megbízási szerződés

Jog, erkölcs, etika elnevezésű konferencián "A jogállamiság erkölcsi alapjai - legalitás versus
moralitás" címmel előadás tartása

40 000 Ft

2017-06-22

2017-06-22

151.

Dr. Tóth Judit

Megbízási szerződés

Jog, erkölcs, etika elnevezésű konferencián "Szakmai etika a jogalkalmazónál" címmel előadás
tartása

40 000 Ft

2017-06-22

2017-06-22

16. oldal

152.

dr. Székely Ákos

Megbízási
keretszerződés

A bírósági végrehajtói szakvizsgán a vizsgabizottság tagjaként, illetve elnökeként való közreműködés

20 000 Ft

2017-01-01

2017-12-31

153.

Dr. Birher Nándor

Megbízási szerződés

A Jog, erkölcs, etika konferencián "Az igazságosság a lélek egészsége, az igazságtalanság a
betegsége (Platón, Az állam 444d)" címmel előadás tartása

40 000 Ft

2017-06-22

2017-06-22

Megbízási
keretszerződés

Az igazságügyi szakértők képzésén oktatási feladatok ellátása, valamint az igazságügyi szakértők
szóbeli jogi vizsgáján a vizsgabizottság tagjaként, illetve elnökeként való közreműködés

35 000 Ft

2017-06-20

2017-12-31

Megbízási
keretszerződés
felbontása

Felek a szerződést a szerződés megkötésének időpontjára visszamenőleges hatállyal febontják

0 Ft

Megbízási
keretszerződés

A természetes személyek adósságrendezési eljárásával összefüggő jogi és szakmai tárgyú
képzésekben oktatási feladatok ellátása, és a felszámoló biztosok és vagyonfelügyelők szakmai
továbbképzésén előadás, konzultáció tartása

450 000 Ft

2017-06-22

2017-12-31

Megbízási
keretszerződés
módosítása

Az ellátandó feladatok mennyiségének változása

490 000 Ft

u.a.

u.a.

Megbízási
keretszerződés
módosítása

2018. január 1. napjától a felszámoló biztosok és vagyonfelügyelők szakmai továbbképzésén előadás,
konzultáció tartása

615 000 Ft

u.a.

2018-12-31

154.

155.

Dr. Blazovichné dr.
Gellén Klára

Dr. Zsiga László

156.

Dr. Törőcsikné dr.
Görög Márta

Megbízási
keretszerződés

Az igazságügyi szakértők képzésén oktatási feladatok ellátása, valamint az igazságügyi szakértők
szóbeli jogi vizsgáján a vizsgabizottság tagjaként, illetve elnökeként való közreműködés

35 000 Ft

2017-06-20

2017-12-31

157.

Dr. Turcsán Katalin

Megbízási
keretszerződés

A felszámoló biztosok és vagyonfelügyelők továbbképzésén előadás, konzultáció megtartása

25 000 Ft

2017-07-04

2017-07-04

Megbízási
keretszerződés

Az önálló bírósági végrehajtó jelöltek végrehajtói szakvizsgájára felkészítő képzésben oktatási
feladatok ellátása

50 000 Ft

2017-01-01

2017-12-31

Megbízási
keretszerződés
módosítása

A Felek a szerződést a szerződés megkötésének időpontjára visszamenőleges hatállyal felbontják.

0 Ft

u.a.

u.a.

Megbízási
keretszerződés

A pártfogó felügyelői szakterülethez kapcsolódó képzéseken oktatási feladatok ellátása.

75 000 Ft

2017-01-01

2017-12-31

Megbízási szerződés

A bírósági végrehajtói szakvizsgán a vizsgabizottság tagjaként, illetve elnökeként vizsgáztatói
feladatok ellátása

60 000 Ft

2017-01-01

2017-12-31

Megbízási szerződés
módosítása

Az ellátandó feladatok mennyiségének változása

52 000 Ft

u.a.

u.a.

Megbízási
keretszerződés

Az igazságügyi szakértői képzéseken oktatási feladatok ellátása

50 000 Ft

2017-06-20

2017-12-31

158.

159.

Dr. Kampler Béla

Dr. Ember Alex

160. Huszárné dr. Oláh Éva

161.

Dr. Hegedűs Dóra

17. oldal

162.

Dr. Dézsi-Sipos
Andrea

Megbízási
keretszerződés

Az igazságügyi szakértői képzéseken oktatási feladatok ellátása

50 000 Ft

2017-06-20

2017-12-31

163.

Dr. Gulyás Renáta

Megbízási
keretszerződés

Az Áldozatsegítő Központ munkatársai részére szervezett képzésen oktatási feladatok ellátása

50 000 Ft

2017-06-19

2017-06-19

164.

Dr. Ferenczi Aniella
Mónika

Megbízási szerződés

Az Áldozatsegítő Központ munkatársai részére szervezett képzésen oktatási feladatok ellátása

50 000 Ft

2017-06-19

2017-06-19

165.

Ladvenicza Anna

Megbízási
keretszerződés

A büntető- és szabálysértési közvetítői szakterülethez kapcsolódó képzéseken oktatási feladatok
ellátása

25 000 Ft

2017-01-01

2017-12-31

166.

Póli Róbert

Megbízási
keretszerződés

A büntető- és szabálysértési közvetítői szakterülethez kapcsolódó képzéseken oktatási feladatok
ellátása

25 000 Ft

2017-01-01

2017-12-31

Megbízási
keretszerződés

Az igazságügyi szakértői képzéseken oktatási feladatok ellátása

100 000 Ft

2017-06-20

2017-12-31

Megbízási
keretszerződés
módosítása

u.a.

u.a.

2017-05-18

2017-06-09

167.

Horváth György

168.

Dr. Bajzáth Orsolya

Megbízási szerződés

"Jog, erkölcs, etika" elnevezésű konferencián a "Fizetésképtelenségi eljárásokat érintő jogalkotás
aktuális kérdései" címmel előadás tartása

25 000 Ft

2017-06-22

2017-06-22

169.

Dr. Miskolczi-Bodnár
Péter

Megbízási szerződés

"Jog, erkölcs, etika" elnevezésű konferencián "Jog és erkölcs változó kapcsolata" címmel előadás
tartása

40 000 Ft

2017-06-22

2017-12-31

Megbízási szerződés

Az MMIA-1.1.7/3-2016-00001. számú, „Hatékony jogi segítségnyújtás menedékkérőknek” elnevezésű
projekt keretein belül a Tompai Tranzitzónában személyi tolmácsolás biztosítása arab, angol és
francia nyelveken elsődlegesen az ügyfélfogadást teljesítő jogi segítők valamint menedékkérők
részére

5 664 000 Ft
keretösszeg

2017-09-27

2018-06-30

Megbízási szerződés
megszüntetése

Felek a szerződést 2018. január 31. hatállyal közös megegyezéssel megszüntetik

2 524 000 Ft

u.a.

2018-01-31

170.

Baranek Ferenc
egyéni vállalkozó

171.

Böngyikné dr. SósTóth Adrienn

Megbízási szerződés

Az MMIA-1.1.7/3-2016-00001. számú, "Hatékony jogi segítségnyújtás menedékkérőknek" című
projekt keretében 2017. június 12-13. napján tartott "Migráns specifikus szakmai képzés és
konzultáció jogi segítők számára" című képzésen "A jogi segítségnyújtás hazai rendszerének átfogó
bemutatása" témájú eőadás megtartása

30 000 Ft

2017-06-13

2017-06-13

172.

dr. Czeglédy Miklós
Csaba

Megbízási szerződés

Az MMIA-1.1.7/3-2016-00001. számú, "Hatékony jogi segítségnyújtás menedékkérőknek" című
projekt keretében 2017. június 12-13. napján tartott "Migráns specifikus szakmai képzés és
konzultáció jogi segítők számára" című képzésen "Jogi segítségnyújtás a menekültügyi eljárásban"
témájú előadás megtartása

30 000 Ft

2017-06-13

2017-06-13

18. oldal

173.

dr. Figula Ildikó

Megbízási szerződés

Az MMIA-1.1.7/3-2016-00001. számú, "Hatékony jogi segítségnyújtás menedékkérőknek" című
projekt keretében 2017. június 12-13. napján tartott "Migráns specifikus szakmai képzés és
konzultáció jogi segítők számára" című képzésen "A menekültügyi eljárásban hozott döntések
bírósági felülvizsgálata" témájú eőadás megtartása

30 000 Ft

2017-06-13

2017-06-13

174.

dr. Fülöp Réka

Megbízási szerződés

Az MMIA-1.1.7/3-2016-00001. számú, „Hatékony jogi segítségnyújtás menedékkérőknek” című
projekt keretében 2017. június 12-13. napján tartott „Migráns specifikus szakmai képzés és
konzultáció jogi segítők számára” című képzésen „A menekültügyi eljárás bemutatása, gyakorlati
példákkal kiegészítve” témájú előadás megtartása

30 000 Ft

2017-06-12

2017-06-12

175. dr. Takó Tamás Gábor

Megbízási szerződés

Az MMIA-1.1.7/3-2016-00001. számú, „Hatékony jogi segítségnyújtás menedékkérőknek” című
projekt keretében 2017. június 12-13. napján tartott „Migráns specifikus szakmai képzés és
konzultáció jogi segítők számára” című képzésen a „Migráció folyamata és okai, az aktuális migrációs
trendek bemutatása, magyarországi migránsok helyzetének bemutatása” témájú előadás megtartása

30 000 Ft

2017-06-12

2017-06-12

176.

dr. Tóth Norbert

Megbízási szerződés

Az MMIA-1.1.7/3-2016-00001. számú, „Hatékony jogi segítségnyújtás menedékkérőknek” című
projekt keretében 2017. június 12-13. napján tartott „Migráns specifikus szakmai képzés és
konzultáció jogi segítők számára” című képzésen a „Nemzetközi jogi alapok, EU szabályozás, magyar
szabályozás” témájú előadás megtartása

30 000 Ft

2017-06-13

2017-06-13

177.

Dr. Kurucz Tünde

Megbízási
keretszerződés

A pártfogó felügyelői szakterülethez kapcsolódó képzéseken oktatási feladatok ellátása

225 000 Ft

2017-09-15

2017-12-31

178.

dr. Guttmann Hanga
Lilla

Megbízási
keretszerződés

Az igazságügyi szakértői képzéseken oktatási feladatok ellátása

100 000 Ft

2017-09-11

2017-12-31

179.

Vékonyné Róka Judit

Megbízási
keretszerződés

A pártfogó felügyelői szakterülethez kapcsolódó képzéseken oktatási feladatok ellátása

225 000 Ft

2017-09-15

2017-12-31

180.

Ambrózay Anikó

Megbízási
keretszerződés

A pártfogó felügyelői szakterülethez kapcsolódó képzéseken oktatási feladatok ellátása

100 000 Ft

2017-09-05

2017-12-31

181.

Dr. Schadl György

Megbízási szerződés

"Eljárásjogi Konferencia" elnevezésű konferencián "A bírósági végrehajtásról szóló törvény
változásai" címmel előadás tartása

40 000 Ft

2017-09-28

2017-09-28

182.

Dr. Imre Miklós

Megbízási szerződés

"Eljárásjogi Konferencia" elnevezésű konferencián "A közigazgatás új kódexei" címmel előadás
tartása

40 000 Ft

2017-09-28

2017-09-28

183.

Dr. Dombi Gergely

Megbízási szerződés

"Eljárásjogi Konferencia" elnevezésű konferencián "Az adózás rendjéről szóló törvény változásai"
címmel előadás tartása

40 000 Ft

2017-09-28

2017-09-28

184.

Prof. Dr. Domokos
Andrea

Megbízási szerződés

"Eljárásjogi Konferencia" elnevezésű konferencián "Az új büntető eljárásjogi kódex" címmel előadás
tartása

40 000 Ft

2017-09-28

2017-09-28

Megbízási
keretszerződés

Az igazságügyi szakértők szóbeli jogi vizsgáján a vizsgabizottság tagjaként, illetve elnökeként való
közreműködés

35 000 Ft

2017-01-01

2017-12-31

185.

Dr. Ragány Zoltán

19. oldal

185.

Dr. Ragány Zoltán
Megbízási
keretszerződés
felbontása

A Felek a szerződést a szerződés megkötésének időpontjára visszamenőleges hatállyal felbontják.

0 Ft

u.a.

u.a.

186.

Dr. Antal Gábor

Megbízási
keretszerződés

Az igazságügyi szakértői képzéseken oktatási feladatok ellátása

50 000 Ft

2017-05-25

2017-12-31

187.

Dr. Omar Kornél

Megbízási
keretszerződés

Az áldozatsegítési szakterülethez kapcsolódó képzéseken oktatási feladatok ellátása

60 000 Ft

2017-06-26

2017-12-31

188.

Dr. Barta Gábor

Megbízási
keretszerződés

A jogi segítségnyújtási tevékenységhez közvetlenül kapcsolódó jogi tárgyú szakmai képzéseken
oktatási feladatok ellátása

60 000 Ft

2017-06-07

2017-12-31

189.

Dr. Gazdag Viktória

Megbízási
keretszerződés

A jogi segítségnyújtási tevékenységhez közvetlenül kapcsolódó jogi tárgyú szakmai képzéseken
oktatási feladatok ellátása

120 000 Ft

2017-06-07

2017-12-31

190.

Kovács Orsolya

Megbízási
keretszerződés

A jogi segítségnyújtási tevékenységhez közvetlenül kapcsolódó jogi tárgyú szakmai képzéseken
oktatási feladatok ellátása

80 000 Ft

2017-06-06

2017-12-31

191.

Dr. Homicskó Árpád

Megbízási
keretszerződés

Az áldozatsegítési szakterülethez kapcsolódó képzéseken oktatási feladatok ellátása

100 000 Ft

2017-05-03

2017-12-31

192.

Dr. Mélypataki Gábor

Megbízási
keretszerződés

Az áldozatsegítési szakterülethez kapcsolódó képzéseken oktatási feladatok ellátása

50 000 Ft

2017-05-02

2017-12-31

193.

Dr. Nogel Mónika

Megbízási
keretszerződés

Az igazságügyi szakértői képzéseken oktatási feladatok ellátása

50 000 Ft

2017-06-09

2017-12-31

194.

Bodler Kereskedelmi
és Szolgáltató Betéti
Társaság

Megbízási szerződés

Az igazságügyi miniszternek a Magyar Idők online felületén 2017. szeptember 9. napján
megjelentetett cikkének francia nyelvre történő lefordítása

65 000 Ft

2017-10-12

2017-10-17

Megbízási szerződés

Az MMIA-1.1.7/3-2016-00001. számú, „Hatékony jogi segítségnyújtás menedékkérőknek” elnevezésű
projekt keretein belül a Röszkei Tranzitzónában személyi tolmácsolás biztosítása dari, perzsa, farszi
és angol nyelveken elsődlegesen az ügyfélfogadást teljesítő jogi segítők, valamint menedékkérők
részére

5 579 040 Ft
keretösszeg

2017-09-27

2018-06-30

Megbízási szerződés
megszüntetése

Felek a szerződést 2018. január 31. hatállyal közös megegyezéssel megszüntetik

1 449 920 Ft

u.a.

2018-01-31

195.

Sahraian Anett egyéni
vállalkozó

196.

Dr. Puskás Péter

Megbízási szerződés

A bírósági végrehajtói szakvizsgán közreműködés a vizsgabizottág tagjaként

86 000 Ft

2017-05-18

2017-12-31

197.

Dr. Elek Balázs

Megbízási szerződés

Az igazságügyi szakértői képzéseken oktatási feladatok ellátása

50 000 Ft

2017-01-01

2017-12-31

198.

Rádoki Ferenc

Megbízási szerződés

A bírósági végrehajtó jelölti szakvizsga felkészítő képzésben oktatási feladatok ellátása

75 000 Ft

2017-01-01

2017-12-31

20. oldal

199.

200.

201.

dr. Tóth Teodóra

dr. Szeiberling Tamás

Dr. Petrik Béla

Megbízási szerződés

A felszámoló biztosok és vagyonfelügyelők szakmai továbbképzésén előadás, konzultáció megtartása

25 000 Ft

2017-03-10

2017-12-31

Megbízási szerződés

Megbízott szaktanácsadói tevékenységet lát el a) a folyamatban lévő áldozatsegítési és jogi
segítségnyújtási szakrendszerek fejlesztésének koordinációjában, a fejlesztés eredményeképpen
elkészült szakrendszerek minőségbiztosításában, a szoftverek bevezetésével, a garanciális igények
érvényesítésével kapcsolatos eljárásokban, amely feladatok teljesítése során együttműködik az
Igazságügyi Minisztériummal, a fejlesztőkkel, a megyei és fővárosi kormányhivatalokkal; b) a pártfogó
felügyeleti szakrendszer, valamint az Igazságügyi Minisztérium Jogakadémiája képzésnyilvántartó és
ügyviteli rendszere fejlesztésének folyamatban lévő előkészítésében.

1 000 000 Ft

2017-11-01

2017-12-31

Megbízási szerződés

Az önálló bírósági végrehajtó jelöltek végrehajtói szakvizsgájára felkészítő képzésében oktatási
feladatok ellátása

150 000 Ft

2017-01-01

2017-12-31

Megbízási szerződés
módosítása

Az ellátandó feladatok mennyiségének változása

75 000 Ft

u.a.

u.a.

202.

Dr. Csillám Katalin

Megbízási szerződés

A Jogászképzési Szakmai Testület tagjaként a jogászképzés színvonalát emelő programok kutatási
és oktatásfejlesztési projektjeinek áttekintése, és azokról szakmai vélemény kialakítása

200 000 Ft

2017-11-20

2017-12-20

203.

Dr. Lakatos Péter
Tibor

Megbízási szerződés

A felszámoló biztosok és vagyonfelügyelők részére szervezett szakmai napon "A felmentett
felszámoló kötelezettségei, ezen kötelezettségek kikényszeríthetősége, lehetséges szankciók"
címmel előadás tartása.

50 000 Ft

2017-11-17

2017-11-17

204.

dr. Pulinka Mihály

Megbízási szerződés

Az önálló bírósági végrehajtó jelöltek végrehajtói szakvizsgájára felkészítő képzésben oktatási
feladatok ellátása

75 000 Ft

2017-09-18

2017-12-31

205.

dr. Agárdi Tamás

Megbízási szerződés

Az igazságügyi szakértők számára szervezett képzéseken oktatási feladatok ellátása

100 000 Ft

2017-11-07

2017-12-31

Megbízási szerződés

A Megbízó útmutatása és igényei szerint, a Megbízó munkatársaival együttműködve, a magyar
jogszabályok angol nyelvre fordításának folyamatában az alábbi feladatok ellátása: - szakmai és
tudományos tanácsadás; - a fordítandó jogszabályok körének és prioritási sorrendjének
meghatározása; - a jogi terminológia széleskörű tudományos egyeztetésének biztosítása

600 000 Ft

2017-11-01

2017-12-31

Megbízási szerződés
módosítása

u.a.

1 800 000 Ft

u.a

2018-04-30

Megbízási szerződés
módosítása

u.a.

5 400 000 Ft

u.a.

2019-04-30

Megbízási szerződés

Kommunikációs stratégiai tanácsadási tevékenység ellátása az Igazságügyi Minisztérium előtt álló
kiemelt, nagy érdeklődésre számot tartó kérdéseknek a média egészében való megjelentetése
tárgyában

1 500 000 Ft

2017-11-01

2018-01-31

206.

207.

Dr. Somssich Réka

Telegraph Hill Kft.

21. oldal

208.

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

209.

dr. Szentgyörgyvölgyi
Péter

Megbízási szerződés

A Jogászképzési Szakmai Testület tagjaként a jogászképzés színvonalát emelő programok kutatási
és oktatásfejlesztési projektjeinek áttekintése és azokról szakmai vélemény kialakítása

200 000 Ft

2017-11-20

2017-12-20

210.

dr. Naszvadi György

Megbízási szerződés

A Jogászképzési Szakmai Testület tagjakénta jogászképzés színvonalát emelő programok kutatási és
oktatásfejlesztési projektjeinek áttekintése és azokról szakmai vélemény kialakítása

200 000 Ft

2017-11-20

2017-12-20

211.

Dr. Törőcsikné dr.
Görög Márta

Megbízási szerződés

A nem nyilvános know-how és üzleti információk (üzleti titkok) jogosulatlan megszerzésével,
hasznosításával és felfedésével szembeni védelemről szóló (EU) 2016/943 irányelv szabályozási
koncepciójának kidolgozásában történő közreműködés oly módon, hogy javaslatot készít a feladat
tárgyával kapcsolatos törvénytervezet indokolására és normaszövegben való felhasználására

140 000 Ft

2017-09-11

2017-10-19

212.

Dr. Izsai Krisztina

Megbízási szerződés

A bírósági végrehajtói szakvizsgán a vizsgabizottság tagjaként vizsgáztatói feladatok ellátása

56 000 Ft

2017-09-25

2017-12-31

213.

Dr. Nagy Lajos

Megbízási szerződés

A felszámolóbiztosok és vagyonfelügyelők részére rendezett "Szakmai nap" keretében
"Birtokvédelem (pro és contra)" címmel előadás tartása

25 000 Ft

2017-11-17

2017-11-17

214.

Kardos József

Megbízási szerződés

A felszámoló biztosok és vagyonfelügyelők szakmai továbbképzésén előadás, konzultáció megtartása

75 000 Ft

2017-12-06

2017-12-06

215.

Görcsös Tamás
egyéni vállalkozó

Megbízási szerződés

A szerződés aláírása napjától 2018. május 21. napjáig tartó időszakban pszichológiai tanácsadás
biztosítása a miskolci Közösségi Foglalkoztatóban

1 600 000 Ft

2017-12-20

2018-05-21

Megbízási szerződés

Az Áldozatsegítő Központban személyesen megjelenő, bűncselekmények és tulajdon elleni
szabálysértések áldozatai részére pszichológiai segítségnyújtás végzése

2 700 000 Ft

2017-12-13

2018-12-13

Megbízási szerződés
felmondása

A szerződés a megbízott rendes felmondásával megszűnt

258 750 Ft

u.a.

2018-02-18

Megbízási szerződés

A megbízó Céginformációs Osztályán a beszámolókkal kapcsolatos back office feladatok támogatása

5 040 000 Ft

2018-01-01

2019-12-31

Megbízási szerződés
megszüntetése

Felek a szerződést közös megegyezéssel 2018. április 6-i hatállyal megszüntetik

672 000 Ft

u.a.

2018-04-06

Megbízási szerződés

A Megbízó Céginformációs Osztályán az elektronikus eljárások során felmerülő számítástechnikai
kérdések kezelése, felhasználói tesztelési és űrlapszerkesztési feladatok ellátása

7 440 000 Ft

2018-01-01

2019-12-31

216.

217.

218.

2 760 000 Ft

2018-01-01

2018-12-31

Rózsa Viktória

Király Klaudia Katalin

Gere Mirjam Edina

22. oldal

219.

Feketéné Majoros
Katalin

Megbízási szerződés

A Megbízó Céginformációs Osztályán a back office munka támogatása és a külső szervezetektől
érkező speciális megkeresések kiszolgálásának támogatása

6 480 000 Ft

2018-01-01

2019-12-31

220.

Horváth Zoltán

Megbízási szerződés

A felszámoló biztosok és vagyonfelügyelők részére rendezett "Szakmai nap" keretében
"Birtokvédelem (pro és kontra) címmel előadás tartása

25 000 Ft

2017-11-17

2017-11-17

221.

Sagáthné Kuji Andrea

Megbízási szerződés

A jogi szakvizsga szervezésével kapcsolatosan felmerült feladatok szakmai támogatásában való
közreműködés, és a jogi szakvizsgáról szóló 5/1991. (IV. 4.) IM rendeletben meghatározott
jegyzőkönyvvezetői feladatok ellátása

3 345 040 Ft

2018-01-01

2018-12-31

222.

Ármány Rozália

Megbízási szerződés

A Megbízó Céginformációs Osztályán az elektronikus eljárások során felmerülő számítástechnikai
kérdések kezelése, felhasználói tesztelési és űrlapszerkesztési feladatok ellátása

7 440 000 Ft

2018-01-01

2019-12-31

223.

Demeter Vanda

Megbízási szerződés

A Megbízó Céginformációs Osztályán a beszámolókkal kapcsolatos back office feladatok támogatása

5 760 000 Ft

2018-01-01

2019-12-31

224.

Dr. Kardkovács és
Társai Ügyvédi Iroda

Megbízási szerződés

”Az Igazságügyi Minisztérium Igazságügyi Szolgálatok Jogakadémiája ügyviteli és szervezési
tevékenységét támogató komplex informatikai szoftver fejlesztése az iCorso Felnőttképzési
Információs Rendszer továbbfejlesztése keretében” tárgyú közbeszerzési eljárás vonatkozásában
felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadói feladatok ellátása, a szerződésben részletezettek
szerint.

900 000 Ft

2017-11-27

A közbeszerzési
eljárás lezárásáig

Megbízási szerződés

Az Áldozatsegítő Központban személyesen megjelenő, bűncselekmények és tulajdon elleni
szabálysértések áldozatai részére pszichológiai segítségnyújtás végzése

3 300 000 Ft

2017-12-11

2018-12-11

Megbízási szerződés
felmondása

A szerződés a megbízott rendes felmondásával megszűnt

343 750 Ft

u.a.

2018-02-18

Megbízási szerződés

Az Áldozatsegítő Központban személyesen megjelenő, bűncselekmények és tulajdon elleni
szabálysértések áldozatai részére pszichológiai segítségnyújtás végzése

2 700 000 Ft

2017-11-30

2018-12-31

Megbízási szerződés
megszüntetése

Felek a szerződést 2018. február 16. hatállyal közös megegyezéssel megszüntetik

566 680 Ft

u.a.

2018-02-16

Megbízási szerződés

Az Áldozatsegítő Központban személyesen megjelenő, bűncselekmények és tulajdon elleni
szabálysértések áldozatai részére pszichológiai segítségnyújtás végzése

3 600 000 Ft

2017-12-13

2018-12-13

Megbízási szerződés
felmondása

A szerződés a megbízott rendes felmondásával megszűnt

310 219 Ft

u.a.

2018-02-18

Megbízási szerződés

A nem nyilvános know-how és üzleti információk (üzleti titkok) jogosulatlan megszerzésével,
hasznosításával és felfedésével szembeni védelemről szóló (EU) 2016/943 irányelv szabályozási
koncepciójának kidolgozásában való közreműködés oly módon, hogy javaslatot készít a feladat
tárgyával kapcsolatos törvénytervezet indokolására és normaszövegben való felhasználására.

140 000 Ft

2017-09-11

2017-10-19

225.

226.

227.

228.

Modor Júlia Eszter

Dr. Mailáth Nóra
egyéni vállalkozó

Tóth Ágnes Diána
egyéni vállalkozó

Dr. Menyhárd Attila

23. oldal

229.

230.

Fricska Andor

233.

4 140 000 Ft

2018-01-15

2018-12-31

Megbízási szerződés

Oktatási feladatok ellátása az igazságügyi szakértői képzéseken, valamint közreműködés az
igazságügyi szakértők szóbeli jogi vizsgáján, és a bírósági végrehajtói szakvizsgán a vizsgabizottság
tagjaként

476 000 Ft

2018-01-01

2018-12-31

Megbízási szerződés
módosítása

Az ellátandó feladatok mennyiségének változása

704 000 Ft

u.a.

u.a.

Megbízási és
felhasználási szerződés

A jogi szakvizsga közigazgatási jogi ismeretanyagának, ezen belül a szóbeli tételsor és az írásbeli
vizsgakérdések részletes – a Megbízó által előírt szempontok szerint történő – felülvizsgálatában és
átdolgozásában való közreműködés

300 000 Ft

2017-12-21

2017-12-31

Megbízási szerződés

A jogi szakvizsga szervezésével kapcsolatosan felmerült feladatok szakmai támogatásában való
közreműködés, és a jogi szakvizsgáról szóló 5/1991. (IV. 4.) IM rendeletben meghatározott
jegyzőkönyvvezetői feladatok ellátása

3 275 040 Ft

2018-01-15

2018-12-31

Megbízási szerződés

A bírósági végrehajtói szakvizsgán a vizsgabizottság tagjaként vizsgáztatási feladatok ellátása

56 000 Ft

2018-01-01

2018-12-31

Megbízási szerződés
módosítása

Az ellátandó feladatok mennyiségének változása

124 000 Ft

u.a.

u.a.

Dr. Szombati Zoltán

231. dr. Wopera Zsuzsanna

232.

Megbízási szerződés

a) 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;
b) a fejezeti kezelésű előirányzatok könyvvitelének támogatása céljából a Költségvetési Főosztály
által használt integrált informatikai rendszerek közel azonos időben, nagy számban jelentkező, az
alapvető jogokat sértő elhelyezési körülmények miatti kártalanítások kifizetésére, szabályszerű
rögzítésére alkalmassá tétele,továbbá a rendszerek felhasználó szintű összehangolása, a
lekérdezések és adatigénylések egyszerűsítésének felmérése a folyamatba épített, előzetes és
utólagos vezetői ellenőrzési rendszer hatékony működéséhez, valamint a fejlesztők felé irányuló
felhasználói igények összefoglalása.

Varga Brigitta Lívia

Dr. Bencze Andrea

234.

dr. Sinku Pál

Megbízási és
felhasználási szerződés

A jogi szakvizsga büntető eljárásjog vizsgatárgyának, ezen belül a szóbeli tételsor és az írásbeli
vizsgakérdések felülvizsgálatában és átdolgozásában való közreműködés

300 000 Ft

2017-12-21

2017-12-31

235.

Dr. Székely Ákos

Megbízási és
felhasználási szerződés

A jogi szakvizsga büntető eljárásjog vizsgatárgyának, ezen belül a szóbeli tételsor és az írásbeli
vizsgakérdések felülvizsgálatában és átdolgozásában való közreműködés

300 000 Ft

2017-12-21

2017-12-31

236.

Dr. Tánczos Rita

Megbízási és
felhasználási szerződés

A jogi szakvizsga munkajog és társadalombiztosítási jog vizsgatárgyának, ezen belül a szóbeli
tételsor és az írásbeli vizsgakérdések felülvizsgálatában és átdolgozásában való közreműködés

300 000 Ft

2017-12-31

2017-12-31

Megbízási
keretszerződés

Az áldozatsegítési tevékenységhez közvetlenül kapcsolódó jogi és szakmai tárgyú képzéseken
oktatási feladatok ellátása

650 000 Ft

2018-01-01

2018-12-31

237.

Bardóczi Krisztina

24. oldal

237.

238.

239.

240.

241.

Bardóczi Krisztina

Kovács Orsolya

855 000 Ft

u.a.

u.a.

Megbízási
keretszerződés

A jogi segítségnyújtási tevékenységhez közvetlenül kapcsolódó jogi tárgyú szakmai képzéseken
oktatási feladatok ellátása

650 000 Ft

2018-01-01

2018-12-31

Megbízási
keretszerződés
módosítása

Az ellátandó feladatok mennyiségének változása

710 000 Ft

u.a.

u.a.

Megbízási
keretszerződés

Az igazságügyi szakértői tevékenység folytatásához szükséges első és továbbképzésben oktatási
feladatok ellátása, valamint az igazságügyi szakértők szóbeli jogi vizsgáján a vizsgabizottság
tagjaként való közreműködés

320 000 Ft

2018-01-01

2018-12-31

Megbízási
keretszerződés
módosítása

Az ellátandó feladatok mennyiségének változása

410 000 Ft

u.a.

u.a.

Megbízási szerződés

Az igazságügyi szakértői tevékenység folytatásához szükséges első és továbbképzésen oktatási
feladatok, az igazságügyi szakértők szóbeli jogi vizsgáján, valamint a bírósági végrehajtói
szakvizsgán pedig a vizsgabizottság tagjaként vizsgáztatói feladatok ellátása

276 000 Ft

2018-01-01

2018-12-31

Megbízási szerződés
módosítása

Az ellátandó feladatok mennyiségének változása

426 000 Ft

u.a.

u.a.

Megbízási
keretszerződés

A bírósági végrehajtói szakvizsgán a vizsgabizottság tagjaként vizsgáztatói feladatok ellátása

56 000 Ft

2018-01-01

2018-12-31

Megbízási
keretszerződés
módosítása

Az ellátandó feladatok mennyiségének változása

72 000 Ft

u.a.

u.a.

Megbízási
keretszerződés

A bírósági végrehajtói szakvizsgán a vizsgabizottság tagjaként vizsgáztatói feladatok ellátása

28 000 Ft

2018-01-01

2018-12-31

Megbízási szerződés

A bírósági végrehajtói szakvizsgán, a vizsgabizottság tagjaként vizsgáztatói feladatok ellátása

28 000 Ft

2018-01-01

2018-12-31

Megbízási szerződés
módosítása

Az ellátandó feladatok mennyiségének változása

44 000 Ft

u.a.

u.a.

Megbízási szerződés

A bírósági végrehajtói szakvizsgán a vizsgabizottság tagjaként vizsgáztatói feladatok ellátása

28 000 Ft

2018-01-01

2018-12-31

Megbízási szerződés

Az igazságügyi szakértői tevékenység folytatásához szükséges első és továbbképzésben oktatási
feladatok ellátása, valamint az igazságügyi szakértők szóbeli jogi vizsgáján a vizsgabizottság
tagjaként való közreműködés

310 000 Ft

2018-01-01

2018-12-31

Megbízási szerződés
módosítása

Az ellátandó feladatok mennyiségének változása

510 000 Ft

u.a.

u.a.

Dr. Czipóth Lukács

Dr. Puskás Péter

Dr. Tóth Gabriella
Marianna

243.

Juhászné dr.
Zvolenszki Anikó

245.

Az ellátandó feladatok mennyiségének változása

Dr. Csatlós Erzsébet

242.

244.

Megbízási
keretszerződés
módosítása

Ádám Zoltán

Sántáné dr. Szakály
Zsuzsa

25. oldal

246.

Dr. Siket Judit

Megbízási szerződés

Az igazságügyi szakértői tevékenység folytatásához szükséges első és továbbképzésben oktatási
feladatokat lásson el, valamint az igazságügyi szakértők szóbeli jogi vizsgáján a vizsgabizottság
tagjaként működjön közre

180 000 Ft

2018-01-01

2018-12-31

247.

Dr. Siket Judit Sára

Megbízási szerződés

Az "Igazságügyi szakértők első jogi képzése" című könyv második, átdolgozott kiadásának (kb. 220
oldal) lektorálásával kapcsolatos feladatok ellátása

280 000 Ft

2018-01-15

2018-01-20

248.

Sántáné dr. Szakály
Zsuzsa

Megbízási szerződés

Az "Igazságügyi szakértők első jogi képzése" című könyv második, átdolgozott kiadásának (kb. 220
oldal) szerkesztésével kapcsolatos feladatok ellátása

280 000 Ft

2018-01-14

2018-01-15

Megbízási szerződés

Közreműködés a Megbízó terminológiai adatbázisának feltöltésében az alábbiak szerint: - 1 millió
karakternyi jogszabályfordítás terminológiájának kigyűjtése, rendszerezése, besorolása, terminológiai
bejegyzések készítése; - magyarázatok kidolgozása a terminusokhoz magyar és angol nyelven; - a
feladathoz szükséges kutatómunka és szakmai egyeztetések lefolytatása

750 000 Ft

2018-01-15

2018-03-15

Megbízási szerződés
módosítása

u.a.

1 350 000 Ft

u.a.

2018-05-15

Megbízási szerződés

Az Európai Unió Bírósága előtt folyamatban lévő magyar és más tagállami ügyekben - elsősorban
tagállami bíróságok által kezdeményezett előzetes döntéshozatali eljárásokban - képviselendő
kormányzati álláspont meghatározásához szükséges előkészítő, elemző és kutatást igénylő
feladatokban a megrendelő igényeinek és utasításának megfelelő közreműködés

1 400 000 Ft

2017-12-21

2018-07-21

Megbízási szerződés

Közreműködés a Megbízó terminológiai adatbázisának feltöltésében az alábbiak szerint:
- 1 millió karakternyi jogszabályfordítás terminológiájának kigyűjtése, rendszerezése, besorolása,
terminológiai bejegyzések készítése;
- magyarázatok kidolgozása a terminusokhoz magyar és angol nyelven;
- a feladathoz szükséges kutatómunka és szakmai egyeztetések lefolytatása

1 000 000 Ft

2018-01-15

2018-03-15

Megbízási szerződés
módosítása

u.a.

1 800 000 Ft

u.a.

2018-05-15

Megbízási szerződés

Közreműködés a Megbízó terminológiai adatbázisának feltöltésében az alábbiak szerint:
- 1 millió karakternyi jogszabályfordítás terminológiájának kigyűjtése, rendszerezése, besorolása,
terminológiai bejegyzések készítése;
- magyarázatok kidolgozása a terminusokhoz magyar és angol nyelven;
- a feladathoz szükséges kutatómunka és szakmai egyeztetések lefolytatása

1 000 000 Ft

2018-01-15

2018-03-15

Megbízási szerződés
módosítása

u.a.

1 800 000 Ft

u.a.

2018-05-15

Megbízási szerződés

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

0 Ft

2018-01-01

2018-12-31

249.

250.

251.

252.

253.

Paul Anthony Barrett

Dr. Gyenge Balázs
egyéni ügyvéd

dr. Borbély-Bartis
Katalin ügyvéd

dr. Alam-Imre Borbála
Edit egyéni vállalkozó

Bereczky-Balázs
Nikoletta

26. oldal

254.

Jogállam és Igazság
Megbízási és
Nonprofit Korlátolt
felhasználási szerződés
Felelősségű Társaság

Szakvélemény készítése az alábbi kérdéskörökben: - Az Egységes Szabadalmi Bíróságról szóló
megállapodás kihirdetésére az Alaptörvény mely cikke alapján kerülhet sor? - A kihirdetéshez
szükséges-e az Alaptörvény valamely rendelkezésének vagy bármely sarkalatos törvénynek a
módosítása? A szakvéleményben kifejtett álláspontját a Megbízottnak az összehasonlító
alkotmányjogból vett példákkal alátámasztottan kell előadni oly módon, hogy lehetőség szerint alapul
veszi az Európai Unió tagállamainak minél kiterjedtebb gyakorlatát.

0 Ft

2017-04-27

2017-05-17

255.

Dr. Nemessányiné Dr.
Megbízási és
Chronowski Nóra Edit felhasználási szerződés

Társszerzőként szakvélemény készítése az alábbi kérdéskörökben: - Az Egységes Szabadalmi
Bíróságról szóló megállapodás kihirdetésére az Alaptörvény mely cikke alapján kerülhet sor? - A
kihirdetéshez szükséges-e az Alaptörvény valamely rendelkezésének vagy bármely sarkalatos
törvénynek a módosítása?

250 000 Ft

2017-04-30

2017-05-20

Megbízási és
felhasználási szerződés

Társszerzőként szakvélemény készítése az alábbi kérdéskörökben: - Az Egységes Szabadalmi
Bíróságról szóló megállapodás kihirdetésére az Alaptörvény mely cikke alapján kerülhet sor? - A
kihirdetéshez szükséges-e az Alaptörvény valamely rendelkezésének vagy bármely sarkalatos
törvénynek a módosítása?

250 000 Ft

2017-04-30

2017-05-20

Megbízási és
felhasználási szerződés

Közreműködés a jogi szakvizsga közigazgatási jogi ismeretanyagának, ezen belül a szóbeli tételsor
és az írásbeli vizsgakérdések részletes – a Megbízó által a jelen szerződés 1. számú mellékletében
előírt szempontok szerint történő – felülvizsgálatában és átdolgozásában annak érdekében, hogy a
szakvizsga „C” vizsgarészében a közigazgatási jogi ismeretek kiemelt hangsúllyal jelenjenek meg.

800 000 Ft

2017-06-26

2017-12-15

u.a.

u.a

2018-03-15

800 000 Ft

2017-06-26

2017-12-15

256.

257.

Dr. Vincze Attila

dr. Sugár Tamás

A szerződés az alábbiakkal egészül ki: Megbízott közreműködik a jogi szakvizsga közigazgatási jogi
ismeretanyagának, ezen belül a szóbeli tételsor és az írásbeli vizsgakérdések részletes – a Megbízó
által a jelen szerződés 1. számú mellékletében előírt szempontok szerint történő – felülvizsgálatában
és átdolgozásában annak érdekében, hogy a szakvizsga „C” vizsgarészében a közigazgatási jogi
ismeretek kiemelt hangsúllyal jelenjenek meg; Valamint összefoglaló tanulmányt készít, amelyben
Megbízási és
összehasonlítja a jogi szakvizsga „C” vizsgarészében található ismeretanyagot a közigazgatási
felhasználási szerződés szakvizsga ismeretanyagával. A tanulmányban mutassa ki, hogy a kétféle ismeretanyag elsajátítása
módosítása
útján megszerezhető tudás mennyiben, milyen mértékben és módon tér el egymástól. A tanulmány
tartalmazza az összehasonlítás alapján levonható következtetéseket. A szerzők tegyenek javaslatot
arra vonatkozóan, hogy a jogi szakvizsga „C” vizsgarész tananyagát milyen mennyiségi és minőségi
többlet-ismeretanyaggal kell bővíteni annak érdekében, hogy az a közigazgatási szakvizsga
követelményszintjével legalább azonos vagy annál szigorúbb követelményeket támasszon a
vizsgázókkal szemben.

Megbízási és
felhasználási szerződés

258.

Közreműködés a jogi szakvizsga közigazgatási jogi ismeretanyagának, ezen belül a szóbeli tételsor
és az írásbeli vizsgakérdések részletes – a Megbízó által a jelen szerződés 1. számú mellékletében
előírt szempontok szerint történő – felülvizsgálatában és átdolgozásában annak érdekében, hogy a
szakvizsga „C” vizsgarészében a közigazgatási jogi ismeretek kiemelt hangsúllyal jelenjenek meg.

dr. Sperka Kálmán
István

27. oldal

258.

dr. Sperka Kálmán
István

Az összeg változatlanul hagyása mellett az alábbi feladatokkal bővül ki a szerződés: a) közreműködés
a jogi szakvizsga közigazgatási jogi ismeretanyagának, ezen belül a szóbeli tételsor és az írásbeli
vizsgakérdések részletes – a Megbízó által a jelen szerződés 1. számú mellékletében előírt
szempontok szerint történő – felülvizsgálatában és átdolgozásában annak érdekében, hogy a
szakvizsga „C” vizsgarészében a közigazgatási jogi ismeretek kiemelt hangsúllyal jelenjenek meg; b)
Megbízási és
összefoglaló tanulmány készítése, amelyben hasonlítsa össze a jogi szakvizsga „C” vizsgarészében
felhasználási szerződés található ismeretanyagot a közigazgatási szakvizsga ismeretanyagával. A tanulmányban mutassa ki,
módosítása
hogy a kétféle ismeretanyag elsajátítása útján megszerezhető tudás mennyiben, milyen mértékben és
módon tér el egymástól. A tanulmány tartalmazza az összehasonlítás alapján levonható
következtetéseket. A szerzők tegyenek javaslatot arra vonatkozóan, hogy a jogi szakvizsga „C”
vizsgarész tananyagát milyen mennyiségi és minőségi többlet-ismeretanyaggal kell bővíteni annak
érdekében, hogy az a közigazgatási szakvizsga követelményszintjével legalább azonos vagy annál
szigorúbb követelményeket támasszon a vizsgázókkal szemben.

u.a.

u.a

2018-03-15

A jelen szerződés aláírásának napjától számított 20 napon belül társszerzőként készítsen
Megbízási és
szakvéleményt az alábbi kérdéskörökben: - Az Egységes Szabadalmi Bíróságról szóló megállapodás
felhasználási szerződés
kihirdetésére az Alaptörvény mely cikke alapján kerülhet sor? - A kihirdetéshez szükséges-e az
Alaptörvény valamely rendelkezésének vagy bármely sarkalatos törvénynek a módosítása?

250 000 Ft

2017-04-26

2017-05-16

259.

Dr. Sonnevend Pál

260.

Dr. Grad-Gyenge
Anikó

Megbízási és
felhasználási szerződés

A jelen szerződés aláírásának napjától számított 20 napon belül társszerzőként szakvélemény
elkészítése az alábbi kérdéskörökben: - Az Egységes Szabadalmi Bíróságról szóló megállapodás
kihirdetésére az Alaptörvény mely cikke alapján kerülhet sor? - A kihirdetéshez szükséges-e az
Alaptörvény valamely rendelkezésének vagy bármely sarkalatos törvénynek a módosítása?

250 000 Ft

2017-07-18

2017-08-07

261.

Dr. Gubányi András

Megbízási és
felhasználási szerződés

- A Szigetköz-Csallóköz által érintett víztestekhez kapcsolódó hullámtér vegetációjának ökológiai
állapotfelmérése; - a meglévő modellekhez kapcsolódó programozási feladatok; - a szárazföldi
ökoszisztémák vonatkozásában a víztér rehabilitációjához szükséges műtárgyak és vízhozamok
hatásainak vizsgálata; - javaslatok megfogalmazása a tervezett műtárgyak és vízhozamok ökológiai
szempontból optimális változataira.

14 350 000 Ft

2017-09-14

2017-12-31

262.

dr. Czine Ágnes

Megbízási és
felhasználási szerződés

A jogi szakvizsga büntető eljárásjogi vizsgatárgyának, ezen felül a szóbeli és az írásbeli
vizsgakérdések részletes - a Megbízó által előírt szempontok szerint történő - felülvizsgálatában és
átdolgozásában való közreműködés

300 000 Ft

2017-12-21

2017-12-31

263.

dr. Kalas Tibor

Megbízási és
felhasználási szerződés

A jogi szakvizsga alkotmányjog és közigazgatási jog vizsgatárgyának, ezen belül a szóbeli és az
írásbeli vizsgakérdések részletes - a Megbízó által előírt szempontok szerint történő felülvizsgálatában és átdolgozásában való közreműködés

300 000 Ft

2017-12-21

2017-12-31

Megbízási és
felhasználási szerződés

A jogi szakvizsga polgári eljárásjog vizsgatárgyának, ezen belül a szóbeli és az írásbeli
vizsgakérdések részletes - a Megbízó által előírt szempontok szerint történő - felülvizsgálatában és
átdolgozásában való közreműködés

300 000 Ft

2017-12-21

2017-12-31

Haszonkölcsön
szerződés

Fotók ingyenes rendelkezésre bocsátása kiállítás céljából a Minisztérium által használt épületekben

0 Ft

2017-01-27

2017-06-30

264. dr. Orosz Árpád Gábor

265.

Barócsné dr. Vattay
Noémi

28. oldal

266.

Vörös Eszter Anna

Haszonkölcsön
szerződés

A Minisztérium térítésmentesen lehetőséget biztosít arra, hogy a Művész az e szerződés alapján
kiválasztott képzőművészeti alkotásokat a Minisztérium által használt épületekben kiállítása

0 Ft

2017-09-01

2017-12-31

267.

Pándi Titusz György

Haszonkölcsön

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

0 Ft

2018-01-22

2018-05-31

Előfizetői szerződés

Minősített hitelesítés- szolgáltatás, 1 db minősített tanusítvány fokozott biztonságú elektronikus
aláíráshoz. (Minősített szervezeti aláíró tanúsítvány igénylése GovCA)

12 992 Ft

2017-01-18

2018-01-18

Előfizetői szerződés
módosítása

Jogszabály változás miatti módosítás az eIDAS rendelet alapján

u.a.

u.a

u.a

268.

NISZ Nemzeti
Infokommunikációs
Szolgáltató Zrt.

269.

NISZ Nemzeti
Infokommunikációs
Szolgáltató Zrt.

Előfizetői szerződés

Minősített elektronikus aláírás hitelesítési szolgáltatás, az aláírás létrehozó eszközön aláírás
létrehozó adat elhelyezése szolgáltatás, valamint az ehhez kapcsolódó eszközök biztosítása. 6 db
tanúsítvány 2 éves érvényességre.

97 114 Ft

2017-01-18

2019-01-18

270.

NISZ Nemzeti
Infokommunikációs
Szolgáltató Zrt.

Előfizetői szerződés

Minősített elektronikus aláírás hitelesítési szolgáltatás, az aláírás létrehozó eszközön aláírás
létrehozó adat elhelyezése szolgáltatás, valamint az ehhez kapcsolódó eszközök biztosítása. 7 db
tanúsítvány 2 éves érvényességre.

119 049 Ft

2017-03-06

2019-03-06

271.

Magyar Telekom
Távközlési Nyrt.

Előfizetői szerződés

Internethozzáférés biztosítása 2 év időtartamra

312 000 Ft

2017-04-03

2019-04-03

272.

Microsec
Számítástechnikai
Fejlesztő Zrt.

Szolgáltatási szerződés

20 darab automata titkosító és 20 darab automata autentikációs tanúsítvány beszerzése a fővárosi és
a megyei törvényszékek cégbíróságai számára

240 000 Ft

2017-01-09

Határozatlan

Szolgáltatási szerződés

Nem elektronikus aláírásra szolgáló tanúsítványok ( titkosító tanúsítványok, hitelesítő tanúsítványok,
webszerver tanúsítványok stb. ) kibocsátása és fenntartása

Térítésmentes

2017-03-08

Határozatlan

Szolgáltatási szerződés
módosítása

Felek rögzítik, hogy a szerződés 1. számú melléklete helyébe a jelen szerződésmódosítás melléklete
lép azzal, hogy a Szolgáltató a "*.cegbir.e-cegjegyzek.hu" tanúsítvány kibocsátását és fenntartását
2017. április 21. napjától biztosítja.

u.a.

u.a

u.a

SeCube rendszer moduljainak időben nem korlátozott használata, valamint további informatikai
szolgáltatásoki igénybevétele legfeljebb 75 órában

5 689 500 Ft

2017-09-19

2020-09-19

273.

Microsec
Számítástechnikai
Fejlesztő Zrt.

274.

KÜRT
Szolgáltatási
Információbiztonsági
szerződés/megállapodás
és Adatmentő Zrt.

275.

Pre-Con Restaurátor
Kft.

Vállalkozási szerződés

Irat lefagyasztása és tárolása, valamint dokumentumok kiszárítása

1 060 000 Ft

2017-01-20

2017-08-31

276.

dr. Marton István
egyéni vállalkozó

Vállalkozási szerződés

Könyv- és pénzpiaci szakvélemény elkészítése az Emberi Jogok Európai Bírósága előtti Hunguest
kontra Magyarország ügyben.

971 000 Ft

2017-02-16

2017-02-28

29. oldal

277.

278.

279.

280.

Vállalkozási szerződés

A Polgári Törvénykönyv és további, elsősorban gazdasági jogszabályok terminológiai feldolgozása, a
szükséges terminológiai kutatások elvégzésével javaslatok kidolgozása a Megrendelő számára a
jogszabályok angol nyelvű terminológiájának rögzítésére, a Megrendelő által kidolgozott fordítási
standardok és az elfogadott terminológia mentén a jogszabályfordítások lektorálása, egységesítése,
valamint a véglegesített fordítások és a terminológia gondozása a Megrendelő által biztosított
fordítástámogató rendszerben, illetve a jogszabályfordítások utánkövetésének (hatályosításának)
biztosítása.

3 200 000 Ft

2017-03-14

2017-10-31

Vállalkozási szerződés
módosítása

u.a.

4 000 000 Ft

u.a

2017-12-31

Vállalkozási szerződés

A Polgári Törvénykönyv és további, elsősorban gazdasági jogszabályok terminológiai feldolgozása, a
szükséges terminológiai kutatások elvégzésével javaslatok kidolgozása a Megrendelő számára a
jogszabályok angol nyelvű terminológiájának rögzítésére, a Megrendelő által kidolgozott fordítási
standardok és az elfogadott terminológia mentén a jogszabályfordítások lektorálása, egységesítése,
valamint a véglegesített fordítások és a terminológia gondozása a Megrendelő által biztosított
fordítástámogató rendszerben, illetve a jogszabályfordítások utánkövetésének (hatályosításának)
biztosítása.

3 200 000 Ft

2017-03-14

2017-10-31

Vállalkozási szerződés
módosítása

u.a.

4 000 000 Ft

u.a

2017-12-31

Vállalkozási szerződés

A Polgári Törvénykönyv és további, elsősorban gazdasági jogszabályok terminológiai feldolgozása, a
szükséges terminológiai kutatások elvégzésével javaslatok kidolgozása a Megrendelő számára a
jogszabályok angol nyelvű terminológiájának rögzítésére, a Megrendelő által kidolgozott fordítási
standardok és az elfogadott terminológia mentén a jogszabályfordítások lektorálása, egységesítése,
valamint a véglegesített fordítások és a terminológia gondozása a Megrendelő által biztosított
fordítástámogató rendszerben, illetve a jogszabályfordítások utánkövetésének (hatályosításának)
biztosítása.

2 520 000 Ft

2017-03-14

2017-10-31

Vállalkozási szerződés
módosítása

u.a.

3 150 000 Ft

u.a

2017-12-31

Vállalkozási szerződés

A Polgári Törvénykönyv és további, elsősorban gazdasági jogszabályok terminológiai feldolgozása, a
szükséges terminológiai kutatások elvégzésével javaslatok kidolgozása a Megrendelő számára a
jogszabályok angol nyelvű terminológiájának rögzítésére, a Megrendelő által kidolgozott fordítási
standardok és az elfogadott terminológia mentén a jogszabályfordítások lektorálása, egységesítése,
valamint a véglegesített fordítások és a terminológia gondozása a Megrendelő által biztosított
fordítástámogató rendszerben, illetve a jogszabályfordítások utánkövetésének (hatályosításának)
biztosítása.

2 400 000 Ft

2017-03-14

2017-10-31

TermConsult
Szolgáltató és
Tanácsadó Bt.

dr. Alam-Imre Borbála
Edit egyéni vállalkozó

dr. Borbély-Bartis
Katalin ügyvéd

Paul Anthony Barrett

30. oldal

280.

Paul Anthony Barrett

Vállalkozási szerződés
módosítása

281.

HUMANsoft Kft., AXIS Vállalkozási szerződés
Rendszerház Kft.,
Kapsch BusinessCom
Kft. (a Kapsch
BusinessCom Kft.
jogutódja az S&T
Vállalkozási szerződés
Services Kft.)
módosítása

282.

WSH
Számítástechnikai,
Oktató és Szolgáltató
Korlátolt Felelősségű
Társaság

283.

Valkai Jánosné egyéni
Vállalkozási szerződés
vállalkozó

Vállalkozási szerződés

A Felek a szerződés szerint ellátandó feladatok körét bővítették az alábbiak szerint:
- Az Igazságügyi Minisztérium által megjelölt magyar jogszabályok terminológiai feldolgozása, a
szükséges terminológiai kutatások elvégzésével javaslatok kidolgozása a minisztérium számára a
jogszabályok angol nyelvű terminológiájának rögzítésére;
-Nyelvi támogatás nyújtása a jogszabály fordításához;
-A minisztérium által kidolgozott fordítási strandardok és az elfogadott terminológia mentén a
jogszabály fordítások lektorálása, egységesítése;
-A véglegesített fordítások és terminológia gondozása az IM által biztosított fordítástámogató
rendszerben;
- A fordítástámogató rendszerrel kapcsolatos koordinációs és előkészítő feladatok ellátása;
-A jogszabályfordítások utánkövetésének (hatályosításának) biztosítása;
-A fentiekhez kapcsolódó eseti fordítási, lektorálási feladatok elvégzése.

3 000 000 Ft

u.a

u.a

Központosított keretmegállapodásos eljárás második részének eredményeképpen, a megrendelő
beszerzési igényének megvalósítása érdekében a vállalkozási szerződés 1. számú mellékletében
megjelölt szerverpark fejlesztésre vonatkozó tevékenység ellátása

84 812 300 Ft

2017-04-13

2017-12-13

u.a.

u.a.

u.a.

2018-02-15

Az Online Beszámoló űrlapkitöltő Rendszerhez rendszermérnöki és hálózati szakértői támogatás
nyújtása a jelen szerződés aláírásának napjától kezdődő négy hónapos időtartamban, de legfeljebb a
központosított közbeszerzési rendszerről, valamint a központi beszerző szervezet feladat- és
hatásköréről szóló 168/2004. (V. 25.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) alapján
lefolytatott közbeszerzési eljárás keretében a jelen szerződés szerinti szolgáltatás vonatkozásában
megkötendő keretmegállapodás hatályba lépéséig terjedő határozott időtartamban

14 625 000 Ft

2017-05-02

2017-09-02

A Megrendelő Igazságügyi Szolgálatok Jogakadémiájának szegedi képzésein, vizsgáin - a
továbbiakban együttesen: képzések - catering szolgáltatás biztosítása a szerződés 1. számú
mellékletében meghatározottak szerint.

308 071 Ft

2017-07-01

2017-10-31

284.

Chiomenti Studio
Legale

Vállalkozási szerződés

Vizsgálat és jogi szakvélemény elkészítése angol nyelven a felsőoktatási intézményekre vonatkozó
szabályokról, beleértve a Vállalkozó országának felsőoktatási intézményekre vonatkozó
szabályozását, a szerződés 1. számú mellékletében meghatározott kérdések részletezését, valamint
ahol releváns, ott az erre vonatkozó hatósági és bírósági joggyakorlatot

5 000 euro

2017-06-28

2017-06-28

285.

Gide Loyrette Nouel,
AARPI

Vállalkozási szerződés

Vizsgálat és jogi szakvélemény elkészítése angol nyelven a felsőoktatási intézményekre vonatkozó
szabályokról, beleértve a Vállalkozó országának felsőoktatási intézményekre vonatkozó
szabályozását, a szerződés 1. számú mellékletében meghatározott kérdések részletezését, valamint
ahol releváns, ott az erre vonatkozó hatósági és bírósági joggyakorlatot

8 000 euro

2017-06-28

2017-06-28

31. oldal

286.

Hothoff Buruma Belgie
Vállalkozási szerződés
B. V

Vizsgálat és jogi szakvélemény elkészítése angol nyelven a felsőoktatási intézményekre vonatkozó
szabályokról, beleértve a Vállalkozó országának felsőoktatási intézményekre vonatkozó
szabályozását, a szerződés 1. számú mellékletében meghatározott kérdések részletezését, valamint
ahol releváns, ott az erre vonatkozó hatósági és bírósági joggyakorlatot

5 250 euro

2017-06-29

2017-06-29

287.

KALÁRIS Művészeti
Kereskedelmi
Szolgátató Betéti
Társaság

Vállalkozási szerződés

2017. december 6-án megrendezésre kerülő Mikulás ünnepségen 17:00 és 18:00 óra között a
"Farkasházi Réka és a Tintanyúl" zenekar 55 perces előadásának megtartása

270 000 Ft

2017-12-06

2017-12-06

288.

Bodler Kereskedelmi
és Szolgáltató Betéti
Társaság

Vállalkozási szerződés

A Megbízó igénye szerint fordítsa le Bernard Mathieu: Le droit contre la démocratie című könyvét
francia nyelvről magyar nyelvre

2 001 000 Ft

2017-10-18

2017-11-15

Vállalkozási és
felhasználási szerződés

A GM-GiroMaster számítógépes program korlátlan felhasználói jogának átadása, a szoftver
felhasználói környezetben történő tesztelése, alkalmazásának oktatása és a folyamatos működés
támogatása a szerződés teljes időtartamára összesen legfeljebb 60 óra időtartamban

830 000 Ft
keretösszeg

2017-04-24

Határozatlan

Vállalkozási és
felhasználási szerződés
módosítása

A 60 órás időtartam 120 órára változik

1 190 000 Ft
keretösszeg

u.a.

u.a.

Vállalkozási és
felhasználási szerződés

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény angol nyelvű fordításának
szakmai lektorálása

150 000 Ft

2017-02-23

2017-02-28

250 000 Ft

2017-06-08

2017-11-30

289.

290.

291.

Merlin Stúdió Bt.

Dr. Láncos Petra Lea
egyéni vállalkozó

Dr. Révész Béla
egyéni vállalkozó

"„Az Igazságügyi Minisztérium 1867 és 1990 közötti története” monográfiával kapcsolatosan az alábbi
feladatok ellátása 6 szerzői ív (forrásközlés nélkül 240 000 karakter) terjedelemben: - a kiadvány
előkészítésével és szerkesztésével kapcsolatos feladatok ellátása; - az iratok strukturált irattári
feldolgozása; - a kézirat digitális formában történő átadása; - A monográfián belül az 1945-1990
közötti időszak feldolgozása az alábbi tervezett fejezetcímekkel: I. A Minisztérium változásainak
Vállalkozási és
társadalom- és politika- és eszmetörténeti összetevői; II. Intézmény- és szabályozástörténeti
felhasználási szerződés
változások; szervezeti és működési szabályzatok; III. A jogalkotással kapcsolatos feladatok; 1. A
minisztérium önálló jogalkotása; 2. Más állami szervek jogalkotásában való közreműködés; 3. Más
állami szervek jogszabálytervezeteinek véleményezése; IV. A Minisztériumnak a polgári és büntető
törvénykezéssel kapcsolatos feladatai; V. A Minisztérium nemzetközi kapcsolatai; VI. Személyzeti
ügyek, képzés, hivatali előmenetel. VII. Az Igazságügyi Minisztérium pártirányítása

32. oldal

292.

293.

294.

Dr. Antal Tamás
Róbert

1. Megrendelő megrendeli a Vállalkozótól az „Az Igazságügyi Minisztérium 1867 és 1990 közötti
története” monográfiával kapcsolatosan az alábbi feladatok ellátását 6 szerzői ív (forrásközlés nélkül
240 000 karakter) terjedelemben: - a kiadvány előkészítésével és szerkesztésével kapcsolatos
feladatok ellátása; - a kézirat digitális formában történő átadása; - A monográfián belül az 1867-1944
közötti időszak feldolgozása az alábbi tervezett fejezetcímekkel: I. A Minisztérium változásainak
Vállalkozási és
társadalom- és politika- és eszmetörténeti összetevői; II. Intézmény- és szabályozástörténeti
felhasználási szerződés
változások; szervezeti és működési szabályzatok; III. A jogalkotással kapcsolatos feladatok; 1. A
minisztérium önálló jogalkotása; 2. Más állami szervek jogalkotásában való közreműködés; 3. Más
állami szervek jogszabálytervezeteinek véleményezése; IV. A Minisztériumnak a polgári és büntető
törvénykezéssel kapcsolatos feladatai; V. A Minisztérium nemzetközi kapcsolatai; VI. Személyzeti
ügyek, képzés, hivatali előmenetel

250 000 Ft

2017-06-14

2017-11-30

Dr. Antal Tamás
Róbert

Vállalkozási és
felhasználási szerződés

1. Megrendelő megrendeli „Az Igazságügyi Minisztérium 1867 és 1944 közötti története”
dokumentumgyűjteménnyel kapcsolatosan az alábbi feladatok ellátását várhatóan 120 oldal
terjedelemben: - az 1867-1944 közötti időszak dokumentumainak strukturált irattári feldolgozása; - a
dokumentumgyűjtemény előkészítésével és szerkesztésével kapcsolatos feladatok elvégzése és
digitális formában történő átadása; - a kiadvány előkészítésével és szerkesztésével kapcsolatos
feladatok

250 000 Ft

2017-06-14

2017-11-30

Vállalkozási és
felhasználási szerződés

1. A volt területi igazságügyi szakértői kamarák vagyoni helyzetének elemzése a 2016. január 1.2016. augusztus 15. közötti időszakra vonatkozóan.
2. A Magyar Igazságügyi Szakértői Kamara gazdasági helyzetének/ gazdálkodásának elemzése a
2016. augusztus 15.- 2016. december 31. közötti időszakra vonatkozóan.

9 999 000 Ft

2017-06-30

2017-08-31

Vállalkozási és
felhasználási szerződés
módosítása

Felek a szerződés időtartamát közös megegyezéssel meghosszabbítják úgy, hogy Megbízott 2017.
szeptember 30. napjáig köteles teljesíteni feladatait

u.a.

u.a

2017-09-30

IFUA
Horváth&Partners Kft

295.

Koller és Társa
Tervező Kft.

Vállalkozási és
felhasználási szerződés

Kilátó koncepciótervének és engedélyezésre benyújtható tervdokumentációjának (a továbbiakban:
tervdokumentáció) együttes elkészítése, és a Megrendelő valamint a Pilisi Parkerdő Zrt. részére
történő együttes átadása

1 574 000 Ft

2017-06-27

2017-06-30

296.

Sántáné dr. Szakály
Zsuzsanna

Vállalkozási és
felhasználási szerződés

Igazságügyi szakértők képzésével kapcsolatos tankönyv szerkesztése

320 000 Ft

2017-07-11

2017-08-11

297.

Delta Systems Kft

Vállalkozási és
felhasználási szerződés

A BBA-5.4.1/2-2016-00001 számú projektben meghatározott rendszer fejlesztése, a működtetését
szolgáló szoftverkörnyezet beszerzése, kialakítása, paraméterezése, és az ezzel kapcsolatos
adatbázis kialakítása saját hatáskörű beszerzés keretében

7 874 000 Ft

2017-07-21

2017-07-31

298.

Sántáné dr. Szakály
Zsuzsanna

Vállalkozási és
felhasználási szerződés

A "Jog, erkölcs, etika" tanulmánykötet szerkesztése

200 000 Ft

2017-08-15

2017-08-30

300 000 Ft

2017-10-10

2017-10-31

299.

dr. Heinerné dr. Barzó
Vállalkozási és
"A párkapcsolati formák személyi és vagyoni viszonyai Magyarországon" című tanulmány elkészítése
Tímea Tünde
felhasználási szerződés

33. oldal

300.

301.

ASH Szoftverház Kft.

WSH
Számítástechnikai,
Oktató és Szolgáltató
Kft.

A Megrendelő szakrendszerei kialakításának felmérése, specifikálása és dokumentálása a szerződés
1. számú mellékletben foglaltak és az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános
szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvényben foglaltaknak megfelelő elvárások alapján

14 490 000 Ft

2017-10-13

2017-12-31

Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII.
Vállalkozási és
törvényben foglaltaknak megfelelő elvárások alapján az Elektronikus Beszámoló Rendszer és az
felhasználási szerződés Online Beszámoló Rendszer tekintetében a folyamatok és a külső rendszerkapcsolatok (SZEÜSZ-ök,
KEÜSZ-ök) újradefiniálása a jelen szerződés 1. számú mellékletben foglaltak alapján

14 560 000 Ft

2017-10-13

2017-12-31

Vállalkozási és
felhasználási szerződés

Vállalkozási és
felhasználási szerződés
módosítása

u.a.

u.a.

u.a

2018-03-31

302.

Medijus Oktató,
Tanácsadó és
Szolgáltató Bt.

Vállalkozási és
felhasználási szerződés

Vállalkozó elkészíti az Igazságügyi Zsebtörvénytár tárgymutatóját a közigazgatási perrendtartásról
szóló törvény vonatkozásában

500 000 Ft

2017-10-31

2017-12-31

303.

Dr. Révész Béla
egyéni vállalkozó

Vállalkozási és
felhasználási szerződés

"Az Igazságügyi Minisztérium 1867 és 1990 közötti története” feldolgozásán belül, az 1945-1990
közötti időszakban a minisztérium pártirányítására vonatkozó dokumentumok strukturált irattári
feldolgozása, a dokumentumgyűjtemény előkészítésével és szerkesztésével kapcsolatos feladatok
elvégzése

250 000 Ft

2017-12-15

2017-12-31

304.

Dr. Csatlós Erzsébet

Vállalkozási és
felhasználási szerződés

Az „Igazságügyi szakértők első jogi képzése” könyv második, átdolgozott kiadásához a
„Közigazgatási eljárásjog” című fejezet elkészítése 20 oldal terjedelemben

80 000 Ft

2018-01-14

2018-01-15

305.

EURO ONE
Számítástechnikai Zrt.

Szállítási szerződés

A szerződés 1. számú mellékletében meghatározott egy darab VISUAL STUDIO MSDN szoftver
licensz szállítása az IM Informatikai Osztálya részére az ágazati informatikai szakrendszerek
tesztelésére

139 520 Ft

2017-01-19

2018-01-19

306.

Delta Systems Kft.

Szállítási szerződés

Projekt megvalósításához szükséges hardver eszközök beszerzése

1 874 465 Ft

2017-05-30

2017-05-31

307.

EURO ONE
Számítástechnikai Zrt.

Szállítási szerződés

10 db Jabra BIZ 2300 QD Wired Stereo Headset - Over-the-head - Supra-aural - Quick Disconnect és
10 db GN 8800-01-37 Phone Cable for Headset - 2 m - 1 x Quick Disconnect Audio - 1 x RJ-10
Phone beszerzése

392 750 Ft

2017-06-21

2017-07-22

308.

Nádor Rendszerház
Kft.

Szállítási szerződés

TEMPEST eszközök beszerzése

1 882 180 Ft

2018-01-18

2018-01-23

48 000 000 Ft

2017-02-27

2017-05-31

309.

Magyar Közlöny Lapés Könyvkiadó Kft.

Szolgáltató a IX-SZ/344/8/2016. számú közszolgáltatási keretszerződés 2.1 pontjában rögzítettek
teljesítése keretében, az egyedi közszolgáltatási szerződés alapján ellátja a 89/666/EGK tanácsi
irányelvnek, valamint a 2005/56/EK és a 2009/101/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a
Egyedi Közszolgáltatási
központi nyilvántartások, a kereskedelmi nyilvántartások és a cégjegyzékek összekapcsolása
szerződés
tekintetében történő módosításáról szóló, 2012. június 13-i 2012/17/EU európai parlamenti és tanácsi
irányelv 1–3. cikkében meghatározott, a cégnyilvántartás nyilvánosságával összefüggő, az egyedi
szerződés 1. számú mellékletében meghatározott informatikai, műszaki feladatokat.

34. oldal

310.

Magyar Közlöny Lapés Könyvkiadó Kft.

Egyedi közszolgáltatási
szerződés

Szolgáltató a közszolgáltatási keretszerződés 2.1. pontjában rögzítettek teljesítése keretében ellátja a
BRIS rendszer utánkövetésével összefüggő, jelen egyedi szerződés 1. számú mellékletében
meghatározott informatikai, műszaki feladatokat.

120 000 000 Ft

2017-06-09

2017-12-31

311.

Magyar Közlöny Lapés Könyvkiadó Kft.

Közszolgáltatási
szerződés

Szolgáltató ellátja a Cégközlöny szerkesztését és kiadását biztosító informatikai rendszer keretei
között működő felhasználói felület, továbbá a cegkozlony.hu oldal funkcióinak tartalmi változtatásával
járó utánkövetési feladatokat a szerződés 1. számú mellékletében meghatározottak szerint

28 444 254 Ft

2017-11-16

2017-12-15

312.

Magyar Közlöny Lapés Könyvkiadó
Korlátolt Felelősségű
Társaság

Közszolgáltatási
szerződés

Szolgáltató ellátja a BRIS-rendszer üzemeltetésével összefüggő informatikai és műszaki feladatokat,
melynek keretében biztosítja a BRIS rendszernek a szerződés szerinti szolgáltatási szinteknek
megfelelő üzemeltetését

600 000 000 Ft

2017-11-08

2027-11-08

313.

NISZ Nemzeti
Infokommunikációs
Szolgáltató Zrt.

Egyedi szolgáltatási
megállapodás

Forrás SQL/KGR és a Forrás SQL/ KGR IKM FI szoftverre vonatkozólag jogszabály- és
szoftverkövetési, helyszíni támogatási, illetve kiegészítő rendszerfejlesztési feladatok ellátása

13 090 071 Ft

2017-06-01

2018-08-31

314.

NISZ Nemzeti
Infokommunikációs
Szolgáltató Zrt.

Egyedi szolgáltatási
szerződés

Kormányzati Felhő szolgáltatás keretei között igénybe vehető információ-technológiai szolgáltatások
nyújtása a szerződésben rögzítettek szerint

7 200 000 Ft

2017-01-01

2017-12-31

315.

NISZ Nemzeti
Infokommunikációs
Szolgáltató Zrt.

Egyedi szolgáltatási
megállapodás

WinTiszt elektronikus személyügyi nyilvántartó rendszer működéséhez kapcsolódó programkövetési
szolgáltatás, valamint KIRA interface biztosítása 12 terminálra

3 294 012 Ft

2017-01-01

2017-12-31

316.

NISZ Nemzeti
Infokommunikációs
Szolgáltató Zrt.

Szolgáltatási szerződés/
megállapodás

Minősített e-ügyintézés célú, kiadmányazói tanúsítvány, valamint chipkártya és eszköz 1 db, 2 éves
határozott időtartam

17 007 Ft

2018-01-09

2020-01-09

317.

NISZ Nemzeti
Infokommunikációs
Szolgáltató Zrt.

Szolgáltatási szerződés/
megállapodás

Minősített e-ügyintézés célú, kiadmányozói (3db) és nem kiadmányozói ( 4db) üzleti tanúsítvány,
valamint 7db chipkártya és eszköz, 2 éves határozott időtartam

163 861 Ft

2018-01-09

2020-01-09

318.

Nemzeti
Infokommunikációs
Szolgáltató Zrt.

Szolgáltatási szerződés/
megállapodás

Elektronikus bélyegzés célú, e-ügyintézésre használható minősített tanúsítvány,1db, 2 éves
érvényességgel, 20 millió Ft tranzakciós limittel

18 560 Ft

2018-01-09

2020-01-09

319.

Microsoft
Magyarország Kft.

Egyedi szerződés

Az Elektronikus Mérlegbeszámoló Rendszerhez Premier Support szolgáltatás biztosítása, melynek
keretében Szolgáltató a szerződés aláírásának napjától egy év határozott időtartamban 200 óra
„Premier Base” terméktámogatási szolgáltatást nyújt a szerződésben részletezettek szerint.

10 287 900 Ft

2017-10-03

2018-10-03

320.

Sikermix Plus Kft.

Szolgáltatási szerződés

Rendezvényhelyszín bérbeadása felszámolóbiztosok és vagyonfelügyelők továbbképzése
konferencia megtartásának céljára

35 000 Ft

2017-04-19

2017-04-19

35. oldal

321.

Sikermix Plus Kft.

Szolgáltatási szerződés/
megállapodás

A bérbeadó által a bérlő részére a Lurdy Ház 2-es konferenciatermének bérbeadása konferencia
technikai szolgáltatással rendezvény megtartására 2017.07.04. kedd 13.00-17.00 időtartamra

70 000 Ft

2017-07-04

2017-07-04

322.

Szegedi
Tudományegyetem
József Attila
Tanulmányi és
Információs Központ

Bérleti szerződés

2017. március 10. napján tartadó rendezvény céljából terembérlet

172 000 Ft

2017-03-10

2017-03-10

323.

Szegedi
Tudományegyetem
József Attila
Tanulmányi és
Információs Központ

Bérleti szerződés

Igazságügyi szakértők továbbképzése rendezvény megtartására helyiségbérlet 2017. június 1.
napjára

117 000 Ft

2017-06-01

2017-06-01

324.

Bács-Kiskun Megyei
Katona József
Könyvtár

Bérleti szerződés

Terembérlet 2017. május 19. napjára 10:00-16:00 óra között az Igazságügyi Szakértők jogi
továbbképzése rendezvény megtartása céljából.

100 000 Ft

325.

Szegedi
Tudományegyetem
Regionális
Tudástranszfer és
Szolgáltató Központ

Bérleti szerződés

Jog, erkölcs, etika című konferencia megtartásához terembérlet 2017. június 22. 10:00-16:00 között

260 000 Ft

2017-06-22

2017-06-22

326.

Várgondnokság
Közhasznú Nonprofit
Kft.

Bérleti szerződés

Bérleti szerződés a V4 + Benelux államok igazságügyi minisztereinek találkozója című zártkörű
rendezvény céljából multifunkcionális rendezvényterem és a hozzá kapcsolódó terek (hinterland,
öltözők, ruhatár, aula, borospince) igénybevétele tárgyában

1 250 710 Ft

2017-09-25

2017-09-25

327.

Várgondnokság
Közhasznú Nonprofit
Kft.

Bérleti szerződés

Bérleti szerződés a V4 + Benelux országok igazságügyi minisztereinek találkozója című zártkörű
rendezvény megvalósítása érdekében, a Várkert Bazár épületegyüttes területén bútorok
igénybevétele céljából

56 100 Ft

2017-09-25

2017-09-25

328.

Szegedi
Tudományegyetem
Regionális
Tudástranszfer és
Szolgáltató Központ

Bérleti szerződés

Terembérlet a Felszámoló biztosok és vagyonfelügyelők szakmai napjának megtartása céljából 2017.
november 17. napján (Szeged, Dugonics tér 13., Díszterem)

200 000 Ft

2017-11-17

2017-11-17

329.

Duna-Parteam
Vendéglátó Kft.

Bérleti szerződés

A Duna Palota (1051 Budapest, Zrínyi utca 5.) báltermének bérbeadása 2017.december 6. napjára
15.00-20.00 óra között

419 685 Ft

2017-12-06

2017-12-06

330.

Duna Palota Nonprofit
Kft.

Bérleti szerződés

A Bérbeadó bérbeadja Bérlő részére Színháztermét 2017. december 6-án tartandó Mikulás napi
koncert megtartása céljából 15:30 és 18:00 óra között

75 000 Ft

2017-12-06

2017-12-06

36. oldal

2017-05-19

331.

Erzsébet
Utalványforgalmazó és
Gazdasági Szolgáltató
Zrt.

Keretszerződés

Iskolai és Ajándék Erzsébet-utalvánnyal kapcsolatos szolgáltatások biztosítása

0 Ft

2017-05-26

Határozatlan

332.

Delta Systems Kft.

Megrendelés

Keretmegállapodásos eljárás 2. része eredményeképpen megrendelt szolgáltatások biztosítása

2 025 090 Ft

2017-05-04

2017-12-31

333.

NISZ Nemzeti
Infokommunikációs
Szolgáltató Zrt.

Előfizetői szerződés

A következő, elektronikus aláírással kapcsolatos szolgáltatások biztosítása:
- minősített elektronikus aláírás hitelesítés-szolgáltatás
- aláírás-létrehozó eszközön aláírás-létrehozó adat elhelyezése szolgáltatás, valamint az ehhez
kapcsolódó eszközök szállítása.
Jelen szerződés keretében Szolgáltató által az Előfizető részére biztosított, minősített aláíráslétrehozó eszköz alapú minősített tanúsítványok száma: 4 db.

68 028 Ft

2017-06-08

Határozatlan

334.

NISZ Nemzeti
Infokommunikációs
Szolgáltató Zrt.

Előfizetői szerződés

51 021 Ft

2017-06-08

Határozatlan

335.

NISZ Nemzeti
Infokommunikációs
Szolgáltató Zrt.

Előfizetői szerződés

17 278 Ft

2017-11-06

2019-11-06

A következő, elektronikus aláírással kapcsolatos szolgáltatások biztosítása:
- minősített elektronikus aláírás hitelesítés-szolgáltatás
- aláírás-létrehozó eszközön aláírás-létrehozó adat elhelyezése szolgáltatás, valamint az ehhez
kapcsolódó eszközök szállítása.
Jelen szerződés keretében Szolgáltató által az Előfizető részére biztosított, minősített aláíráslétrehozó eszköz alapú minősített tanúsítványok száma: 4 db.

Nem aláírás célú tanúsítványok biztosítása. 2 db tanúsítvány 2 éves érvényességre

37. oldal

