Miniszterelnökség visszterhes szerződései 2016.07.01.-2016.09.30. időszakra vonatkozóan
Ssz.
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Szerződés típusa
Megbízási szerződés
Megbízási szerződés 1. sz.
módosítása

Partner megnevezése
ÉMI Építésügyi Minőségellenőrző
Innovációs Nonprofit Kft.

Szerződés tárgya

Teljesítés kezdődátuma

Teljesítés végdátuma

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

A megújuló Károlyi-Csekonics Palotaegyüttes átfogó felújításához kapcsolódó tervellenőri, műszaki
ellenőri feladatok és egyéb műszaki szolgáltatások elvégzése

2016.05.20
szerződés módosításának dátuma:
2016. 08.02

2018.08.31

nettó 180 236 220,-Ft

2017.08.12

nettó 120 000 000,-Ft

2020.12.31

nettó 1 920 000 000,-Ft

2020.12.31

nettó 1 440 000 000,-Ft

2020.12.31

nettó 1 440 000 000,-Ft

2016.09.02

2016.09.30

nettó 6 600 000,-Ft

2014.10.27

2015.05.31

u.a.

2015.08.31

u.a.

u.a.

2015.12.31

u.a.

u.a.

2016.03.31

u.a.

u.a.

2016.04.30

u.a.

u.a.

2016.05.31

u.a.

u.a.

2016.06.30

u.a.

u.a.

2016.07.31

u.a.

u.a.

2016.08.31

u.a.

u.a.

2016.09.30

Megbízási keretszerződés

2015.08.12
„A Miniszterelnökség tevékenységét segítő, ügyvédi tevékenységgel kiegészített, hivatalos közbeszerzési
„Ész-Ker” Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.
tanácsadói és lebonyolítói szolgáltatás beszerzése”

2
Megbízási keretszerződés 1.
sz. módosítása

Megbízási keretszerződés
3
Megbízási keretszerződés 1.
sz. módosítása
Megbízási keretszerződés
4
Megbízási keretszerződés 1.
sz. módosítása

szerződés módosításának dátuma:
2016.08.12

Megbízási keretszerződés keretében a Miniszterelnökség tevékenységét segítő, annak az uniós támogatású
SBGK Ügyvédi Iroda és NAGY ÉS KISS
pénzeszközök felhasználásához rendelt feladataihoz kapcsolódó közbeszerzési és jogi szakértői
Ügyvédi Iroda és "Ész-Ker" Szolgáltató és
tanácsadás - 1. rész
Kereskedelmi Kft.

Megbízási keretszerződés keretében a Miniszterelnökség tevékenységét segítő, annak az uniós támogatású
SBGK Ügyvédi Iroda és NAGY ÉS KISS
pénzeszközök felhasználásához rendelt feladataihoz kapcsolódó közbeszerzési és jogi szakértői
Ügyvédi Iroda és "Ész-Ker" Szolgáltató és
tanácsadás - 2. rész
Kft.

Megbízási keretszerződés
5
Megbízási keretszerződés 1.
sz. módosítása
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Megbízási szerződés

ÉMI Építésügyi Minőségellenőrző
Innovációs Nonprofit Kft.

Megbízási szerződés

Ivanovits Ügyvédi Iroda

3. számú módosítás
Megbízási szerződés 4. számú
módosítás
Megbízási szerződés 5. számú
módosítás
Ivanovits és Káldy Ügyvédi Iroda
Megbízási szerződés 6. számú
módosítás
Megbízási szerződés 7. számú
módosítás
Megbízási szerződés 8. számú
módosítás
Megbízási szerződés 9. számú
módosítás
Megbízási szerződés 10.
számú módosítás
Megbízási szerződés
Vincze László Mihály

8
Megbízási szerződés 1. számú
módosítás
9

Megbízási szerződés

Magyar Államkincstár

Megbízási szerződés
10

Megbízási szerződés 1. számú
módosítás

Dr. Bordás Vilmos Ügyvédi Iroda

HUMÁN FAKTOR Kanadai - Magyar
Menedzserképző és Vezetési Tanácsadó
Megbízási szerződés 1. számú
Kft.
módosítás
Megbízási szerződés
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12

Megbízási szerződés

Balsai Ügyvédi Iroda
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Megbízási szerződés

Martonyi Ügyvédi Iroda

14

Megbízási szerződés

Hajdu Ügyvédi Iroda

15

Megbízási szerződés

dr. Homolya Róbert

16

Megbízási szerződés

Válkut Szolgáltató Bt.

17

Megbízási szerződés

Deloitte Üzletviteli és Vezetési Tanácsadó
Zrt.
Szelle Tolmács-, Fordító és Sajtómenedzser
Bt.

18

Megbízási szerződés

19

Megbízási szerződés

Árvayné Dani Judit

20

Megbízási szerződés

Nánásiné Czapári Judit

21

Vállalkozási és felhasználási
szerződés

KPMG Tanácsadó Kft.

22

Vállalkozási, felhasználási és
adatfeldolgozási szerződés

Online Üzleti Informatika Zrt.

23

Vállalkozási keretszerződés

NEW 4 Szolgáltató Kft.

Vállalkozási keretszerződés

1. rész vonatkozásában: Network 360
Reklámügynökség Kft. – Affiliate Network
Kft. - LV-Team Kft. közös ajánlattevők
2. rész vonatkozásában: Network 360
Reklámügynökség Kft. – LV-Team Kft.
közös ajánlattevők
3. rész vonatkozásában: Pátria Nyomda
Zrt.

24

25

Vállalkozási és felhasználási
szerződés

szerződés módosításának dátuma:
2016.08.15.

2016.05.11
szerződés módosításának dátuma:
2016.08.15.

2016.05.11
Megbízási keretszerződés keretében a Miniszterelnökség tevékenységét segítő, annak az uniós támogatású
SBGK Ügyvédi Iroda és NAGY ÉS KISS
pénzeszközök felhasználásához rendelt feladataihoz kapcsolódó közbeszerzési és jogi szakértői
Ügyvédi Iroda és "Ész-Ker" Szolgáltató és
tanácsadás - 3. rész
Kft.

Megbízási szerződés1. számú
módosítás
Megbízási szerződés 2. számú
módosítás

7

2016.05.11

AAM Vezetői Informatikai Tanácsadó Zrt. Agrárgazdasági Kutató Intézet - CollectiveIntelligence Kft.

A Karmelita kolostor felújításához és átépítéséhez kapcsolódó teljes körű, minden szakágra kiterjedő és
folyamatos tervellenőri, építési műszaki ellenőri, valamint lebonyolítói tevékenység elvégzése
Az ügyvédekről szóló 1998. évi XI. törvény 5. § (1) bekezdés a), valamint c)-d) pontjaiban meghatározott
jogi szolgáltatások nyújtása.
Az ügyvédekről szóló 1998. évi XI. törvény 5. § (1) bekezdés a), valamint c)-d) pontjaiban meghatározott
jogi szolgáltatások nyújtása.

szerződés módosításának dátuma:
2016.08.15.

17 903 226 megbízási díj + 2 864 516
költségtérítés-átalány
24 503 226 megbízási díj + 4 064 516
költségtérítés-átalány
33 303 226 megbízási díj + 5 664 516
költségtérítés-átalány
39 903 226 megbízási díj + 6 864 516
költségtérítés-átalány
42 103 226 megbízási díj + 7 264 516
költségtérítés-átalány
44 303 226 megbízási díj + 7 664 516
költségtérítés-átalány
46 503 226 megbízási díj + 8 064 516
költségtérítés-átalány
48 703 226 megbízási díj + 8 464 516
költségtérítés-átalány
50 903 226 megbízási díj + 8 864 516
költségtérítés-átalány
53 103 226 megbízási díj + 9 264 516
költségtérítés-átalány
55 303 226 megbízási díj + 9 664 516
költségtérítés-átalány

u.a.

u.a.

2016.10.31

A 2014-2020-as hazai társfinanszírozású Vidékfejlesztési Program pályázati felhívásainak előkészítői
munkálataihoz szakmai háttértámogatás, valamint szakmai tanácsadás nyújtása, különös tekintettel a kisés középméretű agrárvállalkozások, családi vállalkozások szerepének növelése tárgyban, továbbá az egyes
agrárpolitikára vonatkozó jogszabálytervezetek véleményezése.

2015.10.01

2016.09.30

6 000 000

u.a.

u.a.

2017.09.30

12 000 000

2016.01.04

2016.12.31

4 827 869

2016.02.01

2016.07.31

3 000 000

A Budapest 4-es metróvonal projekt Közlekedés Operatív Program keretében el nem számolható
költségeinek felhasználásával kapcsolatos pénzügyi ellenőrzési feladatok ellátása.
Az ügyvédekről szóló 1998. évi XI. törvény 5. § (1) bekezdés a), valamint c)-d) pontjaiban meghatározott
jogi szolgáltatások nyújtása.
u.a.

u.a.

2016.12.31

5 500 000

Személyi hatékonyságot és közszereplést fejlesztő személyiségfejlesztési tanácsadást nyújt a Megbízó
által meghatározott, alkalmanként előzetesen egyeztetett időpontokban, időtartamban és helyszínen.

2016.02.01

2016.09.30

5 500 000

u.a.

u.a.

2016.12.31

u.a.

2016.06.01

2016.12.31

5 250 000

2016.06.01

2017.05.31

56 160 000

2016.07.01

2016.12.31

legfeljebb 4 989 600

2016.07.01

2016.12.31

3 016 800

2016.07.01

2016.11.30

787 400

2016.08.26

2016.09.12

7 245 000

2016.09.06

2016.09.06

94 490 + utazási költségek

2016.09.19

2016.09.26

legfeljebb 35 000

2016.09.19

2016.09.26

legfeljebb 35 000

2016.07.31

szerződés aláírásának napjától
számított 150 nap

nettó 342.600.000,- Ft

A 2007-2013-as programozási időszak Európai Területi Együttműködési, illetve IPA és ENPI határon
átnyúló programok és projektek lebonyolítását támogató monitoring és információs rendszer (IMIR 20072013) fejlesztése, követése valamint üzemeltetése (2016-2018)

2016.07.29

2018.03.31

„Rendezvényszervezés szolgáltatás II. beszerzése a Miniszterelnökség részére”

2016.09.27

2016.12.31

„Vállalkozási keretszerződés kommunikációs tevékenységek ellátására - 3 részben” (1. rész PR és kreatív
feladatok, médiavásárlás, közvélemény- és piackutatás; 2. rész: Rendezvényszervezési feladatok ellátása;
3. rész: Nyomdai feladatok, grafikai tervezés, DTP és egyéb produkciós feladatok ellátása)

Mindhárom rész vonatkozásában:
2016.08.04

keretösszeg kimerüléséig, de
legkésőbb 2018.12.31. napjáig

A Miniszterelnökség jogi képviseletének ellátása peres, nemperes, valamint közérdekű adat kiadása iránti
eljárásokban továbbá a jogi képviselethez kapcsolódóan jogi tanácsadás nyújtása, jogi konzultáció
biztosítása, szükség szerint jogi szakvélemény készítése.
Az ügyvédekről szóló 1998. évi XI. törvény 5. § (1) bekezdés a), valamint c)-d) pontjaiban meghatározott
jogi szolgáltatás nyújtása.
A Miniszterelnökség jogi képviseletének ellátása közigazgatási peres eljárásokban, továbbá a jogi
képviselethez kapcsolódóan jogi tanácsadás nyújtása, jogi konzultáció biztosítása, szükség szerint jogi
szakvélemény készítése.
Fejlesztéspolitikához kapcsolódó tanácsadói feladatok ellátása, különösen szóbeli vagy írásbeli tanácsadás
fejlesztéspolitikai tárgyú dokumentumok, döntések, értekezletek előkészítéséhez vagy megvalósításához
kapcsolódóan, továbbá véleményalkotás, javaslattétel elsősorban a megvalósítói, kedvezményezetti
érdekek figyelembevételével.
Közreműködés „A római birodalom határai - A dunai limes magyarországi szakasza” elnevezésű
világörökségi várományos helyszín világörökségi címre való felterjesztésének előkészítésében,
összeállításában, valamint szóbeli és írásbeli tanácsadás nyújtása.
A Mezőhegyesi Ménesbirtok Zrt. 100% tulajdonrészére vonatkozó piaci érték elemzésének elkészítése.
Megbízó által meghatározott személyi kör részére Brüsszelben folytatott hivatalos tárgyalásokon és
megbeszéléseken angol-magyar nyelvű tolmácsolási feladatok ellátása.
A Közszolgálati Érdekegyeztető Fórum rendkívüli ülésén készült hangfelvételről szószerinti emlékeztetőt
készít, továbbá – a Megbízó kapcsolattartója által meghatározott formai követelményeknek megfelelően –
írásba foglalt emlékeztetőt ad át.
A Közszolgálati Érdekegyeztető Fórum rendkívüli ülésén készült hangfelvételről szószerinti emlékeztetőt
készít, továbbá – a Megbízó kapcsolattartója által meghatározott formai követelményeknek megfelelően –
írásba foglalt emlékeztetőt ad át.
„Az NSRK alá tartozó operatív programok, a vidékfejlesztési program, a halászati program és a közvetlen
agrár támogatások átfogó magyarországi elemzése a 2007-2013-as eu-s programozási időszak
vonatkozásában”

„Új Magyarország Vidékfejlesztési Program (ÚMVP) ex-post értékelése”

2016.10.04

nettó 8 700 000,-Ft negyedéves átalánydíj
és nettó 90 000,- Ft fejlesztői embernap
(ez utóbbi 13 305 000,-Ft keretösszeg
erejéig)
keretösszeg: nettó 17.500.000,- Ft

1. rész: nettó 4.500.000.000,- Ft 2. rész.
Nettó 425.890.551,- Ft 3. rész: nettó
200.000.000,- Ft keretösszeg

A monitoring feladatok
elvégzésének teljesítési
határideje 2016. december 15. monitoring feladatok: nettó 159.490.000,napja.
Ft + ÁFA, rendelkezésre állás során
A Vállalkozó az „Értékelői
felmerülő feladatok szerződésszerű
zárójelentés” benyújtását
elvégzéséért óránként nettó 5.480,- Ft +
követően rendelkezésre állásra
ÁFA, összesen legfeljebb nettó
köteles 2017. december 31.
20.000.000,- Ft + ÁFA keretösszegig.
napjáig.
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Miniszterelnökség visszterhes szerződései 2016.07.01.-2016.09.30. időszakra vonatkozóan
Ssz.

Szerződés típusa

Partner megnevezése

Szerződés tárgya
Miniszterelnökség által meghatározott dokumentumok angol forrásnyelvről magyar célnyelvre történő
fordítása.
A nemzeti emlékhelyek egységes megjelölését szolgáló kétnyelvű (magyar-angol) kő és bronzanyagú,
egyedi feliratú sztélé műtermi, művészi kivitelezése, valamint helyszíni vasbeton alapozással történő
felállítása Szigetváron, Nagycenken és Esztergomban.
Az Európai Területi Együttműködési Programok 2014. évre vonatkozó rendszerellenőrzési jelentéseiben
előírt, magyar TA kedvezményezettek elkülönített könyvelésének ellenőrzése, valamint a könyvvizsgálati
tevékenység eredményeként – programonként 1-1 magyar és angol nyelvű – jelentés elkészítése az alábbi
programok tekintetében:
a) Magyarország–Szlovákia területi együttműködés program2007-2013,
b) Magyarország–Románia területi együttműködés program 2007-2013,
c) Magyarország–Horvátország IPA határon átnyúló együttműködési program 2007-2013,
d) Magyarország–Szerbia IPA határon átnyúló együttműködési program 2007-2013,
e) Dél-kelet Európai Térség operatív program 2007-2013.

Teljesítés kezdődátuma

Teljesítés végdátuma

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

2016.07.01

2016.12.31

720 000

2016.08.29

2016.12.16

6 879 000

2016.09.28

2016.10.30

4 680 000

26

Vállalkozási szerződés

Qualifive Oktató és Szolgáltató Bt.
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Vállalkozási szerződés

FÁSKERTI és TÁRSA Képzőművészeti
Kivitelező és Forgalmazó Bt.
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Vállalkozási szerződés

PricewaterhouseCoopers Könyvvizsgáló
Kft.

29

Kutatási szerződés

Dr. B. Stenge Csaba

A Mikes Kelemen Program keretében „A diaszpóra magyarsága – különös tekintettel az Amerikai
Egyesült Államok-beli clevelandi magyar kolóniájára – könyvtári és levéltári gyűjteményeinek,
anyagainak kutatása” tárgyban kutatást végez a diaszpórában élő magyarság által összegyűjtött könyvek,
gyűjtemények Magyarországra szállításának előkészítése, a hagyatékok megőrzése érdekében.

2016.10.01

2017.01.31

3 200 000
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Kutatási szerződés

Jánovszki Tamás András

A Mikes Kelemen Program keretében „A diaszpóra magyarsága – különös tekintettel Ausztrália
Melbourne-i magyar kolóniájára – könyvtári és levéltári gyűjteményeinek, anyagainak kutatása” tárgyban
kutatást végez a diaszpórában élő magyarság által összegyűjtött könyvek, gyűjtemények Magyarországra
szállításának előkészítése, a hagyatékok megőrzése érdekében.

2016.10.01

2017.01.31

3 200 000
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Kutatási szerződés

Maczelka Árpád

A Mikes Kelemen Program keretében „A diaszpóra magyarsága – különös tekintettel az Amerikai
Egyesült Államok-beli sarasotai magyar kolóniájára – könyvtári és levéltári gyűjteményeinek, anyagainak
kutatása” tárgyban kutatást végez a diaszpórában élő magyarság által összegyűjtött könyvek,
gyűjtemények Magyarországra szállításának előkészítése, a hagyatékok megőrzése érdekében.

2016.10.01

2017.01.31

3 200 000
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Kutatási szerződés

Dr. Sághy Miklós

A Mikes Kelemen Program keretében „A diaszpóra magyarsága – különös tekintettel Ausztrália Sydney-i
magyar kolóniájára – könyvtári és levéltári gyűjteményeinek, anyagainak kutatása” tárgyban kutatást
végez a diaszpórában élő magyarság által összegyűjtött könyvek, gyűjtemények Magyarországra
szállításának előkészítése, a hagyatékok megőrzése érdekében.

2016.10.01

2017.01.31

3 200 000
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Kutatási szerződés

Székely-Mádai Zoltán

A Mikes Kelemen Program keretében „A diaszpóra magyarsága – különös tekintettel az Amerikai
Egyesült Államok-beli New Brunswick-i magyar kolóniájára – könyvtári és levéltári gyűjteményeinek,
anyagainak kutatása” tárgyban kutatást végez a diaszpórában élő magyarság által összegyűjtött könyvek,
gyűjtemények Magyarországra szállításának előkészítése, a hagyatékok megőrzése érdekében.

2016.10.01

2017.01.31

3 200 000

34

Kutatási szerződés

Volekné Temesi Zsuzsanna

2016.10.01

2017.01.31

3 200 000

2016.10.01

2017.01.31

3 200 000

2015.05.14

2 év

bruttó 9 540

u.a.

u.a.

térítésmentes

35 Kutatási szerződés

Zsonda Márk
NISZ Nemzeti Infokommunikációs
Szolgáltató Zrt.

Előfizetői szerződés
36

37
38
39
40
41
42

Megállapodás minősített
szervezeti elektronikus
aláírással kapcsolatos
tanúsítvány cseréjéről
Egyedi szolgáltatási
megállapodás
Egyedi szolgáltatási
megállapodás
Egyedi szolgáltatási
megállapodás
Szolgáltatás előfizetői
szerződés
Bérleti szerződés
Bérleti szerződés 1. számú
módosítás
Szerződés közjegyzői
tevékenység ellátására

A Mikes Kelemen Program keretében „A diaszpóra magyarsága – különös tekintettel Kanada torontói
magyar kolóniájára – könyvtári és levéltári gyűjteményeinek, anyagainak kutatása” tárgyban kutatást
végez a diaszpórában élő magyarság által összegyűjtött könyvek, gyűjtemények Magyarországra
szállításának előkészítése, a hagyatékok megőrzése érdekében.
A Mikes Kelemen Program keretében „A diaszpóra magyarsága – különös tekintettel Argentína chacoi
magyar kolóniájára – könyvtári és levéltári gyűjteményeinek, anyagainak kutatása” tárgyban kutatást
végez a diaszpórában élő magyarság által összegyűjtött könyvek, gyűjtemények Magyarországra
szállításának előkészítése, a hagyatékok megőrzése érdekében.
Elektronikus aláírással kapcsolatos minősített hitelesítés szolgáltatás nyújtása.
A korábban kibocsájtott szervezeti aláíró tanúsítványt Szolgáltató jogszabályi változások miatt, technikai
okokból, 2016. június 30-án visszavonja, és Előfizető részére egy új minősített szervezeti aláíró
tanúsítványt bocsájt ki.

NISZ Nemzeti Infokommunikációs
Szolgáltató Zrt.
NISZ Nemzeti Infokommunikációs
Szolgáltató Zrt.
NISZ Nemzeti Infokommunikációs
Szolgáltató Zrt.
Mediaradar Információs Ügynökség Kft.
Kristályház Kft.
Bognárné dr. Gálfi Ildikó Edit

Informatikai eszközök biztosítása és a központi szolgáltatási megállapodás szerint az informatikai
eszközök munkaidőben történő használatának támogatása, üzemeltetése és karbantartása.
Informatikai eszközök biztosítása és a központi szolgáltatási megállapodás szerint az informatikai
eszközök munkaidőben történő használatának támogatása, üzemeltetése és karbantartása.
Mobiltelefon biztosítása.
A www.mediaradar.hu és www.nemzetihirfigyelo.hu domain néven elérhető on-line szakmai szolgáltató
portálhoz hozzáférési jogosultság biztosítása webes felhasználói fiók által.
Irodahelyiségek és a hozzá tartozó a közös használatú helyiségek bérlése.

Confector Mérnök Iroda Kft
Kivitelezési szerződés
sz. módosítása

1.

Szerződéstruházás és egyedi
közszolgáltatási megállapodás
Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.

194 710
304 000

2016.09.26

2016.09.29

345 000

2016.09.15

2017.02.15

1 200 000

2014.09.05

2 év

22 000 EUR + Áfa/hónap

u.a.

2017.03.05

u.a.

hiteles másolatok készítése

2016.07.25

2016.08.31

4 525 920

2016.03.16

szerződés aláírásának
napjától/munkaterület átadásátvételétől számított 622 napig

szerződés módosításának dátuma:
2016. 09. 13.

szerződés aláírásának
napjától/munkaterület átadásátvételétől számított 699 napig

Budapest I. kerület 6459. hrsz.
esetén: 2016.12.01.

2026.12.01

Budapest I. kerület 6460. hrsz.
esetén: 2016.11.01.

2026.11.01

A Miniszterelnökség budavári elhelyezéséhez szükséges felújítási és építési feladatok a budai várnegyed
területén” programhoz kapcsolódó beruházások megvalósításával összefüggő munkálatok – Karmelita
épületegyüttes kivitelezési munkái

Budapesti Távhőszolgáltató Zrt.

44

2016.08.04

aláírásától számított 26 héten
belül
aláírástól számított 26 héten
belül

u.a.

Kivitelezési szerződés
43

2016.09.30

(1) A Főtáv Zrt. és az MNV Zrt. között 2015. január 15-én kötött egyedi közszolgáltatási szerződés
(Budapest I. kerület 6460 hrsz. szerinti ingatlan távhőenergiával való ellátása) átruházása a
Miniszterelnökségre 2016. szeptember 30. napjával. (2) A Budapest I. kerület 6459 hrsz. és 6460 hrsz.
ingatlanok távhőenergiával való ellátása.

nettó 13 298 825 000,-Ft

alapdíj: a lekötött évi legnagyobb
hőteljesítmény utáni naptári évre
fizetendő éves díj, az ME részére 50 %
kedvezményt biztosít a Főtáv Zrt.
hődíj: a vételezett, hőmennyiségmérő
által mért hőmennyiség után havonta
fizetendő díj (Ft/GJ). A hődíj mértéke a
szerződéskötéskor nettó 3 199 Ft/GJ,
melynek módosítása automatikusan
történik.

2

