Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium szerződései 2011. évben
(Összesítve: 2016. december 31.)
Szerződő fél

HOTEL ÓZON Szállodaipari Kft.

Szerződés típusa

Szerződés tárgya

Vállalkozási szerződés

Kihelyezett csapatépítő tréning és kabinetülés lebonyolítása
céljából szállodai, éttermi és egyéb szabadidős szolgáltatás
biztosítása a Megrendelő igénye szerint.

Teljesítés kezdő
dátuma

Teljesítés végdátuma

1 230 520

2011.01.07

2011.01.09

13 185 000

2011.01.13

2011.04.30

Összeg (nettó Ft)*

A megbízás az alábbi feladatok ellátásából áll:
(1) az egyes (köz)alapítványok átalakulására kidolgozott
szabályozási konstrukció – így különösen 1159/2010. (VII.
30.) Korm. határozat, valamint a 1316/2010. (XII. 27.) Korm.
határozat 15. pontja által előírt felülvizsgálati eljárással
kapcsolatos módosító javaslatok, valamint egyéb elkészítő
anyagok – megbízó igénye szerinti véleményezése; a
tervezett átalakulásokkal összefüggő folyamatos azonnali
tanácsadás;
(2) a 1316/2010. (XII. 27.) Korm. határozat 1. pontja szerinti
11 db (köz)alapítvány non-profit gazdasági társasággá való
átalakítása jogi dokumentációjának elkészítése, az
alapítványok törlésével és – a Magyar Nemzeti
Vagyonkezelő Zrt. (a továbbiakban: MNV Zrt.)
meghatalmazása alapján - többségi állami részesedésű,
közhasznú szervezetként működő non-profit gazdasági
társaságok alapításával kapcsolatos eljárásokban való
képviselet;

Nagy és Trócsányi Ügyvédi
Iroda

Megbízási szerződés

(3) a 1316/2010. (XII. 27.) Korm. határozat 4. pontja szerinti
24 db (köz)alapítvány költségvetési szervvé való átalakítása
jogi dokumentációjának elkészítése, az alapítványok
törlésével és költségvetési szerv, illetve egyéb közfeladatot
ellátó szervezet törzskönyvi nyilvántartásba vételével, illetve
egyéb jogi feladat kapcsolatos eljárásokban képviselet
ellátása;
(4) A fenti (2)-(3) feladatok kapcsán átalakításra,
megszüntetésre kerülő alapítványok, közalapítványok esetén
az átalakulás, megszüntetés előkészítése és lebonyolítása
kapcsán felmerülő adatoknak és tényeknek, az átalakulás,
megszűnés időpontjáig történő vizsgálata a működés
jogszerűsége szempontjából és arról rövid, alapítványonként,
közalapítványonként összefoglaló jelentés készítése.
(5) A fenti tevékenységekhez kapcsolódó egyéb jogi
szolgáltatás.

1. oldal

Megbízási szerződés

Dr. Koltai Nikolett Anasztázia

Fenyvesvölgyi Adrienn

900 000

2011.01.01

2011.05.31

2 160 000

ua.

2011.12.31

ua.

3 210 000

ua.

2012.05.31

Megbízási szerződés
módosítása

Felek a szerződés alapján ellátandó feladatot akként
módosították, hogy a Megbízott 2012. június 01. napjától
ellátja a Céginformációs Ügyfélszolgálaton a Megbízó által
meghatározott feladatok szakmai támogatását.

4 680 000

ua.

2012.12.31

Megbízási szerződés

Megbízott 2011. január 1. napjától 2011. május 31. napjáig
terjedő időtartam alatt a Megbízó Céginformációs Osztályán
ügyfélszolgálati feladatokat lát el.

2011.01.01

2011.05.31

Megbízási szerződés
módosítása

Felek a szerződés alapján ellátandó feladatot akként
módosították, hogy a Megbízott 2011. június 01. napjától
közreműködik a Megbízó által meghatározott ügyviteli
feladatok ellátásában.

2 340 000

ua.

2011.12.31

Megbízási szerződés
megszüntetése közös
megegyezéssel

Felek a szerződést közös megegyezéssel 2011. augusztus
31. napjával megszüntették.

1 560 000

ua.

2011.08.31

Megbízott 2011. január 1. napjától 2011. május 31. napjáig
terjedő időtartam alatt a Megbízó Céginformációs Osztályán
ügyfélszolgálati feladatokat lát el.

975 000

2011.01.01

2011.05.31

A Megbízott a szerződést rendes felmondással felmondta.

390 000

ua.

2011.03.01

Megbízott 2011. január 1. napjától 2011. május 31. napjáig
terjedő időtartam alatt a Megbízó Céginformációs Osztályán
ügyfélszolgálati feladatokat lát el.

975 000

2011.01.01

2011.05.31

Megbízási szerződés
módosítása
Megbízási szerződés
módosítása

Kovács Gizella Margit

Megbízott 2011. január 1. napjától 2011. május 31. napjáig
terjedő időtartam alatt a Megbízó Céginformációs Osztályán
ügyfélszolgálati feladatokat lát el.

Megbízási szerződés
Megbízási szerződés
felmondása

Megbízási szerződés

Megbízási szerződés
módosítása
Megbízási szerződés
módosítása

Felek a szerződés alapján ellátandó feladatot akként
módosították, hogy a Megbízott 2011. június 01. napjától
közreműködik a Megbízó által meghatározott feladatok
szakmai támogatásában.

975 000

Felek a szerződés alapján ellátandó feladatot akként
módosították, hogy a Megbízott 2011. június 01. napjától
közreműködik a Megbízó által meghatározott ügyviteli
feladatok ellátásában.

2 340 000

ua.

2011.12.31

ua.

3 315 000

ua.

2012.05.31

Fekete Zsuzsanna

2. oldal

Fekete Zsuzsanna

Dr. Tóth M. Gábor Ügyvédi Iroda

dr. Józon Mónika

Pál és Kozma Ügyvédi Iroda

SBGK Ügyvédi Iroda

Balatoni Mónika

Megbízási szerződés
módosítása

Felek a szerződés alapján ellátandó feladatot akként
módosították, hogy a Megbízott 2012. június 01. napjától
ellátja a Céginformációs Ügyfélszolgálaton a Megbízó által
meghatározott feladatok szakmai támogatását.

4 680 000

Megbízási szerződés

Megbízó igénye szerinti jogi tanácsadó és dokumentációs
munka elvégzése, valamint okiratok szerkesztése, Megbízó
és képviselője szükség szerinti képviselete bíróság és más
hatóság előtt.

ua.

2012.12.31

6 000 000
(keretösszeg)

2011.01.01

2011.12.31

Megbízási szerződés

Havonta legfeljebb 10 tanácsadói órában a Megbízó igénye
szerint tanácsadást nyújt fogyazstóvédelmi jogi, valamint
európai magánjogi jogharmonizációval kapcsolatban
felmerült kérdésekben.

3 400 000

2011.01.01

2012.05.31

Megbízási szerződés

Megbízó igénye szerint munkajogi tanácsadás a Megbízó
által meghatározott speciális szakértelmet igénylő
kérdésekben, amely különösen az alábbi feladatokat foglalja
magában: keresetlevelek véleményezése, illetve a
perképviseleti stratégia véleményezése.

3 600 000

2011.01.01

2011.12.31

Megbízási szerződés

A szerződés alapján a Megbízott az alábbi jogi
tevékenységet látja el: A Gyermekek Jogellenes Külföldre
Vitelének Polgári Jogi Vonatkozásairól szóló, Hágában,
1980. október 25-én kelt nemzetközi egyezmény (kihirdette
hazánkban az 1986. évi 14. törvényerejű rendelet), valamint
a jogellenes gyermekelvitel, visszatartás, illetve a
kapcsolattartás tekintetében az Európai Unió Tanácsa
házassági ügyekben és szülői felelősségre vonatkozó
eljárásokban a joghatósáról, valamint a határozatok
elismeréséről és végrehajtásáról szóló 2003. november 27-i
2201/2003/EK rendelet hatálya alá tartozó ügyekben a Pesti
Központi Kerületi Bíróságon és a Fővárosi Bíróságon,
valamint a budapesti gyámhivatalokban a Megbízó, illetőleg a
külföldön élő kérelmező képviseletében történő eljárás.

2 160 000

2011.01.01

2011.12.31

Megbízási szerződés

Stratégiai tanácsadás a kormányprogramhoz,
tárcamunkatervekhez, a kívánt ország márkakép
kialakításához; szakmai tanácsadás a lakossági
kommunikációs stratégia kialakításához; stratégiai
kapcsolatépítésben történő közreműködés a kultutális elit és
a meghatározó értelmiségi körök vonatkozásában;
közreműködés a közigazgatási és igazságügyi miniszterhez
tartozó mini-kampányok felépítésének, ezek üzeneteinek,
koncepciójának kidolgozásában.

4 530 000

2011.01.01

2011.06.30

3. oldal

dr. Farkas Róbert

Herczku György

Makai Dóra

Freisinger Jenőné

Megbízási szerződés

Tanácsadás önkormányzati intézményi szabályozás
témakörében.

1 200 000

2011.01.01

2011.12.31

Megbízási szerződés

A Megbízó vagyonkezelésében álló Human-Jövő 2000
Nonprofit Kft. részére a kormánytisztviselői üdültetési
koncepció elkészítésében közreműködés valamint a
koncepció megvalósításához szükséges ingatlanprojektek
teljes körű előkészítése, kapcsolódó szerződéskötések
koordinációja, hatóságokkal, partnerekkel való
kapcsolattartás.

1 200 000

2011.01.01

2011.02.15

Megbízási szerződés

Az aktív polgárságot előmozdító önkéntes tevékenységek
európai évének koordinációja, Nemzeti Koordináló Testület
kiszolgálása, támogatása, programszervezés, sajtókapcsolat,
PR, kapcsolattartás szakmai szervezetekkel.

4 785 000

2011.01.01

2012.01.31

Megbízási szerződés
módosítása

Felek a szerződést akként módosították, hogy a megbízott
feladata kiegészül az alábbiakkal: Megbízó igénye szerint az
Európai Bizottság által szervezett külföldi találkozókon, illetve
más EU államban szervezett konferencián való részvétel. A
megbízott a külföldi kiküldetéssel kapcsolatban felmerült és
igazolt dologi költségek megtérítésére jogosult.

Eseti költségtérítéssel
növekszik.

ua.

ua.

Megbízási szerződés
megszüntetése közös
megegyezéssel

Felek a szerződést közös megegyezéssel 2011. november
30. napjával megszüntették.

3 960 000

ua.

2011.11.30

Az Igazságügyi Együttműködési és Nemzetközi Magánjogi
Főosztály Nemzetközi Magánjogi Osztályán, illetve a
Nemzetközi Polgári Jogsegély Ügyek Osztályán a hazai és
nemzetközi ügyfélfogadáshoz, ügyféltájékoztatáshoz
szükséges nem rendszeres háttértevékenység végzése,
idegen nyelvű tájékoztatás, koordináció, egyéb
közreműködés eseti felkérés és a Megbízó igénye alapján.

1 250 000

2011.01.01

2011.05.31

ua.

3 000 000

ua.

2011.12.31

2011.01.01

2011.05.31

Megbízási szerződés
Megbízási szerződés
módosítása

Megbízási szerződés

Megbízási szerződés
módosítása
Megbízási szerződés
módosítása

Németh Lászlóné

Megbízott a Megbízó igénye szerint közreműködik a 2010.
évben keletkezett és irattárba helyezhető iratok
mozgatásában.

780 000

Felek a szerződés alapján ellátandó feladatot akként
módosították, hogy a Megbízott 2011. június 01. napjától a
Megbízó igénye szerint közreműködik a 2010. valamint 2011.
évben keletkezett és irattárba helyezhető iratok
mozgatásában.

1 872 000

ua.

2011.12.31

ua.

2 652 000

ua.

2012.05.31

4. oldal

Németh Lászlóné

Mátraházi Tivadarné

Lőrincz Judit

Forrai Csilla

Holló Beáta

Megbízási szerződés
módosítása

Megbízási szerződés
Megbízási szerződés
módosítása

Megbízási szerződés
Megbízási szerződés
módosítása

Királdi Klementina

3 744 000

ua.

2012.12.31

Közreműködik a Közigazgatási és Igazságügyi
Minisztériumba érkező bevételek analitikus
nyilvántartásához, a jogszabály szerinti visszautalások
készítéséhez kapcsolódó adatrögzítési feladatok ellátásában.

2 640 000

2011.01.01

2011.12.31

ua.

3 300 000

ua.

2012.03.31

Közreműködik a Közigazgatási és Igazságügyi
Minisztériumba érkező bevételek analitikus
nyilvántartásához, a jogszabály szerinti visszautalások
készítéséhez kapcsolódó adatrögzítési feladatok ellátásában.

2 640 000

2011.01.01

2011.12.31

ua.

3 300 000

ua.

2012.03.31

Megbízási szerződés

Közreműködik a jogi szakvizsga lebonyolításának
előkészítésében, továbbá ellátja a jogi szakvizsgáról szóló
5/1991. (IV. 4.) IM rendeletben meghatározott vizsgabiztosi
és jegyzőkönyvvezetői feladatokat.

704 250

2011.01.01

2011.03.31

Megbízási szerződés

Közreműködik a jogi szakvizsga lebonyolításának
előkészítésében, továbbá ellátja a jogi szakvizsgáról szóló
5/1991. (IV. 4.) IM rendeletben meghatározott vizsgabiztosi
és jegyzőkönyvvezetői feladatokat.

469 500

2011.01.01

2011.02.28

Támogatja az igazságügyi szakértők, a bírósági végrehajtók,
végrehajtási ügyintézők oktatásával, vizsgáztatásával
kapcsolatos feladatokat, továbbá ellátja a jogi szakvizsgáról
szóló 5/1991. (IV. 4.) IM rendeletben meghatározott
vizsgabiztosi és jegyzőkönyvvezetői feladatokat.

2 817 000

2011.01.01

2011.12.31

ua.

3 286 500

ua.

2012.02.28

Felek a szerződést közös megegyezéssel 2012. január 31.
napjával megszüntették.

3 051 750

ua.

2012.01.31

Támogatja sz igazságügyi szakértők, a bírósági végrehajtók,
végrehajtási ügyintézők oktatásával, vizsgáztatásával
kapcsolatos feladatokat, továbbá ellátja a jogi szakvizsgáról
szóló 5/1991. (IV. 4.) IM rendeletben meghatározott
vizsgabiztosi és jegyzőkönyvvezetői feladatokat.

2 817 000

2011.01.01

2011.12.31

ua.

3 286 500

ua.

2012.02.28

Megbízási szerződés
Megbízási szerződés
módosítása

Bálint Judit

Felek a szerződés alapján ellátandó feladatot akként
módosították, hogy a Megbízott 2012. június 01. napjától a
Megbízó igénye szerint közreműködik a 2010., 2011.
valamint 2012. évben keletkezett és irattárba helyezhető
iratok mozgatásában.

Megbízási szerződés
megszüntetése közös
megegyezéssel

Megbízási szerződés
Megbízási szerződés
módosítása

5. oldal

dr. Rácz Margit

Megbízási szerződés

Békés Márton

Megbízási szerződés

Az Emberi Jogok Európai Bírósága előtt folyamatban lévő
ügyek iratainak, valamint a Bíróság döntéseit tartalmazó
dokumentumoknak angol nyelvről magyar nyelvre, illetve
magyar nyelvről angol nyelvre történő fordításának
elkészítése, továbbá Magyarország európai uniós
elnökségéhez kapcsolódóan az igazságügyi bűnügyi
együttműködéssel és az emberi jogok védelmével
összefüggő dokumentumok angol nyelvről magyar nyelvre,
illetve magyar nyelvről angol nyelvre történő fordításának
elkészítése.
A www.kormany.hu összkormányzati internetes portálra
szövegek készítése.

Megbízási szerződés

Megbízott közreműködik a Magyar Közlöny és a Hivatalos
Értesítő lapszámaiban megjelenő jogszabályok és állami
irányítás egyéb eszközei szerkesztői feladatainak
ellátásában.

Laukó László

Gabriel - Méry RATIO

Mátai és Végh Kreatív Műhely
Kft.

2 650 000

2011.01.01

2011.05.31

300 000

2011.01.01

2011.01.31

2 925 000

2011.01.01

2011.05.31

Vállalkozási és felhasználási
szerződés

Újévi üdvözlőlapok grafikai tervezése és nyomdai
előkészítése az alábbiak szerint: legalább nyolc féle grafikaiés szövegterv elkészítése, majd ezek minisztériumokra
alkalmazott mutációja, papír alapú és elektronikus
üdvözlőlapokhoz, továbbá a nyomdai paraméterek,
papírminőség és gyártási követelmények meghatározása

480 000

2011.01.01

2011.02.15

Vállalkozási és felhasználási
szerződés

A megyei és fővárosi kormányhivatalok arculati
megjelenésével összefüggő feladatok ellátása: - a
mindennapi kommunikációban használható,
összetéveszthetetlen, egyedi vizuális jelleg kialakítása, - az
arculati elemek megtervezése, ennek keretében logó,
arculati betűtípusok és színek meghatározása, névjegy,
levélpapír, boríték, cégtábla tervezése, - a használati
szabályok kidolgozása, - a kisarculatot szabályozó kézikönyv
online kiadványának elkészítése, - a kisarculatot szabályozó
kézikönyv szövegének megírása, - szerkeszthető sablonok
létrehozása (InDesign CS3 - levélpapír, boríték, névjegy,
levélpapír, word template).

2 000 000

2011.01.11

2011.02.15

6. oldal

Kántor Zoltán

Loványi és Nagy Ügyvédi Iroda

Megbízási szerződés

Szakértői tanácsadás keretében közreműködik az alábbi
feladatok ellátásában: kutatói részleg megszervezése; a
Megbízó által meghatározott nemzetpolitikai irányoknak
megfelelő kutatások, projektek szervezése, elkészítése,
értékelése; elemzések és előrejelzések készítése; szakmai
kapcsolattartás hasonló jellegű kutatásokat végző
intézményekkel, ezek eredményeinek figyelemmel kísérése
és jelzése a Megbízó felé; határon túli magyar kutatói hálózat
kiépítése; ösztöndíjprogram működtetése; konferenciák,
műhelybeszélgetések szervezése; nemzetpolitikai témájú
adatbázis létrehozása, továbbá a már működő, de
szegmentált adatbázisok egységbe vonása; kiadványok
készítése.

6 316 130

2011.01.17

2011.12.31

Megbízási szerződés

A nemzeti filmszakma megújításáért felelős kormánybiztos
munkájának elősegítése érdekében jogi tanácsadás
keretében az alábbi feladatok ellátása:
1.) Szakértői közreműködés a hazai filmipar jogi
feltételrendszerének felmérésében, elemzésében és
értékelésében, a vonatkozó jogszabályi környezetet
felülvizsgálatában, ennek alapján javaslatok
megfogalmazása a szükséges módosításokra.
2.) A filmipar megújítására vonatkozó stratégia kidolgozása
érdekében az Európai Unió audiovizuális irányelveinek illetve
filmtámogatásra vonatkozó jogi előírásainak elemzése,
ennek alapján javaslatok megfogalmazása egy új EUkonform rendszer kialakítására.
3.) Nemzetközi kutatómunka végzése, az Európai Unióban
működő filmtámogatási rendszerek elemzése és ezek alapján
javaslat készítése az új filmipari és állami támogatási modell
kialakításához.

9 000 000

2011.01.18

2011.07.17

7. oldal

OrienTax Tanácsadó Kft.

Havas Productions Bt.

Megbízási szerződés

A nemzeti filmszakma megújításáért felelős kormánybiztos
munkájának elősegítése érdekében adótanácsadás
keretében az alábbi feladatok ellátása:
1.) A magyar filmtámogatási rendszer EU által elfogadott
keretszabályainak az új filmtámogatási koncepció alapján
történő felülvizsgálata, a keretengedélyben szükséges
módosítások feltérképezése, ehhez kapcsolódó
munkaanyagok elkészítése magyar és angol nyelven.
2.) A Mafilm, a Mokép és a Magyar Filmlabor valamint
leányvállalataik tevékenységének, pénzügyi és vagyoni
helyzetének feltérképezése.
3.) Az állami tulajdonú film- és kapcsolódó eszközvagyon
tényleges állapotának pénzügyi szempontból történő
felmérése, átcsoportosítása/átstrukturálása lehetőségeinek
és azok adózási és számviteli kérdéseinek áttekintése.
4.) Közreműködés a filmgyártást segítő adókedvezmény
modell felülvizsgálatában, kapcsolódó javaslatok
kidolgozásában a finanszírozás hatékonyabbá tétele
érdekében.
5.) Pénzügyi beszámoló elkészítése.

7 000 000

2011.01.18

2011.07.17

Megbízási szerződés

A nemzeti filmszakma megújításáért felelős kormánybiztos
munkájának elősegítése érdekében szakértői tanácsadás
keretében az alábbi feladatok ellátása:
1.) Javaslatokat tesz a magyar mozgóképkultúra
megőrzésének és fejlesztésének valamint a filmszakmai
állami támogatások rendszerének megújítására.
2.) Megbízó igénye szerint áttekinti a filmszakma különböző
területeit és tapasztalatait összegzi, valamint javaslatokat
tesz a megújítás és javítás érdekében.
3.) A magyar filmszakma képviselőivel való egyeztetéseket
követően észrevételeit, hasznosítható elképzeléseit beépíti a
javaslatokba.
4.) Részt vesz a végleges koncepció kidolgozásában.
5.) Közreműködik a Magyar Mozgókép Közalapítvány
(MMKA) részére nyújtott támogatások felülvizsgálatában.

5 388 000

2011.01.18

2011.07.17

Megbízási szerződés
módosítása

Felek a szerződést akként módosították, hogy a
szerződésben meghatározott feladatok a Megbízó igénye
szerint külföldi kiküldetésben is teljesíthetők, melynek igazolt
költségeit a Megbízó megtéríti.

Eseti költségtérítéssel
növekszik.

ua.

ua.

8. oldal

Varga Júlia

Megbízási szerződés

Ármány Rozália

Megbízási szerződés
Megbízási szerződés
módosítása
Megbízási szerződés
módosítása
Megbízási szerződés
módosítása

Halász Ügyvédi Iroda
Magyar Honvédség Támogató
Dandár

Damit Informatikai Kft.
Dr. Kovács Géza egyéni
vállalkozó

A nemzeti filmszakma megújításáért felelős kormánybiztos
munkájához kapcsolódó szervezési és az azokhoz
kapcsolódó ügyviteli feladatok ellátásában közreműködés a
Megbízó igénye szerint.
Céginformációs Ügyfélszolgálaton a Megbízó által
meghatározott feladatok szakmai támogatása.

1 337 058

2011.01.18

2011.07.17

780 000

2011.02.01

2011.05.31

ua.

2 145 000

ua.

2011.12.31

ua.

3 345 000

ua.

2012.05.31

ua.

5 025 000

ua.

2012.12.31

50 000

2011.02.21

A cégbejegyzési eljárás
jogerős befejezéséig.

76 380

2011.03.04

2011.03.06

Szolgáltatási szerződés

A Bethlen Gábor Alapkezelő Kiemelten Közhasznú Nonprofit
Zártkörűen Működő Részvénytársaság alapításával
kapcsolatos alábbi feladatok ellátása: - a cégalapítás
kapcsán szükséges jogi tanácsadás, tájékoztatás, - az
Alapító Okirat megszerkesztése, ellenjegyzése, - az Alapító
Okirat kapcsolódó okiratainak elkészítése, ellenjegyzése, - a
cégbíróság előtti jogi képviselet a bejegyzésre irányuló
eljárásban.
2011. március 4-6. között tartott rendezvényre 1 db, 35 fő
szállításához megfelelő autóbusz biztosítása.

Megbízási és felhasználási
szerződés

A Megbízó és a Microsec Számítástechnikai Fejlesztő Kft.
(Microsec Kft.) között hatályban lévő szerződések alapján a
Microsec Kft. által nyújtott szolgáltatások informatikai jellegű
átvilágítása, valamint a szolgáltatások ár-érték arányának
feltárása Megbízó igénye szerint. E feladat teljesítése alapján
a Megbízott elkészíti és a Megbízó rendelkezésére bocsátja
"A Microsec Számítástechnikai Fejlesztő Kft.
szolgáltatásainak felülvizsgálata" című tanulmányt.

1 500 000

2011.03.21

2011.04.18

Megbízási szerződés

Tanácsadás a Nyugdíjbiztosítási Ellenőrző Testület 2011. évi
munkatervében foglalt feladatainak szervezésével,
koordinálásával kapcsolatban.

250 000
(adómentes)

2011.02.01

2011.03.31

Megbízási szerződés

9. oldal

Vállalkozási keretszerződés

"A 2011. évi EU soros elnökség lakossági
ernyőkommunikációjához kapcsolódó médiastratégiaalkotási, médiatervezési és vásárlási, reklámügynökségi és
online szolgáltatási feladatok elvégzése" tárgyú
közbeszerzési eljárás eredményeként kötött szerződés,
amelynek tárgya kreatív marketing kommunikációs stratégia
és márkakommunikáció tervezése, üzenetek
megfogalmazása; kreatív tervezés; kreatív megvalósítás és
gyártás; BTL rendezvényszervezés, és egyéb BTL
tevékenység tervezése, megvalósítása szerződésben és a
mellékletét képező műszaki leírásban foglaltak szerint.

Vállalkozási keretszerződés

"A 2011. évi EU soros elnökség lakossági
ernyőkommunikációjához kapcsolódó médiastratégiaalkotási, médiatervezési és vásárlási, reklámügynökségi és
online szolgáltatási feladatok elvégzése" tárgyú
közbeszerzési eljárás eredményeként létrejött szerződés,
amely tárgya: a Megrendelő részére média- és
márkakommunikációs stratégia kidolgozása,
médiakampányok tervezése, médiavásárlás, kampányok
utóértékelése és kutatások elkészítése a szerződésben és a
mellékletét képező műszaki leírásban foglaltak szerint.

BELL AND BARTNERS
Kereskedelmi és Szolgáltató
Korlátolt Felelősségű Társaság

Vállalkozási keretszerződés

"Médiastratégia-alkotási, médiatervezési és vásárlási,
reklámügynökségi és online kommunikációs szolgáltatási
feladatok elvégzése" tárgyú közbeszerzési eljárás
eredményeként létrejött szerződés, amely tárgya: a
Megrendelő részére média- és márkakommunikációs
stratégia kidolgozása, médiakampányok tervezése,
médiavásárlás, kampányok utóértékelése és kutatások
elkészítése, továbbá kreatív marketing kommunikációs
stratégia és márkakommunikáció tervezése, üzenetek
megfogalmazása; kratív tervezés; kreatív megvalósítás és
gyártás; BTL rendezvényszervezés és egyéb BTL
tevékenység a szerződésben és a mellékletét képező
műszaki leírásban foglaltak szerint.

Kancellár.hu Informatikai
Tanácsadó Zártkörűen Működő
Részvénytársaság

Vállalkozási szerződés

A www.kormany.hu internetes portál átfogó
információbiztonsági vizsgálata.

ACG Reklámügynökség
Korlátolt Felelősségű Társaság
és Hamu és Gyémánt Média
Korlátolt Felelősségű Társaság

I. M. G. INTER MEDIA GROUP
Reklám, Szolgáltató és
Kereskedelmi Korlátolt
Felelősségű Társaság

10. oldal

2011.03.18

A szerződés
aláírásának napjától a
keretösszeg
kimerüléséig, de
legkésőbb az aláírás
napjától számított egy
évig.

2011.03.18

A szerződés
aláírásának napjától a
keretösszeg
kimerüléséig, de
legkésőbb az aláírás
napjától számított egy
évig.

480 000 000
(keretösszeg)

2011.04.07

A szerződés
aláírásának napjától a
keretösszeg
kimerüléséig, de
legkésőbb az aláírás
napjától számított egy
évig.

7 800 000

2011.01.03

2011.03.31

88 000 000
(keretösszeg)

272 000 000
(keretösszeg)

"KMKSZ" Jótékonysági
Alapítvány

Megbízási szerződés

D.ART Grafikai Studió Bt.

Felhasználási szerződés

A Megbízó igénye szerint: - közreműködés a szomszédos
államokban élő magyarokról szóló 2001. évi LXII. törvény
szerinti óvodai, alap- és középfokú oktatási intézményben
magyar nyelven vagy a magyar kultúra tárgyában
tanulmányokat folytató kiskorúak nevelési, oktatási, valamint
tankönyv és taneszköz támogatására, továbbá a
felsőoktatásban tanulók hallgatói támogatására kiírandó
pályázat szakszerű lebonyolításában, - a támogatási program
ukrajnai lebonyolításával kapcsolatban a pályázati
dokumentáció elkészítése és a pályázati felhívás közzététele,
valamint a pályázatok begyűjtésének előkészítése.
A Lengyel - Magyar Együttműködési Program 2011
elnevezésű programsorozat logójának megtervezése.

Dr. Szabó Melinda Orvosi Betéti
Társaság

Human Menu Tanácsadó Kft.

Humán Faktor Kanadai - Magyar
Menedzserképző és Vezetési
Tanácsadó Kft.

"Informatika a Látássérültekért"
Alapítvány

Budai Annamária Márta

térítésmentes

2011.01.01

2011.04.15

200 000

2011.01.01

2011.03.01

Megbízási szerződés

A Megbízó alkalmazottai részére heti 6 óra időtartamban, a
felek által külön egyeztetett időpontban belgyógyász
szakorvosi rendelést biztosítása a Megbízó székhelyén.

300 000
(adómentes)

2011.01.01

2011.02.28

Megbízási szerződés

Megbízó által meghatározott helyszínen és időontban
szervezetfejesztés témában - kétnapos tréning tartása a
Kormányzati Kommunikációért Felelős Államtitkári Kabinet,
valamint a Sajtó és Kormányzati Kommunikációs Főosztály
munkatársai részére, továbbá - személyes elbeszélgetés
folytatása a vezető beosztású kormánytisztvielsőkkel és a
kormányszóvivővel a Megbízó igénye szerint.

1 127 800

2011.02.01

2011.02.28

Megbízási szerződés

Képzés és tréning tartása a Kormányzati Kommunikációért
Felelős Államtitkárság vezető beosztású munkatársai részére
a 2011. évi összkormányzati kommunikációs feladatok
hatékony ellátása érdekében a Megbízó igénye szerint.

bruttó 2 000 000

2011.02.18

2011.02.20

Felhasználási szerződés

Jogosult a felhasználó részére felhasználási jogot
engedélyez a JAWS for Windows 11.0 Professional
képernyőolvasó szoftverhez, továbbá a szofter
használatához 1 darab telepítő CD-t és 1 darab hitelesítő
hardverkulcsot (amelynek sorozatszáma: 93293) bocsát a
felhasználó rendelkezésére.

térítésmentes

2011.02.21

2011.12.31

Megbízási szerződés

A Megbízó igénye szerint közreműködik a jogi szakvizsga
lebonyolításának előkészítésében; ellátja a jogi szakvizsgáról
szóló 5/1991. (IV. 4.) IM rendeletben meghatározott
vizsgabiztosi és jegyzőkönyvvezetői feladatokat.

2 385 750

2011.02.24

2011.12.31

11. oldal

Balás Gábor

Sófalvi Tamás

Borbás Gabriella

Megbízási szerződés

Az állampolgárokat érintő egyes igazgatási ügyeknél
megvalósítandó folyamategyszerűsítés előkészítésében
tanácsadói tevékenységet lát el, melynek keretében
különösen:
1. Az egyszerűsítési programba bevonandó igazgatási
ügytípusok körének meghatározásában közreműködés,
valamint az ügytípusok egyszerűsítésének ütemezésében.
2. Az egyszerűsítés során használt módszertan
kidolgozásában közreműködés.
3. Közreműködés a "Pilot ügytípusok" kiválasztásában, a
kiválasztott ügytípusok egyszerűsítésében.
4. Közreműködés a központi nyomon követési rendszer
kialakításában.

3 000 000

2011.03.01

2011.05.31

Megbízási szerződés

Az állampolgárokat érintő egyes igazgatási ügyeknél
megvalósítandó folyamategyszerűsítés előkészítésében
tanácsadói tevékenységet lát el, melynek keretében
különösen:
1. Az egyszerűsítési programba bevonandó igazgatási
ügytípusok körének meghatározásában közreműködés,
valamint az ügytípusok egyszerűsítésének ütemezésében.
2. Az egyszerűsítés során használt módszertan
kidolgozásában közreműködés.
3. Közreműködés a "Pilot ügytípusok" kiválasztásában, a
kiválasztott ügytípusok egyszerűsítésében.
4. Közreműködés a központi nyomon követési rendszer
kialakításában.

900 000

2011.03.01

2011.05.31

Megbízási szerződés

Az állampolgárokat érintő egyes igazgatási ügyeknél
megvalósítandó folyamategyszerűsítés előkészítésében
tanácsadói tevékenységet lát el, melynek keretében
különösen:
1. Az egyszerűsítési programba bevonandó igazgatási
ügytípusok körének meghatározásában közreműködés,
valamint az ügytípusok egyszerűsítésének ütemezésében.
2. Az egyszerűsítés során használt módszertan
kidolgozásában közreműködés.
3. Közreműködés a "Pilot ügytípusok" kiválasztásában, a
kiválasztott ügytípusok egyszerűsítésében.
4. Közreműködés a központi nyomon követési rendszer
kialakításában.

3 000 000

2011.03.01

2011.05.31

12. oldal

Bognár Fruzsina

HANDYMAN IMMO Szolgáltató
Kft.

Balázs Róbert egyéni vállalkozó

Médiaszolgáltatás-támogató és
Vagyonkezelő Alap
Népszabadság Kiadó és
Nyomdaipari zártkörűen működő
Részvénytársaság
(képviseletében eljár: Primus
Népszabadság MédiaKépviseleti Kft.)
Magyar RTL Televízió
Zártkörűen Működő
Részvénytársaság

Megbízási szerződés

Az állampolgárokat érintő egyes igazgatási ügyeknél
megvalósítandó folyamategyszerűsítés előkészítésében
tanácsadói tevékenységet lát el, melynek keretében
különösen:
1. Az egyszerűsítési programba bevonandó igazgatási
ügytípusok körének meghatározásában közreműködés,
valamint az ügytípusok egyszerűsítésének ütemezésében.
2. Az egyszerűsítés során használt módszertan
kidolgozásában közreműködés.
3. Közreműködés a "Pilot ügytípusok" kiválasztásában, a
kiválasztott ügytípusok egyszerűsítésében.
4. Közreműködés a központi nyomon követési rendszer
kialakításában.

600 000

2011.03.01

2011.05.31

Szolgáltatási szerződés

Megrendelő által meghatározott szervezeti egységek részére
reprezentáció céljára történő beszerzések bonyolítása, illetve
küldeménytovábbítási feladatok ellátása a Megrendelő
igénye szerint.

297 500

2011.03.16

2011.06.30

Vállalkozási és felhasználási
szerződés

Az eKözigtad program továbbfejlesztése, kapcsolódó
informatikai háttértámogatás nyújtása, továbbá a Megrendelő
Közszolgálati Főosztálya feladatainak ellátásához szükséges
adatfeldolgozást, adatelemzést segítő szoftver fejlesztése,
továbbá kapcsolódó informatikai háttértámogatás nyújtása.

1 950 000

2011.03.01

2012.03.31

Szolgáltatási szerződés

Az alábbi szolgáltatások igénybevétele a szerződésben és
mellékleteiben részletezettek szerint:
- híranyag szolgáltatás
- MTI-Hírnök
- Reggeli Monitor Plusz
- Magyar közélet kézikönyve online
- híradatbank szolgáltatás
- infografikai szolgáltatás
- sajtófotó szolgáltatás
- kapcsolódó informatikai szolgáltatás.

7 995 000

2011.01.01

2011.03.31

Szolgáltatási szerződés

Média-megjelenési lehetőség biztosítása a március 15-ei
nemzeti ünnephez kapcsolódó lakossági tájékoztatás céljából
a 2011. március 11. napján megjelenő Népszabadság
napilapban.

735 000

2011.03.07

2011.03.11

Szolgáltatási szerződés

Ingyenes felajánlás keretében média-megjelenési lehetőség
biztosítása a március 15-ei nemzeti ünnephez kapcsolódó
lakossági tájékoztatás céljából összesen 10 alkalommal.

térítésmentes

2011.03.10

2011.03.15

13. oldal

MTG Metro Gratis Kereskedelmi
és Szolgáltató Kft.

Médiaszolgáltatás-támogató és
Vagyonkezelő Alap

Magyar Fotográfusok Háza
Nonprofit Kft.
Magyar Fotográfusok Háza
Nonprofit Kft.

Axel Springer-Budapest Kiadó
Kft.

Samsung Electronics Magyar
Zártkörűen Működő
Részvénytársaság

Absolut Media Kft.

Szolgáltatási szerződés

Média-megjelenési lehetőség biztosítása a március 15-ei
nemzeti ünnephez kapcsolódó lakossági tájékoztatás céljából
a 2011. március 7. napján megjelenő Metropol napilapban.

724 500

2011.03.05

2011.03.07

Szolgáltatási szerződés

Média-megjelenési lehetőség biztosítása a március 15-ei
nemzeti ünnephez kapcsolódó lakossági tájékoztatás céljából
az m1, m2, Duna TV, Duna Autonómia TV csatornákon,
valamint az MR1-Kossuth Rádió, MR2-Petőfi Rádió adókon
összesen 267 alkalommal.

6 090 260

2011.03.07

2011.03.15

Szállítási szerződés

"Az Együtt-lét. Hagyományos kultúrák együttélése a Kárpátmedencében" című nemzetközi fotópályázat katalógusának
leszállítása 800 példányban.

4 000 000

2011.06.07

2012.07.06

–

–

4 000 000

2011.06.24

2011.07.01

Szállítási szerződés felbontása
Adásvételi szerződés

Felek a szerződést felbontották.
Együtt-lét fotógráfiai pályázat 800 db katalógusának
megvásárlása.

Megállapodás

Együttműködés a Gombold újra! Divat a magyar pályázat
sikere érdekében, melynek keretében a társaság PR
megjelenéseket tesz közzé Glamour magazin online
formájában és annak partneroldalain, továbbá közreműködik
a pályázat utómunkájában, melyért cserében a KIM
segítséget nyújt a zsűrivel való kapcsolatteremtésben
interjúkészítés érdekében, elsődleges információszerzési
lehetőséget biztosít a pályázattal kapcsolatban, biztosítja a
döntő zsűrijében való részvételt, továbbá a magazin
médiapartnerként feltüntetésre kerül, valamint megjelenési
lehetőséget kap a zárórendezvényen.

200 000

2011.03.31

2011.07.31

Megállapodás

Együttműködés a Gombold újra! Divat a magyar! pályázat
sikerének érdekében, melynek keretében a társaság
technikai eszközöket biztosít a rendezvény lebonyolításához,
melyért cserében a társaságot a KIM partnerként tünteti fel,
illetve megjelenési lehetőséget kap a pályázat
zárórendezvényén.

200 000

2011.04.26

2011.05.09

Megállapodás

Együttműködés a Gombold újra! Divat a magyar! pályázat
sikerének érdekében, melynek keretében a társaság
különdíjat ajánlott fel, melyért cserében partnerként kerül
feltüntetésre a pályázat honlapján, illetve megjelenési
lehetőséget kap a pályázat záróeseményén.

40 000

2011.05.02

2011.05.08

14. oldal

–

Megállapodás

Együttműködés keretében a Gombold újra! Divat a magyar!
pályázat első három helyezettje díjának elkészítése, melyért
cserében a KIM a társaságot partnerként tünteti fel a
pályázat honlapján, és megjelenési lehetőséget kap a
pályázat zárórendezvényén.

737 600

2011.04.26

2011.05.08

Megállapodás

Együttműködés a Gombold újra! Divat a magyar! pályázat
sikere érdekében, melynek keretében a társaság a pályázat
számára megjelenési lehetőséget biztosít az OurFashion
Blog weboldalon, melyért cserében a KIM segítséget nyújt a
zsűrivel való kapcsolatteremtésben interjúkészítés
érdekében, elsődleges információszerzési lehetőséget
biztosít a pályázattal kapcsolatban és az OurFashion blogot
médiapertnerként tünteti fel.

200 000

2011.03.31

2011.07.31

Megállapodás

Együttműködés a Gombold újra! Divat a magyar pályázat!
sikere érdekében, melynek keretében a társaság exkluzív
megjelenéseket biztosít a TV2 aktuális műsoraiban,
cserében a KIM interjúkészítési lehetőséget biztosít a zsűri
tagjaival, elsődleges információszerzési lehetőséget nyújt a
pályázattal kapcsolatban, a TV2-t médiapartnert tünteti fel,
illetve megjelenési lehetőséget biztosít a zárórendezvényen.

400 000

2011.04.17

2011.05.20

Vasárnap Művészeti Szolgáltató
Kft.

Megállapodás

Együttműködés a Gombold újra! Divat a magyar! pályázat
sikere érdekében, melynek keretében a társaság különdíjat
ajánl fel a legformabontóbb pályázat részére, melyért
cserében a KIM a társaságot partnerként tünteti fel, illetve
megjelenési lehetőséget kap a pályázat zárórendezvényén.

40 000

2011.05.02

2011.05.08

Nemzeti Közigazgatási Intézet

Megbízási szerződés

Három napos, mindösszesen 24 órás (napi 8 óra, egy óra 45
perc) informatikai képzés lebonyolítása 15 fő részére.

192 000
(adómentes)

2011.05.02

2011.05.13

1 200 000

2011.05.09

2011.06.30

ua.

ua.

2011.03.01

2011.06.30

Herendi Porcelánmanufaktúra
Zártkörűen Működő
Részvénytársaság

Media Machine Reklám és
Produkciós Kft.

MTM-SBS Televízió Zártkörűen
Működő Részvénytársaság

Havas Productions Bt.

Megbízási és felhasználási
szerződés
Megbízási és felhasználási
szerződés módosítása
Felhasználási szerződés

Nagyságrendileg 90 darab, a nemzeti filmipar megújításáért
felelős kormánybiztos által meghatározott forgatókönyv
elolvasásával és értékelésével támogatja a kormánybiztos
tevékenységét.
Felek a teljesítés ütemezését közös megegyezéssel
módosították.
Tanulmány készítése: "A mobiltelefonok a közigazgatási
ügyintézésben" címmel.

FormAktív Kft.

15. oldal

ua.
5 000 000

FormAktív Kft.
EUROVINUM (NINGBO FREE
TRADE ZONE) International
Trade Inc.
Leonardo SNS Kft.
Artwork Photo Kft.

Synergon Rendszerintegrátor
Kft. és WSH Számítástechnikai
Oktató és Szolgáltató Kft.

Központi Statisztikai Hivatal

Oktatási Hivatal

Felhasználási szerződés
módosítása

A szerződő fél feladata az alábbiakkal egészül ki: legfeljebb
100 tanácsadói munkaóra keretében nyújtson a Felhasználó
igénye szerint, a tanulmány témakörével összefüggő
szakértői tanácsadást és a Felhasználó által meghatározott
időpontbabn, helyszínen és időtartamban tartson előadást
magyar illetve angol nyelven.

Adásvételi szerződés
Szállítási szerződés
Szállítási szerződés

A KIM, mint eladó a vagyonkezelésében lévő, a Shanghaji
Világkiállítás Magyar Pavilonjának berendezési tárgyait és
egyéb tartozékait képező ingótaárgyakat eladja a vevő
részére.
Videófelvételekhez szükséges eszközök szállítása.
Fényképészeti eszközök szállítása.

Szállítási szerződés

A "Keretmegállapodások kötése a 168/2004. (V. 25.) Korm.
rendelet hatálya alá tartozó, illetve a központosított
közbeszerzési eljáráshoz önként csatlakozó intézmények
által korábban beszerzett szoftverlicencek bővítésére,
kiegészítésére, meghosszabbítására, verziókövetésére,
cseréjére, valamint új szoftverlicencek beszerzésére és
kapcsolódó szolgáltatások teljesítésére" tárgyú
központosított keret-megállapodásos közbeszerzési eljárás
2. része eredményeként, "Rendszermérnök, munkaidőben"
megrendelése.

Felhasználási szerződés

A köztisztviselői teljesítményértékelés és jutalmazás
szabályairól szóló 301/2006. (XII. 23.) kormányrendelet
alapján 2007. január 1-én bevezetésre került teljesítmény
értékelő rendszerhez (TÉR) szükséges Web alapú
teljesítmény értékelő lap számítógépi programalkotás, mint
TÉR-t támogató informatikai szoftver felhasználási jogának a
Központi Statisztikai Hivatal részére történő térítésmentes
átengedése saját felhasználásra és a szoftver egyedi
igények szerinti továbbfejlesztésére.

Felhasználási szerződés

A köztisztviselői teljesítményértékelés és jutalmazás
szabályairól szóló 301/2006. (XII. 23.) kormányrendelet
alapján 2007. január 1-én bevezetésre került teljesítmény
értékelő rendszerhez (TÉR) szükséges Web alapú
teljesítmény értékelő lap számítógépi programalkotás, mint
TÉR-t támogató informatikai szoftver felhasználási jogának
az Oktatási Hivatal részére történő térítésmentes átengedése
saját felhasználásra és a szoftver egyedi igények szerinti
továbbfejlesztésére.

16. oldal

ua.

ua.

2011.08.14

bruttó 100 000 Euro
(bevétel)
5 568 000
8 665 060

2011.04.12
2011.04.29
2011.04.29

2011.04.13
2011.05.20
2011.05.20

bruttó 11 398 500
(tartalmazza az ÁFA és
a közbeszerzési díj
összegét)

2011.04.29

2011.12.31

2011.03.31

A felhasználási
engedély a szoftver
teljes védelmi idejére
szól.

2011.04.21

A felhasználási
engedély a szoftver
teljes védelmi idejére
szól.

–

–

EURO ONE Számítástechnikai
Zártkörűen Működő
Részvénytársaság
Belváros-Lipótváros
Ingatlanfejlesztési és
Vagyonkezelő Zrt. (jogutódja:
BÁT12-Project
Ingatlanhasznosító Kft.) mint
bérbeadó és Központi
Szolgáltatási Főigazgatóság
mint üzemeltető

ÓBUDA-ÚJLAK
Beruházásszervező és
Fővállalkozó Zrt.

Teleki László Alapítvány

Komunáldata Fejlesztő és
Szolgáltató Kft.

Bérleti szerződés módosítása

"Különböző fejlesztői platformok szerinti adatbázis-kezelő
szoftverek, fejlesztőeszközei és kapcsolódó szolgáltatások
beszerzése" tárgyban lefolytatott központosított keretmegállapodásos közbeszerzési eljárás 2. részének
eredményeként, "Cégbírósági és céginformációs rendszerek
továbbfejlesztése és korszerűsítése" tárgyban.
1054 Budapest Báthory utca 12. szám alatt található ingatlan
bérlete.
Felek közös megegyezéssel módosították az ingatlan
üzemeltetéséhez kapcsolódó rendelkezéseket.

Bérleti szerződés módosítása

Felek közös megegyezéssel módosították a bérleti díj nettó
összegének számítása során alkalmazott, szerződésben
rögzített EUR árfolyamot.

Megbízási szerződés

Tanácsadói tevékenységet lát el a kolozsvári Sapientia
Egyetem által kiírt „EMTE Kolozsvár Természet és
Művelődéstudományi Kar épületének kivitelezése –
Kolozsvár, Torda u. 2-14.” közbeszerzési eljárás
lebonyolításával kapcsolatban.

2 640 000

2011.01.01

2011.08.30

Megbízási szerződés
módosítása

Felek közös megegyezéssel módosították a szerződés
időtartamát, a megbízási díjat, valamint a Megbízó
kapcsolattartójának adatait.

1 733 386

ua.

2012.05.31

Megbízási szerződés

A Nemzetpolitikáért Felelős Helyettes Államtitkár Titkársága
2010. évi beruházási jellegű támogatási szerződéseihez
kapcsolódó műszaki tanácsadói feladatok ellátása, ennek
keretében három ukrajnai, egy romániai, három szerbiai és
egy szlovákiai építési munka utólagos helyszíni műszaki
ellenőrzése és műszaki tanácsadás nyújtása a Megbízó
igényei szerint.

3 000 000

2011.04.01

2011.06.30

Vállalkozási és felhasználási
szerződés

A hagyatéki eljárás egyes cselekményeiről szóló 29/2010.
(XII.31.) KIM rendelet 2. §-a alapján, az 1. számú melléklet
szerinti adattartalommal a KIM honlapján közzétett hagyatéki
leltár elkészítéséhez kitöltendő nyomtatvány gyakorlati
használat során felmerült hibáinak kijavítása, valamint a
nyomtatvány egységes kezelésére alkalmas szoftver
fejlesztése.

1 800 000

2011.04.11

2011.06.11

Vállalkozási és felhasználási
szerződés módosítása

Felek a szerződés időtartamát módosították, a szerződést
kiegészítették a teljesítés ütemezésére vonatkozó
rendelkezésekkel, továbbá a szerződés több pontjában a
"Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium honlapja" illetve
"www.kim.gov.hu" szövegrész helyébe a "www.kormany.hu
honlap" szövegrész lépett.

ua.

ua.

2011.10.31

Szállítási szerződés
Bérleti szerződés

17. oldal

38 360 000
nettó 44 827,5 Euro
havonta

2011.04.01

2011.08.31

2011.03.10

2021.03.10

ua.

ua.

ua.

ua.

ua.

ua.

MBX Infokommunikációs Kft.

Fricska Andor

Kancellár.hu Informatikai
Tanácsadó Zrt.

Balázs Róbert egyéni vállalkozó

Szili András
Tóth Zoltán adószámmal
rendelkező magánszemély

Megbízási szerződés

Közreműködés a kormany.hu egységes kormányzati portál
fejlesztéséhez kapcsolódó stratégiaalkotásban, valamint
programozás-fejlesztési irányok kidolgozása.

4 500 000

2011.04.01

2011.12.31

Elvégzi a Pénzügyi és Számviteli Főosztály által használt
integrált informatikai rendszerek (a pénzügyi és a számviteli
munkát elősegítő, a tárgyi eszköz nyilvántartást lehetővé
tevő, a bérszámfejtést és adózást kezelő programok)
felhasználói szintű összehangolását, a lekérdezések,
adatkinyerések egyszerűsítésének felmérését, valamint a
fejlesztők felé irányuló felhasználói igények összefoglalását
az előzetes és utólagos vezetői ellenőrzések hatékony
működéséhez.

1 500 000

2011.05.01

2011.12.31

Megbízási szerződés
Megbízási szerződés
módosítása
Megbízási szerződés
módosítása
Megbízási szerződés
módosítása

ua.

2 062 500

ua.

2012.03.31

ua.
Felek közös megegyezéssel módosították a kapcsolattartási
adataikat is.

3 750 000

ua.

2012.12.31

6 000 000

ua.

2013.12.31

Vállalkozási szerződés

A Magyar Közlöny, a Határozatok Tára és a Hivatalos
Értesítő elektronikus kiadási folyamatának helyszíni
felügyelete, támogatása és a közzétételhez szükséges
informatikai infrastruktúra üzemeltetésének támogatása,
igény esetén telefonos felügyelet egy fő szakmailag képzett
szakértő folyamatos rendelkezésre állása (a rendelkezési idő
nem haladja meg a szerződés teljes időtartama alatt a 200
órát).

7 920 000

2011.01.01

2011.06.30

Vállalkozási és felhasználási
szerződés

Az E-Közigtad program továbbfejlesztése, kapcsolódó
informatikai háttértámogatás nyújtása, továbbá a Megrendelő
Közszolgálati Főosztálya feladatainak ellátásához szükséges,
adatfeldolgozást, adatelemzést segítő szoftver fejlesztése,
továbbá kapcsolódó informatikai háttértámogatás nyújtása.

1 950 000

2011.03.01

2012.03.31

Megbízási szerződés

Közreműködik a Megbízó tárgyi eszközei analitikus
nyilvántartásának, valamint a vagyonkataszternek az
elkészítésében.

562 500

2011.05.01

2011.07.31

2 062 500

ua.

2012.03.31

3 750 000
945 000
(adómentes)

ua.

2012.12.31

2011.02.01

2011.04.30

Megbízási szerződés
módosítása
Megbízási szerződés
módosítása
Megbízási szerződés

Felek a szerződést akként módosították, hogy a Megbízó
megfelelő infrastruktúrával ellátott helyiség időleges
használatára vonatkozó lehetőséget biztosít a Megbízott
részére a feladat ellátásához kapcsolódóan, továbbá
módosították a szerződés időtartamát és ellenértékét.
ua.
Közreműködés a tárcahonlapok adattartalmának
archiválásában és adatmigrálásában.

18. oldal

Békési Eszter

Bencze Áron adószámmal
rendelkező magánszemély

Pontkom Stúdió Kereskedelmi
és Szolgáltató Kft.

Wallacher Ügyvédi Iroda

Megbízási szerződés

Közreműködik a céginformációs ügyfélszolgálaton
adatrögzítő és egyéb technikai támogató tevékenység
ellátásában.

Megbízási szerződés

Közreműködés a kormany.hu honlap adatmigrálásában, a
kormany.hu honlapra felkerülő anyagok tartalmi
előkészítésében és a kormany.hu honlapon történő
adatrögzítésben.

Domain igénylési és fenntartási
szerződés

A kormanyhivatal.hu domainnév átregisztrálása és
fenntartása.

Megbízási szerződés

Szakértői tanácsadás a Kormány társadalmi, gazdasági
stratégiájának kialakításához kapcsolódóan az Európai Unió
jogával összefüggő magánjogi, versenyjogi,
fogyasztóvédelmi jogi tárgykörben.

702 000

2011.06.01

2012.02.29

945 000
(adómentes)

2011.01.01

2011.03.31

2 800
regisztrációs díj
1 400
éves fenntartási díj

2011.06.14

Határozatlan

7 000 000

2011.03.01

Határozatlan

120 000

2011.05.16

2011.05.20

795 000

2011.06.15

2011.08.15

Gonin Oktató és Tanácsadó Bt.

Vállalkozási szerződés

Hajdu Ügyvédi Iroda

Megbízási szerződés

A Lengyel-Magyar Együttműködési Program 2011
programsorozat keretében lengyel újságírók egy csoportja
számára két alkalommal angol nyelven kultúrtörténeti
várostúra vezetése. A várostúrák fantázianeve „Belvárosi
mesék – Pest másik arca”, valamint „Kincskereső várostúra
Budapesten”. A várostúrák a Megrendelővel előre egyeztetett
időpontban, valamint útvonalon történnek.
Ügyvédi és közbeszerzési szakértői feladatok ellátása
legfeljebb 50 ügyvédi munkaóra időtartamban.

Megbízási szerződés

A meghatározott ellenőrzési vizsgálatok során - költségvetési
szervek belső ellenőrzéséről szóló 193/2003. (XI.26.)
Kormányrendelet szerinti - a szerződések és egyéb
dokumentumok jogi szempontból történő felülvizsgálata az
ügyvédekről szóló 1998. évi XI. törvény 5. §-ának (1)
bekezdésének c) pontja keretében.

3 150 000

2011.06.10

2011.12.31

Megbízási szerződés
módosítása

Felek közös megegyezéssel módosították a szerződés
időtartamát, a megbízási díjat, valamint a teljesítésigazolás
és számlázás ütemezését.

5 400 000

ua.

2012.05.31

Megbízási szerződés

Havonta legfeljebb 15 ügyvédi munkaóra keretében az alábbi
jogi feladatok ellátása: - az ügyvédekről szóló 1998. évi XI.
törvény (a továbbiakban: Ütv.) 5. § (1) bekezdésének a)
pontja szerinti képviselet, - az Ütv. 5. § (1) bekezdésének c)
pontja szerinti jogi tanácsadás, továbbá - az Ütv. 5. § (1)
bekezdésének d) pontja szerinti más irat készítése.

3 600 000

2011.06.01

2012.05.31

Dr. Lesták Erika Ügyvédi Iroda

Dr. Mezey D. Róbert Ügyvédi
Iroda

19. oldal

Dr. Bittsánszky Ádám Dávid
ügyvéd, névváltozást követően:
Bittsánszky Ügyvédi Iroda

Pörzse Ügyvédi Iroda

Megbízási szerződés

Havonta legfeljebb 15 ügyvédi munkaóra keretében az alábbi
jogi feladatok ellátása: - az ügyvédekről szóló 1998. évi XI.
törvény (a továbbiakban: Ütv.) 5. § (1) bekezdésének a)
pontja szerinti képviselet, - az Ütv. 5. § (1) bekezdésének c)
pontja szerinti jogi tanácsadás, továbbá - az Ütv. 5. § (1)
bekezdésének d) pontja szerinti más irat készítése.

Megbízási szerződés
módosítása

Felek a szerződést a Megbízott adataiban bekövetkezett
változásra tekintettel módosították közös megegyezéssel:
Megbízott ügyvédi tevékenységét ügyvédi iroda működési
formában folytatja, továbbá a Megbízott adómentessége
megszűnt, ezért ÁFA tartalmú számlát állít ki.

Megbízási szerződés

Jogi képviselet a Miniszterelnöki Hivatalnak a Ruzsinszky Kftvel, illetve az Eastinfo Kft.-vel kötött szerződésekkel
kapcsolatban kialakult jogvita rendezése körében, melynek
keretében részt vesz a tárgyi ügy kapcsán lefolytatandó
egyeztető tárgyalásokon, ellátja a jogi képviseletet a
megjelölt szerződésekből származó követelések tárgyában
megindításra kerülő peres eljárásban.

4 500 000
(adómentes)

2011.06.01

2012.05.31

ua.

ua.

300 000

2011.02.15

A perek jogerős
befejezéséig

7 800 000

2011.05.02

2012.05.31

bruttó 4 500 000

Papp D. Gábor Ügyvédi Iroda

Megbízási szerződés

dr. Köbel Szilvia

Megbízási szerződés

Havonta legfeljebb 30 ügyvédi munkaóra keretében az alábbi
jogi feladatok ellátása: - az ügyvédekről szóló 1998. évi XI.
törvény (a továbbiakban: Ütv.) 5. § (1) bekezdésének a)
pontja szerinti képviselet, - az Ütv. 5. § (1) bekezdésének c)
pontja szerinti jogi tanácsadás, továbbá - az Ütv. 5. § (1)
bekezdésének d) pontja szerinti más irat készítése.
Szakértői, jogi tanácsadás az új, egyházügyi törvény
előkészítésével kapcsolatban.

1 500 000

2011.03.01

2011.12.31

Megbízási szerződés

Szakértői tanácsadás nyújtása a Hágai Nemzetközi Bíróság
előtt a Bős-Nagymarosi Vízlépcső ügyében folyó eljárással
kapcsolatosan.

372 950
havonta

2011.05.01

Határozatlan

Megbízási szerződés
megszüntetése közös
megegyezéssel

Felek a szerződést közös megegyezéssel 2011. október 5.
napjával megszüntették.

1 864 750

ua.

2011.10.05

Dr. Szabó Marcel

20. oldal

Penner-Audit Könyvvizsgáló Kft.

SONYC Számviteli és
Közgazdasági Szolgáltató Kft.

Providentia Kft. (Providentia
SRL)

Megbízási szerződés

A Közgyűjteményi Ellátó Szervezet gazdálkodása
átvilágításának elvégzése 120 munkaórában, amely
kiemelten az alábbi területek vizsgálatára terjed ki: a) a
munkavégzés szabályozottsága, a számviteli nyilvántartások,
bizonylati rend, fegyelem megfelelősége; b) a pénzügyi
kimutatások megfelelése a jogszabályokban előírt és az
elfogadott számviteli szabályoknak, illetve alapelveknek; c) a
pénzügyi kimutatások és a számviteli nyilvántartások kozötti
összhang; d) mintavételes eljárás alapján a számviteli
nyilvántartások (leltárak, egyéb analitikák, adóbevallások,
stb.) és a beszámoló összhangja; e) a szerződések és
teljesítésigazolások szúrópróbaszerű vizsgálata.

1 920 000

2011.04.07

2011.06.30

Megbízási szerződés

Pénzügyi ellenőrzés, amelynek keretében véleményt alkot az
ÁROP-2.2.1-2007-0002 projekttel kapcsolatos elszámolások
megbízhatóságáról, az adatszolgáltatások jogszabályi
megfelelőségéről, továbbá arról, hogy az adatszolgáltatás
megbízható és valós képet nyújt-e.

1 050 000

2011.06.23

2011.06.30

Megbízási szerződés
Megbízási szerződés
módosítása

A megbízott az alábbi feladatokat látja el: - tanácsadás
nyújtása az Erdélyi Magyar Tudomány Egyetem (EMTE) és a
Partiumi Keresztény Egyetem (PKE) részére 2011/2012
oktatási tanévre biztosítandó működési támogatások
költségvetési normatív tervezéséhez, - tanácsadás nyújtása
a Megbízónak a Sapientia Alapítvány - az EMTE, a PKE és
egyéb intézményei - részére biztosítandó működési és
beruházási támogatás felhasználásának gazdaságossági és
elszámolási ellenőrzéséhez, - tanácsadás nyújtása a
Megbízó részére a Sapientia Alapítvány - az EMTE, a PKE
és egyéb intézményei - ingatlanfejelsztéseinek tárgyában, közreműködés a Sapientia Alapítvány - az EMTE, a PKE és
egyéb intézményei - eszköz- és beruházástendereinek
véleményezésében és ellenőrzésében, - részvétel a
támogatott intézmények testületi ülésein (SA Kuratórium,
EMTE Szenátus és PKE Egyetemi Tanács), a Megbízó
szempontjainak képviselete, és Megbízó tájékoztatása, - a
Sapientia Alapítvány segítése az Alap-megállapodásban és a
Részletező-megállapodásban rögzített feladatok ellátásában,
- a fenti támogatások felhasználásának folyamatos
figyelemmel kísérése és segítségnyújtás ezek
elszámolásához.
Felek a szerződés időtartamát és ellenértékét, továbbá a
Megbízó kapcsolattartási adatait módosították.

bruttó 7 477 640

2011.03.01

2011.07.31

bruttó 10 468 696

ua.

2011.09.30

21. oldal

Kovács Gábor

dr. Kopp Mária

Garancsi Mária

dr. Sváb Péter

Bélafi László

Lakatos Antal

Megbízási szerződés

A Megbízó közigazgatási államtitkára részére és igénye
szerint szakértői tanácsadói tevékenységet lát el a Kormány
társadalmi, gazdasági stratégiájának kialakításához
kapcsolódóan biztosított hatásköre gyakorlásának
támogatásához felsőoktatási intézményrendszerrel
kapcsolatos közigazgatás-fejlesztési és stratégiai
kérdésekben.

304 000

2011.02.01

2011.11.03

Megbízási szerződés

A Megbízó közigazgatási államtitkára részére és igénye
szerint szakértői tanácsadói tevékenységet lát el a Kormány
társadalmi, gazdasági stratégiájának kialakításához
kapcsolódóan biztosított hatásköre gyakorlásának
támogatásához felsőoktatási intézményrendszerrel
kapcsolatos közigazgatás-fejlesztési és stratégiai
kérdésekben.

382 000

2011.02.01

2012.01.14

Megbízási szerződés

A Megbízó közigazgatási államtitkára részére és igénye
szerint szakértői tanácsadói tevékenységet lát el a Kormány
társadalmi, gazdasági stratégiájának kialakításához
kapcsolódóan biztosított hatásköre gyakorlásának
támogatásához felsőoktatási intézményrendszerrel
kapcsolatos közigazgatás-fejlesztési és stratégiai
kérdésekben.

1 600 000

2011.02.01

2015.02.01

Megbízási szerződés

A Megbízó közigazgatási államtitkára részére és igénye
szerint szakértői tanácsadói tevékenységet lát el a Kormány
társadalmi, gazdasági stratégiájának kialakításához
kapcsolódóan biztosított hatásköre gyakorlásának
támogatásához felsőoktatási intézményrendszerrel
kapcsolatos közigazgatás-fejlesztési és stratégiai
kérdésekben.

1 600 000

2011.02.01

2015.02.01

Megbízási szerződés

A Megbízó közigazgatási államtitkára részére és igénye
szerint szakértői tanácsadói tevékenységet lát el a Kormány
társadalmi, gazdasági stratégiájának kialakításához
kapcsolódóan biztosított hatásköre gyakorlásának
támogatásához felsőoktatási intézményrendszerrel
kapcsolatos közigazgatás-fejlesztési és stratégiai
kérdésekben.

2 400 000

2011.02.01

2015.02.01

Megbízási szerződés

A Megbízó közigazgatási államtitkára részére és igénye
szerint szakértői tanácsadói tevékenységet lát el a Kormány
társadalmi, gazdasági stratégiájának kialakításához
kapcsolódóan biztosított hatásköre gyakorlásának
támogatásához felsőoktatási intézményrendszerrel
kapcsolatos közigazgatás-fejlesztési és stratégiai
kérdésekben.

2 400 000

2011.02.01

2015.02.01

22. oldal

Dóka Tibor Gyula

Molnár Mária

Hollósy Tibor

Ókovács Szilveszter

Solymosi Tamás

Medgyesy Balázs Marcell

Megbízási szerződés

A Megbízó közigazgatási államtitkára részére és igénye
szerint szakértői tanácsadói tevékenységet lát el a Kormány
társadalmi, gazdasági stratégiájának kialakításához
kapcsolódóan biztosított hatásköre gyakorlásának
támogatásához felsőoktatási intézményrendszerrel
kapcsolatos közigazgatás-fejlesztési és stratégiai
kérdésekben.

2 400 000

2011.02.01

2015.02.01

Megbízási szerződés

A Megbízó közigazgatási államtitkára részére és igénye
szerint szakértői tanácsadói tevékenységet lát el a Kormány
társadalmi, gazdasági stratégiájának kialakításához
kapcsolódóan biztosított hatásköre gyakorlásának
támogatásához felsőoktatási intézményrendszerrel
kapcsolatos közigazgatás-fejlesztési és stratégiai
kérdésekben.

1 600 000

2011.02.01

2015.02.01

Megbízási szerződés

A Megbízó közigazgatási államtitkára részére és igénye
szerint szakértői tanácsadói tevékenységet lát el a Kormány
társadalmi, gazdasági stratégiájának kialakításához
kapcsolódóan biztosított hatásköre gyakorlásának
támogatásához felsőoktatási intézményrendszerrel
kapcsolatos közigazgatás-fejlesztési és stratégiai
kérdésekben.

2 400 000

2011.02.01

2015.02.01

Megbízási szerződés

A Megbízó közigazgatási államtitkára részére és igénye
szerint szakértői tanácsadói tevékenységet lát el a Kormány
társadalmi, gazdasági stratégiájának kialakításához
kapcsolódóan biztosított hatásköre gyakorlásának
támogatásához felsőoktatási intézményrendszerrel
kapcsolatos közigazgatás-fejlesztési és stratégiai
kérdésekben.

1 600 000

2011.02.01

2015.02.01

Megbízási szerződés

A Megbízó közigazgatási államtitkára részére és igénye
szerint szakértői tanácsadói tevékenységet lát el a Kormány
társadalmi, gazdasági stratégiájának kialakításához
kapcsolódóan biztosított hatásköre gyakorlásának
támogatásához felsőoktatási intézményrendszerrel
kapcsolatos közigazgatás-fejlesztési és stratégiai
kérdésekben.

1 600 000

2011.02.01

2015.02.01

Megbízási szerződés

A Megbízó közigazgatási államtitkára részére és igénye
szerint szakértői tanácsadói tevékenységet lát el a Kormány
társadalmi, gazdasági stratégiájának kialakításához
kapcsolódóan biztosított hatásköre gyakorlásának
támogatásához felsőoktatási intézményrendszerrel
kapcsolatos közigazgatás-fejlesztési és stratégiai
kérdésekben.

2 400 000

2011.02.01

2015.02.01

23. oldal

dr. Kuttor Dániel

dr. Filep Bálint

Próza-Art Kft.

Biafood Élelmiszeripari és
Szolgáltató Bt.

Beke Sándor László

dr. Újszászy László

Megbízási szerződés

A Megbízó közigazgatási államtitkára részére és igénye
szerint szakértői tanácsadói tevékenységet lát el a Kormány
társadalmi, gazdasági stratégiájának kialakításához
kapcsolódóan biztosított hatásköre gyakorlásának
támogatásához felsőoktatási intézményrendszerrel
kapcsolatos közigazgatás-fejlesztési és stratégiai
kérdésekben.

2 400 000

2011.02.01

2015.02.01

Megbízási szerződés

A Megbízó közigazgatási államtitkára részére és igénye
szerint szakértői tanácsadói tevékenységet lát el a Kormány
társadalmi, gazdasági stratégiájának kialakításához
kapcsolódóan biztosított hatásköre gyakorlásának
támogatásához felsőoktatási intézményrendszerrel
kapcsolatos közigazgatás-fejlesztési és stratégiai
kérdésekben.

1 600 000

2011.02.01

2015.02.01

Megbízási szerződés

A Megbízó közigazgatási államtitkára részére és igénye
szerint szakértői tanácsadói tevékenységet lát el a Kormány
társadalmi, gazdasági stratégiájának kialakításához
kapcsolódóan biztosított hatásköre gyakorlásának
támogatásához felsőoktatási intézményrendszerrel
kapcsolatos közigazgatás-fejlesztési és stratégiai
kérdésekben.

1 280 000

2011.02.01

2015.02.01

Megbízási szerződés

A Megbízó közigazgatási államtitkára részére és igénye
szerint szakértői tanácsadói tevékenységet lát el a Kormány
társadalmi, gazdasági stratégiájának kialakításához
kapcsolódóan biztosított hatásköre gyakorlásának
támogatásához felsőoktatási intézményrendszerrel
kapcsolatos közigazgatás-fejlesztési és stratégiai
kérdésekben.

1 920 000

2011.02.01

2015.02.01

Megbízási szerződés

A Megbízó közigazgatási államtitkára részére és igénye
szerint szakértői tanácsadói tevékenységet lát el a Kormány
társadalmi, gazdasági stratégiájának kialakításához
kapcsolódóan biztosított hatásköre gyakorlásának
támogatásához felsőoktatási intézményrendszerrel
kapcsolatos közigazgatás-fejlesztési és stratégiai
kérdésekben.

2 400 000

2011.02.01

2015.02.01

Megbízási szerződés

A Megbízó közigazgatási államtitkára részére és igénye
szerint szakértői tanácsadói tevékenységet lát el a Kormány
társadalmi, gazdasági stratégiájának kialakításához
kapcsolódóan biztosított hatásköre gyakorlásának
támogatásához felsőoktatási intézményrendszerrel
kapcsolatos közigazgatás-fejlesztési és stratégiai
kérdésekben.

788 500

2011.02.01

2013.01.20

24. oldal

Date and Date Fordító,
Tanácsadó és Egyéb
Szolgáltató Bt.

Karagics és Társa Szolgáltató
Bt.

JUPET FAMILY Szolgáltató Bt.

Megbízási szerződés

Szakmai tanácsadás az Egyházi, Nemzetiségi és Civil
Társadalmi Kapcsolatokért Felelős Államtitkárság számára
kisebbségpolitikai ügyekben, melynek keretében Megbízott
különösen az alábbi feladatokat köteles ellátni: közreműködés a kisebbségi önkormányzatokkal, a
magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségi közösségek
politikai, érdekképviseleti, kulturális és más szervezeteivel és
azok képviselőivel történő kapcsolattartásban, és ennek
során a sajátos kisebbségi igények felmérésében, - szakértői
közreműködés a kisebbségi önkormányzatokkal kapcsolatos
döntések, illetve a nemzeti és etnikai kisebbségek jogaira
vonatkozó jogszabályok és közjogi szervezetszabályozó
eszközök tervezetének előkészítésében, - szakértői
közreműködés a magyarországi nemzeti és etnikai
kisebbségi közösségek, illetve azokhoz tartozó személyek
állami kitüntetésére tett kezdeményezések
véleményezésében.

480 000
(adómentes)

2011.01.01

2011.03.31

Megbízási szerződés

Szakmai tanácsadás kisebbségpolitikai ügyekben, melynek
keretében a Megbízott közreműködik: a) a kisebbségi
önkormányzatokkal, a magyarországi nemzeti és etnikai
kisebbségi közösségek politikai, érdek-képviseleti, kulturális
és más szervezeteivel, valamint azok képviselőivel történő
kapcsolattartásban, és ennek során a sajátos kisebbségi
igények felmérésében; b) a kisebbségi önkormányzatokkal
kapcsolatos döntések, illetve a nemzeti és etnikai
kisebbségek jogaira vonatkozó szabályok, illetve az állami
irányítás egyéb jogi eszközei tervezeteinek előkészítésében;
c) a magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségi
közösségek, illetve az azokhoz tartozó személyek állami
kitüntetésére tett kezdeményezések véleményezésében

600 000

2011.02.01

2011.06.30

Megbízási szerződés

Szakmai tanácsadás egyházpolitikai ügyekkel kapcsolatban,
melynek kereében a Megbízott közreműködik: a) az
egyházzakkal való folyamatos kapcsolattartásban; b) az
egyházi területet érintő rendezvények szervezésében,
háttérmunkájában; c) az egyházak hitéleti és közcélú
tevékenységével kapcsolatos héttéranyagok, illetve
elemzések elkészítésében; d) az örökös nélkül elhalt zsidó
származású, vallású, sérelmet szenvedett személyek után a
zsidó közösségi vagyoni igények rendezését koordináló
tárcaközi bizottság munkájában.

720 000

2011.01.01

2011.06.30

25. oldal

Párbeszéd Szolgáltató és
Kereskedelmi Betéti Társaság

Azimon Szolgáltató, Tanácsadó
és Kereskedelmi Kft.

Feketéné Majoros Katalin

Mohr Péter

Cornides Judit

Megbízási szerződés

Tanácsadás nyújtása a német felsőoktatási megoldások
hazai adaptációjának lehetősége tekintetében az alábbi
témakörökben: a) német-magyar felsőoktatási és
tudományos intézmények, szervezetk együttmáködési
lehetőségeinek elősegítése; b) a bolognai rendszerű
képzésben bevált gyakorlatok feltérképezése; c) a
Holokauszt oktatási rendszerben történő feldolgozása.

2 100 000

2011.06.01

2011.12.31

Megbízási szerződés
megszüntetése közös
megegyezéssel

Felek a szerződést közös megegyezéssel 2011. október 31.
napjával megszüntették.

1 500 000

ua.

2011.10.31

Megbízási és felhasználási
szerződés

A nemzetközi sajtókapcsolatok fenntartása és
továbbfejlesztése céljából a Megbízó által átadott
háttéranyagok alapján elemző tanulmány készítése szükség
szerinti terjedelemben, „Javaslatok a nemzetközi
sajtókapcsolatok fenntartása és továbbfejlesztése tárgyában”
címmel.

720 000

2011.04.01

2011.06.30

A Céginformációs Ügyfélszolgálaton a Megbízó által
meghatározott feladatok szakmai támogatása a Megbízó
igénye szerint.

585 000

2011.07.01

2011.09.30

Megbízási szerződés
Megbízási szerződés
módosítása
Megbízási szerződés
módosítása
Megbízási szerződés
módosítása

ua.

1 170 000

ua.

2011.12.31

ua.

2 145 000

ua.

2012.05.31

ua.

3 510 000

ua.

2012.12.31

A nemzeti filmipar megújításáért felelős kormánybiztos
titkárságához kapcsolódó küldeménytovábbítási és egyéb, a
Megbízó által meghatározott feladatok ellátása.

1 500 000

2011.03.18

2011.07.17

ua.

1 782 742

ua.

ua.

Megbízási szerződés

Közreműködés a jogi szakvizsgák lebonyolításának
előkészítésében, továbbá a jogi szakvizsgáról szóló 5/1991.
(IV. 4.) IM rendeletben meghatározott vizsgabiztosi és
jegyzőkönyvvezetői feladatok ellátása.

2 112 750

2011.04.01

2011.12.31

Megbízási szerződés
módosítása
Megbízási szerződés
felmondása

Felek a szerződést akként módosították, hogy a Megbízó
megfelelő infrastruktúrával ellátott helyiség időleges
használatára vonatkozó lehetőséget biztosít a Megbízott
részére a feladat ellátásához kapcsolódóan.
A Megbízó szerződést 2011. július 31. napjáig tartó
felmondási idővel felmondta.

ua.

ua.

ua.

940 000

ua.

2011.07.31

Megbízási szerződés
Megbízási szerződés
módosítása

26. oldal

Kurucz Alexandra

Lestyán Kinga Beatrix

Hungarofest Nonprofit Kft.
BZT Media Lapkiadó Korlátolt
Felelősségű Társaság

Megbízási szerződés

Az Országos Választási Bizottság 2011. évi ülései
hanganyagából jegyzőkönyv készítése, elektronikus
változatban az Országos Választási Bizottság részére történő
átadása.

1 200 000

2011.01.01

2011.12.31

Megbízási szerződés

Közreműködés az irattárba helyezhető iratok mozgatásában,
adatrögzítési feladatok ellátásában, valamint ügyviteli
feladatok ellátásának támogatásában.

1 951 330

2011.03.28

2011.12.31

Megbízási szerződés
megszüntetése közös
megegyezéssel

Felek a szerződést közös megegyezéssel 2011. október 31.
napjával megszüntették.

1 523 830

ua.

2011.10.31

Vállalkozási szerződés

2011. június 29. napján tartandó Ronald Reagen szoboravatás előkészítésével, lebonyolításával kapcsolatos
rendezvényszervezési feladatok ellátása.

7 200 000

2011.06.28

2011.06.29

Szállítási szerződés

Az alábbi hetilapok szállítása: Budapester Zeitung hetente
100 példányban, The Budapest Times hetente 150
példányban.

4 761 905

2011.05.16

2012.05.14

750 000

2011.04.01

2011.06.30

Vozár Mátyás Sándor

Megbízási szerződés

Ellátja az Igazságügyért Felelős Államtitkárságon az
irattovábbítási, iratmozgatási feladatokat, valamint a Megbízó
igénye szerint közreműködik az egyéb, kapcsolódó
feladatokban.

International House Language
School Kulturális és Szolgáltató
Kft.

Megbízási keretszerződés

Meghatározott állami vezetők egyéni tematika szerinti angol
nyelvi képzése heti 2x2 órában (45 perc/tanóra).

2 400 000
(adómentes)

2011.01.27

2011.04.30

International House Language
School Kulturális és Szolgáltató
Kft.

Megbízási keretszerződés

Meghatározott állami vezetők egyéni tematika szerinti angol
nyelvi képzése heti 2x2 órában (45 perc/tanóra).

5 568 000
(adómentes)

2011.05.02

2011.12.31

Megbízási szerződés

Tanácsadás a Nemzeti Biztonsági Felügyelettel
kapcsolatosan felmerült biztonsági kérdésekben a Megbízó
igénye szerint.

3 600 000

2011.01.01

2011.12.31

Megbízási szerződés
megszüntetése közös
megegyezéssel

Felek a szerződést közös megegyezéssel 2011. július 31.
napjával megszüntették.

2 100 000

ua.

2011.07.31

Szállítási szerződés

EKOP-1.1.1-07-2009-0001 azonosító számú, "Cégbírósági
és céginformációs rendszerek továbbfejlesztése és
korszerűsítése" című kiemelt projekt keretében a szerződés
mellékletében meghatározott hardvereszközök beszerzése.

5 149 520

2011.05.31

2011.06.30

Megbízási szerződés

Szakértői tanácsadás a Magyar Közlöny és annak mellékletét
képező Hivatalos Értesítő, mint elektronikus dokumentum
közzétételre történő előkészítését képező feladatnak a
Közgyűjteményi Szervezetbe történő integrációja, továbbá a
biztonságos és akadálymentes közlönykiadás rendjének
folyamatos biztosítása érdekében.

7 020 000

2011.06.01

2012.05.31

Bói Imre

WSH Számítástechnikai, Oktató
és Szolgáltató Korlátolt
Felelősségű Társaság

Laukó László

27. oldal

dr. Kovács Mónika

dr. Novák Attila

dr. Nagy Rita

Kiszelly Zoltán

Kovács Martina

Településfejlesztés és Turizmus
Egyesület

AROMO Szolgáltató Betéti
Társaság

PLANB-MEDIA Kommunikációs
Tanácsadó Korlátolt
Felelősségű Társaság

Megbízási szerződés

Szakértőként részvétel az International Task Force for
Holocaust Education, Remembrance and Research
nemzetközi szervezet plenáris ülésén.

180 Euro

2011.06.20

2011.06.23

Megbízási szerződés

Szakértőként részvétel az International Task Force for
Holocaust Education, Remembrance and Research
nemzetközi szervezet plenáris ülésén.

180 Euro

2011.06.20

2011.06.23

Megbízási szerződés

Szakértőként részvétel az International Task Force for
Holocaust Education, Remembrance and Research
nemzetközi szervezet plenáris ülésén.

180 Euro

2011.06.20

2011.06.23

Stratégiai és kommunikációs tanácsadás Magyarország
Kormánya számára releváns kérdésekben, valamint a
Megbízó igénye szerint aktuális kérdésekben összefoglaló,
háttéranyag készítése.

600 000

2011.01.01

2011.06.30

ua.

2011.12.31

Megbízási szerződés
Megbízási szerződés
módosítása

Megbízási szerződés
Megbízási szerződés
módosítása
Megbízási szerződés
módosítása

Megbízási szerződés

Vállalkozási és felhasználási
szerződés
Vállalkozási és felhasználási
szerződés módosítása

Vállalkozási és felhasználási
szerződés

ua.

1 500 000

Tanácsadói tevékenységet lát el az "Önkéntesség Európai
Éve 2011" projekt végrehajtásával kapcsolatban, valamint
közreműködik újabb civil szervezeteknek a projektbe történő
bevonásában.

645 000

2011.05.01

2011.07.31

ua.

860 000

ua.

2011.08.31

ua.

891 370

ua.

ua.

Szakértői tanácsadás keretében közreműködik az új civil
törvény előkészítésében, nyilvánosság felé történő
megismertetésében, az előkészítéssel kapcsolatos
tudományos kutatásban.

1 700 000

2011.04.01

2011.06.30

A kormányzati, kormányszóvivői és a Megrendelő által
meghatározott egyéb eseményekről történő közvetítésekkel
egybekötött felvételrögzítés a Megrendelő adathordozóira
belső és külső helyszínekről (élő közvetítés lebonyolítása a
Megrendelő által meghatározott módon, adat vágása,
feldolgozása és rögzítése), a video.kormany.hu domain alatt
működő Flash Media szerver 24 órás felügyelete,
szoftverfrissítése és karbantartása.

4 320 000

2011.01.01

2011.12.31

ua.

6 410 000

ua.

2012.06.15

PR tevékenységhez kapcsolódó videoklip készítése, továbbá
PR és event management szolgáltatások biztosítása, a
szerződés 1. számú mellékletét képező feladatleírás,
továbbá a Megrendelő által esetileg meghatározott feltételek
és teljesítési határidők szerint.

45 000 000

2011.01.02

2011.07.09

28. oldal

MOVIE-TRADE Kereskedelmi
és Szolgáltató Korlátolt
Felelősségű Társaság
Takács Szilvia Anett
adószámmal rendelkező
magánszemély
INFORM-DATA Bt.

Vállalkozási és felhasználási
szerződés
Vállalkozási és felhasználási
szerződés módosítása
Vállalkozási és felhasználási
szerződés módosítása
Vállalkozási és felhasználási
szerződés
Vállalkozási és felhasználási
szerződés módosítása
Vállalkozási és felhasználási
szerződés

INFORM-DATA Bt.

Gyorsmérleg Számviteli és
Szolgáltató Betéti Társaság

Penner-Audit Könyvvizsgáló Kft.

NAVIDEA Kft.

Szakaliné Szeder Andrea

Vállalkozási és felhasználási
szerződés

Megbízási szerződés
Megbízási szerződés
módosítása

Megbízási szerződés
Megbízási szerződés
módosítása

Megbízási szerződés

Az alábbi képzőművészeti alkotások megtervezése és
kivitelezése: Deák Ferenc szobor - 15 db, Batthyány Lajos
szobor - 15 db, Moór Gyula szobor - 30 db

9 870 000

2011.06.07

2011.10.15

10 050 000

ua.

ua.

ua.
4 320 000
(adómentes)
4 830 000
(adómentes)

ua.

2012.02.10

2011.06.07

2011.10.15

ua.

ua.

1 262 400

2011.04.01

2011.06.30

Média és sajtófigyelés: - Reggeli sajtószemle, amely
tarltalmazza a Megrendelő által meghatározott napi-, illetve
hetilapok összefoglalóját; - Reggeli hírösszefoglaló készítése,
a Megrendelő által meghatározott műsorokat figyelembe
véve; - Napi három, a Megrenelő által meghatározott
hírműsor-, illetve egy háttérműsor tartalomjegyzékének
elkészítése; - Napi esemény előrejelző készítése, amely
összegzi a kormány, önkormányzatok, pártok és társadalmi
szervezetek várható sajtóeseményeit.

1 677 600

2011.04.01

2011.06.30

Részletes megvalósíthatósági tanulmány elkészítése az
Egységes központi elektronikus irat- és dokumnetumkezelés
megvalósítása című EKOP 3.1.2. kiemelt projekthez.

7 890 000

2011.07.15

2011.07.29

EKOP-1.1.1-07-2009-001 azonsító számú, "Cégbíróság és
Céginformációs rendszerek továbbfejlesztése és
korszerűsítése" című projekt teljes körű pénzügyi
átvilágítása.

1 188 000

2011.08.01

2011.08.31

ua.

2011.12.31

4 298 000

2011.06.01

2011.12.31

7 368 000

ua.

2012.05.31

2011.07.31

2011.08.14

ua.
Felek a rész- illetve a végteljesítési határidőket módosították
közös megegyezéssel.
Az alábbi képzőművészeti alkotás megtervezése
kivitelezése: Magyary Zoltán szobor - 30 db
ua.
Heti médiafigyelés a közigazgatás átalakítását képező járási
rendszer bevezetésével kapcsolatban.

ua.

ua.

A minőségi jogalkotással összefüggő, Megbízó által
meghatározott tanácsadói feladatok ellátása a Megbízó
igénye szerint.

A "Közérdekvédelem - a közigazgatási bíráskodás múltja és
jövője" című, 2010. november 23-án a KIM és a Pázmány
Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Kar által
közösen szervezett tudományos konferencián elhangzott
előadásokból készülő konferenciakötet szerkesztői és
tördelői feladatainak elvégzése.

29. oldal

115 760

HANDYMAN IMMO Szolgáltató
Kft.

Szolgáltatási szerződés

A megrendelő által meghatározott szervezeti egységek
részére reprezentáció céljára történő beszerzések
bonyolítása, illetve küldemény-továbbítási feladatok ellátása.

Magyar Közlöny Lap- és
Könyvkiadó Korlátolt
Felelősségű Társaság

Vállalkozási keretszerződés

Országos Fordító és
Fordításhitelesítő Iroda
Zártkörűen Működő
Részvénytársaság

Dippold Ádám

Tóth Andrea

INFORM-DATA Bt.

Városkutatás (METROPOLITAN
RESEARCH INSTITUTE) Kft.

510 000

2011.07.01

2011.12.31

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

Eseti megrendelések
szerint.

2011.04.01

2011.12.31

Vállalkozási keretszerződés

Fordítási feladatok ellátása magyar nyelvről idegen nyelvre,
illetve idegen nyelvről magyar nyelvre az eseti
megrendelésekben meghatározottak szerint.

Eseti megrendelések
szerint.

2011.04.01

2011.12.31

Vállalkozási és felhasználási
szerződés

Hazai és külföldi folyóiratok sajtófigyelésének elvégzése,
egyéb politikai publikációk összefoglalása, politikai
háttéranyagok igény szerinti készítése a közigazgatási és
igazságügyi miniszter számára.

160 000

2011.07.15

2011.09.15

Vállalkozási és felhasználási
szerződés

Hazai és külföldi folyóiratok sajtófigyelésének elvégzése,
egyéb politikai publikációk összefoglalása, politikai
háttéranyagok igény szerinti készítése a közigazgatási és
igazságügyi miniszter számára.

160 000

2011.07.15

2011.09.15

Vállalkozási és felhasználási
szerződés

Média és sajtófigyelésre vonatkozó feladatok ellátása: a)
reggeli sajtószemle készítése, amely tartalmazza az 1.
számú mellékletben meghatározott napi, illetve hetilapok
összefoglalóját; b) reggeli hírösszefoglaló készítése az 1.
számú melléklet alapján a Megrendelő által meghatározott
műsorokat figyelembe véve; c) napi három, az 1. számú
melléklet alapján a Megrendelő által meghatározott hírműsor, illetve egy háttérműsor tartalomjegyzékének elkészítése; d)
napi esemény előrejelző készítése, amely összegzi a
kormány, az önkormányzatok, a pártok és a társadalmi
szervezetek várható sajtóeseményeit.

3 355 200

2011.07.01

2011.12.31

Felhasználási szerződés

Tanulmány Discusson Paper on the Territorial Aspects of
Extreme Poverty Drawing up a European Extreme Poverty
Map címmel, továbbá a tanulmányhoz kapcsolódóan
prezentáció készítése és előadás tartása.

667 500

2011.07.22

2011.07.22

30. oldal

Dr. Tóth M. Gábor Ügyvédi Iroda

"HAM-BELL" Ipari-,
Kereskedelmi- és Szolgáltatási
Korlátolt Felelősségű Társaság

Megbízási szerződés

A Megbízó teljeskörű perbeli képviselete a Megbízó
jogelődje, a Miniszterelnöki Hivatal és a Genexpo 2010
Hungary Kft. között a 2010-es Sanghaji Világkiállítás Magyar
Pavilonjának kivitelezése, üzemeltetése, a hivatalos magyar
részvétel kulturális programjainak megszervezése és
lebonyolítása, valamint sajtó- és PR- tevékenységeinek
ellátása tárgyában 2009. október 29-én megkötött
szerződéssel kapcsolatban a Fővárosi Bíróság előtt
9.G.42.371/2010. számon folyamatban lévő perben. Továbbá
a Megbízó teljeskörű peres képviselete az ugyenezen
szerződéssel kapcsolatban a Genexpo 2010 Hungary Kft.
engedményes alvállalkozói által a Megbízóval szemben
indított perekben.

Megbízási szerződés
módosítása

Felek a szerződést közös megegyezéssel akként
módosították, hogy a megbízási díj terhére a Megbízott a
kereseti igény pontosítása érdekében szakértőt vehet
igénybe, erre tekintettel módosították a megbízási díj
megbontását, a kifizetés ütemezését.

Megbízási szerződés
módosítása

Felek a szerződést közös megegyezéssel akként
módosították, hogy a kereseti igény pontosítása érdekében
szakértő igénybe vételére vonatkozó díjkeretet megemelték.

Szállítási szerződés

A Megrendelő épületeiben egységes beléptetési rendszer
leszállítása és üzembehelyezése a szerződésben és a
mellékletét képező műszaki leírásban, műszaki ajánlatban,
pénzügyi ajánlatban és az ütemtervben foglaltak szerint.

31. oldal

2011.07.27

A perek jogerős
befejezéséig

ua.

ua.

ua.

14 000 000

ua.

ua.

2011.08.01

A rendszer leszállítása
és üzembe helyezése
tekintetében:
2011.09.14.
A "kártyaleolvasó csere
munkadíjjal - műszaki
leírás szerint" ajánlati
elem vonatkozásában a
rendszer leszállítását
és üzembehelyezését
követő 6 hónapon belül
van lehetőség további
legfeljebb 26 db
termékre rendelést
leadni. Az erre
vonatkozó teljesítési
határidő a megrendelés
leadásától számított 45.
nap.

11 000 000

24 832 000

CEPSR Szolgáltató, Oktató és
Kereskedelmi Betéti Társaság

WSH Számítástechnikai, Oktató
és Szolgáltató Korlátolt
Felelősségű Társaság

Adásvételi szerződés

Szállítási szerződés

A "Central European Political Scinece Review" című
nemzetközi kiadvány 2011. tavaszi száma 180 példányának
megvásárlása.

270 000
(adómentes)

2011.09.08

2011.09.13

„A központosított közbeszerzés hatálya alá tartozó kötelezett
és önként csatlakozó intézmények által korábban beszerzett
Microsoft szoftverlicencek bővítésére, kiegészítésére,
meghosszabbítására, verzió-követésére, cseréjére, valamint
új szoftverlicencek beszerzésére és kapcsolódó
szolgáltatásokra” tárgyban lefolytatott központosított keretmegállapodásos közbeszerzési eljárás 2. részének
eredményeként, "Elektronikus Fizetési és Elszámolási
bruttó 31 494 158
Rendszerhez (EFER) történő csatlakoztatás feladatainak
(tartalmazza az ÁFA és
ellátása" tárgyú, a szerződés mellékletében részletezett
a közbeszerzési díj
szolgáltatások teljesítése.
összegét)

2011.07.27

2011.08.31

72 000
(adómentes)

2011.08.22

2011.08.29

Bacskainé Kontraszty Andrea
adószámmal rendelkező
magánszemély

Megbízási és felhasználási
szerződés

Elkészíti a Pilisi Szlovák Ház megnevezésű, természetben a
2098 Pilisszentkereszt, Dobogókői u. 44. szám alatt található
ingatlan értékbecslését és az épület befejezéséhez
szükséges költségbecslést és erről szakvéleményt készít
legalább 6 gépelt oldal terjedelemben.

dr. Szakács Gábor egyéni
vállalkozó

Vállalkozási és felhasználási
szerződés

Koncepció készítése a közszolgálati életpályák közös
alapokon nyugvó teljesítményértékeléséről, és a Megrendelő
igénye szerint tanácsadás a koncepcióval kapcsolatban.

480 000
(adómentes)

2011.04.15

2011.09.15

Megbízási szerződés

A közigazgatás népszerűsítését szolgáló, 2011. október 15én megrendezésre kerülő "Regeneráció" című programhoz
kapcsolódó szakmai szervezési és moderálási feladatok
ellátása a Megbízó igénye szerint.

350 000

2011.08.01

2011.10.15

A kormanyhivatalok.hu domain regisztrálása és fenntartása.

2 800
regisztrációs díj
1 400
éves fenntartási díj

2011.08.19

Határozatlan

Békés Márton

Pontkom Stúdió Kereskedelmi
és Szolgáltató Kft.

Domain igénylési és fenntartási
szerződés

32. oldal

dr. Gellér Balázs

dr. Kőhalmi László

dr. Békés Ádám Gergely

Megbízási és felhasználási
szerződés

Szakértői tanácsadás keretében támogatja az új Büntető
Törvénykönyv előkészítését és kodifikációját. Megbízott
feladatai az alábbiakra terjednek ki:
- szakértői közreműködés az új Büntető Törvénykönyv
normaszöveg-tervezetének véleményezésében a társadalmi
és közigazgatási egyeztetést megelőzően, 2011. augusztus
31. napjáig;
- szakértői közreműködés az új Büntető Törvénykönyv
normaszöveg-tervezetére a társadalmi és közigazgatási
egyeztetés keretében érkezett észrevételek
véleményezésében, 2011. december 31. napjáig.

500 000

2011.08.31

2011.12.31

Megbízási és felhasználási
szerződés

Szakértői tanácsadás keretében támogatja az új Büntető
Törvénykönyv előkészítését és kodifikációját. Megbízott
feladatai az alábbiakra terjednek ki:
- szakértői közreműködés az új Büntető Törvénykönyv
normaszöveg-tervezetének véleményezésében a társadalmi
és közigazgatási egyeztetést megelőzően, 2011. augusztus
31. napjáig;
- szakértői közreműködés az új Büntető Törvénykönyv
normaszöveg-tervezetére a társadalmi és közigazgatási
egyeztetés keretében érkezett észrevételek
véleményezésében, 2011. december 31. napjáig.

500 000

2011.08.31

2011.12.31

Megbízási és felhasználási
szerződés

Szakértői tanácsadás keretében támogatja az új Büntető
Törvénykönyv előkészítését és kodifikációját. Megbízott
feladatai az alábbiakra terjednek ki:
- szakértői közreműködés az új Büntető Törvénykönyv
normaszöveg-tervezetének véleményezésében a társadalmi
és közigazgatási egyeztetést megelőzően, 2011. augusztus
31. napjáig;
- szakértői közreműködés az új Büntető Törvénykönyv
normaszöveg-tervezetére a társadalmi és közigazgatási
egyeztetés keretében érkezett észrevételek
véleményezésében, 2011. december 31. napjáig.

500 000

2011.08.31

2011.12.31

33. oldal

dr. Gál István László

Dr. Gárdos Péter

SONYC Számviteli és
Közgazdasági Szolgáltató Kft.

SONYC Számviteli és
Közgazdasági Szolgáltató Kft.

Megbízási és felhasználási
szerződés

Szakértői tanácsadás keretében támogatja az új Büntető
Törvénykönyv előkészítését és kodifikációját. Megbízott
feladatai az alábbiakra terjednek ki:
- szakértői közreműködés az új Büntető Törvénykönyv
normaszöveg-tervezetének véleményezésében a társadalmi
és közigazgatási egyeztetést megelőzően, 2011. augusztus
31. napjáig;
- szakértői közreműködés az új Büntető Törvénykönyv
normaszöveg-tervezetére a társadalmi és közigazgatási
egyeztetés keretében érkezett észrevételek
véleményezésében, 2011. december 31. napjáig.

Megbízási és felhasználási
szerződés

Polgári Törvénykönyv előkészítésére létrehozott szakmai
operatív és kodifikációs szerkesztő bizottság munkájának
támogatása érdekében az alábbi feladatok ellátása:
- szakmai tanácsadás nyújtása,
- előkészítő anyagok készítése.

500 000

2011.08.31

2011.12.31

2 800 000

2011.06.01

2011.12.31

Megbízási szerződés

"A HUMÁN-JÖVŐ 2000 Nonprofit Kft. Üzemeltetetésében
lévő Siófok Aranypart Hotel gazdálkodásának átvilágítása
2010.01.01-2010.12.31. közötti, valamint 2011.01.01.2011.06.30. közötti időszakra vonatkozóan, amely különösen
az alábbi területek vizsgálatára terjed ki: a) a munkavégzés
szabályozottsága, a számviteli nyilvántartások, bizonylati
rend, bizonylati fegyelem megfelelősége; b) a pénzügyi
kimutatások megfelelése a jogszabályokban előírt és az
elfogadott számviteli szabályoknak, illetve alapelveknek; c) a
pénzügyi kimutatások és a számviteli nyilvántartások közötti
összhang.

550 000

2011.07.01

2011.08.31

Megbízási szerződés

A Humán Jövő 2000 Nonprofit Kft. gazdálkodásához
kapcsolódóan a számvitelről szóló 2000. évi C. törvényben
kötelezően előírt szabályzatok naprakészségének
felülvizsgálata, illetve a felüvizsgálat eredményeként szükség
szerint javaslatok megfogalmazása a szabályzatok
módosítására, kiegészítésére.

200 000

2011.07.01

2011.09.30

34. oldal

AUDITCONTO Könyvvizsgáló
Kft.

Forsense Kft.

Balatoni Monika

Teleki László Alapítvány

Megbízási szerződés

Elvégzi a HUMÁN-JÖVŐ 2000 Nonprofit Kft. által
üzemeltetett Üdülőszálló és Oktatási Központ
Balatonszemes, valamint a Világos Panzió Balatonvilágos és
a Reneszánsz Panzió Balatonvilágos üdülőszállók
gazdálkodásának átvilágítását 2011.01.01.-2011.06.30.
közötti időszakra vonatkozóan, amely különösen az alábbi
területek vizsgálatára terjed ki: a) a munkavégzés
szabályozottsága, a számviteli nyilvántartások, bizonylati
rend, bizonylati fegyelem megfelelősége; b) a pénzügyi
kimutatások megfelelése a jogszabályokban előírt és az
elfogadott számviteli szabályoknak, illetve alapelveknek; c) a
pénzügyi kimutatások és a számviteli nyilvántartások közötti
összhang.

Vállalkozási és felhasználási
szerződés
Vállalkozási és felhasználási
szerződés módosítása

Mélyinterjús és kérdőíves felmérés végzése kormányzati
tisztviselők, állami intézmények és állami vállalatok vezető
beosztású munkatársai körében a kormányzat egy éves
(2010. júniustól 2011. júliusig) teljesítményéről alkotott kép
vizsgálata céljából, és a felmérés eredményéről készítsen
összegző záró tanulmányt a szerződésben meghatározott
ütemezés szerint.
Felek közös megegyezéssel módosították a részteljesítési és
a végteljesítési határidőket.

Megbízási szerződés

Szakértői tanácsadás keretében ellátja az alábbi feladatokat:
stratégiai tanácsadás a kormányprogramhoz,
tárcamunkatervekhez, a kívánt ország márkakép
kialakításához; tanácsadás a lakossági kommunikációs
stratégia kialakításához; stratégiai kapcsolatépítésben
történő közreműködés a kulturális elit és a meghatározó
értelmiségi körök vonatkozásában; közreműködés a
közigazgatási és igazságügyi miniszterhez tartozó minikampányok felépítésének, ezek üzenetinek, koncepciójának
kidolgozásában.

Megbízási szerződés

A Miniszterelnöki Hivatal, mint a Közigazgatási és
Igazságügyi Minisztérium jogelődje által 2008-2010. évben a
Moldovai Csángómagyarok Szövetsége (a továbbiakban
Szövetség) részére támogatási szerződés keretében nyújtott
összes támogatások pénzügyi ellenőrzése, és tanácsadás a
Szövetséggel kapcsolatos támogatási és felhasználási
rendszer javítására.

35. oldal

350 000

2011.07.01

2011.09.30

6 200 000

2011.07.27

2011.09.15

ua.

2011.12.15

4 530 000

2011.07.01

2011.12.31

3 000 000

2011.06.15

2011.08.15

ua.

Megbízási szerződés

Euro Report Szolgáltató Korlátolt
Felelősségű Társaság

Lökös Zoltán

Lendvai Krisztina

Balás Design Kft.

Megbízási szerződés
módosítása
Megbízási szerződés
módosítása

Megbízási szerződés

Megbízási szerződés
Megbízási szerződés
módosítása

Felhasználási szerződés

A Megbízó igénye szerint szakértői tanácsadás keretében
közreműködik az állami vagyonkezelésben lévő gazdasági
társaságok népszerűsítésére irányuló marketing-stratégia
kidolgozásában. A feladat ellátása az alábbiakra is kiterjed:
egyeztetések szervezése állami vezetőkkel és a gazdasági
társaságok vezetőivel, továbbá az egyeztetéseken való
részvétel.
Felek a szerződést akként módosították, hogy a Megbízó
megfelelő infrastruktúrával ellátott helyiség időleges
használatára vonatkozó lehetőséget biztosít a Megbízott
részére a feladat ellátásához kapcsolódóan.
ua.
Az Igazságügyért Felelős Államtitkár Titkárságán
irattovábbítási, iratmozgatási feladatok ellátása, valamint a
Megbízó igénye szerint közreműködés az egyéb, kapcsolódó
feladatok ellátásában.

1 750 000

2011.08.01

2011.12.31

ua.

ua.

ua.

2 783 464

ua.

2012.03.31

750 000

2011.07.01

2011.12.31

Közreműködik a jogi szakvizsga lebonyolításának
előkészítésében, továbbá ellátja a jogi szakvizsgáról szóló
5/1991. (IV. 4.) IM rendeletben meghatározott vizsgabiztosi
és jegyzőkönyvvezetői feladatokat.

1 593 750

2011.08.01

2011.12.31

ua.

1 643 250

ua.

2012.02.28

A 2011. június 16. és 17. napján tartandó Nemzetközi
Adatvédelmi Konferencia egységes arculatának
megalkotásával összefüggő alábbi feladatok elvégzése: a
rendezvény arculati elemeinek, logójának, valamint a
konferencia előadásait magába foglaló kiadvány fedlapjának,
layoutjának megtervezése, továbbá a logótervhez illeszkedő
molinó (roll-up) grafikai megtervezése a Felhasználó igényei
szerint.

240 000

2011.06.01

2011.06.14

Felhasználási szerződés

A kormányszóvivő kinevezése alkalmából készült 50 darab
portrékép felhasználási jogainak megszerzése.

50 000

2011.06.01

A felhasználási
engedély a portréképek
teljes védelmi idejére
szól.

ProLabora Munka és Család
Audit Kft.

Megbízási és felhasználási
szerződés

Tanácsadói tevékenységet lát el a közszolgálati életpálya
program kialakításával kapcsolatban, valamint "A munkáltatói
gondoskodás az új közszolgálati életpálya részeként" címmel
tanulmányt készít.

100 000
(adómentes)

2011.08.03

2011.08.10

Incze Mózes

Vállalkozási és felhasználási
szerződés

"Horthy Miklós kora (1919-1944)" című festmény elkészítése
és a Megrendelő rendelkezésre bocsátása.

1 600 000

2011.08.31

2011.11.03

Szinte Gábor

Vállalkozási és felhasználási
szerződés

"Dualizmus kora (1867-1914)" című festmény elkészítése és
a Megrendelő rendelkezésre bocsátása.

1 600 000

2011.08.31

2011.11.03

Fókusz-Pókusz Kft.

36. oldal

Gyémánt László Mihály

Vállalkozási és felhasználási
szerződés

"A holokauszt (1944-1945)" című festmény elkészítése és a
Megrendelő rendelkezésre bocsátása.

1 600 000

2011.08.31

2011.11.03

Galambos Tamás

Vállalkozási és felhasználási
szerződés

"Nagy Imre újratemetése (1989)" című festmény elkészítése
és a Megrendelő rendelkezésre bocsátása.

1 600 000

2011.08.31

2011.11.03

Kocsis Imre

Vállalkozási és felhasználási
szerződés

"Forradalom és szabadságharc kora (1956)" című festmény
elkészítése és a Megrendelő rendelkezésre bocsátása.

1 600 000

2011.08.31

2011.11.03

Szentgyörgyi József

Vállalkozási és felhasználási
szerződés

"A vörös iszap (2010-2011)" című festmény elkészítése és a
Megrendelő rendelkezésére bocsátása.

1 600 000

2011.08.31

2011.11.03

Bráda Tibor István

Vállalkozási és felhasználási
szerződés

"A második világháború (1939-1945)" című festmény
elkészítése és a Megrendelő rendelkezésre bocsátása.

1 600 000

2011.08.31

2011.11.03

Dr. Somogyi Győző Csaba

Vállalkozási és felhasználási
szerződés

"Az első világháború (1914-1918)" című festmény elkészítése
és a Megrendelő rendelkezésére bocsátása.

1 600 000

2011.08.31

2011.11.03

Filep Sándor

Vállalkozási és felhasználási
szerződés

"A tanácsköztársaság (1919)" című festmény elkészítése és
a Megrendelő rendelkezésre bocsátása.

1 600 000

2011.08.31

2011.11.03

Korényi János

Vállalkozási és felhasználási
szerződés

"Lovasroham (2006. október 23.)" című festmény elkészítése
és a Megrendelő rendelkezésére bocsátása.

1 600 000

2011.08.31

2011.11.03

László Dániel

Vállalkozási és felhasználási
szerződés

"Rákosi Mátyás kora (1949-1953)" című festmény
elkészítése és a Megrendelő rendelkezésére bocsátása.

1 600 000

2011.08.31

2011.11.03

Vállalkozási és felhasználási
szerződés
Vállalkozási és felhasználási
szerződés

"Nemzeti Színház (1837-2002)" című festmény elkészítése
és a Megrendelő rendelkezésére bocsátása.
"Trianon (1920)" című festmény elkészítése és a Megrendelő
rendelkezésére bocsátása.

1 600 000

2011.09.19

2011.11.03

1 600 000

2011.09.19

2011.11.03

Vállalkozási és felhasználási
szerződés

Tanulmány készítése "Nemzeti birtokpolitika alakulása a
rendszerváltástól napjainkig" címmel legalább 50 gépelt oldal
terjedelemben.

750 000

2011.09.01

2011.10.01

Megbízási és felhasználási
szerződés

Az új Alaptörvény megismertetéséhez és terjesztéséhez
kapcsolódóan kiadványszerkesztési, a kiadványok formai
elemeinek tervezésére vonatkozó, továbbá a kiadványok
nyomdai munkálatainak ellenőrzéséhez kapcsolódó feladatok
ellátása a szerződésben részletezettek szerint 2012. január
15. napjáig, továbbá közreműködés a kiadványokhoz
kapcsolódóan az utónyomások diszponálásában 2012.
január 15. napja és 2014. április 25. napja között.

3 000 000

2011.09.22

2014.04.25

Atlasz Gábor
Kiss Tibor

dr. Kőszegi Géza László

Bencsik Gábor István

37. oldal

Kancellár.hu Informatikai
Tanácsadó Zártkörűen Működő
Részvénytársaság

Human Horizont Kft.

dr. Guller Zoltán

dr. Tóth Gábor

Vállalkozási szerződés

Vállalkozási és felhasználási
szerződés

„A központosított közbeszerzés hatálya alá tartozó kötelezett
és önként csatlakozó intézmények által korábban beszerzett
Microsoft szoftverlicencek bővítésére, kiegészítésére,
meghosszabbítására, verzió-követésére, cseréjére, valamint
új szoftverlicencek beszerzésére és kapcsolódó
szolgáltatásokra” tárgyban lefolytatott központosított keretbruttó 6 043 500
megállapodásos közbeszerzési eljárás 2. részének
(tartalmazza az ÁFA és
eredményeként, "informatikai biztonsági tanácsadás és
a közbeszerzési díj
szakértői konzultáció, tanácsadás" megrendelése.
összegét)

2011.08.19

2011.12.31

Koncepció készítése a közszolgálati pályák közös alapokon
nyugvó munkaköri rendszerének kialakításáról, illetvea
Megbízó igénye szerint szakértői tanácsadás a koncepcióval
kapcsolatban.

2011.04.15

2011.09.15

térítésmentes

2011.09.19

Az Alapítvány
vagyonának a jogutód
gazdasági társaságba
történő tényleges
átkerüléséig, de
legfeljebb 2011.12.31ig.

4 000 000

2011.10.01

2012.05.31

Megbízási szerződés

Tanácsadói feladatok ellátása a Magyar Nemzeti Üdülési
Alapítvánnyal kapcsolatban.

Megbízási szerződés

A felsőoktatási intézményeknél kialakításra kerülő hallgatói
szolgáltatások rendszerére vonatkozó koncepció
előkészítésében szakértői tanácsadás keretében
közreműködés legalább havi 20 órában, valamint
kapcsolattartás a Hallgatói Önkormányzatok Országos
Konferenciájával és a Nemzeti Fejlesztési Minisztériummal.

Kálomista Imre

Megbízási szerződés

Szakmai tanácsadás keretében támogatja a Bay Zoltán
Alkalmazott Kutatási Közalapítvány Ipari Kommunikációs
Technológiai Innovációs Intézete vezetőjét.

Szkok Iván

Vállalkozási és felhasználási
szerződés

"Új Alkotmány születik (2011. április 25.)" című festmény
elkészítése és a Megrendelő rendelkezésére bocsátása.

38. oldal

900 000

2 700 000

2011.10.01

A Közalapítvány
vagyonának a Bay
Zoltán Alkalmazott
Kutatási Közhasznú
Nonprofit Korlátolt
Felelősségű Társaság,
mint jogutód gazdasági
társaságba történő
tényleges átkerüléséig,
de legfeljebb
2011.12.31-ig.

1 600 000

2011.09.19

2011.11.03

Horváth és Társai Ügyvédi Iroda

Horváth és Társai Ügyvédi Iroda

GriffSoft Informatikai Zártkörűen
Működő Részvénytársaság

Bielcsik Petra

Horváth Péter

BBK-Levendula Szolgáltató
Betéti Társaság

Megbízási szerződés

A Megbízó által kijelölt ingatlannal kapcsolatos alábbi
feladatok ellátása a Megbízó igénye szerint:
- jogi helyzet elemzése, jogszabályi háttér kutatása,
- a Megbízó által átadott okiratok, dokumentációk
tanulmányozása, elemzése,
- egyeztetéseken való részvétel,
- kapcsolódó okiratok szerkesztése, előkészítő és
összefoglaló anyagok készítése.

2 500 000

2011.01.01

2011.07.31

Megbízási szerződés

A Megbízó által kijelölt gazdasági társaságokkal kapcsolatos
alábbi feladatok ellátása a Megbízó igénye szerint:
- jogi helyzet elemzése, jogszabályi háttér kutatása,
- a Megbízó által átadott okiratok, dokumentációk
tanulmányozása, elemzése,
- egyeztetéseken való részvétel,
- kapcsolódó okiratok szerkesztése, előkészítő és
összefoglaló anyagok készítése.

500 248

2011.05.01

2011.07.31

Vállalkozási szerződés

Forrás-SQL CKT modul e-számlázási rendszer teljeskörű
üzemeltetésének támogatása a szerződés mellékletét képező
feladatleírás 1. pontja szerint, továbbá legfeljebb 200 óra
munkaidő keretében a feladatleírás 2. pontjában foglalt
feladatok elvégzése a megrendelő igénye szerint.

7 880 000

2011.09.19

2012.09.18

Megbízási és felhasználási
szerződés

A tudománypolitika, a kutatás-fejlesztés és innováció-politika
tárgykörében keletkezett kurrens nemzetközi szakirodalom
feldolgozása, azokból összefoglaló elemzések, javaslatok
készítése a Nemzeti Kutatási, Innovációs és
Tudománypolitikai Tanács titkársága részére a Megbízó
igényei szerint.

3 150 000

2011.09.05

2012.05.31

térítésmentes

2011.09.19

Az Alapítvány
vagyonának a jogutód
gazdasági társaságba
történő tényleges
átkerüléséig, de
legfeljebb 2011.12.31ig.

1 875 000

2011.08.01

2011.12.31

Megbízási szerződés

Tanácsadói feladatok ellátása a Magyar Nemzeti Üdülési
ALapítvánnyal kapcsolatban.

Megbízási szerződés

A Megbízó igénye szerint szakértői tanácsadás keretében
közreműködik az állami vagyonkezelésben lévő gazdasági
társaságok népszerűsítésére irányuló marketing-stratégia
kidolgozásában. A feladat ellátása az alábbiakra is kiterjed:
egyeztetések szervezése állami vezetőkkel és a gazdasági
társaságok vezetőivel, továbbá az egyeztetéseken való
részvétel.
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BBK-Levendula Szolgáltató
Betéti Társaság

Anterra Építőipari Zrt.

Pólusok Társadalomtudományi
Egyesület

dr. Feledy Balázs

Sipos Endre

Tőkéczki László

Nemzetbiztonsági Szakszolgálat

Megbízási szerződés
módosítása
Megbízási szerződés
módosítása

Felek a szerződést akként módosították, hogy a Megbízó
megfelelő infrastruktúrával ellátott helyiség időleges
használatára vonatkozó lehetőséget biztosít a Megbízott
részére a feladat ellátásához kapcsolódóan.
ua.

ua.

ua.

ua.

2 982 285

ua.

2012.03.31

Vállalkozási szerződés

A Vállalkozó részére átadott kormány-előterjesztéshez
kapcsolódó dokumentum egységes vizuális anyaggá történő
összeállítása és PowePoint formátumba alakítása. Vállalkozó
köteles a feladatot 2011. augusztus 16. napjáig elvégezni,
2011. október 31-éig pedig - a szükséges korrekciók
elvégzése céljából - a Megrendelő rendelkezésére állni.

218 000

2011.08.02

2011.10.31

Megbízási és felhasználási
szerződés

Szakértői tanácsadás keretében közreműködik az új civil
törvény előkészítésével kapcsolatos társadalmi
egyeztetésben, valamint az új civil törvény előkészítésével
kapcsolatban szakmai elemzéseket, háttéranyagokat készít.

1 050 000

2011.09.01

2011.10.31

Megbízási és felhasználási
szerződés

A Magyarország Alaptörvénye - Díszkiadás című kötet
megjelenésével kapcsolatban az alábbi feladatok ellátása: részvétel a szerkesztői munkában, - a kötetet illusztráló
képek szerkesztése, - képzőművészeti tárgyú szövegek és
jegyzetek megírása.

760 000

2011.09.19

2012.01.15

Megbízási és felhasználási
szerződés

A Magyarország Alaptörvénye - Díszkiadás című kötet
megjelentetésével kapcsolatban az alábbi feladatok ellátása: részvétel a szerkesztői munkában, - közreműködik
gyermekrajz pályázat elbírálásának lebonyolításában,
valamint a díjazottak jutalmazásával kapcsolatos feladatok
ellátásában - archiválással kapcsolatos feladatok ellátása.

760 000

2011.09.19

2012.01.15

Megbízási és felhasználási
szerződés

A Magyarország Alaptörvénye - Díszkiadás című kötet
megjelentetésével kapcsolatban az alábbi feladatok ellátása: részvétel a szerkesztői bizottság munkájában; - a kötet
utószavának megírása; - szövegszerkesztői, szócikk írói
feladatok ellátása; - a kötet lektorálása.

760 000

2011.09.19

2012.01.15

Haszonkölcsön szerződés

Az NBSZ, mint kölcsönadó a vagyonkezelésében lévő,
EKOP projekt keretében pályázati úton elnyert forrásokból
beszerzett, a szerződés elválaszthatatlan részét képező
mellékletben meghatározott rendszerelemeket és
eszközöket, a számítógépek gyári alkalmazásait, szoftvereit
ingyenesen, rendeltetésszerű használatra a KIM, mint
Kölcsönvevő részére átadja.

térítésmentes

2011.11.11

2016.12.31

40. oldal

KPMG Tanácsadó Korlátolt
Felelősségű Társaság

GEM Rendezvénytechnikai
Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

EVENT STUFF
Rendezvényszervező és
Szolgáltató Kft.

Felhasználási szerződés

Tanulmány írása a Nemzeti Társadalmi Felzárkózási és
Roma Stratégia egyszerűsített előzetes értékelése címmel.

térítésmentes

2011.10.25

2011.11.04

Vállalkozási és felhasználási
szerződés

A Kormányzati Karrier Expo - REgeneráció (a továbbiakban:
Expo) lebonyolításához kapcsolódóan az alábbi eszközök és
szolgáltatások megrendelése: a) 30 db plazmaképernyő DVD
lejátszóval, b) A Millenáris Park "B" csarnokában az Expo
belső fényeinek, illetve a dekorációs megvilágításának
kivitelezése a Megrendelő igénye szerint, c) az Expo
keretében készülő stúdióbeszélgetések
hangszolgáltatásának biztosítása, d) az eszközöket tartó híd
és azokat mozgató motorszerkezet biztosítása, e) a
csarnokban üzembe helyezett technikai eszközök
áramellátásához szükséges erősáram kivitelezése, f) a
színpadháttérhez szükséges vizuáltechnika megvalósítása a
Megrendelő igénye szerint, g) stúdiómunkák élő
beszélgetések kapcsolásához. A Vállalkozó kötelezettsége
az eszközök beszerelése, az Expo időtartama alatti (2011.
október 15. 10.00 órától 16.00 óráig) folyamatos
működtetése, illetve az Expo lezárása után azok
szétszerelése és a helyszínről történő haladéktalan
elszállítása. A Vállalkozó továbbá köteles a tevékenységéről
fotódokumentációval ellátott szakmai összefoglalót készíteni.

3 380 000

2011.10.14

2011.10.28

Vállalkozási és felhasználási
szerződés

A Kormányzati Karrier Expo - REgeneráció (a továbbiakban:
Expo) lebonyolításához kapcsolódóan a) a Millenáris Park
„B” csarnoka dekorációjának megtervezése, és az ehhez
kapcsolódó alaprajzi- és látványtervek elkészítése, illetve a
csarnok szerződés mellékletében felsorolt eszközökkel
történő dekorációja és berendezése az Expo 2011. október
15. 10.00 órakor történő megnyitásáig, valamint mindezek
elbontása és elszállítása az Expo 2011. október 15. 16.00
órakor történő zárását követően haladéktalanul;
b) A Vállalkozó feladata továbbá a tevékenységéről szóló,
fotódokumentációval ellátott szakmai összefoglaló
elkészítése.

2 251 140

2011.10.13

2011.10.28
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KALIPTI CO. Szolgáltató
Korlátolt Felelősségű Társaság

Vállalkozási és felhasználási
szerződés

Megbízási és felhasználási
szerződés
Megbízási és felhasználási
szerződés módosítása
Megbízási és felhasználási
szerződés módosítása

Megadja Gábor

Szabó Edina

Megbízási és felhasználási
szerződés módosítása

Megbízási szerződés

A Kormányzati Karrier Expo - REgeneráció (a továbbiakban:
Expo) lebonyolításához kapcsolódóan: a) az Expo 2011.
október 15. napján 10.00 órakor történő megnyitásáig a
Millenáris Park "B" csarnokában a következő berendezési
elemek segítségével egységes arculattal rendelkező osztott
tér kialakítása a Megrendelő igénye szerint: - 9 db nagy
kiállítótér - 70 db kiállító alegység - 6 db kiegészítő kiállító
tér; b) az Expo 2011. október 15. napján 16.00 órakor történő
zárását követően haladéktalanul a szerződésben
meghatározott osztott tér lebontása és a berendezési elemek
elszállítása; c) A Vállalkozó feladata továbbá a
tevékenységéről szóló, fotódokumentációval ellátott szakmai
összefoglaló elkészítése.

4 845 000

2011.10.14

2011.10.28

Az alábbi feladatok ellátása:
a) a közigazgatási és igazságügyi miniszter számára: beszédtervezetek, beszédpanelek, eseti jelleggel egyéb
szövegek előkészítése; - előszavak, köszöntők, interjúk,
publicisztikák, tanulmányok készítése; - heti
rendszerességgel külföldi folyóiratokból, internetes
portálokról, véleménycikkekből rövid, magyar nyelvű
összefoglalók, háttéranyagok készítése.
b) a megbízó eseti igénye szerint a Megbízó által átadott
háttéranyagok, tanulmányok áttekintése, véleményezése.

1 125 000

2011.10.16

2011.12.31

ua.

6 525 000

ua.

2012.12.31

ua.

8 775 000

ua.

2013.05.31

Felek a szerződést közös megegyezéssel akként
módosították, hogy a szerződés alapján a Megbízott által
ellátandó feladat 2013. március 1. napjától az alábbiakkal
egészül ki: a Megbízó igénye szerint közreműködés a Jó
Állam Fejlesztési Koncepció előkészítésében, ennek
keretében különösen cikkek, háttéranyagok készítésében.

12 325 000

ua.

2013.12.31

2011.09.19

Az Alapítvány
vagyonának a jogutód
gazdasági társaságba
történő tényleges
átkerüléséig, de
legfeljebb 2011.12.31ig.

Tanácsadói feladatok ellátása a Magyar Nemzeti Üdülési
Alapítvánnyal kapcsolatban.
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1 515 332

dr. Vogl Márk

Loványi és Nagy Ügyvédi Iroda

Beke Sándor László

dr. Simon János

Megbízási szerződés

Tanácsadói tevékenység ellátása a Közigazgatási és
Igazságügyi Minisztérium Stratégiai Tervező és Tájékoztatási
Főosztályán európai kisebbségvédelmi és nyelvi jogokkal
kapcsolatban felmerülő ügyekben.

434 078

2011.09.09

2011.12.09

Megbízási szerződés

A Megbízó igénye szerint a filmipar megújítására vonatkozó
stratégia végrehajtásához kapcsolódóan jogi tanácsadás
nyújtása a nemzeti filmipar megújításáért felelős
kormánybiztos részére.

bruttó 3 750 000

2011.08.01

2012.01.16

Megbízási szerződés

A nemzetközi kommunikációhoz kapcsolódó feladatok
ellátásának segítése céljából szakértői tanácsadói
tevékenységet lát el a kormányzati kommunikációért felelős
államtitkár részére és igényei szerint. Ennek keretében a
Megbízott hetente két alkalommal személyes konzultáció
során szakértői tanácsadást végez az aktuálpolitikai
kívánalmakhoz kapcsolódó kommunikációs stílus
megfelelőségének kialakítása, valamint az anyanyelvi és az
idegen nyelven történő kommunikációs stílus megfeleltetése
tárgyában. A szakértői tanácsadói tevékenység kiterjed
továbbá a sarkalatos törvények nemzetközi kommunikációja
terén szükséges személyiségfejlesztési és
konfliktuselemzési, -kezelési stílus kialakítására.

6 875 000

2011.03.01

2011.12.31

Megbízási szerződés

A nemzetközi kommunikációhoz kapcsolódó feladatok
ellátásának céljából szakértői tanácsadói tevékenységet lát
el a kormányzati kommunikációért felelős államtitkár részére
és igényei szerint. Ennek keretében a Megbízott hetente egy
alkalommal személyes konzultáció során az általa végzett, a
nemzetközi médiára irányuló célzott adatgyűjtés eredménye
alapján iránymutatást ad azon tényszerű adatok, megbízható
információk tekintetében, amelyre alapozva a nemzetközi
közvélemény megalapozott tájékoztatást kaphat a magyar
kormányzati munkáról.

1 500 000

2011.07.01

2011.12.31

43. oldal

Megbízási szerződés
Megbízási szerződés
módosítása
Megbízási szerződés
módosítása
Megbízási szerződés
módosítása

Megbízási szerződés
módosítása

A közigazgatási és igazságügyi miniszter kabinetfőnöki
feladatainak ellátásáért, valamint az Új Nemzedék Jövőjéért
Program kormányzati koordinációjáért felelős miniszteri
biztos (a továbbiakban: miniszteri biztos) tevékenységéhez
kapcsolódóan a) közreműködik a miniszteri biztos
ifjúságpolitikával, a gyermekbarát igazságszolgáltatás
fejlesztésével és az önkormányzatokkal történő
együttműködéssel összefüggő feladatainak ellátásában; b)
elősegíti a közigazgatási és igazságügyi miniszter civil
szervezetekkel történő kapcsolattartását; c) ellátja a Megbízó
által meghatározott programok, találkozók szervezéséhez
kapcsolódó támogató jellegű feladatokat; d) részt vesz a
Megbízó által megjelölt találkozókon.

668 527

2011.10.15

2011.12.31

ua.

2 272 993

ua.

2012.06.30

ua.

3 877 459

ua.

2012.12.31

ua.

5 214 514

ua.

2013.05.31

Felek a szerződést közös megegyezéssel akként
módosították, hogy a szerződés alapján a Megbízott által
ellátandó feladat 2013. március 1. napjától az alábbiakkal
egészül ki: az „Új Nemzedék Jövőjéért Programhoz” keretein
belül közreműködés az „Új Nemzedék Kör” megyei
koordinátorok munkájának szervezésében, a szakmai
keretek kialakításában, ezen belül Megbízott feladatai
különösen:
- a megyei koordinátorokkal való kapcsolattartás;
- a megyei csoportok szervezése;
- a megyei ifjúsági érdekképviseletek egy platform alá
szervezése és szakmai híd kiépítése a megyeszékhelyek
ifjúsági referenseivel, valamint civil szervezeteivel.

7 486 391

ua.

2013.12.31

Tardi Tamás Ákos

44. oldal

Tardi Tamás Ákos

Skultéty Tamás

Megbízási szerződés
módosítása

Felek a szerződést közös megegyezéssel akként
módosították, hogy a szerződés alapján a Megbízott által
ellátandó feladat 2013. április 1. napjától az alábbiakkal
egészül ki:
szakértőként támogatja a
- civil szervezeteket érintő fesztiválok, hazai rendezvények
megszervezését;
- civil szférával kapcsolatos kutatásokat, monitoring
tevékenységet és nyilvántartási feladatokat;
- civil szférával kapcsolatos szolgáltató, tanácsadó, oktatási
illetve esélyegyenlőséget elősegítő tevékenységet.

8 382 575

ua.

ua.

Megbízási szerződés

Szakmai tanácsadás keretében támogatja a Bay Zoltán
Alkalmazott Kutatási Közalapítvány vezetőjét, valamint
közreműködik a Közalapítvány megszüntetésére irányuló
eljárásban.

2 100 000

2011.09.15

A Közalapítvány
vagyonának a Bay
Zoltán Alkalmazott
Kutatási Közhasznú
Nonprofit Korlátolt
Felelősségű Társaság,
mint jogutód gazdasági
társaságba történő
tényleges átkerüléséig,
de legfeljebb
2011.12.31-ig.

Megbízási szerződés
megszüntetése közös
megegyezéssel

Felek a szerződést 2011. december 15. napjával közös
megegyezéssel megszüntették.

1 800 000

ua.

2011.12.15

45. oldal

Pintér Aukciósház Kft.

Megállapodás

Megbízási szerződés
Megbízási szerződés
módosítása

Kovács Martina

Az Aukciósház
feladatainak jelen
megállapodás szerinti
teljesítéséért az
alábbiak szerint
meghatározott
bizományosi díjra
jogosult:
- a 2010. december 8.,
9., 10. napján tartott
árverésen befolyt
bruttó összeg (leütési
ár) 20 %-a, továbbá
- az árveréseket követő
bizományosi
értékesítés
tekintetében a
minimum érékesítési ár
A megállapodás mellékletében tételesen megjelölt műtárgyak
20 %-a.
bizományosi értékesítése az alábbiak szerint:
A 2010. december 6.
- az értékesítés megkezdése előtt a műtárgyak forgalmi
napján tartott
értékbecslése;
árverésen értékesített
- 2010. december 6., 8., 9., 10. napján nyilvános árverés
műtárgyak tekintetében
szervezése és lebonyolítása;
az Aukciósház
- a nyilvános árveréseken értékesítésre nem került
bizományosi díjra nem
műtárgyak bizományosi értékesítése 2011. október 31.
tart igényt.
napjáig a Felek között történt egyeztetések szerint.

2010.11.02

2011.12.22

Tanácsadói tevékenység a Megbízó Közigazgatási
Államtitkári Titkárságán felmerülő társadalmi szervezetekkel
és szervezet-fejlesztési kérdésekkel kapcsolatos ügyekben.

379 728

2011.09.05

2011.12.31

ua.

400 824

ua.

ua.

Megbízási szerződés
megszüntetése közös
megegyezéssel

Felek a szerződést közös megegyezéssel 2011. november
30. napjával megszüntették.

295 344

ua.

2011.11.30

Megbízási szerződés

Tanácsadói tevékenység a Megbízó Közigazgatási
Államtitkári Titkárságán felmerülő társadalmi szervezetekkel
és szervezet-fejlesztési kérdésekkel kapcsolatos ügyekben.

240 000

2011.10.03

2011.12.31

46. oldal

Megbízási szerződés
módosítása
Megbízási szerződés
módosítása

Megbízási szerződés
módosítása
Megbízási szerződés
módosítása

Megbízott feladata 2011. december 1. napjától a következő:
Tanácsadói tevékenység a Jó Állam Fejlesztési Koncepció
Végrehajtásának Összehangolásáért Felelős Kormánybiztos
Titkárságán felmerülő, személyzeti fejlesztéssel, képzéssel
és kutatással kapcsolatos kérdésekkel összefüggő
ügyekben.

1 120 000

ua.

2012.05.31

ua.

2 240 000

ua.

2012.12.31

ua.

ua.

ua.

ua.

3 140 000

ua.

2013.05.31

4 680 000

ua.

2013.12.31

Felek a szerződést közös megegyezéssel akként
módosították, hogy a Megbízott 2012. szeptember 1. napjától
az alábbi feladatot köteles ellátni: tanácsadás nyújtása a
Megbízó Közigazgatási Államtitkári Titkárságán felmerülő
társadalmi szervezetekkel és szervezet-fejlesztési
kérdésekkel kapcsolatos ügyekben.

Tóth Zsuzsanna

Megbízási szerződés
módosítása

Felek a szerződést közös megegyezéssel akként
módosították, hogy a szerződés alapján a Megbízott által
ellátandó feladat 2013. június 1. napjától az alábbi: A
Közigazgatás-fejlesztési és Stratégiai Tervezési Főosztály
szakmai vezetésébe tartozó ÁROP projektek végrehajtásával
kapcsolatban tanácsadói tevékenység ellátása, valamint
kapcsolattartás társadalmi szervezetekkel.

Rényi Krisztina

Vállalkozási és felhasználási
szerződés

"Kádár János kora (1956-1989)" című festmény elkészítése
és a Megrendelő rendelkezésére bocsátása.

1 600 000

2011.11.15

2011.12.01

Megbízási szerződés

A Megbízó közigazgatási államtitkára részére és igénye
szerint szakértői tanácsadói tevékenységet lát el a Kormány
társadalmi, gazdasági stratégiájának kialakításához
kapcsolódóan biztosított hatásköre gyakorlásának
támogatásához felsőoktatási intézményrendszerrel
kapcsolatos közigazgatás-fejlesztési és stratégiai
kérdésekben.

1 600 000

2011.02.01

2015.02.01

Megbízási szerződés

Szakértőként részvétel Hágában az International Task Force
for Holocaust Education, Remembrance and Research
nemzetközi szervezet plenáris ülésén és a szakértői
munkacsoport üléseken.

300 Euro

2011.11.26

2011.12.02

Megbízási szerződés

Szakértőként részvétel Hágában az International Task Force
for Holocaust Education, Remembrance and Research
nemzetközi szervezet plenáris ülésén és a szakértői
munkacsoport üléseken.

260 Euro

2011.11.27

2011.12.02

Berke Barna

Szőnyi Andrea Zsuzsanna

Kovács Mónika

47. oldal

dr. Novák Attila

Csősz László
Bottom Line Üzleti Tanácsadó
Korlátolt Felelősségű társaság

Popovics Gézáné

Berkei Lászlóné

Bakró Erzsébet

Pethes Csaba

dr. Simonné Hajdu Hajnalka

Kovács Géza

Gottschall Zsófia

Megbízási szerződés

Szakértőként részvétel Hágában az International Task Force
for Holocaust Education, Remembrance and Research
nemzetközi szervezet plenáris ülésén és a szakértői
munkacsoport üléseken.

300 Euro

2011.11.26

2011.12.02

Megbízási szerződés

Szakértőként részvétel Hágában az International Task Force
for Holocaust Education, Remembrance and Research
nemzetközi szervezet plenáris ülésén és a szakértői
munkacsoport üléseken.

300 Euro

2011.11.26

2011.12.02

Felhasználási szerződés

E-közigazgatási koncepciótervezet kidolgozása és
rendelkezésre bocsátása a szerződés mellékletét képező
vázlat szerint.

7 990 000

2011.12.23

2012.01.22

Megbízási szerződés

Kézírásos formában a Magyar Közlöny Alaptörvényt
tartalmazó 25 példányának kézzel történő dedikációjának
előkészítése a Megbízó által meghatározott szöveg egyes
példányokon történő rögzítésével.

7 500

2011.12.22

2012.01.22

Megbízási szerződés

Kézírásos formában a Magyar Közlöny Alaptörvényt
tartalmazó 400 példányának kézzel történő dedikációjának
előkészítése a Megbízó által meghatározott szöveg egyes
példányokon történő rögzítésével.

120 000

2011.12.09

2012.01.09

Megbízási szerződés

Kézírásos formában a Magyar Közlöny Alaptörvényt
tartalmazó 75 példányának kézzel történő dedikációjának
előkészítése a Megbízó által meghatározott szöveg egyes
példányokon történő rögzítésével.

22 500

2011.12.30

2012.01.30

Megbízási szerződés

Kézírásos formában a Magyar Közlöny Alaptörvényt
tartalmazó 200 példányának kézzel történő dedikációjának
előkészítése a Megbízó által meghatározott szöveg egyes
példányokon történő rögzítésével.

60 000

2011.12.15

2012.01.15

Megbízási szerződés

Kézírásos formában a Magyar Közlöny Alaptörvényt
tartalmazó 100 példányának kézzel történő dedikációjának
előkészítése a Megbízó által meghatározott szöveg egyes
példányokon történő rögzítésével.

30 000

2011.12.08

2012.01.08

Megbízási szerződés

Kézírásos formában a Magyar Közlöny Alaptörvényt
tartalmazó 400 példányának kézzel történő dedikációjának
előkészítése a Megbízó által meghatározott szöveg egyes
példányokon történő rögzítésével.

120 000

2011.12.08

2012.01.08

Megbízási szerződés

Kézírásos formában a Magyar Közlöny Alaptörvényt
tartalmazó 225 példányának kézzel történő dedikációjának
előkészítése a Megbízó által meghatározott szöveg egyes
példányokon történő rögzítésével.

67 500

2011.12.14

2012.01.14

48. oldal

Gonin Oktató és Tanácsadó
Betéti Társaság

Millenáris Tudományos
Kulturális Közhasznú Nonprofit
Korlátolt Felelősségű Társaság

Event Tech Kft.

Vállalkozási szerződés

Lengyel-Magyar Együttműködés 2011. programsorozat
keretén belül megvalósuló, lengyel gyermekek 2011.
december 15. napjától 2011. december 16. napjáig tartó
budapesti látogatásának megszervezése, a látogatás
programjának összeállítása, és annak teljeskörű
megvalósítása.

1 200 000

2011.12.15

2011.12.16

Bérleti szerződés

A KIM 2011. december 06-án megrendezésre kerülő Mikulás
ünnepségének megtartásához a Millenáris Park Teátrum
Stúdió helyiségének, a Piros-Fekete galéria, az öltözők,
valamint a büfé-helyiség bérlete. A bérlet magában foglalja
alábbi technikai eszközök biztosítását és kiegészítő
szolgáltatások nyújtását: - teremdekoráció, - őrzés
biztosítása öt fővel, - ruhatár használatának biztosítása négy
fővel, - hostess szolgáltatás három fővel, - hang- és
fénytechnikai berendezések, valamint két fő hangtechnikus
és két fő fénytechnikus biztosítása, - babasarok (berendezett
játszósarok fejlesztő játékokkal, babzsákkal) használatának
biztosítása, továbbá - kézműves foglalkozás céljára
tizenkettő asztal biztosítása.

3 065 000

2011.12.06

2011.12.06

Vállalkozási és felhasználási
szerződés

A Kormányzati Karrier Expo - REgeneráció (a továbbiakban:
Expo) lebonyolításához kapcsolódóan a következő feladatok
ellátása: a) a Millenáris "B" csarnokának bérlése az Expo
időtartama alatt, mely alkalmas 70-80 különálló kiállítótér,
illetve az Expohoz kapcsolódó előadások helyszínének
kialakítására; b) külső terület, parkolók rendezett
igénybevételének biztosítása; c) műszaki háttértevékenység
ellátása a Megrendelő igénye szerint. A Vállalkozó továbbá
köteles a tevékenységéről fotódokumentációval ellátott
szakmai összefoglalót készíteni.

3 242 000

2011.10.14

2011.10.28

a) közreműködés a miniszteri kabinet önálló projektjeinek
szervezési, előkészítési feladataiban, illetve tanácsadói
szolgáltatás nyújtása a projektekkel kapcsolatban; b)
adatmigráció végzése a kormanyhivatal.hu weblap
tekintetében; c) közreműködés a miniszteri kabinet
szervezési és koordinálási feladatait támogató tevékenység
ellátásában.

220 000

2011.11.01

2011.12.31

ua.

880 000

ua.

2012.06.30

Megbízási szerződés
Megbízási szerződés
módosítása

49. oldal

Széles Fruzsina

Széles Fruzsina

Megbízási szerződés
módosítása

Felek a szerződést közös megegyezéssel akként
módosították, hogy a szerződés alapján ellátandó feladat
2012. július 1. napjától az alábbi:
a) közreműködés a miniszteri kabinet önálló projektjeinek
szervezési, előkészítési feladataiban, illetve tanácsadói
szolgáltatás nyújtása a projektekkel kapcsolatban; b)
közreműködés a miniszteri kabinet szervezési és
koordinálási feladatait támogató tevékenység ellátásában.

1 540 000

ua.

2012.12.31

Megbízási szerződés
megszüntetése közös
megegyezéssel

Felek a szerződést közös megegyezéssel 2012. október 31-i
hatállyal megszüntették

1 320 000

ua.

2012.10.31

a) közreműködés a minszteri kabinet önálló projektjeinek
szervezési, előkészítési feladataiban, illetve tanácsadói
szolgáltatás nyújtása ezekkel a projektekkel kapcsolatban; b)
adatmigráció végzése a kormanyhivatal.hu weblap
tekintetében; c) közreműködés a miniszteri kabinet
szervezési és koordinálási feladatait támogató tevékenység
ellátásában.

220 000

2011.11.01

2011.12.31

ua.

880 000

ua.

2012.06.30

3 069 208

ua.

2012.12.31

ua.

ua.

ua.

2011.11.29

2012.11.27

Megbízási szerződés
Megbízási szerződés
módosítása

Nagy Szandra

Pontkom Stúdió Kft.

Megbízási szerződés
módosítása

Felek a szerződést közös megegyezéssel akként
módosították, hogy a szerződés alapján ellátandó feladat
2012. május 1. napjától az alábbi:
a) közreműködés a miniszteri kabinet önálló projektjeinek
szervezési, előkészítési feladataiban, illetve tanácsadói
szolgáltatás ezekkel a projektekkel kapcsolatban;
b) a miniszteri protokollfőnök munkájának támogatása;
c) közreműködés a miniszteri kabinet szervezési és
koordinálási feladatait támogató tevékenység ellátásában.
Felek módosították továbbá a díjazásra vonatkozó és egyéb
rendelkezéseket.

Megbízási szerződés
módosítása

Felek a szerződést arra tekintettel módosították közös
megegyezéssel, hogy a szerződés teljesítése során
minősített adat megismerése válhat szükségessé.

Domain igénylési és fenntartási
szerződés

Az E-Judicaltraining.eu domain név regisztrálása a
Minisztérium, mint a domain név tulajdonosa részére, és
annak fenntartása az Igénylőlap és a szerződés
rendelkezéseinek megfelelően a regisztrációt követő 365
napos időtartam alatt.

50. oldal

2 200

Solymosi József Bonifácz

dr. Petrovics Zoltán

Csónaki József

SOL Intézet

Bajczi Attila Tibor

Megbízási és felhasználási
szerződés

Az alábbi feladatok ellátása 2011. szeptember 1. napjától
2011. november 30. napjáig terjedő időtartamban: a) A
Megbízó Hatáselemzési Osztálya által a minisztériumok
körében szervezett hatásvizsgálati alapképzés során történő
felhasználáshoz egészséghatások számításának
módszertana témában a Megbízott elkészít és a Megbízó
rendelkezésére bocsát 2011. október 15. napjáig egy
legfeljebb 3 szerzői ív terjedelmű tanulmányt (a
továbbiakban: tanulmány), b) a Megbízó igénye szerint
személyes konzultáció biztosításával 2011. november 30.
napjáig a Megbízó rendelkezésére áll a tanulmánynak a
Megbízó által tananyaggá történő összeállítása során, c) a
hatásvizsgálati alapképzés keretében a képzésen résztvevők
számára az egészséghatások számításának módszertana
témában előadást tart 2011. szeptember 29-30. napján
három alkalommal, alkalmanként 90 perc időtartamban a
Megbízó által meghatározott helyszíneken.

461 364

2011.09.01

2011.11.30

Megbízási szerződés

Munkajogi szakértői, tanácsadói tevékenység ellátása a
közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló törvény
kodifikációjához kapcsolódóan.

1 350 900

2011.08.31

2011.12.31

Horváth László miniszterelnöki megbízott munkájának
elősegítése érdekében az alábbi feladatok ellátása: a hazai
lovasszakma értékelő vizsgálata, a vizsgálat alapján
szakértői javaslatok megfogalmazása, szükség szerint
nemzetközi kutatómunka végzése szakértői javaslatok
megalapozásához.

3 310 924

2011.11.16

2012.05.31

–

–

2011.10.28

2012.08.10

ua.

ua.

2011.10.01

2011.12.31

Megbízási szerződés
Megbízási szerződés
felbontása

Felek a szerződést felbontották.

–

Megbízási szerződés

Az ÁROP-2011/1.1.8. azonosítási számú, "Stratégiai
irányítás megújítása a központi közigazgatásban" című
projekt keretén belül tanácsadói szolgáltatás nyújtása a
szervezeti kultúraváltás elősegítése érdekében a szerződés
melléklete szerint.

bruttó 7 700 000

Megbízási szerződés
módosítása

Felek a szerződésben alkalmazott fizetési konstrukciót és a
vonatkozó rendelkezéseket módosították közös
megegyezéssel.

ua.

Megbízási szerződés

A Megbízó igénye szerint koordinácis feladatok ellátása a
Veszprém Megyei Levéltár, mint megyei önkormányzati
fenntartásban álló intézmény fenntartói feladatainak
kormányhivatal részére történő átadás-átvétele során.

51. oldal

435 000

Megbízási szerződés

Szakmai tanácsadási szolgáltatás nyújtása a következő
kisebbségpolitikai ügyekkel kapcsolatban: a) a kisebbségi
önkormányzatokkal, a magyarországi nemzeti és etnikai
kisebbségi közösségek politikai, érdek-képviseleti, kulturális
és más szervezeteivel, valamint azok képviselőivel történő
kapcsolattartás során a sajátos kisebbségi igények
felmérése; b) a kisebbségi önkormányzatokkal kapcsolatos
döntések, a nemzeti és etnikai kisebbségek jogaira
vonatkozó jogszabályok, illetve a közjogi
szervezetszabályozó eszközök tervezeteinek előkészítse; c)
a magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségi közösségek,
illetve az azokhoz tartozó személyek állami kitüntetésére tett
kezdeményezések véleményezése.

300 000

2011.11.01

2011.12.31

Jupet Family Szolgáltató Betéti
Társaság

Megbízási és felhasználási
szerződés

Az alábbi feladatok ellátása: a) Tanulmány készítése,
melyben elemzi a zsidó egyházak (Mazsihisz, Emih,
Szimshalom, Ortodox, Bét'olim) hitéletét és közcélú
tevékenységét; b) tényszerű elemzés készítése a
magyarországi antiszemtitzmus valós helyzetéről, illetve a
magyarság-zsidóság kapcsolatáról; c) előadások tartása
egyházi iskolákban, egyházi szervezetekben a "Keresztényzsidó együttélés" témakörében.

300 000

2011.11.01

2011.12.31

Kamarás János

Megbízási szerződés

Tanácsadói tevékenység ellátása a volt egyházi ingatlanok
tulajdoni helyzetének rendezésével kapcsolatosan.

1 560 000

2011.11.01

2011.12.31

Megbízási szerződés

A Megbízó közigazgatási államtitkára részére és igénye
szerint szakértői tevékenység ellátása a Kormány társadalmi,
gazdasági stratégiájának kialakításához kapcsolódóan
biztosított hatásköre gyakorlásának támogatásához, a
felsőoktatási intézményrendszerrel kapcsolatos közigazgatásfejlesztési és stratégiai kérdésekben.

1 300 000

2011.11.04

2015.02.01

Vállalkozási és felhasználási
szerződés

Az egységes és integrált közszolgálati
teljesítménymenedzsment rendszer elvi és módszertani
alapjainak kidolgozása, illetve ezzel kapcsolatos szakmai
támogatás nyújtása.

3 840 000

2011.10.01

2012.02.29

Vállalkozási és felhasználási
szerződés

A munkakör-alapú rendszer kialakításának lehetőségeit és
hatásait vizsgáló modell-kísérlet megvalósításának szakmai
támogatása, illetve a kapcsolódó módszertani anyag
elkészítése.

6 480 000

2011.09.15

2012.09.15

Vállalkozási és felhasználási
szerződés megszüntetése

Felek a szerződést 2012. február 29. napjával közös
megegyezéssel megszüntették és egymással elszámoltak.

3 060 000

ua.

2012.02.29

Karagics és társa Szolgáltató
Betéti Társaság

Bede József
Human Horizont Minőségi,
Fejlesztő és Szolgáltató Korlátolt
Felelősségű Társaság

Human Horizont Minőségi,
Fejlesztő és Szolgáltató Korlátolt
Felelősségű Társaság

52. oldal

Idea Labor Korlátolt Felelősségű
Társaság

Megbízási szerződés

PR szakértői tanácsadás a nemzeti filmipar megújításáért
felelős kormánybiztos (a továbbiakban: kormánybiztos)
feladatainak ellátásához kapcsolódóan, amely az alábbiakat
foglalja magába: - közreműködés a készülő új filmtörvény és
a filmipar megújításával kapcsolatos kommunikációs
stratégia kialakításában, - közreműködés
sajtókommunikációs feladatok (kormánybiztos személyéhez
kötődő sajtótájékoztatók, médiamegjelenések,
háttérbeszélgetések, személyes konzultációk)
szervezésében, - a filmipar megújításával kapcsolatban a
médiában megjelenő hírek, információk figyelése,
összefoglalása a kormánybiztos részére.

53. oldal

1 400 000

2011.10.01

2011.12.31

Pro-genezis Mérnöki Tanácsadó
és Szolgáltató Korlátolt
Felelősségű Társaság

Megbízási szerződés

A szerződés mellékletében meghatározott közbeszerzési
eljárásokkal kapcsolatban az eljárások előkészítése és
lebonyolításának támogatása keretében a szerződésben
meghatározott tanácsadói feladatok ellátása.

bruttó 4 287 500

2011.09.25

A szerződés
mellékletében
meghatározott
közbeszerzési eljárások
eredményeként
létrejövő szerződések
mindegyikének aláírása
napjáig, esetleges
eredménytelen
közbeszerzési eljárás
esetén a közbeszerzési
eljárás eredményéről
(eredménytelenségéről) szóló
tájékoztatónak a
Közbeszerzési Értesítő
Szerkesztősége
részére történő
megküldéséig, illetve
jogorvoslati eljárás
kezdeményezése
esetén a Közbeszerzési
Döntőbizottság jogerős
határozatának
kézhezvételéig terjedő
határozott idő.

Megbízási szerződés
megszüntetése közös
megegyezéssel

Felek a szerződést 2013. május 1. napjával közös
megegyezéssel megszüntették.

bruttó 1 137 500

ua.

2013.05.01

54. oldal

BraunLazar Szolgáltató Korlátolt
Felelősségű Társaság

Hungarofest Nemzeti
Rendezvényszervező Nonprofit
Korlátolt Felelősségű Társaság

Hungarofest Nemzeti
Rendezvényszervező Nonprofit
Korlátolt Felelősségű Társaság

Rubovszky Rita Erzsébet

Megbízási szerződés

Következő feladatok ellátása: a) Szakmai tanácsadás
nyújtása a vallási turizmus fejlesztési stratégiájával
kapcsolatban; b) közreműködés az egyházak és
intézményeik turisztikai fejlesztésének előkészítésében; c) az
egyházi célra felhasználható Európai Uniós források nyomon
követése és az egyházak ezekről történő tájékoztatása,
illetve a forrásokról forrástérkép készítése és a Megbízó
rendelkezésére bocsátása; d) közreműködés a vallási
turizmussal kapcsolatos szakmai hálózatépítésben.

200 000

2011.11.01

2011.12.31

Vállalkozási szerződés

A 2012. február 25. napján tartandó a "Kommunizmus
Áldozatainak Emléknapja" megnevezésű kiemelt fontosságú
rendezvény szervezési, illetve az ehhez kapcsolódó műszaki,
művészeti, logisztikai és biztosítási feladatok előkészítési,
lebonyolítási feladatainak ellátása a szerződés mellékletét
képező feladatleírás szerint.

16 000 000

2011.12.25

2012.02.25

Vállalkozási szerződés

A „Gombold újra! (2)” programsorozat szervezési, illetve az
ehhez kapcsolódó műszaki, művészeti, logisztikai és
biztosítási feladatok előkészítési, lebonyolítási feladatainak
ellátása a szerződés mellékletét képező feladatleírás szerint.

22 230 000

2011.12.25

2012.03.31

Vállalkozási szerződés
módosítása

Felek közös megegyezéssel módosították a végteljesítés
határidejét, részteljesítési határidőket határoztak meg és
ennek megfelelően módosították a fizetési ütemezést.

ua.

2012.04.15

Megbízási szerződés

Szakértőként részvétel az ÁROP-2011/1.1.9. azonosítási
számú, „A társadalmi felzárkózás szakpolitikai eszközeinek
integrált fejlesztése és a területi együttműködések
esélyegyenlőség elvű fejlesztésének modellezése a
közszolgáltatások terén” című projekt keretében tervezett
kulturális programok megvalósításához kapcsolódóan azok
előkészítésében, végrehajtásának és ellenőrzésének
koordinációjában.

2011.11.17

2012.10.31

55. oldal

ua.

2 921 000

NPM Új Közmenedzsment
Tanácsadó és Szolgáltató Betéti
Társaság

Tóth Andrea

Megbízási szerződés

Vállalkozási és felhasználási
szerződés
Vállalkozási és felhasználási
szerződés módosítása

Dippold Ádám

Vállalkozási és felhasználási
szerződés
Vállalkozási és felhasználási
szerződés módosítása

Országos Széchenyi Könyvtár

Letéti szerződés

Ernszt Ügyvédi Iroda
Palásthy és Társai Ügyvédi
Iroda

Dr. Jármy Miklós

a) Tanácsadói képzési szolgáltatás a Common Assessment
Framework (a továbbiakban: CAF) módszertan alapján
történő szervezeti önértékelési folyamat támogatásához az
ÁROP-2011/1.1.10. azonosítási számú, "A jogszabályelőkészítési folyamat racionalizálása" című projekt
önértékelési és munkacsoportja számára a szerződés
mellékletében meghatározottak szerint; b) tanúsítvány
kiállítása a tanácsadói képzés elvégzéséről az önértékelési
csoport állandó tagjai részére; c) rendelkezésre állás a
képzések témakörét érintő kérdések telefonon vagy
elektronikus úton történő megválaszolására.
Hazai és külföldi folyóiratok sajtófigyelésének elvégzése,
egyéb politikai publikációk összefoglalása, politikai
háttéranyagok igény szerinti készítése a közigazgatási és
igazságügyi miniszter számára.
ua.

bruttó 660 000

2011.12.30

2012.04.29

304 000

2011.11.01

2011.12.31

ua.

2012.06.30

2011.11.01

2011.12.31

ua.

2012.06.30

térítésmentes

2011.11.03

2012.01.02

2 000 000

2011.12.01

2012.03.31

bruttó 3 000 000

2011.08.01

2012.05.31

1 216 000

Hazai és külföldi folyóiratok sajtófigyelésének elvégzése,
egyéb politikai publikációk összefoglalása, politikai
háttéranyagok igény szerinti készítése a közigazgatási és
igazságügyi miniszter számára.
ua.
A szerződés mellékletében meghatározott festmények letéti
őrzése.

304 000
1 216 000

Megbízási szerződés

A Collegium Budapest Egyesülettel kapcsolatosan a Megbízó
igénye szerinti jogi tanácsadói, dokumentációs és okirat
szerkesztési tevékenység ellátása, illetve a Megbízó szükség
szerinti képviselete a bíróság és más hatóság előtt.
Jogi tanácsadás nyújtása a polgári nemperes eljárásokra
vonatkozó joggyakorlattal kapcsolatban.

Megbízási szerződés

Horváth László miniszterelnöki megbízott munkájának
elősegítése érdekében az alábbi feladatok ellátása: a) a
lovassporttal, a lóversenyzéssel és lótenyésztésel, valamint
az ezeket érintő oktatással és szakképzéssel összefügő
elemző, értékelő munka, ennek alapján szakértői javaslatok
megfogalmazása; b) kapcsolattartás a lovassport,
lóversenyzés és lótenyésztés szakmai szervezeteivel.

2 604 468

2011.12.01

2012.05.31

Megbízási szerződés
megszüntetése közös
megegyezéssel

Felek a szerződést 2012. március 5. napjával közös
megegyezéssel megszüntették.

1 372 247

ua.

2012.03.05

Megbízási szerződés

56. oldal

Weisz Péter

Megbízási szerződés

dr. Schanda Balázs Tibor

Megbízási szerződés

dr. Bánczi Lea

Megbízási szerződés
Megbízási szerződés
módosítása
Megbízási szerződés
módosítása

Szolgáltatási megállapodás
Magyar Honvédség
Honvédkórház

Megállapodás

Szolgáltatási megállapodás

Semmelweis Egyetem

Abdom Kereskedelmi és
Szolgáltató Korlátolt Felelősségű
Társaság

Közreműködés az egyházfinanszírozási törvénnyel
kapcsolatos szakmai előkészítési munka koordinálásában,
különös tekintettel az egyházi járadék, illetve a
zsidóközösségeket érintő részek újrarendezésével
kapcsolatos feladatok ellátásában.
Szakértői tanácsadás az egyházi kárpótlási folyamat
lezárásával kapcsolatos ügyekben.

3 600 000

2011.12.16

2012.12.15

780 000

2011.11.01

2011.12.31

A határokkal osztott természeti erőforrások fenntartható
használatáért felelős miniszteri biztos részére szakértői
tanácsadás a természeti erőforrások fenntartható
használatával kapcsolatos hazai és nemzetközi gyakorlat
feltérképezésével és magyarországi hasznosításával
kapcsolatban.

1 123 130

2011.12.01

2012.04.06

ua.

1 604 472

ua.

2012.10.06

ua.

2 727 602

ua.

ua.

2011.01.01

Határozatlan

2012. évre bruttó
10 000 000

2012.01.01

2012.12.31

2011. évre bruttó
Az állami vezetők és az államigazgatási szervek
10 000 000. 2012. évtől
köztisztviselői számára biztosított juttatásokról és azok
a Felek a szolgáltatási
feltételeiről szóló 192/2010. (VI.10.) Korm. rendelet 10/A. §
díj éves nagyságát
(1) bekezdése szerinti egészségügyi ellátásra jogosult
évente, a
személyek részére a megállapodás 1. számú mellékletében
megállapodásban
felsorolt ellátások biztosítása a 2. számú mellékletben
foglaltak szerint
felsorolt tartalommal.
határozzák meg.

2011.07.19

Határozatlan

2012. évre bruttó
10 000 000

2012.01.01

2012.12.31

320 000

2011.11.01

2011.12.31

2011. évre bruttó
10 000 000. 2012. évtől
Az állami vezetők és az államigazgatási szervek
a Felek a szolgáltatási
köztisztviselői számára biztosított juttatásokról és azok
díj éves nagyságát
feltételeiről szóló 192/2010. (VI.10.) Korm. rendelet 10/A. §
évente, a
(1) bekezdése szerinti egészségügyi ellátásra jogosult
megállapodásban
személyek részére a megállapodás 1. számú mellékletében
foglaltak szerint
felsorolt egészségügyi szolgáltatások biztosítása.
határozzák meg.
Felek a Szolgáltatási megállapodásban foglaltaknak
megfelelően megállapodnak a 2012. évi szolgáltatási díj
mértékében.

Megállapodás

Felek a Szolgáltatási megállapodásban foglaltaknak
megfelelően megállapodnak a 2012. évi szolgáltatási díj
mértékében.

Megbízási szerződés

Egyházi ingatlanrendezési folyamatok lezárásával
kapcsolatos teendők ellátása; szakmai tanácsadás a
református egyházat érintő ingatlanrendezési kérdésekben;
"Egyházi ingatlanrendezés 20 éve" zárókonferencia szakmai
előkészítésének és lebonyolításának koordinálása.

57. oldal

Dr. Kaszai Balázs egyéni
ügyvéd

Ernst&Young Könyvvizsgáló Kft.

ÓBUDA-ÚJLAK
Beruházásszervező és
Fővállalkozó Zrt.

Óbuda Építész Stúdió Korlátolt
Felelősségű Társaság

Megbízási szerződés

Ingatlanrendezési határozatok jogszerűségének előzetes
vizsgálata, ingatlanrendezési perekben jogi tanácsadás,
ingatlanrendezési perekben szükség szerint perbeli
képviselet ellátása.

bruttó 1 500 000

2011.11.01

2011.12.31

Megbízási és felhasználási
szerződés

a) az átláthatóság és prudens működés növeléséhez
szükséges feltételek megteremtésére tett javaslatokkal,
illetve a szükséges erőforrások megtervezésével elemzést és
beavatkozási javaslatot készít az integritás tekintetében a
Megbízó szervezetére és működésére vonatkozóan; b)
nemzetközi példák, tapasztalatok és elemések alapján
tanácsadás nyújtásával segíti a Megbízó antikorrupcióval
kapcsolatos álláspontjának kialakítását, valamint elkészíti az
erre vonatkozó kormányhatározat szöveges véleményezését;
c) tanácsot ad az antikorrupciós szempontok jogszabályelőkészítés folyamatába való beépítésével kapcsolatban,
illetve segédletet készít a szempontrendszer érvényre
juttatása céljából.

bruttó 8 593 750

2011.12.30

2012.02.20

Megbízási szerződés

A Ferencvárosi Torna Club új labdarúgó stadionjának
felépítése projekthez kapcsolódóan a tervezési és
beruházási programmal összefüggő mérnöki tanácsadás,
amely magában foglalja a beruházási folyamat tartalmának
vizsgálatát, mérföldkövek és kritikus kérdések feltárását.

4 800 000

2011.11.01

2011.12.31

Megbízási szerződés

Mérnöki tanácsadás a Nemzeti Közszolgálati Egyetem
elhelyezése a Ludovika Campusban projekthez
kapcsolódóan. Megbízott feladatai: tervezési koncepció
vizsgálatával, a tervezési program kidolgozásával, szakmai
alátámasztásával és a szabályozási terv szakmai
megalapozásával összefüggő tevékenységek, amelyek
ellátása magában foglalja a beruházási folyamat tartalmának
vizsgálatát, mérföldkövek és kritikus kérdések feltárását.

6 320 000

2011.11.01

2011.12.31

58. oldal

Ormai és Társai CMS Cameron
MCKenna LLP Ügyvédi Iroda

Kovács A. Tamás Ügyvédi Iroda

Ernst&Young Könyvvizsgáló Kft.

Megbízási szerződés

Az egyes kiemelt jelentőségű budapesti beruházásokért
felelős kormánybiztos feladatkörének ellátásához jogi
tanácsadás nyújtása, amely keretében az alábbi feladatokat
látja el: a) a Megbízó által meghatározott beruházás
státuszának, előkészítettsége jogi feltételeinek és
következményeinek vizsgálata; b) a beruházási program
vonatkozásainak kidolgozása; c) a beruházások
megvalósítása során a Megbízónál felmerülő egyes jogi
feladatok ellátása; d) a szükséges kormányzati,
közigazgatási döntések, intézkedések előkészítésében való
közreműködés; e) a Megbízó által meghatározott beruházás
előkészítéséhez és megvalósításához szükséges döntéselőkészítési tevékenységen belül a szükséges kormány
előterjesztések előkészítésében való közreműködés.

3 200 000

2011.11.01

2011.12.31

Megbízási szerződés

Az e-közigazgatásért felelős helyettes államtitkár
feladatkörébe tartozó jogszabálytervezetek, így különösen a
közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános
szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény és egyes
kapcsolódó törvények, valamint a miniszteri hatósági
hatáskörök felülvizsgálatával összefüggő egyes törvények
módosításáról szóló T/4855. számú törvényjavaslat
végrehajtási rendeleteinek 2012. április 1-jei hatályba
lépéséhez szükséges szakmai előkészítéshez kapcsolódó
jogi tanácsadás, amely különösen az alábbi feladatokat
foglalja magában: - közreműködés kodifikációs feladatok
ellátásában, továbbá koncepció-tervek kidolgozásával
összefüggésben, - jogszabály- és koncepciótervezetek jogi
vizsgálata, véleményezése, - egyéb okiratok jogi
véleményezése, - személyes konzultáció, tanácsadói
részvétel bel- és külföldi partnerekkel folytatott tárgyalásokon
a Megbízó igénye szerint.

6 000 000

2011.12.01

2012.04.30

Megbízási szerződés

A Scarborough Csoport az FTC Labdarúgó Zrt. és az Albert
Stadion megvásárlásával és működtetésével kapcsolatos
ráfordításainak vizsgálata, a feltárt tényekről jelentés
készítése a szerződésben foglaltak szerint.

2 450 000

2011.12.01

2011.12.31

59. oldal

Gerzson Éva

SOLBUS Design Művészeti és
Tervezői Betéti Társaság

Közép- és Kelet-európai
Történelem és Társadalom
Kutatásért Közalapítvány

Megbízási szerződés

A Magyar Állami Operaház irányításáért felelős
kormánybiztos (a továbbiakban: kormánybiztos)
tevékenységéhez kapcsolódóan az alábbi feladatok ellátása:
a) közreműködés a fővárosi zenei intézményekkel való
kapcsolattartásban, az intézményekkel való
együttműködéssel kapcsolatos feladatok ellátásában; b)
közreműködés az országban működő zenei intézményekkel
való kapcsolatfelvételben és kapcsolattatásban; c)
közreműködés az alap-, közép- és felsőfokú zenei
képzésben oktató tanárok szervezeteivel való
kapcsolatfelvételben és kapcsolattartásban; d) részvétel a
zenei képzés erősítését ösztönző programok
kidolgozásában; e) a magyar zenekultúra fejlesztésének
érdekében javaslattétel a Magyar Állami Operaház és az
Erkel Színház szélesebb rétegek számára való
„megnyitásának” lehetőségeire; f) javaslattétel zenekincsünk
szélesebb körben való népszerűsítésére, az igénybe vehető
kreatív módszerekre, figyelembe véve a legmodernebb
kommunikációs csatornák bevonásának lehetőségét is; g) a
kormánybiztos számára az e) – f) pontban meghatározott
célokkal összefüggő események és információk összegzése
kormánybiztos igénye szerint.

3 500 000

2011.11.01

2012.05.31

Vállalkozási és felhasználási
szerződés

A Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégia (2011-2020)
nyomdai kiadásához (a továbbiakban: kiadvány) grafikai
arculatának megtervezése, grafikai embléma tervezése; a
kiadvány grafikai tervezezése, tördelése; a Nemzeti
Társadalmi Felzárkózási Stratégia (2011-2020) CD-n
rögzített változatához CD borító és korong grafikai
megtervezése; továbbá kapcsolódó nyomdai előkészítési
feladatok.

891 750

2011.12.05

2011.12.15

Megbízási szerződés

A 2011. december 13. napján megrendezésre kerülő, a
lengyel hadiállapot bevezetésének 30. évfordulója alkalmából
a „Lengyel – Magyar Együttműködés 2011” programsorozat
keretében a Megbízó által szervezett konferencia
előkészítéséhez kapcsolódóan szakértői tanácsadás
keretében javaslattétel a konferencia szakmai programjának
kidolgozására, összeállítására, az előadás tematikájára, az
előadást tartó személyekre.

850 000

2011.12.01

2011.12.12

60. oldal

Colliers Magyarország
Nemzetközi Ingatlanközvetítő
Kft.

Megbízási szerződés

Szolgáltatási
keretmegállapodás

OTP Pénztárszolgáltató Zrt.

Budapesti Corvinus Egyetem
Üvegman Korlátolt Felelősségű
Társaság

Contrust Üzleti Tanácsadó Kft.

Az úgynevezett „Ferencvárosi Torna Club stadion” alatti
(Budapest, IX. kerület 38293/75 hrsz. alatt nyilvántartott,
természetben 1091 Budapest, Üllői út 129. és 1097
Budapest, Könyves Kálmán körút 34-36. szám) földterület,
mint fejlesztési telekingatlan értékbecslése.

2 320 000

2011.12.01

2011.12.31

OTP Széchenyi Pihenőkártya, illetve elektronikus utalvány
szolgáltatás megrendelése.

A Megrendelő által
vásárolt elektronikus
utalványok
névértékének
megfelelően alakul.

2011.12.30

2012.02.29

Szolgáltatási
keretmegállapodás módosítása

ua.

ua.

ua.

Határozatlan

Szolgáltatási
keretmegállapodás módosítása

Felek a szerződést közös megegyezéssel módosították
különösen az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény
módosítására tekintettel.

ua.

ua.

ua.

térítésmentes

2011.11.17

A felhasználási
engedély a teljes
védelmi időre szól.

1 000 000

2011.12.05

2011.12.08

bruttó 1 270 000

2012.01.02

2012.01.15

Vállalkozási szerződés

A KIM, mint jogosult a Magyary Zoltán Közigazgatásfejlesztési Program 2011. évi kiadására vonatkozóan
felhasználási engedélyt ad a Felhasználónak a szerződésben
rögzített tartalommal.
11 db festmény és 1 db nyomat keretezése, 2 db festmény
vakrámázása.

Vállalkozási és felhasználási
szerződés

A Nemzeti Stratégiai Referenciakeret hatékonyabb
felhasználására szóló javaslat kidolgozása, amely
figyelemmel kell, hogy legyen a források
felhasználhatóságának minden területére, különösen a 2009.
év, 2010. év és a 2011. év eljárásendjének változásaira, a
projektgazdák tapasztalataira, illetve a Közreműködő
Szervezetek és a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
működésében tapasztalható problémákra. Ezt követően
pedig javaslat kidolgozása az azonosított problémák
megoldására, elsősorban a jelenleg hatályos eljárásrend
átdolgozására.

Felhasználási szerződés

61. oldal

ECOSTAT Kormányzati
Hatásvizsgálati Központ

SIGNAL Biztosító Zártkörűen
Működő Részvénytársaság

Komunáldata Számítástechnikai
Fejlesztő és Szolgáltató Kft.

Megbízási és felhasználási
szerződés

Biztosítási szerződés
Biztosítási szerződés
módosítása

Vállalkozási és felhasználási
szerződés

Szakmai tanácsadás az alábbi témakörökben: a) Kutatási és
Technológiai Innovációs Alap terhére, valamint a
Gazdaságfejlesztési Operatív Program 1-es prioritása
keretében kiírt kutatás-fejlesztés és innováció (a
továbbiakban: K+F+I) témájú pályázatok gazdasági
hasznosulása, b) az innovációs járulék leírhatóságának
megszüntetéséből adódóan várható hatások a K+F+I
aktivitásra és a gazdaságra, c) Magyarország abszorpciós
képessége az innovációs források területén – magyar
részvétel az Európai Unió K+F+I programjaiban (kutatási
keretprogramok: a CIP, az EUREKA és a COST). Továbbá a
tanácsadás eredményeinek összefoglalása az a) -c)
témakörökben három tanulmányban.

19 200 000

2011.12.15

2012.06.30

A szerződésben meghatározott biztosítási események
évente bruttó
bekövetkezése esetén a KIM által az EKOP-1.1.1.
191 570
azonosítási számú kiemelt projekt keretében beszerzett, a
a szerződés teljes
szerződés 2. sz. mellékletében felsorolt hardver eszközökben időtartamára összesen
közvetlenül bekövetkezett károk megtérítése biztosítási díj
bruttó
ellenében.
957 850

2011.12.31

2016.12.31

ua.

2018.05.27

2011.12.01

2012.05.31

ua.

1 339 335

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

62. oldal

900 000

dr. Farkas Bede Katalin

Harsági Éva

Pénzjegynyomda Zrt.

Magyar Nemzeti Galéria

A Megbízott a Kormányzati Kommunikációért Felelős
Államtitkár részére és igénye szerint szakértői tanácsadási
tevékenységet lát el az Európai Unió tagországai felé
irányuló nemzetközi kommunikációhoz kapcsolódó feladatok
ellátásának segítése céljából. Ennek keretében hetente
három alkalommal személyes konzultáció során szakértői
tanácsadást végez az Európai Unió tagországai felé
aktuálpolitikai tárgyú idegen nyelvű kommunikáció
megfelelőségének kialakításában, valamint az anyanyelvi és
az idegen nyelven történő kommunikációs stílus
megfeleltetésének tárgyában.

4 375 000

2011.12.01

2012.05.31

ua.

1 458 000

ua.

2012.01.31

Megbízási szerződés

A Megbízott a Kormányzati Kommunikációért Felelős
Államtitkár részére és igénye szerint szakértői tanácsadási
tevékenységet lát el az Európai Unió tagországai felé
irányuló nemzetközi kommunikációhoz kapcsolódó feladatok
ellátásának segítése céljából. Ennek keretében hetente
három alkalommal személyes konzultáció során szakértői
tanácsadást végez az Európai Unió tagországai felé
aktuálpolitikai tárgyú idegen nyelvű kommunikáció
megfelelőségének kialakításában, valamint az anyanyelvi és
az idegen nyelven történő kommunikációs stílus
megfeleltetésének tárgyában.

2 916 000

2011.12.30

2012.05.31

Vállalkozási és felhasználási
szerződés

a) A szerződés mellékletét képező technológiai és
okmányvédelmi rendszerterv, valamint kivitelezési
követelmények alapján, a jelenlegi igazságügyi szakértői
igazolvány adattartalom-elrendezésével azonos felépítésű,
az igazságügyi szakértői igazolványról szóló 19/2006. (IV.
28.) IM rendeletben meghatározottaknak megfelelő,
sorszámozott biankó igazságügyi szakértői igazolvány (a
továbbiakban: igazolvány) grafikai tervének elkészítése; b) a
grafikai terv Nemzetbiztonsági Szakszolgálat Szakértői
Intézet által történő engedélyeztetése; c) 2200 db igazolvány
legyártása; d) az igazolványok őrzése, illetve leszállítása a
Megrendelő igénye szerint.

426 800

2011.12.28

2013.12.28

Haszonkölcsön szerződés

A szerződés mellékletében meghatározott festményeknek a
Magyar Nemzeti Galéria, mint Kölcsönvevő részére történő
rendelkezésre bocsátása abból a célból, hogy a Kölcsönvevő
a festmények bemutatásával 2012. január 2. napjától 2012.
augusztus 30. napjáig terjedő időtartamban kiállítást
rendezzen "Hősök, királyok, szentek" címmel.

térítésmentes

2011.12.13

2012.08.30

Megbízási szerződés
Megbízási szerződés
módosítása

63. oldal

RÁCIÓ-PANNON Szolgáltató
Betéti Társaság

Kósa Antal

Nemzeti Infokommunikációs
Szolgáltató Zártkörűen Működő
Részvénytársaság

Megbízási szerződés

A Megbízó igénye szerint az állam által alapított egyes
szervezetek vagyonának felkutatása témakörben levéltári
kutatómunka végzése, ennek keretében forrásanyagok
feltárása, összegyűjtése.

bruttó 3 000 000

2011.10.01

2012.05.31

Megbízási szerződés

Szakértői tanácsadás keretében közreműködik és támogatja
az egyes kiemelt jelentőségű budapesti beruházásokért
felelős kormánybiztost kommunikációs és médiával
kapcsolatos tevékenységében.

100 000

2011.11.01

2011.12.31

Megállapodás

100 Mbps-os (75Mbps + 25Mbps) bérelt vonali Internet
szolgáltatás biztosítása (SG050165 illetve SG050166 ÁK
számokon) a KIM 1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor
11/b. szám alatti telephelyén a 3. emelet 31. helységben, 1
darab Cisco 881 és 1 darab Cisco 1941 routerek
bérbeadásával a 2011. május 1. – 2011. december 31.
közötti időszakra, valamint a Megállapodás 1. számú
mellékletében feltüntetett, az IBM Lotus Domino iratkezelő
rendszer tanúsítvány 2011. október 1-jétől 2012. december
31-ig történő meghosszabbításához szükséges licencek, és a
hozzá kapcsolódó szolgáltatások biztosítása.

7 148 300

2011.05.31

2012.12.31

* Természetes személyeknél az összeg bruttóban értendő.

64. oldal

