
A szerződés típusa A szerződéses partner megnevezése A szerződés tárgya A szerződés időtartama

A szerződés értéke (nettó) Ft (bruttó 

jelezve, ahol a nettó nem 

értelmezhetó)

Megbízási szerződés AGON Bt.

tárgyalásos közbeszerzési eljárásban a Bíráló Bizottság munkájában a közbeszerzés tárgya szerinti

szakértelemmel rendelkező tagként történő részvétel, továbbá a szerződés teljesítése során – szakmai

tanácsadás nyújtásával – működjön közre az eseti megrendelések összeállításában és a teljesítés nyomon

követésében, ellenőrzésében, valamint a Miniszterelnökség kulturális, művészeti programjai tartalmának

összeállításában nyújtson szakértői háttértámogatást

2013.02.01.-2013.12.31. 5.302.000

Megbízási szerződés Angyal Eleonóra szakértői tanácsadás keretében közreműködés a XI. Országos Kegyeleti Konferencia megszervezésében 2012.08.01.-2012.11.30. bruttó 1.125.000

Megbízási szerződés Ariant Public Affaires Kft.

szakértői tanácsadás keretében a Rubik Kocka Ház kiállítási központ létrehozásával kapcsolatos stakeholder

attitűd/véleménykutatás és elemzés, háttér-információs anyagok összeállítása angol és magyar nyelven;

közreműködés a "kulturális nagykövetek" kiválasztásában

2012.10.01.-2012.11.30. (megszűnt: 

2012.10.01.)
7.900.000

Megbízási szerződés Baktai Erik
2013. március 11-én, Norbert Lammert-tel, a Német Szövetségi Közgyűlés elnökével folytatott megbeszélésen

tolmácsolási tevékenység ellátása
2013.03.11.-2013.03.30. bruttó 90.425

Megbízási szerződés Balogh Gábor
szakértői tanácsadás keretében javaslattétel a miniszterelnök részére a sporttal kapcsolatos koncepciókra,

programokra
2012.06.30.-2013.05.31. bruttó 8.974.560

Megbízási szerződés Balogh Gábor
szakértői tanácsadás keretében javaslatot tesz a miniszterelnök részére a sporttal kapcsolatos koncepciókra,

programokra, közreműködik az érintett miniszterek sporttal kapcsolatos tevékenységének összehangolásában
2013. 06. 01. -2014. 05. 31. bruttó 8.974.560

Megbízási és felhasználási 

szerződés
Barnác Tamás

programozási szolgáltatások nyújtása a www.kormany.hu weboldalhoz és az ahhoz tartozó micro és macro site-

okhoz kapcsolódóan
2012.09.15.-2012.12.31. 424.000

Megbízási és felhasználási 

szerződés
Barnác Tamás

a www.kormany.hu weboldalhoz és az ahhoz tartozó micro és macro site-okhoz kapcsolódó internetes

alkalmazások fejlesztésével kapcsolatos tanácsadási szolgáltatások
2013.01.01.-2013.03.15. bruttó 298.000

Megbízási szerződés Benkő László Gábor szakértői gazdasági-humánpolitikai tanácsadást nyújt a Miniszterelnökséget vezető államtitkár részére 2013. 05. 01. - 2013. 12. 31. bruttó 6.259.200

Megbízási szerződés
BDO Magyarország Hotel és Ingatlan 

Szolgáltató Korlátolt Felelősségű 

a Miniszterelnökség által a Budapest, II. kerület Művész u. 6. szám alatti ingatlanban szervezett

rendezvényekhez kapcsolódóan beszerzési és biztonsági tanácsadás
2012.05.01.-2012.12.31. 4.000.000

Megbízási szerződés Békés Márton
szakmai tanácsadóként a Rubik Kocka Ház kiállítási központ projekt nemzetközi előkészítéséhez kapcsolódó

feladatokat lát el, egyeztetéseken vesz részt, összefoglaló dokumentációt készít
2012.10.31.-2012.11.12. költségtérítés

Megbízási szerződés Berczi Ügyvédi Iroda

Megbízó részére és igénye szerint részletes megvalósíthatósági tanulmányt készítése a 2014-2020 közötti

európai uniós fejlesztési források felhasználására vonatkozó egységes eljárásrend(ek) és működési szabályok

vonatkozásában 

2013. 08. 30-2013. 09. 15. 10.000.000

Megbízási szerződés Bereczkei Dávid Miklós
– szakértői tanácsadás keretében – közreműködik a Miniszterelnökség fejlesztéspolitikai feladatainak

ellátásában, külsős szakértőként segíti a Fejlesztési Iroda tevékenységét
2012.08.01.-2012.09.16. bruttó 306.700

Megbízási szerződés Biczi és Tuzson Ügyvédi Iroda jogi képviselet ellátása közérdekű adat kiadása iránti perben 2013. 08. 01. - 2014. 04. 30. 18.000,- Ft/óra, legfeljebb 810.000

Megbízási szerződés Bodonyi Andrea

Közreműködik a 2015. évi Milánói Világkiállításon (a továbbiakban: Világkiállítás) való magyar részvétel kulturális

és kultur-diplomáciai szempontú előkészítésében, és ennek keretében részt vesz a Magyarország Világkiállításon

való részvételét hivatalosan és ünnepélyesen deklaráló, Magyarország és az EXPO 2015 S.p.A. között kötendő

megállapodás aláírása alkalmából rendezett ceremónián 2013. június 13-án Milánóban.

2013. június 12. és 2013. június 14. költségtérítés

Megbízási szerződés Bőhm Viktor Zsolt
a Rubik kocka motívuma és gondolatisága által ihletett kiállítási központ létrehozásának előkészítésével

összefüggésben megszervezendő egyeztetéseken való részvétel
2012. 12. 11. - 2012. 12. 16. költségtérítés

Megbízási szerződés Böröcz László
szakétői tanácsadás keretében jogalkotással, törvénykezéssel kapcsolatos szakpolitikai elemzések, javaslatok,

állásfoglalásokat készítése
2012. 06. 15. - 2014. 05. 31. 8.765.714

Megbízási szerződés Böszörményi-Nagy Gergely
szakmai tanácsadóként a Rubik Kocka Ház kiállítási központ projekt nemzetközi előkészítéséhez kapcsolódó

feladatokat lát el, egyeztetéseken vesz részt, összefoglaló dokumentációt készít
2012.10.31.-2012.11.12. költségtérítés

Megbízási szerződés Böszörményi-Nagy Gergely
a Rubik kocka motívuma és gondolatisága által ihletett kiállítási központ létrehozásának előkészítésével

összefüggésben megszervezendő egyeztetéseken való részvétel
2012. 12. 11. - 2012. 12. 17. költségtérítés

A Miniszterelnökség beszerzésre, beruházásra, szolgáltatás megrendelésre vonatkozó 2013. évi szerződéseinek adatai a 2013. szeptember 26-ai állapotnak megfelelően



Megbízási szerződés B-Projekt Bt.
szakértői tanácsadás keretében az FTC új labdarúgó stadion tervezésének felügyeletét a kiviteli tervezés

időszaka alatt a kiviteli tervek ellenőrzése tekintetében
2012.09.01.-2013.01.15. 7.170.000

Megbízási szerződés Buczkó Ügyvédi Iroda

jogi szolgáltatás keretében erre vonatkozó írásban tett megbízói igény esetén ellátja a Megbízó-, illetve a

Megbízóval munkavégzésre irányuló jogviszonyban (pl. kormánytisztviselői jogviszony, munkajogviszony stb.)

álló személyek jogi képviseletét az Ügyvédi Törvényben foglaltak szerint, az általuk indított, vagy indítandó-,

illetve a velük szemben ilyen minőségükben indított ún. személyiségvédelmi (pl. sajtóhelyreigazítási eljárás,

jóhírnév megsértése iránti perek stb.) ügyekben.

2013. május 15.-2014. június 30. 19.600.000

Megbízási szerződés CALPE Bt. szakértői tanácsadás keretében közreműködés a kormányfői levelezésben 2012.06.01.-2013.05.31. 8.250.000

Megbízási szerződés CALPE Bt.

személyes tanácsadás keretében közreműködik a miniszterelnök levelezésében, így különösen a miniszterelnök

részére címzett hivatalos levelek irodalmi igényű megválaszolásában, továbbá a miniszterelnök programjaihoz

kapcsolódó protokoll tanácsadói feladatokat lát el

2013. 06. 01. - 2014. 05. 31. 8.250.000

Megbízási szerződés Czigányné Benedek Borbála
szakétői tanácsadás keretében közreműködés a társadalmi felzárkóztatás, társadalmi konfliktusok kezelése, ezek

megoldására szolgáló jelen és jövőbeli stratégiák kidolgozása témakörökben
2012.10.01.-2013.05.31. bruttó 2.700.000

Megbízási szerződés Csizmadia Ibolya Anna

külpolitikai tárgyú szakmai tanácsadást nyújt a külügyi helyettes államtitkár részére, továbbá részére

háttéranyagokat állít össze, valamint tanulmányokat, helyzetfelmérést is tartalmazó összehasonlító elemzéseket

készít, a jövőbe mutató fejlesztési irányok kijelölését célzó javaslatokat fogalmaz meg, a hozzá intézett

megkeresések tárgyában állásfoglalásokat ad a miniszterelnök külpolitikai stratégiájának kialakításával

összefüggésben.

2013. 09 16. - 2014. 05. 31. bruttó 4.532.143

Megbízási szerződés Csónaki József
szakértői tanácsadás keretében, a Kincsem Nemzeti Lovas Program végrehajtása érdekében a lovas-ágazati

vagyonkataszter tekintetében szakmai javaslatot készít, szakértői véleményeket fogalmaz meg
2012.11.11.-2012.12.31. 633.855

Megbízási szerződés Darcsi Orsolya
Szőcs Géza miniszterelnöki főtanácsadói tevékenységével összefüggésben a Megbízó által meghatározott körben

szakmai forrásgyűjtő- és kutatótevékenységet folytat

2013.01.01.-2014.05.31. (megszűnt: 

2013. 07. 31.)
bruttó 4.080.000

Megbízási szerződés "Ész-Ker" Kft. hivatalos közbeszerzési tanácsadói tevékenység ellátása 2012.09.01.-2012.12.31. 1.160.000

Megbízási szerződés "Ész-Ker" Kft. hivatalos közbeszerzési tanácsadói tevékenység ellátása
2013.01.01.-2013.12.31.                      

megszűnt: 2013. 04. 30.
18.000.000

Megbízási szerződés "Ész-Ker" Kft. hivatalos közbeszerzési tanácsadói tevékenység ellátása 2013. 05. 07. - 2013. 12. 31. 29.700.000

Megbízási szerződés EuroAtlantic Solutions Kft.

szakértői tanácsadás keretében a Rubik Kocka Ház kiállítási központ létrehozásával kapcsolatos stakeholder

attitűd/véleménykutatás és elemzés, háttér-információs anyagok összeállítása angol és magyar nyelven;

közreműködés a "kulturális nagykövetek" kiválasztásában

2012.10.01.-2012.12.31. 7.900.000

Megbízási szerződés Exner Netta
szakértői tanácsadás keretében, a Kincsem Nemzeti Lovas Program végrehajtása érdekében a lovas-ágazati

egységes vagyongazdálkodással összefüggésben szakmai javaslatot készít, szakértői véleményeket fogalmaz meg
2012.11.11.-2012.12.31. 716.700

Megbízási szerződés Fekete Zsolt Béla
– szakértői tanácsadás keretében – közreműködik a Miniszterelnökség fejlesztéspolitikai feladatainak

ellátásában, külsős szakértőként segíti a Fejlesztési Iroda tevékenységét
2012.08.01.-2012.09.16. bruttó 306.700

Megbízási szerződés
Félegyházy-Megyesy Jenő József 

(Dr.)

tanácsadás és analízis a következő külkapcsolati kérdésekben: nyugati magyarság, NGO/jótékonysági

szerevezetek nemzetközi kapcsolatai és működései, észak-amerikai kapcsolatok és ezekre vonatkozó kérdések
2012.06.01.-2013.05.31. bruttó 11.966.040 és költségtérítés

Megbízási szerződés Dr. Fellegi Tamás László

az Amerikai Egyesült Államokban 2012-ben megtartandó elnökválasztáson megfigyelőként való részvétel és

Magyarország Kormánya képviseletében a kormányprogramban megjelölt fejlesztési célkitűzések érdekében

történő eljárás

2012.11.03.-2012.11.10. költségtérítés

Megbízási szerződés Dr. Fellegi Tamás László

a Miniszterelnök 2013. január 17-én kelt ME-JHSZ/H/29 (2013) ik. sz. és 2013. február 15-én kelt ME-JHSZ/H/29-2

(2013) ikt. Sz. alatt módosított megbízólevelében foglaltaknak megfelelően ellátja az Amerikai Egyesült

Államokban létrehozandó alapítványi (public charity) státusszal bíró gazdasági társaság jogi, pénzügyi és

szervezeti előkészítéséhez kapcsolódó feladatokat

2013.02.01.-2013.09.30. bruttó 17.200.000

Megbízási szerződés Dr. Fellegi Tamás László
az Amerikai Egyesült Államokban létrehozandó alapítványi (public charity) státusszal bíró gazdasági társaság jogi,

pénzügyi és szervezeti előkészítéséhez kapcsolódó feladatok ellátása 
2013.01.11.-2013.01.19. bruttó 1.445.000

Megbízási szerződés Dr. Fellegi Tamás László
a Rubik kocka motívuma és gondolatisága által ihletett kiállítási központ létrehozásának előkészítésével

összefüggésben megszervezendő egyeztetéseken való részvétel
2012. 12. 11. - 2012. 12. 15. költségtérítés

Megbízási szerződés Futó Barnabás ügyvéd (dr.) perképviselet ellátása 2012.02.09. - a per jogerős befejezése 800.000



Megbízási szerződés GATE OPEN Kft.
személyes tanácsadás keretében közreműködik a Miniszterelnökséget vezető államtitkár társadalompolitikai és

médiapolitikai tevékenységében
2012.10.01.-2013.12.31. 5.700.000

Megbízási szerződés GM Works Szolgáltató Bt.

a Rubik kocka ihlette Kiállítási Központ tartalmi, kulturális és tudományos koncepciója kidolgozása, továbbá az

egyes kiemelt budapesti beruházásokért felelős budapesti beruházásokért felelős kormánybiztoshoz kapcsolódó

személyes szakértői tanácsadói szolgáltatások nyújtása

2013.02.11.-2013.02.15. 3.000.000

Megbízási szerződés Gméling Ferenc
közreműködés a Miniszterelnöki Protokoll Főosztály által szervezendő nagy volumenű nemzetközi rendezvények

általános logisztikai és a díszétkeztetések protokolláris előírásoknak megfelelő előkészítésében
2013.02.01.-2013.07.31. bruttó 1.135.500

Megbízási szerződés Gótikus Ház Kft.

A nemzetközi kommunikációhoz kapcsolódó feladatok ellátásának segítése céljából szakértői tanácsadói

tevékenységet lát el a kormányzati kommunikációért felelős államtitkár részére és igénye szerint, amelynek

keretében a feladata, hogy a nemzetközi médiára irányuló célzott adatgyűjtés eredménye alapján adjon

iránymutatást azon tényszerű adatok, megbízható információk tekintetében, amelyre alapozva a nemzetközi

közvélemény megalapozott tájékoztatást kaphat a magyar kormányzati munkáról.

2012.03.01.-2012.12.31 1.500.000

Megbízási szerződés Grüll Péter

Közreműködik a 2015. évi Milánói Világkiállításon (a továbbiakban: Világkiállítás) való magyar részvétel kulturális

és kultur-diplomáciai szempontú előkészítésében, és ennek keretében részt vesz a Magyarország Világkiállításon

való részvételét hivatalosan és ünnepélyesen deklaráló, Magyarország és az EXPO 2015 S.p.A. között kötendő

megállapodás aláírása alkalmából rendezett ceremónián 2013. június 13-án Milánóban.

2013. 06. 13. és 2013. 06. 14. költségtérítés

Megbízási szerződés Hajdu Ügyvédi Iroda
ellátja az ügyvédekről szóló 1998. évi XI. törvény 5. § (1) bekezdésében és (3) bekezdés h) pontjában foglalt

feladatokat
2012. 11. 01. - 2014. 05 31. 26.600.000

Megbízási szerződés Hantosi Bálint közbeszerzési eljárásban külső szakértőként történő részvétel 2012.11.09.-az eljárás befejezéséig bruttó 50.000

Megbízási szerződés Hegedűs Zsuzsanna Gabriella
tanácsadás a társadalmi felzárkóztatás, társadalmi konfliktusok kezelése, ezek megoldására szolgáló jelen és

jövőbeli stratégiák kidolgozása témakörökben
2012.06.01.-2013.05.31. bruttó 11.966.040 és költségtérítés

Megbízási szerződés Heltai Péter András

Közreműködik a 2015. évi Milánói Világkiállításon (a továbbiakban: Világkiállítás) való magyar részvétel kulturális

és kultur-diplomáciai szempontú előkészítésében, és ennek keretében részt vesz a Magyarország Világkiállításon

való részvételét hivatalosan és ünnepélyesen deklaráló, Magyarország és az EXPO 2015 S.p.A. között kötendő

megállapodás aláírása alkalmából rendezett ceremónián 2013. június 13-án Milánóban.

2013. 06. 13. és 2013. 06. 14. költségtérítés

Megbízási szerződés HUMÁN FAKTOR Kft.
foglalkozások tartása a Miniszterelnökség vezetői részére személyiségfejlesztés, továbbá személyi és szervezeti

hatékonyság-fejlesztés témakörökben
2012.12.01.-2013.12.31. 6.500.000

Megbízási szerződés HUMAN TELEX Consulting Kft.
a Rubik Kocka Ház - Kiállító Központ létrehozásával kapcsolatosan workshop-moderációs szakértői tanácsadási

tevékenység
2012.09.01.-2013. 02. 28. 3.600.000

Megbízási szerződés HUMAN TELEX Consulting Kft.
a Rubik Kocka Ház - Kiállító Központ létrehozásával kapcsolatosan workshop-moderációs szakértői tanácsadási

tevékenység
2013. 03. 01. napjától 2013. 04. 10. 1.200.000

Megbízási szerződés HUNGARUS Bt.

szakértői tanácsadás keretében közreműködik a Rubik Kocka Ház Kiállító Központ elnevezésű projektben, ennek

keretében a projekthez kapcsolódóan előkészíti és megszerkeszti a tervezett kiállítással kapcsolatos tudományos

szakértelmet kívánó tudománytörténeti háttéranyagokat, illetőleg előkészíti és elvégzi a Rubik Kocka Ház Kiállító

Központ koncepcióhoz igényelt szükséges tudományos háttérmunkát

2012.11.01.-2012.12.31. 840.000

Megbízási szerződés Jakab Levente Béla

személyes tanácsadás keretében háttéranyagokat készít a zsidó közösségek érdekképviseletének ellátására

hivatott szervezetek képviselőivel történő tárgyalásokhoz, közreműködik a kormányzati érdekek és a Magyar

Holokauszt - 2014 Emlékbizottság munkájának összehangolásában, valamint a Magyar Holokauszt - 2014

Emlékbizottság szakmai munkájának politikai koordinációjával kapcsolatos feladatok ellátásában

2013.01.28.-2014.05.31. bruttó 3.464.194

Megbízási szerződés Juhász Júlia Dóra (dr.)

az egyes kormányzati döntések végrehajtásának koordinációjáért felelős helyettes államtitkár részére az általa

végzett tevékenységgel összefüggésben és a Megbízó által meghatározott körben jogi támogatást nyújt,

amelynek keretében jog-, állam- és politikatudományi kutatótevékenységet folytat, háttéranyagokat,

elemzéseket készít, továbbá jogi és politikatudományi állásfoglalásokat ad

2013. 03. 18. - 2014. 05. 31. (megszűnt: 

2013. 03. 31.)
bruttó 4.777.000



Megbízási szerződés Dr. Kallai Árpád

személyes tanácsadás keretében az egészségügyi szakterületen közreműködik a szakmapolitikai stratégiák

kidolgozásában, aszakpolitikai állásfoglalások elkészítése tekintetében és a szakpolitikai kormányelőterjesztések

előkészítésében külső szakértőként közreműködik, véleményt nyilvánít, továbbá az egészségpolitika területén

szakmai tanácsadói háttértámogatást nyújt, valamint a közbeszerzés tárgya szerinti szakértőként részt vesz a

Miniszterelnökség szakirányú közbeszerzési eljárásaiban, egészségügyi szakmai szempontból véleményezi az

egészségügyi szolgáltatásokkal kapcsolatos egyéb beszerzéseket, szerződéstervezeteket

2013. 04. 01. - 2014. 05. 31. bruttó 5.600.000

Megbízási szerződés Kántor Szilvia

szakértői tanácsadás keretében közreműködik a miniszterelnök személyes, illetőleg a különös szakértelmet

igénylő beszédeinek (ideértve a szónoklatokat, köszöntetőket és búcsúztatókat is) előkészítésében, más által

készített szőveg lektorálásában, illetve szakmai jellegű ellenőrzésében, igény szerint a beszédek

rendszerezésében, rendezésében

2013. 05. 01. - 2014. 05. 31. bruttó 1.855.000

Megbízási szerződés Dr. Kárpáti György

szakértői tanácsadást végez Megbízott részére a Megbízó által meghatározott soprtágakkal kapcsolatban,

továbbá közreműködik a tanácsadással érintett sportágakkal kapcsolatos kormányzati koncepciók

kidolgozásában és - szükség esetén, Megbízó igénye alapján - azok megvalósításában

2013. 04. 01. - 2014. 05. 31. bruttó 9.380.000

Megbízási szerződés Kiss Viktória
közreműködik a miniszterelnök személyes, illetőleg a különös szakértelmet igénylő leveleinek előkészítésében,

rendezésében és összegyűjtésében
2013. 05 01. - 2014. 05. 31. bruttó 3.380.000

Megbízási szerződés
KNEWBITS di Alessandro Dionisi Vici 

egyéni cég

közreműködik a 2015. évi milánói Világkiállításon (a továbbiakban: Világkiállítás) való magyar részvétel

diplomáciai szempontú előkészítésében
2013. 06. 12. - 2013. 06. 13. 2.500,- EUR + költségtérítés

Megbízási Kobza Miklós 

ellátja a miniszterelnök közösségi oldala adminisztrátori feladatait, ennek keretében adatokat oszt meg, és

tartalmat tölt fel, továbbá összegző statisztikákat készít a közzétett információk közösségi terjedéséről és

hatásairól.

2013. 08. 08. - 2013. 12. 31. bruttó 2.318.571

Megbízási szerződés Koi Ágnes
szakértői tanácsadás keretében, a Kincsem Nemzeti Lovas Program végrehajtása érdekében a lovas-ágazati

egységes vagyongazdálkodással összefüggésben szakmai javaslatot készít, szakértői véleményeket fogalmaz meg
2012.11.11.-2012.12.31. bruttó 441.700

Megbízási szerződés Komlós Fanni
a külügyi és külgazdasági államtitkár által elnökölt azerbajdzsáni, kuvaiti, szaúd-arábiai, ukrán és vietnámi

gazdasági vegyes bizottságok működéséhez szakértői háttértámogatást nyújt

2013. 03. 18. - 2014. 05. 31. megszűnt: 

2013. 07. 31.
bruttó 4.345.000

Megbízási szerződés Kovács Szandra

az egyes kétoldalú gazdasági együttműködési kormányközi bizottságok magyar tagozati elnökeinek

felmentéséről és kinevezéséről szóló 41/2013. (III. 22.) ME határozatban foglalt kínai, orosz és indiai gazdasági

vegyes bizottságok működéséhez szakértői támogatást nyújt, amelynek keretében tanulmányokat,

háttéranyagokat készít a résztvevő államok külgazdaságát érintően

2013. 04. 8. -2013. 12. 31. bruttó 1.996.673

Megbízási szerződés KPMG Tanácsadó Kft.
szakértői tanácsadás keretében elvégzi az FTC Stadion jövőbeli várható megépítésének, működtetésénerk,

üzemeltetésének üzleti és pénzügyi szempontú áttekintését, valamint az optimalizációs stratégia előkészítését
2012.10.29.-2012.12.05. 7.500.000

Megbízási szerződés KPMG Tanácsadó Kft.

Megbízó részére és igénye szerint „A Strukturális Alapok intézményrendszeri átalakításának működésére

vonatkozó működési folyamatok, rendszerleírások kialakítása Magyarországon” c. feladat (a továbbiakban:

Feladat) vonatkozásában rendszer-dokumentumok készítése

2013. 09. 23-2013. 12. 15. 25.200.000

Megbízási szerződés KPMH Hungária Kft. a felek által elfogadott eljárások elvégzése és a tényszerű megállapításokról szóló jelentés kiadása 2013.07.05. - 2014. 06.16. 90.000 USD

Megbízási szerződés Krakkó Ákos
személyes tanácsadás keretében közreműködik a Miniszterelnökséget vezető államtitkár sajtókommunikációs és

sajtókoordinációs tevékenységében
2012.11.01.-2013.12.31. bruttó 9.380.000

Megbízási szerződés Kránicz Gábor

szakétői tanácsadás keretében közreműködik a miniszterelnök személyes, illetőleg a különös szakértelmet

igénylő beszédeinek, előkészítésében, lektorálásában, szakmai jellegű ellenőrzésében, rendezésében és

összegyűjtésében

2012. 07. 01. - 2013. 04. 30. bruttó 1.807.000

Megbízási szerződés Kránicz Gábor

személyes szakértői tanácsadás keretében közreműködik a miniszterelnök személyes, illetőleg a különös

szakértelmet igénylő beszédeinek előkészítésében, lektorálásában, szakmai jellegű ellenőrzésében,

rendezésében és összegyűjtésében

2013. 05. 01. - 2014. 05. 31. bruttó 4.680.000

Megbízási szerződés Kucsera Barbara
személyes tanácsadás keretében a gazdasági vegyesbizottságok eddigi működéséről tanulmányokat,

háttéranyagokat készít, a gazdasági vegyesbizottságok átvételéhez segítséget nyújt

2013.01.28.-2014.05.31. megszűnt: 

2013. 07. 31.
bruttó 5.645.161

Megbízási szerződés Liberty Science Center

a Rubik Kocka Kiállítási Központ közgyűjteményi, kulturális és tudományos alapkoncepciójának meghatározása

érdekében az ahhoz szükséges Szakirodalmi Tudományos Mű, illetve művek elkészítése és ez által részvétel a

Kiállítási Központ létrehozásának előkészítésében

2013. 04. 05. - 2013. 09. 30. 150.000 USD



Megbízási szerződés Lóska János
szakértői tanácsadás keretében, a Kincsem Nemzeti Lovas Program végrehajtása érdekében a lovas-ágazati

egységes vagyongazdálkodással összefüggésben szakmai javaslatot készít, szakértői véleményeket fogalmaz meg
2012.10.01.-2012.12.31. 1.443.300

Megbízási szerződés Magyar Eszter

Közreműködik a 2015. évi Milánói Világkiállításon (a továbbiakban: Világkiállítás) való magyar részvétel kulturális

és kultur-diplomáciai szempontú előkészítésében, és ennek keretében részt vesz a Magyarország Világkiállításon

való részvételét hivatalosan és ünnepélyesen deklaráló, Magyarország és az EXPO 2015 S.p.A. között kötendő

megállapodás aláírása alkalmából rendezett ceremónián 2013. június 13-án Milánóban.

2013. 06. 12. és 2013. 06. 14. költségtérítés

Megbízási szerződés
MEGA FILM Kiadó Korlátolt 

Felelősségű Társaság
a miniszterelnök közösségi oldala vizuális adminisztrátori feladatainak ellátása 2012.01.01.-2012.12.31. 2.160.000

Megbízási szerződés Mészáros Márta

személyes tanácsadás keretében közreműködik a kínai delegációkkal, Kínához köthető üzletemberekkel történő

tárgyalások lebonyolításában, tanulmányokat, háttéranyagokat készít a magyar-kínai kétoldalú kapcsolatok

témakörében, valamint kapcsolatot tart a Miniszterelnökségen működő Külügyi és Külgazdasági Ügyekért Felelős

Államtitkárság és kínai vállalatok között

2012.12.01.-2014.05.31. (megszűnt: 

2013.03.21.)
bruttó 7.200.000

Megbízási szerződés MAYER Ügyvédi Iroda

ügyvédi tevékenységként jogi tanácsadást nyújt a Magyar Állam, a Magyar Nemzeti Bank és a Magyar

Államvasutak Zrt. Ellen az Egyesült Államokban indított restituciós, gyűjtőkeresettel indult peres ügyekhez

kapcsolódóan 

2013. 06. 15. - 2015. 06. 15. 48.000.000

Megbízási szerződés dr. Mikó Zoltán
Szakértői tanácsadói tevékenység ellátása közigazgatási, szakmai feladatokkal és egyes felmerülő jogalkotási

kodifikációs kérdésekkel kapcsolatban, továbbá a Megbízó által esetileg meghatározott további kérdésekben.
2012.03.01.-2012.12.31 5.143.500

Megbízási szerződés MISSIONART Galéria Kft. Székely Bertalan id. Gróf Andrássy Gyula portréját ábrázoló festményéről szakvélemény készítése 2012.12.20.-2012.12.30. 150.000

Megbízási szerződés Molnár Éva
szakmai tanácsadóként a Rubik Kocka Ház kiállítási központ projekt nemzetközi előkészítéséhez kapcsolódó

feladatokat lát el, egyeztetéseken vesz részt, összefoglaló dokumentációt készít
2012.10.31.-2012.11.12. költségtérítés

Megbízási szerződés Nagy Attila György ügyvéd (dr.) jogi tanácsadás közérdekű adatigénylések teljesítéséhez 2012.07.01.-2013.06.30. 2.834.640

Megbízási Nagy Fanni

a külügyi és külgazdasági államtitkár által elnökölt gazdasági vegyes bizottságok kulturális programjainak

megszervezéséhez háttértámogatást nyújt, amelynek keretében tanulmányokat készít és háttéranyagokat gyűjt

a résztvevő államok kulturális szokásairól, érdeklődéséről és aktivitásáról

2013. 02. 25. - 2013. 12. 31. bruttó 3.570.000

Megbízási szerződés Nagy István

a miniszterelnök főtanácsadójaként a magyar kormány programjában megjelölt fejlesztési célkitűzések

megvalósítása, a hazai gazdaság mozgásterének bővítése és versenyképességének erősítése érdekében eljár

Magyarország érdekeinek képviseletében, előmozdítja a kapcsolatrendszer fejlesztését, segíti az országimázs

fejlesztésére irányuló kapcsolaternszerek bővítését

2012.06.02.-2013.05.31. költségtérítés, de legfeljebb 20.000.000

Megbízási szerződés
Dr. Nagy-Koppány Kornélia Ügyvédi 

Iroda

Szakvélemény készítése a Polgári Perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény és a a Polgári Perrendtartásról

szóló 1952. évi III. törvény hatálybaléptetéséről, végrehajtásáról szóló 1952. évi 22. tvr. módosított

rendelkezéseinek Alaptörvénnyel való összeegyeztethetőségéről

2013. 04. 15.-2013. 05. 06. 2.500.000

Megbízási szerződés NAPHOLD-2006 Kft.
információtechnológiai szakértői tanácsadás a www.kormany.hu weblappal és az ahhoz tartozó micro és macro

site-okkal kapcsolatosan
2013.01.01.-2013.12.31. 5.400.000

Megbízási szerződés NAPHOLD-2006 Kft.
információtechnológiai szakértői tanácsadás a www.kormany.hu weblappal és az ahhoz tartozó micro és macro

site-okkal kapcsolatosan
2012.10.15.-2012.12.31. 1.020.000

Megbízási szerződés
NARUS Vezetési Tanácsadó Korlátolt 

Felelősségű Társaság

Tanácsadás az egyes kiemelt jelentőségű budapesti beruházásokért felelős kormánybiztos részére a

kormánybiztos feladatkörébe tartozó beruházásokhoz kapcsolódóan ingatlanfejlesztésekre vonatkozó

folyamatszabályozási kérdésekben, amely alapján egy a fejlesztési folyamatot leíró dokumentáció valamint

ábrarajz készül.

2012.07.01.-2012.12.31 4.000.000

Megbízási szerződés
Ormai és Társai CMS CAMERON 

MCKENNA LLP Ügyvédi Iroda

az egyes kiemelt budapesti beruházásokért felelős kormánybiztos feladatkörébe utalt beruházások előkészítése

és megvalósítása körében ellátja az ügyvédekről szóló 1998. évi XI. törvény 5. § (1) és (3) bekezdés c), f) g) és i)

pontjaiban foglalt feladatokat

2013.01.02.-2013.03.31. 9.500.000

Megbízási szerződés
Ormai és Társai CMS CAMERON 

MCKENNA LLP Ügyvédi Iroda

az egyes kiemelt budapesti beruházásokért felelős kormánybiztos feladatkörébe utalt beruházások előkészítése

és megvalósítása körében ellátja az ügyvédekről szóló 1998. évi XI. törvény 5. § (1) és (3) bekezdés c), f) g) és i)

pontjaiban foglalt feladatoka

2013. 04. 01. - 2013. 10. 19. 25.000.000



Megbízási szerződés
Ormai és Társai CMS Cameron 

MCKenna LLP Ügyvédi Iroda

Jogi tanácsadás az egyes kiemelt jelentőségű budapesti beruházásokért felelős kormánybiztos feladatköréhez

kapcsolódóan. Megbízott a jogi tanácsadás keretében különösen az alábbi feladatok ellátására köteles: a) a

Megbízó által meghatározott beruházás státuszának, előkészítettségének jogi szempontú elemzése; b) adott

beruházással kapcsolatban a megvalósíthatóság, illetve a megvalósítás jogi feltételeinek vizsgálata; c) a

beruházási program jogi vonatkozásainak kidolgozása; d) a beruházások megvalósítása során a Megbízónál

felmerülő egyes jogi feladatok ellátása, így különösen közreműködés a Megbízó által meghatározott szerződések 

szakmai tartalmának kialakításában, továbbá közreműködés egyes közbeszerzési eljárások előkészítésében és

lebonyolításában a Megbízó igénye szerint; e) a szükséges kormányzati, közigazgatási döntések, intézkedések

előkészítésében való közreműködés; f) a Megbízó által meghatározott beruházás előkészítéséhez és

megvalósításához szükséges döntés-előkészítési tevékenységen belül a szükséges kormány előterjesztések

előkészítésében való közreműködés.

2012.01.02.-2012.12.31 36.000.000

Megbízási szerződés Dr. Pápay György Gergely

személyes tanácsadás keretében közreműködik a magyar zsidóság deportálásának 70. évfordulójával

kapcsolatos megemlékezések, rendezvények, ismeretterjesztő programok (a továbbiakban: programok)

tekintetében tett javaslatok feldolgozásában és a programok előkészítésében

2013. 03. 01. - 2013. 12. 31. bruttó 3.500.000

Megbízási szerződés Perényi Sigismund
speciális külpolitikai ismereteket igénylő szóbeli szakértői tanácsadás a Miniszterelnökséget vezető államtitkár

részére hivatalos londoni kiküldetéséhez kapcsolódóan, a delegáció tagjaként
2012.11.27.-2012.11.29. költségtérítés

Megbízási szerződés Perjés Zoltán

szakértői tanácsadás keretében közreműködik a társadalmi felzárkoztatás, társadalmi konfliktusok kezelése és

ezek megoldására szolgáló jelen és jövőbeli stratégiák témakörük kidolgozásában, továbbá mint külső támogató

elősegíti és megszervezi a jelzett témákbanszaktanácsadóként közreműködők munkáját

2013. 03. 11. -2013. 12. 31. megszűnt: 

2013. 07. 31.
 bruttó 3.885.000

Megbízási szerződés Pindroch Szilárd szakértői tanácsadás keretében feladata a területi koordináció erősítése 2012.  07.  01.  - 2014. 05. 31. bruttó 13.810.255

Megbízási szerződés Platinium Oriental Consulting Kft.

speciális szakmai idegennyelvi ismereteket igénylő, magyar-orosz nyelvű személyi szinkrontolmácsolás a külügyi

és külgazdasági ügyekért felelős államtitkár részére Azerbajdzsánban, hivatalos külföldi kiküldetésének

programja szerint

2012.12.04.-2012.12.06. 223.200 és költségtérítés

Megbízási szerződés

PROVITAL Fejlesztési Tanácsadó 

Szolgáltató Zártkörűen Működő 

Részvénytársaság

1) „A Ferencvárosi Torna Club új labdarúgó stadionjának felépítése” tárgyú beruházás (a továbbiakban:

Beruházás) megvalósításához szükséges, az alábbi tárgyú közbeszerzési eljárások eljárást megindító

felhívásának, valamint kapcsolódó dokumentációjának elkészítése: a) beruházást felügyelő mérnök, műszaki

ellenőri tevékenység ellátásával; b) meglévő labdarugó stadion elbontása; c) új labdarúgó stadion felépítése

kiviteli tervek elkészítésével. 2) Amennyiben a szerződés időtartama alatt a Megbízó igényli, egyoldalú írásbeli

nyilatkozatával a Megbízottat a fent felsorolt feladatokon kívül, az alábbi feladatok ellátásával is megbízhatja a

szerződés keretei között és a szerződésben rögzített feltételekkel: a) a Beruházást megrendelő ajánlatkérői

konzorcium konzorciumi megállapodás-tervezetének elkészítése; b) a Beruházást felügyelő mérnök

kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás lefolytatása.

A szerződés az 1) pontban 

meghatározott feladatok 

szerződésszerű teljesítéséig tart. 

Amennyiben a Megbízó igénye a 2) 

pontban rögzített feladatok ellátására 

is vonatkozik, az eredményes 

közbeszerzési eljárás eredményeként 

létrejövő szerződés aláírásáig tart.

9.500.000

Megbízási szerződés Qualifive Oktató és Szolgáltató Bt. angol nyelvi képzés a Miniszterelnökség munkatársai részére 2012.03.22.-2013.03.21. 7.999.999

Megbízási szerződés QUALITON Kft.
szakértői vezető tanácsadás keretében személyes - társadalompolitikai, illetve politikai marketing tárgyú -

tanácsadási tevékenység ellátása
2012.06.01.-2013.05.31. 8.250.000

Megbízási szerződés
Semmelweis Kútvölgyi Klinikai Tömb 

Járóbeteg-ellátási Igazgatóság
foglalkozás-egészségügyi szolgáltatás nyújtása 2011. 11. 07. - 2012. 12. 31. 19.000,- Ft/fő/év

Megbízási szerződés
Semmelweis Kútvölgyi Klinikai Tömb 

Járóbeteg-ellátási Igazgatóság
foglalkozás-egészségügyi feladatok ellátása 2013. 01. 01. -2013. 05. 31. 19.000,- Ft/fő/év

Megbízási szerződés Sipos Áron

Közreműködik a 2015. évi Milánói Világkiállításon (a továbbiakban: Világkiállítás) való magyar részvétel kulturális

és kultur-diplomáciai szempontú előkészítésében, és ennek keretében részt vesz a Magyarország Világkiállításon

való részvételét hivatalosan és ünnepélyesen deklaráló, Magyarország és az EXPO 2015 S.p.A. között kötendő

megállapodás aláírása alkalmából rendezett ceremónián 2013. június 13-án Milánóban.

2013. 06. 13. és 2013. 06. 14. költségtérítés



Megbízási szerződés Sirály és Társa Ügyvédi Iroda

Az egyes kiemelt jelentőségű budapesti beruházásokért felelős kormánybiztos kinevezéséről és feladatairól szóló

1351/2011. (X. 20.) Korm. határozat alapján a kormánybiztos feladatkörébe tartozó tevékenységekkel

kapcsolatos, a Megbízó igénye szerinti hivatalos közbeszerzési tanácsadói és közbeszerzési tanácsadói feladatok

ellátása, amelynek keretében a Megbízott feladata különösen, hogy készítse el a Megbízó által meghatározott,

legfeljebb 8 közbeszerzési eljárás eljárást megindító felhívását, valamint kapcsolódó dokumentációját;

Közreműködés a Megbízó által meghatározott szerződések szakmai tartalmának kialakításában a Megbízó

igénye szerint.

2012.01.20.-2013.01.20 7.112.000

Megbízási szerződés Dr. Sólyom Gábor Oszkár

Közreműködik a 2015. évi Milánói Világkiállításon (a továbbiakban: Világkiállítás) való magyar részvétel kulturális

és kultur-diplomáciai szempontú előkészítésében, és ennek keretében részt vesz a Magyarország Világkiállításon

való részvételét hivatalosan és ünnepélyesen deklaráló, Magyarország és az EXPO 2015 S.p.A. között kötendő

megállapodás aláírása alkalmából rendezett ceremónián 2013. június 13-án Milánóban.

2013. 06. 11. és 2013. 06. 14. költségtérítés

Megbízási szerződés Stefán Szabina
Rubik Kocka Ház Kiállítási Központ projekt keretében megtartott workshop egyeztetéseken a workshopon

elhangzott vélemények, ötletek rögzítése, külföldi szereplők részére megfelelő alakban történő elkészítése
2012.11.15.-2012.12.31. bruttó 568.990

Megbízási szerződés SZÁMADÓ-8 Mérnöki Iroda Kft.

közreműködik a Ludovika Campus és az FTC stadion projektekben és ennek keretében a projektekhez

kapcsolódó projektfelügyeleti tevékenységet lát el, előkészíti és megszerkeszti az ehhez kapcsolódó

dokumentációkat, különös tekintettel az esetlegesen megindítható közbeszerzési eljárásokra

2013. 01. 15. - 2013. 04. 30. 4.550.000

Megbízási szerződés Szatmár Vision Tanácsadó Kft.

tanácsadás társdalmi szervezetk tevékenységével és a helyi közösségek aktivitásának erősítését célzó programok

ügyében, az ezzel kapcsolatos kormányzati tevékenység összehangolását célzó stratégiaalkotásra, konkrét

projektekre vonatkozóan

2012.08.15.-2013.05.31. 151.600

Megbízási szerződés Szépirodalmi Kft. személyes tanácsadás keretében közlemények, beszédek írása, szöveg-előkészítés és fordítás (angol-magyar) 2012.06.01.-2013.02.28. 4.500.000

Megbízási szerződés Szépirodalmi Kft. személyes tanácsadóként közreműkődés a miniszterelnök beszédeinek, közleményeinek megírásában 2013.03.01.-2014.02.28. 6.000.000

Megbízási szerződés Szilur Communication Bt.

Szakértői tanácsadás keretében ellátja az alábbi feladatokat: - a nemzetközi kommunikációhoz kapcsolódó

feladatok ellátásának segítése céljából a kormányzati kommunikációért felelős államtitkár részére hetente két

alkalommal tréning tartása az aktuálpolitikai kívánalmakhoz igazodó kommunikációs stílus megfelelőségének

kialakítása tárgyban, - a Kormányzati Kommunikációért Felelős Államtitkárság Sajtó Főosztályának munkatársai

részére hetente egy alkalommal "brainstorming" típusú tréning tartása a sarkalatos törvények nemzetközi

kommunikációja terén szükséges személyiségfejlesztési, konfliktuselemzési, és konfliktuskezelési stílus kialakítása

tárgyban.

2012.03.01.-2012.12.31 3.250.000

Megbízási szerződés Szörényi László

Közreműködik a 2015. évi Milánói Világkiállításon (a továbbiakban: Világkiállítás) való magyar részvétel kulturális

és kultur-diplomáciai szempontú előkészítésében, és ennek keretében részt vesz a Magyarország Világkiállításon

való részvételét hivatalosan és ünnepélyesen deklaráló, Magyarország és az EXPO 2015 S.p.A. között kötendő

megállapodás aláírása alkalmából rendezett ceremónián 2013. június 13-án Milánóban.

2013. 06. 13. és 2013. 06. 14. költségtérítés

Megbízási szerződés Szőke Viktor
– szakértői tanácsadás keretében – közreműködik a Miniszterelnökség fejlesztéspolitikai feladatainak

ellátásában, külsős szakértőként segíti a Fejlesztési Iroda tevékenységét
2012.08.01.-2012.09.16. bruttó 306.700

Megbízási szerződés Sztániszláv Tamás

szakértői tanácsadás keretében a kerékpározás területéhez kapcsolódóan támogatja a természetjáró és

kerékpáros turizmus, úthálózat és közlekedés fejlesztésével kapcsolatos feladatok ellátásáért felelős

miniszterelnöki megbízott munkáját

2012.10.01.-2012.12.31. bruttó 782.661

Megbízási szerződés Tellér Gyula

szakértői tanácsadás keretében a kormánypolitika társadalomelméleti hátterét tanulmányozza, szakvéleményt

készít, továbbá összefoglalókat, háttéranyagokat készít a hazai és nemzetközi politikai folyamatok történeti és

aktuálpolitikai vetületéről

2012.06.01.-2013.05.31. bruttó 7.200.000

Megbízási szerződés Temesi Norbert
közreműködés a kormányétkeztetések és a miniszterelnök részvételével zajló, valamint a miniszterelnökségi

programok, rendezvények szervezésében és lebonyolításában
2012.06.01.-2012.12.31. bruttó 3.430.000

Megbízási szerződés Temesi Norbert Vilmos
a külügyi és külgazdaségi ügyekért felelős államtitkár gazdasági vegyesbizottságokkal kapcsolatos utazásainak,

valamint programjainak technikai előkészítésével kapcsolatos személyi szakértői tanácsadói feladatokat lát el
2013.01.01.-2013.12.31. bruttó 5.880.000



Megbízási szerződés TIZENHETEDIK Művészeti Bt.

Szakértői tanácsadás keretében ellátja az alábbi feladatot: - a Kocka Kör - Kocka Tanácsadó Testület

kommunikációs tervének kidolgozása; - közreműködés a 2012. évben a Kocka Kör tagjainak részvételével

megtartott workshopok előkészítésében.

2012.06.01.-2012.12.31 2.100.000

Megbízási szerződés TM Konsulent Bt.
a Rubik Kocka Ház - Kiállító Központ létrehozásával kapcsolatosan workshop-moderációs szakértői tanácsadási

tevékenység
2012.09.01.-2013.02.28. 2.400.000

Megbízási szerződés TM Konsulent Bt.
a Rubik Kocka Ház - Kiállító Központ létrehozásával kapcsolatosan workshop-moderációs szakértői tanácsadási

tevékenység
2013. 03. 01. napjától 2013. 04. 10. 800.000

Megbízási szerződés TRADÍCIÓ '92 Kft.

közreműködik a Ludovika Campus projektben, és ennek keretében a projekthez kapcsolódóan a

tervdokumentáció alapján költségbecslést készít, észrevételezi a munkaközi szakági kiviteli

tervdokumentációkat, a munkaközi kiviteli tervdokumentáció alapján az elkészített költségbecslést aktualizálja

és egyezteti a költségbecslést és a tervészrevételeket Megrendelővel és a tervezővel

2012. 10. 01. - 2013.05.31 7.800.000

Megbízási szerződés TRADÍCIÓ '92 Kft.

közreműködik a Holokauszt Emlékközont Projektben tervezési menedzment ellátása során, a későbbiekben

lefolytatandó tervezési közbeszerzés szakmai előkészítésébel összefüggésben folyamatos szakértői tanácsadás

keretében

2013. 05. 10. - 2013. 07. 15. 7.680.000

Megbízási szerződés Tóth Vilmos

szakértői tanácsadás keretében közreműködik a Nemzeti Emlékhely és Kegyeleti Bizottság 2013. évi sírfelújítási

programjának összehasonlításában, részt vesz a sírfelújításokhoz, illetve síremlék-állításokhoz kapcsolódó

javaslatok kidolgozásában, közreműködik a felújításra szoruló sírok felmérésében és a sírfelújítások

kivitelezésének ellenőrzésében

2013. 01. 01. - 2013. 03. 31. bruttó 426.000

Megbízási szerződés Vida Viviána Ildikó

a külügyi és külgazdasági államtitkár által elnökölt gazdasági vegyes bizottságok működéséhez szakértői

háttértámogatást nyújt, amelynek keretében Magyarországnak a résztvevő többi államhoz fűződő külpolitikai és

külgazdasági kapcsolatát feltérképező kutatótevékenységet folytat, háttéranyagokat gyűjt és tanulmányokat

készít, helyzetfelmérést is tartalmazó összehasonlító elemzéseket készít, a jövőbe mutató fejlesztési irányok

kijelölését célzó javaslatokat fogalmaz meg, elemzi az ülések eredményeit és azok várható rövid-, illetve hosszú

távú hatásait, a hozzá intézett megkereséséek tárgyában állásfoglalásokat ad

2013. 03. 11. - 2013. 12. 31. bruttó 4.375.000

Megbízási és felhasználási szerződésWeisz Fanni Stúdió Kft.
"a magyar pavilon arcaként" vegyen részt a Magyarország 2015. évi Milánó Világkiállításon való részvételét

hivatalosan és ünnepélyesen deklaráló aláírási ceremónián
2013.06.13 300.000 + költségtérítés

Megbízási Dr. Zsolnay András Ügyvédi Iroda

Jogi szolgáltatás keretében közreműködik a magyarországi zsidó közösségek vagyoni igényeinek rendezésével,

valamint kulturális, hagyományőrző, oktatási és történelmi tényfeltáró tevékenységükkel kapcsolatos

közigazgatási és szakmai előkészítéssel és koordinációval összefüggő feladatok ellátásáról szóló 1698/2012. (XII.

29.) Korm. határozatban, valamint a Magyar Holokauszt – 2014 Emlékbizottság létrehozásáról szóló 1005/2013.

(I. 10.) Korm. határozatban meghatározott feladatok jogi koordinációjával kapcsolatos tevékenység ellátásában.

Ennek keretében jogi állásfoglalást ad, jogi anyagokat készít elő, jogi tanácsot ad.

2013. április 1.-2014. május 31. 5.600.000

Vállalkozási szerződés AL-FA-BER Faipari Kft.
a SCENA Kft. tervei alapján a Parlament Kupolatermében nemzeti ünnepek és egyéb különleges alkalmak során 

felállítandó mobil díszemelvény kivitelezésének asztalos munkálatai és szállítási tevékenység
2013.02.21.-2013.03.17. 3.436.000

Vállalkozási és felhasználási 

szerződés
ARGON-GEO Mérnöki Iroda Kft. a Ludovika Campus projekthez kapcsolódó előzetes talajvizsgálati jelentés elkészítése 2013.03.01.-2013.07.31. 450.000,-

Vállalkozási szerződés
Benczúr&Partner Építész Tervező és 

Művészeti Szolgáltató Korlátolt 

Nemzeti Közszolgálati Egyetem terv- és ötletpályázatának a tervpályázati eljárások szabályairól szóló 

305/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet alapján történő teljeskörű lebonyolítása.
2012.06.01.-2012.12.31 7 900 000

Vállalkozási szerződés
BruxInfo Szolgáltató Korlátolt 

Felelősségű Társaság

Hírügynökségi szakmai tájékoztatási szolgáltatás és háttérinformáció szolgáltatás nyújtása a szerződés 

mellékletében meghatározott feladatleírás szerint.
2012.03.01.-2012.12.31 48 000 000

Vállalkozási és felhasználási 

szerződés

Bruxinfo Szolgáltató Korlátolt 

Felelősségű Társaság
európai uniós tematikájú hírek és elemzések szolgáltatására irányuló tevékenység nyújtása

2013. 05. 01. napjától a keretösszeg 

kimerüléséig
7.999.999

Kutatási szerződés Brüsszel Intézet Nonprofit Kft.
a hazai gyűlölet-jelenségek, különös tekintettel az antiszemita megnyilvánulások megelőzése, a problémák 

kezelése érdekében kutatómunka és jelentéstétel elvégzése
2013. 06.27. - 2014. 05. 15. 41.790.000

Vállalkozási szerződés BTI Nemeskő és Építőipari Kft.
az 1054 Budapest, Szabadság tér 3. szám alatti épületen Teleki Blanka emlékére szóló tábla művészi igényű 

elkészítése és felszerelése
2012.10.05.-2012.11.13. 236.400

Vállalkozási szerződés BTI Nemeskő és Építőipari Kft. Nemzeti Gyászpark 300-as parcellája kertfenntartási munkálatainak elvégzése 2012.01.02.-2012.12.31. 1.680.000

Vállalkozási szerződés BTI Nemeskő és Építőipari Kft. Nemzeti Gyászpark 300-as parcellája kertfenntartási munkálatainak elvégzése 2013.01.02.-2013.12.31. 1.764.000



Vállalkozási és felhasználási 

szerződés
Budapesti Fesztiválzenekar Alapítványaz "Évadnyitó Gálaest" megnevezésű rendezvényen zenei előadó-művészeti tevékenység 2012.09.08.-2012.09.21. 520.000

Vállalkozási és felhasználási szerződésB-VIRTUAL Kft.
a FTC stadion elhelyezkedését, építészeti kialakítását bemutató 100 mp, de maximum 120 mp hosszúságú 

építészeti vizualizáció elkészítése
2013.03.08.-2013.06.08. 4.980.000

Vállalkozási és felhasználási szerződésB-VIRTUAL Kft.
a Nemzeti Közszolgálati Egyetem elhelyezése a Ludovika Campusban beruházáshoz kapcsolódó művészeti 

szolgáltatások nyújtása
2013. 01. 28. - 2013. 06. 03. 6.840.000

Kutatási szerződés
CF CONSEIL Partner to Burson-

Marsteller

A szerződés mellékletét képező Kutatási Terv alapján Magyarország Franciaországban történő egységes és 

pozitív megítélési és megjelenítési lehetőségeinek bemutatására irányuló kutatómunka elvégzése.
2012.03.15.-2012.12.31

132 000

EUR

Vállalkozási szerződés Civil Biztonsági Szolgálat Zrt. pénzszállítás a Magyar Államkincstártól fegyveres biztonsági őrök biztosításával 2012.01.01.-2012.12.31. 1.408.320

Vállalkozási szerződés CIVIL Biztonsági Szolgálat Zrt. pénzszállítás a Magyar Államkincstártól fegyveres biztonsági őrök biztosításával 2013.01.01.-2013.12.31. 1.408.320

Vállalkozási és felhasználási 

szerződés
Csapó Harold Gábor

a miniszterelnök és a Kormány tagjai részvételével zajló kiemelt programok, rendezvények digitális 

dokumentálása
2013. 05. 02. - 2014. 05. 31. bruttó 1.950.000

Kutatási szerződés Dimap Communications GmbH

A szerződés mellékletét képező Kutatási Terv alapján Magyarország Németországban és Ausztriában történő 

egységes és pozitív megítélési és megjelenítési lehetőségeinek bemutatására irányuló kutatómunka 

elvégzése.

2012.03.15.-2012.12.31
484 000

EUR

Vállalkozási és felhasználási 

szerződés
Equinox Consulting Kft.

2014-2020 közötti európai uniós fejlesztési források intézményrendszeri hátterének biztosításához szükséges, 

Technikai Segítségnyújtás keretein belül finanszírozott, Koordinációs Operatív Program tervezetének elkészítése

2013.04.08.-2013.04.30. módosítva: 

2013. 09. 30-ra
1.574.800 módosítva: 10.000.000

Vállalkozási szerződés EuroAtlantic Solutions Kft.
"A Kocka-projektre 2013-ban kiírandó nemzetközi építészeti tervpályázat előkészítésével kapcsolatos 

kommunikációs feladatok ellátása"
2013.04.12.-2013.10.08. 23.900.000

Vállalkozási szerződés FINTA és Társai Építész Stúdió Kft.
Előzetes geodéziai információk és helyszínrajz beszerzése. Környezetrendészeti lehetőségek, prioritási irányok 

meghatározása. A Duna kapcsolata a telekkel, vízjogi következmények feltárása.
2012.07.15.-2012.09.30 6 000 000

Vállalkozási szerződés Firka Építész Stúdió Kft.

az „Erzsébet téri Kulturális Központ és Park” (Kulturális Központ) tervezése, a Tervezési Szerződés alapján 

elkészült Tervek korszerűségi felülvizsgálata, az ennek alapján átdolgozott építési engedélyezési tervek és 

átdolgozott kiviteli tervek elkészítése a 24447/1-3. helyrajzi számok alatti ingatlanok tekintetében

2013.04.11-a kivitelezés időtartamáig 56.902.000

Vállalkozási és felhasználási 

szerződés
FÓKUSZ-PÓKUSZ Fotóstudió Kft. Művészfotók, művészi igényű fotódokumentációk elkészítése 2012.06.08.-2013.05.31. 9.000.000

Vállalkozási szerződés

FORMAP Általános Geodéziai és 

Szolgáltató Korlátolt Felelősségű 

Társaság

A Budapest, VIII. kerület Üllői út, Korányi Sándor utca, Diószeghi Sámuel utca, Orczy út által határolt, 

megközelítőleg 30 hektár területnek a kerületi szabályozási terv igényeinek megfelelő geodéziai felmérése, a 

határoló utak (megközelítőleg 6 hektár) geodéziai felmérése, és ennek alapján tervezési térkép készítése 

országos rendszerben.

2012.02.20.-2012.03.31 1 590 000

Vállalkozási szerződés Földmérési és Távérzékelési Intézet
TAKARNET adatátviteli hálózatához való csatlakozás és az ezen a hálózaton keresztül szolgáltatható ingatlan-

nyilvántartási és földhasználati nyilvántartási adat szolgáltatás
2012.11.06.-határozatlan 120.000/év

Vállalkozási szerződés Fricska Andor pénzügyi-számviteli program háttérműveleti és programkövetési feladatainak ellátása 2012.06.01.-2013.05.31. 1.200.000

Vállalkozási és felhasználási szerződésGEOPLAN Kft.
a Duna jobb parti oldalán, a Rákóczi híd budai hídfőjénél elhelyezésre kerülő Rubik Kocka Ház beruházáshoz 

kapcsolódó geodéziai és talajmechanikai szakfeladatok ellátása

2013.03.04.-jogerős hatósági 

engedélyek rendelkezésre állásától 

számított 5 hét

7.500.000

Vállalkozási szerződés Gringo Szolgáltató Betéti Társaság

a) A nemzetközi kommunikációhoz kapcsolódó feladatok ellátásának segítése céljából a Megrendelő igénye 

szerint angol nyelvű háttéranyagok készítése a Megrendelő által esetileg meghatározott témakörökben; b) 

Közreműködés az angol nyelvű aktuálpolitikai tárgyú kommunikációs tartalmak szakmai szempontú 

megfelelőségének kialakításában, illetve a magyar és az angol nyelvű kommunikációs stílus 

megfeleltetésében; c) A Megrendelő igénye szerint közreműködés az összkormányzati portál 

(www.kormany.hu) angol nyelvű tartalmának fejlesztésében.

2012.06.01.-2012.12.31 6 062 990

Vállalkozási és felhasználási 

szerződés
HarpMusic Kft. az Országház Vadász termében tartandó rendezvényen előadó-művészeti (hárfa) tevékenység 2012.12.18.-2012.12.20. 80.000

Vállalkozási és felhasználási 

szerződés
Hétfa Kutatóintézet Kft.

az új Fradi Stadion létrehozásához kapcsolódó hatástanulmány elkészítése, a további ingatlanfejlesztések 

tovagyűrőző hatásait vizsgálata
2013. 04. 23. - 2013. 09. 13. 7.500.000

Vállalkozási és felhasználási 

szerződés
Hétfa Kutatóintézet Kft.

a Ludovika Campus projekt megvalósításához kapcsolódóan a várható gazdasági, társadalmi hatásokat feltáró 

szakmai hatástanulmány és prezentáció elkészítését
2013. 05. 29. -2013. 10. 19. 7.500.000



Vállalkozási keretszerződés I.M.G. INTER MEDIA GROUP Kft.
Médiastratégia-alkotási, médiatervezési és vásárlási, médiagyártási, reklámügynökségi, telemarketing és online 

kommunikációs szolgáltatási feladatok elvégzése

2012.03.02.-a keretösszeg 

felhasználásáig, de legkésőbb 

2013.06.30.

630.000.000

Vállalkozási keretszerződés I.M.G. INTER MEDIA GROUP Kft. a Miniszterelnökség 2013-2014. évi kommunikációs feladatainak ellátása - 2. médiavásárlás 2013.02.13.-2014.05.31. 550.000.000

Vállalkozási szerződés I.M.G. INTER MEDIA GROUP Kft.
Médiastratégia-alkotási, médiatervezési és vásárlási, médiagyártási, reklámügynökségi, telemarketing és online 

kommunikációs szolgáltatási feladatok elvégzése
2012.10.08.-2012.11.12. 158.122.227

Vállalkozási és felhasználási 

szerződés
Internet Securities Bulgaria EOOD hozzáférés biztosítása a különböző gazdasági információkat tartalmazó adatbázishoz 2012.03.19.-2013.05.18. 5 124 EUR

Vállalkozási szerződés IRA(R)T Bt. és Fáskerti és Társa Bt. Nemzeti Emlékhelyek egységes emblémájának műalkotásként történő megterevezése és kivitelezése
2012.08.10.-2012.11.30. 

módosítva:2013. 06. 30.
19.790.000

Vállalkozási és felhasználási 

szerződés
Kanyó Dávid ev. az Országház Vadász termében tartandó rendezvényen előadó-művészeti (fuvola) tevékenység 2012.12.18.-2012.12.20. 80.000

Vállalkozási szerződés Kárpátia Étterem Kft.
prptokoll rendezvényi étkeztetési és kapcsolódó szolgáltatások nyújtása 2013. március 15-én a miniszterelnök 

által Kossuth-díjasok tiszteletére, 550 fő részére, a Szépművészeti Múzeumban tartandó fogadás során
2013.03.14.-2013.04.10. 10.985.827

Vállalkozási keretszerződés LOUNGE DESIGN Kft. a Miniszterelnökség 2013-2014. évi kommunikációs feladatainak ellátása - 1. kreatív feladatok 2013.02.13.-2014.05.31. 150.000.000

Vállalkozási és felhasználási 

szerződés
MARSCHALKÓ TANÁCSADÓ Kft.

Nemzeti Közszolgálati Egyetem új Ludovika Campusának - Orczy kert (hrsz.: 36030,1089 Bp., Orczy út 1., 263.129 

m²) és szomszédos ingatlanok (hrsz.: 36009, 1089 Bp. Diószeghy S. u. 38-40. és hrsz.: 36014, 1089 Bp. Diószeghy 

S. u. 42.) létrehozásával kapcsolatos beruházás lebonyolítói, műszaki ellenőri és mérnöki tanácsadói tevékenység 

ellátására vonatkozó ajánlattételi felhívás és ajánlati dokumentáció elkészítése

2012.09.01.-2012.12.18. 480.000

Szállítási szerződés MEDIA NETWORKS Kft. médiatechnikai közvetítő eszköz és tartozékai szállítása 2013. 06. 21. - 2013. 07. 21. 7.970.000

Vállalkozási keretszerződés Medúza Event Kft. és Waldorf- protokoll étekeztetési szolgáltatás nyújtása a Miniszterelnökség részére (keretszerződés) 2012.02.06.-2013.01.31. 49.999.999

Vállalkozási és felhasználási 

szerződés
Meggyesi Tamás a történeti Orczy kerttel kapcsolatos tanulmány elkészítése 2012.10.26.-2012.11.25. 120.000

Vállalkozási és felhasználási 

szerződés
"Mérföldkő" Kft. a Nemzeti Emlékhely és Kegyeleti Bizottság 15 jelentős eseményéről videofilm gyártása 2012.01.02.-2012.12.15. 1.095.000

Vállalkozási és felhasználási 

szerződés
"Mérföldkő" Kft. a Nemzeti Emlékhely és Kegyeleti Bizottság 15 jelentős eseményének képi dokumentálása 2013. 01. 02. - 2013. 10. 15. 1.095.000

Vállalkozási és felhasználási szerződésMOLTO HARMONICO 

Magyarország 2015. évi Milánói Világkiállításon való részvételét hivatalosan és ünnepélyesen deklaráló, 

Magyarország és az EXPO 2015. S.p.A. közötti megállapodás aláírási ceremóniáján előadóművészeti 

tevékenységet (zongoraverseny) nyújt

2013.06.13 2.400.000 + szállás költségei

Vállalkozási szerződés MŰ-HELY Zrt.
Budapest, VIII. kerület Orczy-kerthez (Üllői út-Korányi Frigyes utca-Diószeghy Sámuel utca-Orczy út-Nagyvárad 

tér) kapcsolódó Fővárosi Szabályozási Keretterv módosítás
2012.12.28.-2013.05.31. 1.500.000

Vállalkozási és felhasználási 

szerződés
PRAE.HU Kft.

a Nemzetközi Víz Konferencia hivatalos, kétnyelvű (angol-magyar) honlapja statikus és dinamikus felületének 

kialakítása, induló tartalommal történő feltöltése, programozása, illetőleg karbantartása
2013. 05. 06.- 2014. 10. 11. 7.349.000

Kutatási szerződés Project Associates
A szerződés mellékletét képező Kutatási Terv alapján Magyarország Nagy-Britanniában történő egységes és 

pozitív megítélési és megjelenítési lehetőségeinek bemutatására irányuló kutatómunka elvégzése.
2012.01.01.-2012.12.31

570 000

GBR

Kutatási szerződés
Rasky Baerlein Strategic 

Communications

A szerződés mellékletét képező Kutatási Terv alapján Magyarország Amerikai Egyesült Államokban történő 

egységes és pozitív megítélési és megjelenítési lehetőségeinek bemutatására irányuló kutatómunka 

elvégzése.

2012.03.15.-2012.12.31
bruttó 450 000

USD

Vállalkozási és felhasználási 

szerződés

SANDROZA Művészeti-Tervező és 

Szolgáltató Kft.

a Parlament Miniszterelnöki Szárny termeinek belsőépítészeti tervezése és a kivitelezés során tervezői 

művezetés
aláírástól a kivitelezés véghatáridejéig 7.170.000

Vállalkozási és felhasználási 

szerződés

SANDROZA Művészeti-Tervező és 

Szolgáltató Kft.

a Parlament Miniszterelnöki Szárny termei gépi gyártási technológiával legyártandó szőnyegeinek megtervezését 

és a kivitelezés során a tervezői művezetés
aláírástól a kivitelezés véghatáridejéig 780.000

Vállalkozási és felhasználási 

szerződés
SCENA Művészeti Közkereseti Társaság

a Parlament Kupolatermében nemzeti ünnepek és egyéb különleges alkalmak során felállítandó mobil 

díszemelvény tervezése és annak kivitelezése során tervezői művezetés
2013.02.19.-2013.03.14. 800.000



Vállalkozási szerződés SZÁMADÓ-8 Mérnöki Iroda Kft.

a) Közreműködés az egyes kiemelt jelentőségű budapesti beruházásokért felelős kormánybiztos (a 

továbbiakban: kormánybiztos) által meghatározott építési beruházások (a továbbiakban: projektek) 

előkészítésének és megvalósításának irányítását biztosító, az építés-szakmai tevékenység célszerű és 

költségtakarékos működési és szervezeti rendjének kialakításában; b) A kormánybiztos eseti utasításának 

megfelelően építésügyi szakértőként részvétel a projektek előkészítésével és felügyeletével kapcsolatos 

megbeszéléseken, egyeztetéseken, prezentációkon, melynek során segíti a Megbízó igénye szerint kidolgozott 

részletezettségű írásbeli véleményével, előterjesztésekkel a kormánybiztos állásfoglalásának kialakítását; c) 

Közreműködés a projektek megvalósításához szükséges tervező, kivitelező, lebonyolító szervezetek 

kiválasztására irányuló javaslatok kidolgozásában és ezen szervezetekkel összefüggő, a kormánybiztos által 

esetileg meghatározott tevékenységekben.

2012.01.01.-2012.12.31 7 900 000

Vállalkozási és felhasználási 

szerződés
TELE-DATA Kft. telefonos előfizetői címlistát tartalmazó adatbázis összeállítása 2012.07.16.-2012.01.15. 1.000.000

Vállalkozási szerződés TÓTH-RÉZMŰVES Kft.
a SCENA Kft. tervei alapján a Parlament Kupolatermében nemzeti ünnepek és egyéb különleges alkalmak során 

felállítandó mobil díszemelvény rézkorlátainak kivitelezési munkáltatai
2013.02.20.-2013.03.14. 1.500.000

Vállalkozási szerződés UNIKET  Bt.
a SCENA Kft. tervei alapján a Parlament Kupolatermében nemzeti ünnepek és egyéb különleges alkalmak során 

felállítandó mobil díszemelvény kivitelezésének szőnyegezési munkálatai
2013.02.20.-2013.03.14. 2.089.360

Tervezési szerződés ÜZENET Tanácsadó Kft.
az új FTC stadion felépítéséhez kapcsolódó KSZT módosításához szükséges, szerződés 1-2. melléklete szerinti 

dokumentáció készítése

2012.09.12.-a Kerületi Szabályozási 

Terv módosításának az 

Önkormányzat Képviselő-testülete elé 

jóváhagyásra történő előterjesztéséig 

24.000.000

Vállalkozási szerződés Vármegye Kft. orbanwiktor.hu weboldal üzemeltetése 2012.06.01.-2013.05.31. 3.720.000

Vállalkozási és felhasználási 

szerződés
Vertigo Publishing Kft.

az OCTOGON folyóirat 2012/10. lapszámában melléklet közzététele, melynek témája a Nemzeti Közszolgálati 

Egyetem pályázati anyagainak bemutatása
2012.12.20.-2012.12.27. 4.000.000

Vállalkozási és felhasználási 

szerződés
WEBSHARK Kft. Budapesti Kibertér Konferencia statikus és dinamikus felületének kialakítása és programozása 2012.09.28.-2012.10.03. 6.692.900

Vállalkozási szerződés Young & Partners Kft.
a Miniszterelnökség tevékenységéhez kapcsolódó rendezvényszervezés és a hozzá kapcsolódó PR és 

tájékoztatási tevékenység teljes körű ellátása

2012.03.05.-a keretösszeg 

felhasználásáig, de legkésőbb 

2013.05.31.

314.960.630

Támogatási szerződés
Általános Fogyasztási Szövetkezetek 

és Kereskedelmi Társaságok 

A Versenyszféra és a Kormány Állandó Konzultációs Fóruma feladatainak ellátásához szükséges támogatás 

biztosítása.
2012.07.09.-2013.01.15. 100.000.000

Támogatási szerződés
Amely Előadóművészeti, Filmkészítő 

és Oktatási Kft.
Kis összegű működési támogatás 2012.12.01.-2013.05.31. 14.830.000

Támogatási szerződés
Antall József Politika- és 

Társadalomtudományi Tudásközpont 

Karrier Akadémia, a Világjáró Klub, a Diplomata Klub, a Forum Corvinum, valamint a Kül- és Biztonságpolitika 

első kézből című program-sorozatok, továbbá konferenciák szervezésének támogatása
2012. 09. 01. - 2013. 05.15. 30.000.000

Támogatási szerződés
Antall József Politika- és 

Társadalomtudományi Tudásközpont 
2012/2013-as tanév egyes projektjeinek támogatása 2012.12.10-2013.03.01 20.000.000

Támogatási szerződés

Antall József Politika- és 

Társadalomtudományi Tudásközpont 

Alapítvány 

Irodabővítés, tankönyvsorozat, nemzetközi kapcsolatok építése, arrier Akadémia, a Világjáró Klub, a Diplomata 

Klub, a Forum Corvinum, valamint a Kül- és Biztonságpolitika első kézből című program-sorozatok, továbbá 

konferenciák szervezésének támogatása

2013.03.01.-2013.09.26. 50.000.000

Támogatási szerződés
Antall József Politika- és 

Társadalomtudományi Tudásközpont 
A budapesti egyetemek közötti evezőverseny megszervezése 2013. 03.19-2013.05.17. 20.000.000

Támogatási szerződés "Az Élet Menete" Alapítvány Élet Menete Alapítvány 2013. évi rendezvényeinek támogatása 2013.01.01.-2013.12.31. 50.000.000

Támogatási szerződés AVICENNA Kutatási Non-Profit Kft.

Az AVICENNA Közel-Keleti Kutatások Intézete fiatal munkatársai külföldi tanulmány- és kutatóútjai, konferencia-

részvételük támogatása, valamint a külföldi tudósok meghívása, konferenciaszervezés és könyvkiadás 

támogatása

2013.08.01.-2014.05.31. 50.000.000

Támogatási szerződés Batthyány Lajos Alapítvány Hungarian Review kiadásának támogatása 2012. 08. 01. -2013. 03. 15. 20.000.000

Támogatási szerződés Batthyány Lajos Alapítvány Az „Inter-Marium Institute” felállításának és a Hungarian Review kiadásának támogatása 2013. 01 01. - 2014. 03. 31. 200.000.000

Támogatási szerződés Budapesti Zsidó Hitközség Zsidó Nyári Fesztivál támogatása 2013.03.01.-2013.09.30. 58.000.000,- Ft



Támogatási szerződés Civil Akadémia Alapítvány
Széphalmi Diéta, „Határtalanul” szakmai konferencia, „Civil Esték”, „Olvasó- és Gólyatábor” Köveskálon 

elnevezésű programok támogatása
2013.05.01.-2014.06.30. 6.700.000,- Ft

Támogatási Szerződés
CIC - International Council for Game 

and Wildlife Conservation
A CIC - International Council for Game and Wildlife Conservation 60. közgyűlése megszervezésének támogatása 2013.02.15-2013.06.30 25.000.000

Támogatási szerződés Értelmiségi Szakszervezeti Tömörülés Országos Közszolgálati Érdekegyeztető Tanács működésének támogatása 2012. 01. 01. - 2013. 03. 31. 50.000.000

Támogatási szerződés Friends of Hungary Foundation Inc.
Az Egyesült Államokban élő magyar diaszpóra elérése és a magyar-amerikai kapcsolatok fejlesztése  érdekében 

meghatározott Programtervben rögzített feladatok támogatása
2013.03.01.-2014.12.31. 1.111.750.000

Támogatási szerződés
Fundatia Sfanta Elsiabeta - Szent 

Erzsébet

Az erdélyi székhelyű Árpádházi Szent Erzsébet Alapítvány fenntartásában lévő Árpádházi Szent Erzsébet Római 

Katolikus Gimnázium tornatermének felújítása
2013.07.15-2013.11.15. 200.000.000

Támogatási szerződés
Független Szakszervezetek 

Demokratikus Ligája

A Versenyszféra és a Kormány Állandó Konzultációs Fóruma feladatainak ellátásához szükséges támogatás 

biztosítása.
2012.07.09.-2013.01.15. 100.000.000

Támogatási szerződés
Független Szakszervezetek 

Demokratikus Ligája
Országos Közszolgálati Érdekegyeztető Tanács működésének támogatása 2012. 01. 01. - 2013. 03. 31. 100.000.000

Támogatási szerződés Gál Ferenc Főiskola

"Egyháztörténeti és politikatörténeti kutatások az egyházak az ateista államokban; a politikai rendőrség és a 

magyar katolikus egyház az 1940-1950-es években; a két totális diktatúra szövetsége; Katyn; a magyar külpolitika 

és az 1968-as intervenció" című kutatási program támogatása

2012.12.01.-2013.11.30. 10.000.000

Támogatási szerződés Halasi Csipke Közalapítvány
A Halasi Csipke Közalapítvány átal a 2013. évben megszervezni tervezett kiállítások megvalósítása, illetőleg más 

szervezők által megrendezett kiállításokon való részvétel támogatása
2013. 03. 01. - 2013. 12. 31. 10.000.000

Támogatási szerződés Kommentár Alapítvány Tranzit rendezvénysorozat és Kommentár folyóirat kiadásának támogatása 2012. 08. 01. - 2013. 12. 31. 50.000.000

Támogatási szerződés Kommentár Alapítvány
a Tranzit rendezvénysorozat, a Kommentár folyóirat kiadásának aés  a Tranzit 2.0 online tér létrehozásának a 

támogatása
2013. 06. 1. és 2014. 05. 31. 60.000.000

Támogatási szerződés Kovács Gábor Művészeti Alapítvány magyar művészetet népszerűsítő külföldi tárlatok megszervezésének támogatása 2013.01.01.-2013.12.31. 30.000.000

Támogatási szerződés
Közép- és Kelet-európai Történelem 

és Társadalom Kutatásáért 
A BudaPost, illetőleg a Metazin online periokikák megjelentetése támogatása 2013.07.01-2014.06.30. 107.400.800

Támogatási szerződés Liberty Science Center "Rubik-kocka, és ami mögötte van" nevű interaktív kiállítás megszervezése aláírástól 2015. 04. 01. 200.000.000

Támogatási szerződés Magyar Gasztronómiai Egyesület Széll Tamás Bocuse d'Or döntőjére való felkészülésének és a döntőben való részvételének támogatása 2012.08.01.-2013.02.28. 25.000.000

Támogatási szerződés
Magyar Szakszervezetek Országos 

Szövetsége

A Versenyszféra és a Kormány Állandó Konzultációs Fóruma feladatainak ellátásához szükséges támogatás 

biztosítása.
2012.07.09.-2013.01.15. 100.000.000

Támogatási szerződés Magyar Szakszervezetek Országos Országos Közszolgálati Érdekegyeztető Tanács működésének támogatása 2015. 01. 01. - 2013. 03. 31. 25.000.000

Támogatási szerződés
Makói Videó- és Művészeti Műhely 

Alapítvány

Zoom to Europe and Asia (közelítés Európára és Ázsiára) elnevezésű gyermek és ifjúsági filmfesztiválok és 

műhelyek nemzetközi találkozójának támogatása
2013.06.15-2013.09.14. 5.000.000

Támogatási szerződés
MOSCELL Szolgáltató Korlátolt 

Felelősségű Társaság

a Magyar Dal Napja programsorozat tiszteletbeli helyszínén, Kassán megrendezésre kerülő, Szvorák Katalin 

Kossuth- és Liszt Ferenc-díjas énekművész a’ capella koncertje megszervezésének támogatása céljából
2013. 07. 01. - 2013. 09. 08. 633.000

Támogatási szerződés
Munkaadók és Gyáriparosok 

Országos Szövetsége

A Versenyszféra és a Kormány Állandó Konzultációs Fóruma feladatainak ellátásához szükséges támogatás 

biztosítása.
2012.07.09.-2013.01.15. 100.000.000

Támogatási szerződés
Munkástanácsok Országos 

Szövetsége

A Versenyszféra és a Kormány Állandó Konzultációs Fóruma feladatainak ellátásához szükséges támogatás 

biztosítása.
2012.07.09.-2013.01.15. 100.000.000

Támogatási szerződés Munkástanácsok Országos Országos Közszolgálati Érdekegyeztető Tanács működésének támogatása 2016. 01. 01. - 2013. 03. 31. 25.000.000

Támogatási szerződés Országos Fémipari Iparestület Az Ipartestület szakmai programjában és cselekvési tervében foglalt feladatainak támogatása 2012.02.01.-2013.12.31. 24.947.000

Támogatási szerződés
Párbeszédkultúra Nonprofit Korlátolt 

Felelősségű Társaság
Az Új Egyenlítő – a párbeszéd lapja támogatása 2013.04.01.-2013.12.31.

Támogatási szerződés P.E.N. Club Hungary Janus Pannonius költészeti nagydíj 2012. 09. 01. -2012. 12. 31. 25.000.000

Támogatási szerződés Magyar P.E.N. Club Janus Pannonius költészeti nagydíj 2013. 08. 19 - 2013. 09. 15. 25.000.000

Támogatási szerződés ROXER Produkció Műsorkészítő Kft. Borjog és bormarketing 2013 konferencia támogatása 2013.03.16.-2013.04.30. 5.000.000

Támogatási szerződés
Szegedi Tudományegyetem

A Nemzetközi és Regionális Tanulmányok Intézet alapjain létrehozni kívánt Francia Egyetem célkitűzéseinek 

támogatása
2013.01.01.-2013.12.31. 20.000.000

Támogatási szerződés Szakszervezetek Együttműködési Országos Közszolgálati Érdekegyeztető Tanács működésének támogatása 2013. 01. 01. - 2013. 03. 31. 100.000.000

Támogatási szerződés Tihanyi Alapítvány Matthias Corvinus Collegium fenntartásának támogatása 2012. 09. 01. - 2014. 12. 31. 250.000.000

Támogatási szerződés Ullein-Reviczky Antal Alapítvány
2013. augusztus 24. napján „Cultural Diplomacy” („Kulturális Diplomácia”) címmel rendezett konferencia 

támogatása 
2013. 08 1.-2013. 08. 31. 9.000.000



Támogatási szerződés
Vállalkozók és Munkáltatók Országos 

Szövetsége

A Versenyszféra és a Kormány Állandó Konzultációs Fóruma feladatainak ellátásához szükséges támogatás 

biztosítása.
2012.07.09.-2013.01.15. 100.000.000

Támogatási szerződés Victims of Communism Memorial Az "International Museum of Communism" létrehozása 2012.12.21.-2015.12.31. 47.000.000

Együttműködési megállapodás Budapesti Temetkezési Intézet Zrt.
Rákoskeresztúri Új Köztemető nemzeti sírkert részét képező sírhelyekkel kapcsolatos fenntartási feladatok 

teljesítése
2012.12.20.-2013.12.31. 15.220.153

Együttműködési megállapodás Budapesti Temetkezési Intézet Zrt. Nemzeti sírkerthez tartozó sírhely fenntartással kapcsolatos egyes feladatok ellátása. 2012.07.31.-2012.11.15. 17.730.300

Együttműködési megállapodás Budapesti Temetkezési Intézet Zrt.
A Farkasréti, Fiumei úti temetőben és a Rákoskeresztúri Újköztemetőben található, a nemzeti sírkerthez tartozó 

sírhely fenntartással kapcsolatos egyes feladatok ellátása.
2013.04.08.-2013.12.31.  28.150.600

Együttműködési megállapodás Budapesti Temetkezési Intézet Zrt.
A Farkasréti, Fiumei úti, Óbudai, Budafoki, Pesterzsébeti, Lőrinci és Csepeli temetőben található, a nemzeti 

sírkerthez tartozó sírhely fenntartással kapcsolatos egyes feladatok ellátása.
2013.04.08.-2013.08.15.  24.670.900

Együttműködési megállapodás Somogy Megyei Temetkezési Kft.
Nagyatádi Szabó István csokonyavisontai református temetőben a nemzeti sírkert részét képező sírhelyekkel 

kapcsolatos fenntartási feladatok elvégzése
2012.07.31.-2013.06.30. 1.603.600

Együttműködési megállapodás Szegedi Testamentum Kft.
Klauzál Gábor szegedi Belvárosi temetőben a nemzeti sírkert részét képező sírhelyekkel kapcsolatos fenntartási 

feladatok ellátása
2012.07.31.-2013.06.30. 301.600

Együttműködési megállapodás Szegedi Testamentum Kft.
A nemzeti sírkert szegedi belvárosi temetőben található Korda kápolnával kapcsolatban felmerülő fenntartási 

feladatok teljesítése
2013.04. 16.-2013.06.30. 3.525.755

Haszonkölcsön szerződés
Forum Hungaricum Közhasznú 

Nonprofit Kft.

A kormányzati honlapok egységes szerkezetének és arculatának kialkításához, fejlesztéséhez szükséges eszközök 

haszonkölcsönbe adása
2013. 03. 01. -  2015. 12. 31.

0

Műtárgy haszonkölcsön-szerződés
Honvédelmi Minisztérium 

Hadtörténeti Intézet és Múzeum
Védett műtárgyak kölcsönbe adása 2013.04.16.-2014.04.15.

0

Védjegylicencia-szerződés
Fidesz - Magyar Polgári Szövetség 

Országgyűlési Képviselőcsoport
A védjegy oltalmi jogának fennállásáig tartó, nem kizárólagos használati jog engedése a védjegy oltalmi ideje 

200.000

Licenc felhasználási-szerződés
Kormányzati Informatikai Fejlesztési 

Ügynökség

A FORRÁS-SQL/KGR szoftver átvétele, a FORRÁS-SQL/KGR szoftver felhasználása, a programdokumentáció, 

valamint annak az egyedi fejlesztésű kapcsolati modul felhasználása, amelyik a Magyar Államkincstár mindenkori 

központi renszeréhez való kapcsolatot biztosítja

2012.12.27- határozatlan idejű

0

Lakásbérleti szerződés Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal

Budapest VIII. kerület 36456 helyrajzi számú belterületi, természetben a 1085 Budapest, Gyulai Pál utca 14. szám 

alatti ingatlanban lévő A3. számmal megjelölt, bútorozott, 54 m2 alapterületű, összkomfortos lakást bérbe 

vétele

2012. 07.09.-2013. 06.30

1.056.000

Helyiségbérleti szerződés
Kultúra 2008 Művészeti Szolgáltató 

Nonprofit Kft.
Szépművészeti Múzeum helyiségeinek bérlete 2013.03.15.-2013.03.29.

4.479.489

Használati szerződés Művészetek Palotája Nonprofit Kft. A Művészetek Palotája helyiségeinek használatba vétele 2012.09.07.-2012.09.27. 350.000

Egyedi szolgáltatási megállapodás
NISZ Nemzeti Infokommunikációs 

Szolgáltató Zrt.

A Forrás-SQL/KGR IKM FI rendszer jogszabály- és szoftverkövetés szolgáltatás, valamint a Forrás-SQL/KGR IKM FI 

moduljainak helyszíni támogatása a Miniszterelnökség Fejezete és Igazgatása részére
2013.03.01.-2013.12.31.

7.325.640

Egyedi szolgáltatási megállapodás
NISZ Nemzeti Infokommunikációs 

Szolgáltató Zrt.
Előfizetői (SIM) kártya és az ahhoz kapcsolódó egyedi mobilszolgáltatás biztosítása

2012. 10.03.-a Felek közötti általános 

mobiltelefon szolgáltatás 

igénybevételének pontos feltételeit 

szabályozó keret-megállapodás 

megkötéséig

1990,- Ft alapdíj +az igénybevett 

szolgáltatások ártáblázat szerinti 

értéke/hó

Egyedi szolgáltatási megállapodás
Nemzeti Infokommunikációs 

Szolgáltató Zrt.
Előfizetői (SIM) kártya és az ahhoz kapcsolódó egyedi mobilszolgáltatás biztosítása

2012.12.12.-a Felek közötti általános 

mobiltelefon szolgáltatás 

igénybevételének pontos feltételeit 

szabályozó keret-megállapodás 

megkötéséig

1990,- Ft alapdíj +az igénybevett 

szolgáltatások ártáblázat szerinti 

értéke/hó

Egyedi szolgáltatási megállapodás
Nemzeti Infokommunikációs 

Szolgáltató Zrt.
HP szerverek biztosítása

2012.09.26.-tól 1 év 

(meghosszabbítható) 2.926.560

Egyedi szolgáltatási megállapodás
Nemzeti Infokommunikációs 

Szolgáltató Zrt.
Virtuális szerver szolgáltatás biztosítása 2012. 09.15.-2012.10.14.

831.285



Egyedi szolgáltatási megállapodás
Nemzeti Infokommunikációs 

Szolgáltató Zrt.
Előfizetői (SIM) kártya és az ahhoz kapcsolódó egyedi mobilszolgáltatás biztosítása

2013.02.19.-a Felek közötti általános 

mobiltelefon szolgáltatás 

igénybevételének pontos feltételeit 

szabályozó keret-megállapodás 

megkötéséig

1990,- Ft alapdíj +az igénybevett 

szolgáltatások ártáblázat szerinti 

értéke/hó

(Dőlt betűvel szedve a KIM-től, a 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet c)-d) pontjainak 2012. VI. 27. napjától hatályos módosításán és a Ksztv. 31. § (8) bekezdésén alapuló jogutódlással átvett szerződések.) 


