
ssz. szerződés típusa partner megnevezése szerződés tárgya szerződés időtartama szerződés értéke

1.
Megbízási 

szerződés
Baktai Erik

2013. november 13-án Kerstin Günterrel, a Deutsche Telekom igazgatósági elnökével folytatott megbeszélésen személyes 

tolmácsolási tevékenység ellátása és írásbeli összefoglaló készítése
2013.11.11.-2013.12.31. bruttó 40 000

2.
Megbízási 

szerződés
Békés Márton

A Rubik kocka motívuma és gondolatisága által ihletett kiállítási központ létrehozásának előkészítésével összefüggésben 

szakértői tanácsadás keretében közreműködés a tervezett kiállítással kapcsolatos tudománytörténeti kutatás 

koordinációjában és ezzel összefüggésben elkészítendő tudományos katalógus összeállításában 

2013.03.01.-2013.04.30. bruttó 314 400/hó

3.
Megbízási 

szerződés

Buda&Buda Szolgáltató Betéti 

Társaság

Szakmai tanácsadóként közreműködés az egységes komolyzenei koncepció kialakításáért és végrehajtásának 

koordinálásáért felelős kormánybiztos kinevezéséről és feladatairól szóló 1417/2013 (VII. 10.) Korm. határozatban foglalt 

nemzetközi projektek, valamint az UNESCO által meghirdetett Creative Cities in Music cím megpályázásával kapcsolatos, 

továbbá egyéb - a zene társadalomfejlesztő funkcióját erősítő - nemzetközi projektek előkészítésében 

2013.09.01.-2014.05.31. 212 599/hó +ÁFA

4.
Megbízási 

szerződés
Bugár-Mészáros Károly

A Miniszterelnökség által "2015. évi Milánói Világkiállítás magyar pavilonja design koncepciójának kidolgozása" 

tárgyában kiírt pályázat bíráló bizottságának szakmai munkájában tagként való részvétel
2013.12.16 - feladat ellátásáig bruttó 300 000

5.
Megbízási 

szerződés

CONSULTANT Építési, Szakértő és 

Tanácsadó Mérnöki Iroda Kft.
Szakértői tanácsadás a z "Erzsébet téri Kultúrális Központ és Park" projektben 2013.03.01. -2013.06.30. 750 000/hó +ÁFA

6.
Megbízási 

szerződés
Csízy László

A Miniszterelnökség által "2015. évi Milánói Világkiállítás magyar pavilonja design koncepciójának kidolgozása" 

tárgyában kiírt pályázat bíráló bizottságának szakmai munkájában tagként való részvétel
2013.12.16 - feladat ellátásáig bruttó 300 000

7.
Megbízási 

szerződés
Dr. Bordás Vilmos Ügyvédi Iroda

közreműködés a Megbízó által meghatározott, jogi szakértelmet igénylő anyagok elő-és elkészítésében, írásban vagy 

szóban jogi állásfoglalás, szóbeli konzultáció keretében, hetente legalább egy alkalommal jogi tanácsadás
2013.10.01.-2014.05.31. 500 000/hó +ÁFA

8.
Megbízási 

szerződés
Dr. Fodor Sándor

Személyi tolmácsolási tevékenység nyújtása Szijjártó Péter külügyi és külgazdasági ügyekért felelős államtitkár részére a 

Magyar-Kuvaiti Gazdasági Együttműködési Vegyes Bizottság ülésén
2013.05.08 bruttó 76 200

9.
Megbízási 

szerződés
Dr. Ifj. Balsai István Ügyvédi Iroda

Az ügyvédekről szóló 1998. évi XI. törvény 5. § (1) bekezdés a), valamint a c)-d) pontjaiban foglalt feladatok ellátása, jogi 

szakértői háttértámogatás nyújtása a Miniszterelnökség Szakmapolitikai Főosztály működéséhez
2013.10.01.-2014.05.31. 500 000/hó +ÁFA

10.
Megbízási 

szerződés
dr. Kálmán Ernő Béla

A Miniszterelnökség által "2015. évi Milánói Világkiállítás magyar pavilonja design koncepciójának kidolgozása" 

tárgyában kiírt pályázat bíráló bizottságának szakmai munkájában tagként való részvétel
2013.12.16 - feladat ellátásáig bruttó 300 000

11.
Megbízási 

szerződés
Dudás Krisztina

Szakértői tanácsadás keretében közreműködés a társadalmi felzárkóztatás, társadalmi konfliktusok kezelése és ezek 

megoldására szolgáló jelen és jövőbeli stratégiák kidolgozásában

2013.12.01.-2014.04.30. megszűnt: 

2014. 02. 17.
bruttó 700 000/hó

12.
Megbízási 

szerződés
Duntzendorfné Géricz Edit

Számviteli tárgyú szakmai tanácsadás és háttértámogatás nyújtása a Miniszterelnökség Igazgatási Főosztálya részére, 

továbbá közreműködés a Miniszterelnökség eszközeinek analitikai adatrögzítésében
2013. 08.15.-2013.11.15. bruttó 213 450

13.
Megbízási 

szerződés
Fehér Csilla

Szakértői tanácsadás keretében a kiemelt sportlétesítmény-fejlesztésekkel, sportberuházásokkal összefüggő kormányzati 

feladatok ellátásáért felelős kormánybiztos tevékenységéhez kapcsolódóan, a kormánybiztosnak a kiemelt sportlétesítmény-

fejlesztésekkel, sportberuházásokkal összefüggő kormányzati feladatok ellátásáért felelős kormánybiztos kinevezéséről és 

feladatairól szóló 1395/2013 (VII. 2) Korm. határozat 3. pontjában meghatározott jogszabály előkészítési, illetve 

véleményezési feladatköréhez rendelve koordinációs tevékenység folytatása

2013.12.01.-2014.05.31. bruttó 250 000/hó

14.
Megbízási 

szerződés
Ferenczy Zsolt 2015. évi Milánói Világkiállítással kapcsolatos építészmérnöki szaktanácsadási feladatok 2013.12.15.-2014.05.31. 

bruttó 7 500/óra, de havonta 

legfeljebb bruttó 375 000

15.
Megbízási 

szerződés
Giuseppe Frattini

A Miniszterelnökség által "2015. évi Milánói Világkiállítás magyar pavilonja design koncepciójának kidolgozása" 

tárgyában kiírt pályázat bíráló bizottságának szakmai munkájában tagként való részvétel
2013.12.16 - feladat ellátásáig bruttó 2 000 EUR

16.
Megbízási 

szerződés
Jurecskó László

képzőművészeti szaktanácsadás keretében közreműködés a Miniszterelnökséget vezető államtitkárnak a Magyarországon 

található műkincsekkel és egyéb kulturális javakkal kapcsolatos tulajdoni igények rendezésének elősegítésével , a restitúció 

megvalósításának koordinálásával kapcsolatos tevékenységében

2013.10.01.-2014.05.31. bruttó 56 875/hó

17.
Megbízási 

szerződés
Kalo Emese

A Miniszterelnökség által "2015. évi Milánói Világkiállítás magyar pavilonja design koncepciójának kidolgozása" 

tárgyában kiírt pályázat bíráló bizottságának szakmai munkájában tagként való részvétel
2013.12.16 - feladat ellátásáig bruttó 300 000

18.
Megbízási 

szerződés
KNEWBITS di Alessandro Dionisi Vici Milánói Világkiállítással kapcsolatos műszaki, szervezési és protokolláris háttértámogatás nyújtása 2013.10.01.-2014.05.31. 11 200 EUR + Áfa

19.
Megbízási 

szerződés

Kovács Szandra módosítva: Safar 

Szandra

Szakértői támogatás nyújtása 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, ennek keretében tanulmányok, háttéranyagok készítése a résztvevő államok 

külgazdaságát érintően

2013.04.08.-2013.12.31. 

módosítva: 2013.04.08.-

2014.05.31. 2014.01.31. napjával

bruttó 221 855/hó

20.
Megbízási 

szerződés
Lőrincz Dorottya

Személyes tanácsadás keretében a magyar zsidóság deportálásának 70. évfordulójával kapcsolatos megemlékezések, 

rendezvények, ismeretterjesztő programok előkészítésével összefüggésben háttéranyagok gyűjtése, prezentációk, 

helyzetfelismerést is tartalmazó összehasonlító elemzések készítése, továbbá kapcsolat tartása a programok szakmai 

előkészítői között

2013.06.01.-2014.05.31. megszűnt: 

2014. január 31. 
bruttó 170 700/hó

A Miniszterelnökség  megbízási szerződései 2013. szeptember 27-től 2013. december 31-ig

A 85/2010 (III. 25.) Korm. rendelet alapján a nettó ötmillió forintot el nem érő szerződések



21.
Megbízási 

szerződés
Marosi Miklós

A Miniszterelnökség által "2015. évi Milánói Világkiállítás magyar pavilonja design koncepciójának kidolgozása" 

tárgyában kiírt pályázat bíráló bizottságának szakmai munkájában tagként való részvétel
2013.12.16 - feladat ellátásáig bruttó 300 000

22.
Megbízási 

szerződés
Molnár Éva

a Rubik kocka motívuma és gondolatisága által ihletett kiállítási központ létrehozásának előkészítésével összefüggésben 

háttéranyagok gyűjtése, valamint prezentációk , helyzetfelmérést is tartalmazó összehasonlító elemzések készítése, továbbá 

kapcsolattartás az egyes kiemelt jelentőségű budapesti beruházásokért felelős kormánybiztos és a Rubik Kocka Ház 

nemzetközi projekt külföldi szereplői között

2013.03.01.-2013.04.30. bruttó 170 700/hó

23.
Megbízási 

szerződés
Mőcsényi Mihály

A Miniszterelnökség által "2015. évi Milánói Világkiállítás magyar pavilonja design koncepciójának kidolgozása" 

tárgyában kiírt pályázat bíráló bizottságának szakmai munkájában tagként való részvétel
2013.12.16 - feladat ellátásáig bruttó 300 000

25.
Megbízási 

szerződés

Ordinul Architectilor Din Romania - 

Filiala Transilvania

A Miniszterelnökség által "2015. évi Milánói Világkiállítás magyar pavilonja design koncepciójának kidolgozása" 

tárgyában kiírt pályázat bíráló bizottságának szakmai munkájában a pályázat tárgya szerinti szakértelemmel rendekező 

tagként való részvétel

2013.12.16 - feladat ellátásáig                             

módosítva: 2014.03.31-ig
bruttó 2 300 EUR

26.
Megbízási 

szerződés
Országos Mentőszolgálat Egészségügyi biztosítással kapcsolatos feladatok ellátása 2013.07.23 bruttó 36 000

27.
Megbízási 

szerződés
Schmidt Gábor

szakértői tanácsadás keretében a kiemelt sportlétesítmény-fejlesztésekkel, sportberuházásokkal összefüggő kormányzati 

feladatok ellátásáért felelős kormánybiztos tevékenységéhez kapcsolódóan, a kormánybiztosnak a kiemelt sportlétesítmény-

fejlesztésekkel, sportberuházásokkal összefüggő kormányzati feladatok ellátásáért felelős kormánybiztos kinevezéséről és 

feladatairól szóló 1395/2013 (VII. 2) Korm. határozat 3. pontjában meghatározott jogszabály előkészítési, illetve 

véleményezési feladatköréhez rendelve stratégiai és projektmenedzsment jellegű támogatási tevékenység végzése

2013.12.01.-2014.05.31. bruttó 1 500 000

28.
Megbízási 

szerződés
Sipkáné Szabó Gyöngy Katalin

szakértői tanácsadás keretében a kiemelt sportlétesítmény-fejlesztésekkel, sportberuházásokkal összefüggő kormányzati 

feladatok ellátásáért felelős kormánybiztos tevékenységéhez kapcsolódóan, a kormánybiztosnak a kiemelt sportlétesítmény-

fejlesztésekkel, sportberuházásokkal összefüggő kormányzati feladatok ellátásáért felelős kormánybiztos kinevezéséről és 

feladatairól szóló 1395/2013 (VII. 2) Korm. határozat 3. pontjában meghatározott jogszabály előkészítési, illetve 

véleményezési feladatköréhez rendelve stratégiai és projektmenedzsment jellegű támogatási tevékenység végzése

2013.12.01.-2014.05.31. bruttó 250 000/hó

29.
Megbízási 

szerződés
Sipos Katalin Török nyelvű személyi tolmácsolási tevékenység nyújtása  2013.08.04.-2013.08.05. bruttó 160 000

30.
Megbízási 

szerződés
Sipos Katalin Török nyelvű személyi tolmácsolási tevékenység nyújtása 2013.10.17.-2013.11.18. bruttó 10 000

31.
Megbízási 

szerződés
Somogyi Pál

A Miniszterelnökség által "2015. évi Milánói Világkiállítás magyar pavilonja design koncepciójának kidolgozása" 

tárgyában kiírt pályázat bíráló bizottságának szakmai munkájában tagként való részvétel
2013.12.16 - feladat ellátásáig bruttó 300 000

32.
Megbízási 

szerződés
Sütő András

szakértői tanácsadás keretében a kiemelt sportlétesítmény-fejlesztésekkel, sportberuházásokkal összefüggő kormányzati 

feladatok ellátásáért felelős kormánybiztos tevékenységéhez kapcsolódóan, a kormánybiztosnak a kiemelt sportlétesítmény-

fejlesztésekkel, sportberuházásokkal összefüggő kormányzati feladatok ellátásáért felelős kormánybiztos kinevezéséről és 

feladatairól szóló 1395/2013 (VII. 2) Korm. határozat 3. pontjában meghatározott jogszabály előkészítési, illetve 

véleményezési feladatköréhez rendelve stratégiai és projektmenedzsment jellegű támogatási tevékenység végzése

2013.12.01.-2014.05.31. bruttó 250 000/hó

33.
Megbízási 

szerződés
Szukics Marianna Szlovén nyelvű személyi tolmácsolási tevékenység nyújtása 2013.07.04 bruttó 25 000

34.
Megbízási 

szerződés
Vida Viviána Ildikó

A külügyi és külgazdasági államtitkár által elnökölt gazdasági vegyes bizottságok működéséhez szakértői háttértámogatás 

nyújtása

2013.03.11.-2013.12.31. 

módosítva: 2013.03.11.-

2014.05.31.

bruttó 437 500/hó



ssz. szerződés típusa partner megnevezése szerződés tárgya szerződés időtartama szerződés értéke

1.
Megbízási 

szerződés

A-GENI Könyvvizsgáló és Tanácsadó 

Iroda Kft.
Egyes támogatási szerződésekhez kapcsolódó pénzügyi elszámolások megfelelősségi vizsgálata

1. ütem telj. határideje: 2013.11.30. 

a 2. ütem telj. határideje: 

2014.02.28. módosítva: 1. ütem 

telj. határideje: 2013.11.30., a 2. 

ütem telj. határideje: 2013.12.31., a 

3. ütem telj. határideje: 2014.02.28.

3 500 000+ÁFA módosítva: 

7 600 00+ÁFA

2.
Megbízási 

szerződés
AGON Bt.

Szakértői háttértámogatás nyújtása a Miniszterelnökség kulturális rendezvényeinek programszerkesztéséhez, valamint 

előkészítéséhez
2014.01.01-2014.12.31 482 000/hó +ÁFA

3.
Megbízási 

szerződés
Benkő László Gábor Szakértői gazdasági-humánpoltikai tanácsadás nyújtása a Miniszterelnökséget vezető államtitkár részére

2013.05.01.-2013.12.31. 

módosítva:                               

2014.05.31. módosítva: 2014. 

12.31.

bruttó 782 400/hó

4.
Megbízási 

szerződés
Berczi Ügyvédi Iroda

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.                    

módosítva:                      

2013.08.30.-2013.12.31.                                    

2.sz. módosítás:                           

2013.08.30.-2014.06.30.

10 000 000 +ÁFA

5.
Megbízási 

szerződés
Dr. Sonkodi Balázs

A Miniszterelnökség  Szakmapolitikai Főosztályának működéséhez egészségügyi és gazdaságpolitikai szakterületeken 

szakértői háttértámogatás nyújtása

2013.11.16.-2014.05.31. megszűnt: 

2014. 06. 14.
bruttó 885 000/hó 

6.
Megbízási 

szerződés
Equinox Consulting Kft.

A 2014-2020 közötti programozási időszak támogatáspolitikai intézményrendszer adminisztratív kapacitásainak 

megerősítésére vonatkozó tanulmány kidolgozása; valamint tanácsadás
2013.12.12.-2014.03.31. 20 350 000 + 88 500 +ÁFA

7.
Megbízási 

szerződés

EuroAtlantic Solutions Kft., Prime 

Policy Group LLC.

Polititkai és gazdasági érdekképviselet és érdekérvényesítés az Egyesült Államokban, valamint ezzel összefüggéseben 

pénzügyi és gazdaságpolitikai tanácsadás
2013. 09. 12. - határozatlan időre 46 500 USD/hó

8.
Megbízási 

szerződés
FWD affairs Kft. külföldre irányuló BTL kommunikációs tevékenység nyújtása 2013.10.01. - 2013.12.31. 2 000 000/hó +ÁFA

9.
Megbízási 

szerződés

KPMG Hungária Kft. (Claims, 

MAZSÖK, Miniszterelnökség kötötte)

A felek által elfogadott eljárások lefolytatása és a tényszerű megállapításokról szóló jelentés kiadása (MAZSÖK és Claims 

közötti elszámolási vita rendezése)
2013.07.05.-2014.06.16.

30 000 USD 

(Miniszterelnökség részéről) 

(Claims: 30 000 USD, 

MAZSÖK: 30 000 USD)

10.
Megbízási 

szerződés
KPMG Tanácsadó Kft.

„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.                                            

módosítva:                                           

2013.09.23.-2014.06.30.

25 200 000 +ÁFA

11.
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.                          

módosítva:                         

2013.01.01.-2014.05.31.

450 000/hó +ÁFA

12.
Megbízási 

szerződés

Semmelweis Egyetem (Kútvölgyi 

Klinikai Tömb Járóbeteg-ellátási 

Igazgatóság)

Foglalkozás-egészségügyi szolgáltatás nyújtása a Miniszterelnökség alkalmazottai részére 2013.09.03.-2014.05.31.

18 000/fő/év +ÁFA,               

7 000 000 keretösszeg 

erejéig

13.
Megbízási 

szerződés
Temesi Norbert Vilmos

A külügyi és külgazdaségi ügyekért felelős államtitkár gazdasági vegyesbizottságokkal kapcsolatos utazásainak, valamint 

programjainak technikai előkészítésével kapcsolatos személyi szakértői tanácsadói feladatok ellátása

2013.01.01.-2013.12.31.                                  

módosítva:                          

2013.01.01.-2014.05.31.

bruttó 490 000/hó

14.
Megbízási 

szerződés
Tihanyi Alapítvány

a Miniszterelnökség külügyi kapcsolatainak ápolása és elmélyítése, továbbá a német szövetségi és tartományi közigazgatás 

megismerése érdekében  - a Führungsakademie Baden-Württemberg felsőfokú képzési intézménnyel történő 

együttműködés keretében gyakorlatorientált komplex szakmai program kidolgozása és megszervezése a Miniszterelnökség 

személyi állományába tartozó, a Miniszterelnökség által meghatározott legfeljebb 15 fő számára

2013.09.09.-2013.10.15. 6 678 400 +ÁFA

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi törvény alapján az ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó szerződések

A Miniszterelnökség a közbeszerzési eljárások eredményeként megkötött szerződésekkel kapcsolatos közzétételi kötelezettségének  a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény  alapján tesz eleget.



A Miniszterelnökség által kötött megbízási szerződések 2014. január 1-től 2014. május 31-ig

ssz. szerződés típusa partner megnevezése szerződés tárgya szerződés időtartama szerződés értéke

1.
Megbízási 

szerződés

ARCHITART Művészeti, Építőipari 

Szolgáltató Betéti Társaság 

A Miniszterelnökség által a „2015. évi Milánói Világkiállítás magyar pavilonja design koncepciójának 

kidolgozása” tárgyában kiírni kívánt pályázat (a továbbiakban: pályázat) bíráló bizottságának munkájában való 

részvétel 

2014.02.04. - feladat ellátásig
236 220 + ÁFA 

keretösszeg

2.
Megbízási 

szerződés
Baksai Endre Tamás Felmérés készítése az Ős-Dráva Programot érintő turisztikai fejlesztéshez kapcsolódóan 2014. 03. 03. - 2014. 04. 16. 400 050 + ÁFA

3.
Megbízási 

szerződés
Bánáti Ügyvédi Iroda

WELT 2000 KFt. Magyar Állam általi megvételével kapcsolatos ügyletek jogi átvilágítása, jogi tanácsadás 

nyújtása

Aláírástól a szerződésben 

meghatározott feladat ellátásáig, 

illetőleg az 5. pontban 

meghatározott keretösszeg 

erejéig 

50 000 + Áfa ügyvédi 

óradíj, a szerződés 

időtartamára maximum 5 

000 000 + Áfa

4.
Megbízási 

szerződés
Böszörményi-Nagy Gergely

A Rubik kocka motívuma és gondolatisága által ihletett kiállítási központ létrehozásának előkészítéséhez 

szakértői, mediátori háttértámogatást nyújtása
2014.01.21. - 2014.01.24. költségtérítés

5.
Megbízási 

szerződés
Csontosné Karádi Zita

A Rubik kocka motívuma és gondolatisága által ihletett kiállítási központ létrehozásának előkészítéséhez 

szakértői, mediátori háttértámogatást nyújtása
2014.01.21. - 2014.01.24. költségtérítés

6.
Megbízási 

szerződés
Dr. Szabó Gergely Ügyvédi Iroda Ügyvédi feladatok ellátása a Sport XXI. Létesítményfejlesztési Program keretében 2014.03.01. - 2014.05.31. 166 667/hó +ÁFA

7.

Megbízási 

szerződés 

megszüntetés

Dr. Zsolnay András Ügyvédi Iroda

Az ügyvédekről szóló 1998. évi XI. törvény 5. § (1) bekezdés c) pontjában meghatározott jogi szolgáltatás 

keretében  - a magyarországi zsidó közösségek vagyoni igényeinek rendezésével, valamint kulturális, 

hogyományörző, oktatási és történelmi tényfeltáró tevékenységükkel kapcsolatos közigazgatási és szakmai 

előkészítéssel és koordinációval összefüggő feladatok ellátásáról szóló 1689/2012. (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 

közreműködés, illetve tanácsadás

 2013.04.01. - 2014.05.31. 

megszűnt: 2013.07.15.
400 000/hó +ÁFA

8.
Megbízási 

szerződés

ÉMI-TÜV SÜD Kft. Minőségiügyi 

és Biztonságtechnikai Kft.

Az Európai uniós ellenőrzések kapcsán a tagállami álláspont megerősítése, támogatása érdekében szakvélemény 

elkészítése
2014.01.24 240 000 +ÁFA

9.
Megbízási 

szerződés
Felegyi Gábor

A koordinációs ügyekért felelős helyettes államtitkár részére Megbízó igénye szerint politikai és társadalmi 

kutatások, tanulmányok készítése
2014.01.02. - 2014.05.31.  bruttó 214 000/hó

10.
Megbízási 

szerződés
Fenyvesi Zsolt

A Kormany.hu Szerkesztőség Főosztálya részére Megbízó igénye szerint szövegrögzítési és szövegszerkesztési 

háttértámogatást nyújtása, nyelvhelyességi ellenőrzések végzése
2014.01.02. - 2014.05.31. bruttó 214 000/hó

11.
Megbízási 

szerződés
Gillich Petra

A kormányzati rendezvénykommunikációs stratégia átültetése a miniszterelnökségi programok gyakorlatába, ide 

értve különösen az egyes eseti rendezvények kommunikációinak összehangolását
2014.02.02. - 2014.05.31. bruttó 214 000/hó

12.
Megbízási 

szerződés
Győri Csaba László

Nem minősített szerződések és megrendelések felülvizsgálata átláthatósági szempontból az államháztartásról 

szóló 2011. évi CXCVI. törvényben és a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvényben rögzítetteknek 

megfelelően
2014.02.11. - 2014.05.31. bruttó 214 000/hó

13.
Megbízási 

szerződés
Horváth Erika 2015. évi Milánói Világkiállítással kapcsolatos pénzügyi szaktanácsadási feladatok 2014.01.01. - 2014.05.31.

bruttó  7 500/óra, de 

havonta legfeljebb bruttó 

300 000 keretösszeg

14.
Megbízási 

szerződés
Horváth Zsófia Katalin 

A 2015. évi Milánói Világkiállítással kapcsolatos összkormányzati feladatok végrehajtásával összefüggő személyi 

tolmácsolási feladatok ellátása 
2014.03.01. - 2014.05.31.  bruttó 260 000/hó

15.
Megbízási 

szerződés
Juhász Rita

A Rubik kocka motívuma és gondolatisága által ihletett kiállítási központ létrehozásának előkészítéséhez 

szakértői, mediátori háttértámogatást nyújtása
2014.01.21. - 2014.01.24. költségtérítés

16.
Megbízási 

szerződés
Kaprinyák Judit

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 támogatás nyújtása

2014.02.01. - 2014.05.31. bruttó 227 600/hó

A 85/2010 (III. 25.) Korm. Rendelet alapján a nettó ötmillió forintot el nem érő szerződések



17.
Megbízási 

szerződés
Kéri Imre A budai Várbazár kiállítóhelységeinek és alkotóműhelyeinek kialakításához kapcsolódóan tanácsadást nyújtása 2014.04.15. - 2014.04.30. bruttó 427 000

18.
Megbízási 

szerződés
Literáthy Zsolt 

2014. január 14. és 16. napján tartott sajtótájékoztatón szövegrögzítési és szövegszerkesztési háttértámogatás 

nyújtása
2014.01.14. - 2014.01.16. bruttó 29 464

19.
Megbízási 

szerződés
Molnár Éva

A Rubik kocka motívuma és gondolatisága által ihletett kiállítási központ létrehozásának előkészítésével 

összefüggésben háttéranyagok gyűjtése, valamint prezentációk, helyzetfelmérést is tartalmazó összehasonlító 

elemzések készítése

2013.03.01. - 2013.04.30. bruttó 170 700/hó

20.
Megbízási 

szerződés
Nagy István

A magyar kormány programjában megjelölt fejlesztési célkitűzések megvalósítása, illetve a hazai gazdaság 

mozgásterének bővítése és versenyképességének erősítése érdekében a Miniszterelnök részére tanácsadói 

faladatok ellátása

2014.01.01. - 2014.05.31. költségtérítés

21.
Megbízási 

szerződés
Radnai Péter

A Rubik kocka motívuma és gondolatisága által ihletett kiállítási központ létrehozásának előkészítéséhez 

szakértői, mediátori háttértámogatás nyújtása
2014.01.21. - 2014.01.24. költségtérítés

22.
Megbízási 

szerződés
Rigó Balázs

Az egyes érdekképviseleti rendszerek felépítése és működése tárgyában szakpolitikai tárgyú szakmai tanácsadás 

nyújtása, háttéranyagok összeállítása, tanulmányok, összehasonlító elemzések készítése
2014.01.20. - 2014.05.31.  bruttó 237 260/hó

23.
Megbízási 

szerződés
Stefán Szabina Rubik Kocka Ház projekt keretében tartott egyeztetéseken személyes tolmácsolási háttértámogatás 2013.12.10. - 2014.01.31.  bruttó 190 500

ssz. szerződés típusa partner megnevezése szerződés tárgya szerződés időtartama szerződés értéke

1.
Megbízási 

szerződés
"Ész-Ker" Kft. Hivatalos közbeszerzési tanácsadói feladatok teljes körű ellátása 2014.01.02. - 2014.05.31. 3 800 000/hó

2.
Megbízási 

szerződés

"Ész-Ker" Szolgáltató és 

Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű 

Társaság 

Hivatalos közbeszerzési tanácsadás nyújtása 2014.06.05. - 2014.12.31 6 125 000/hó

3.
Megbízási 

szerződés
Dr. Bordás Vilmos Ügyvédi Iroda 

Miniszterelnökséget vezető miniszter feladatkörébe utalt, a magyarországi zsidó közösségekkel kapcsolatos 

feladatokhoz kapcsolódó jogi tanácsadás
2013.10.01. - 2014.05.31.  bruttó 500 000/hó

4.
Megbízási 

szerződés
Dr. Grósz Andor 

Szakpolitikai stratégiák és állásfoglalások kidolgozása, külső vagy belső egyeztetéseken szakmai tanácsadás 

nyújtása
2014. 01. 15. - 2014. 12. 31. bruttó 1 000 000/hó

5.
Megbízási 

szerződés
FWD affairs Kft.

Az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat és hatásköréről szóló 212/2010. 

(VII. 1.) Korm. rendelet 10. § (2) bekezdés d) pontjában meghatározott alaptevékenységéhez kapcsolódó 

feladatai segítése céljából külföldre irányuló, BTL kommunikációs tevékenység nyújtása 

2014.01.01. - 2014.04.30.  1 999 990/hó +ÁFA

6.
Megbízási 

szerződés
KPMG Tanácsadó Kft.

A közreműködő szervezetek minisztériumi (IH) integrációjának bemutatása és a kapcsolódó szervezetet / 

rendszert érintő módosítási igények áttekintése, az irányítási és rendszerleírásokra, ellenőrzési nyomvonalakra 

vonatkozó javaslat elkészítése, az  intézményrendszeri átalakítás audit-szempontú vizsgálata

2014.03.20. - 2014.05.31. 10 000 000+ÁFA

7.
Megbízási 

szerződés
Nagy Fanni Háttértámogatás nyújtása a miniszterelnök külföldi utazásainak szervezéséhez, és lebonyolításához

2013.02.25. - 2013. 12. 31. 

módosítva: 2014.05.31. 
bruttó 350 000/hó

8.
Megbízási 

szerződés
Ormai és társai Ügyvédi Iroda

Az egyes kiemelt jelentőségű budapesti beruházásokért felelős kormánybiztos részére és igénye szerint ellátja az 

ügyvédekről szóló 1998. évi XI. törvény 5.§ (1) bekezdésében és (3) bekezdés c), f), g) és i) pontjaiban foglalt 

feladatokat

2014.01.01. - 2014.03.31.
25 000 000 +ÁFA 

keretösszeg erejéig

9.
Megbízási 

szerződés
Pro-ber Mérnök Szolgáltató Kft.

Magyarország német megszállásának emléket állító emlékmű létesítésére irányuló beruházáshoz kapcsolódó 

beruházáslebonyolítói, mérnöki tanácsadói és építési műszaki ellenőri feladatok ellátása

2014. 01. 09-től a feladatok 

szerződésszerű teljesítéséig
7 600 000 +ÁFA

10.
Megbízási 

keretszerződés

Réti, Antall és Társai Ügyvédi Iroda; 

Exandas Kft.

Eseti jellegű jogi tanácsadás nyújtása, okiratok illetve beadványok szerkesztése, valamint szerződések, 

szerződésmódosítások készítése, véleményezése
2014.03.28. - 2014.09.28.

 60 000 000 keretösszeg 

erejéig

11.
Megbízási 

szerződés
Siklósi Beatrix

A Rubik kocka motívuma és gondolatisága által ihletett kiállítási központ létrehozásának előkészítéséhez 

szakértői, mediátori háttértámogatást nyújtása
2014.01.21. - 2014.01.24. költségtérítés

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi törvény alapján az ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó szerződések

A Miniszterelnökség a közbeszerzési eljárások eredményeként megkötött szerződésekkel kapcsolatos közzétételi kötelezettségének  a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény  alapján tesz eleget.


