
adatok forintban

sorszám szerződés típusa
Hivatal 

pozíciója 
szerződő partner szerződés tárgya pénznem nettó összeg időtartam kezdete lejárata

1. vállalkozási szerződés megrendelő
KÜRT Információbiztonsági 

és Adatmentő Zrt.

 IT biztonsági kockázatelemzés szakértői 

támogatása
HUF 6.400.000 határozott idejű 2015.11.27 2016.06.30

2. földgázellátási szerződés felhasználó FŐGÁZ Zrt.
teljeskörű, az együttműködő fölgázrendszer 

használatát is biztosító földgázellátás nyújtása
HUF

12 hónapra becsült összeg 

5.500.000; a tényleges 

fizetés a mért értékek 

alapján történik

határozatlan 2015.11.27 —

3. bérleti szerződés bérlő
Közúti Közlekedési 

Szakszervezet
Irodahelyiségek bérlése HUF

13.886.400 

12 hónapra vonatkozóan

határozatlan idejű 

(felek a szerződést 

2016. március 31-

ével közös 

megegyezéssel 

megszüntették.)

2015.12.01 —

4. vállalkozási szerződés megrendelő Typotex Kft.
"Az SZTNH 120 éves történe" munkacímű könyv 

kiadásával kapcsolatos munkálatok elvégzése
HUF 5.751.000 határozott idejű 2015.12.03 2016.05.31

5. vállalkozási szerződés megrendelő ATVA-Consulting Kft

SZEMAFOR rendszer fejlesztése során felmerülő a 

meglévő rendszerekkel kapcsolatos és azokban 

megvalósuló interface működés felmérése, 

dokumentálása, fejlesztése és tesztelése során 

felmerülő feladatok elvégzését célzó feladatok

HUF

8.750 Ft/mérnökóra, 

maximum összesen 

7.700 000,-

határozott idejű 2015.12.15 2016.05.31

6. szolgáltatási (keret)szerződés megrendelő
T-Systems Magyarország 

Zrt. 

Menedzselt és Felhő alapú szolgáltatások 

igénybevétele, IP alapú vezetékes telefonkészülékek 

bérlete

HUF

15.296.400,- 

24 hónapra vonatkozóan

7.648 200,- 

12 hónapra vonatkozóan

határozott idejű 2015.12.03 2017.11.30

7. vállalkozási szerződés megrendelő Oracle Hungary Kft.

KM0301SUPP15 számú keretmegállapodás alapján 

az SZTNH részére "Oracle licenc support 2016. 

évre" műszaki támogatási és karbantartási 

szolgáltatások beszerzése

HUF 21.601 324,- határozott idejű 2015.12.08 2016.12.31

8. szállítási szerződés megrendelő madeIT hu Informatika Kft.
Közbeszerzési eljárás alapján 4 darab szerver 

beszerzése, beüzemelése.
HUF 8.936 000,- határozott idejű 2015.12.11 2016.01.09

9. vállalkozási szerződés megrendelő ATVA-Consulting Kft

Az SZTNH ügyviteli és publikációs rendszereihez 

kapcsolódó legfeljebb 110 mérnöknap fejlesztési és 

szakértői tanácsadás, továbbá ezek konzultációs és 

dokumentációs feladatainak ellátására vonatkozó 

szerződés.

HUF

8.750 /mérnökóra, 

maximum összesen 

7.700 000,-

határozott idejű 2015.12.15 2016.05.31

10. vállalkozási szerződés megrendelő madeIT hu Informatika Kft.
Közbeszerzési eljárás alapján az SZTNH IBIR  

technikai támogatása 
HUF 24.600 000,- határozott idejű 2015.12.19 2016.12.18
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11. szállítási szerződés megrendelő
WSH Számítástechnikai, 

Oktató és Szolgáltató Kft.

KM0201SLIC13 számú keretmegállapodás alapján 

"Novell szoftverlicencek gyártói követése" tárgyú 

beszerzés megvalósítása

HUF 24.888 817,- határozott idejű 2015.12.28 2016.01.27

12. vállalkozási szerződés megrendelő ATVA-Consulting Kft

A jelenlegi ügyviteli rendszer adatbázismigrációjának 

és upgrade-nek előkészítését célzó szakértői 

tanácsadás az élő ügyek oltalmi formánkénti 

algoritmusának mghatározásához, oltalmi 

formánként az adatbázis-adatok összerendelésének 

elkészítéséhez, valamint ezek konzultációs és 

dokumentációs feladatainak ellátása.

HUF

8.750,- /mérnökóra, 

maximum összesen 

7.700 000,-

határozott idejű 2015.12.15 2016.05.31

13. szolgáltatási megállapodás megrendelő
Közbeszerzési és Ellátási 

Főigazgatóság

az SZTNH költöztetésével kapcsolatos egyes 

szolgáltatások
HUF  6.638 839,- határozott idejű 2015.11.26 2015.12.10

14.
vagyonkezelési 

szerződésmódosítás
vagyonkezelő

Magyar Nemzeti 

Vagyonkezelő Zrt.

1081 Budapest, II.János Pál pápa tér 7. alatti 

ingatlan vagyonkezelésbe vétele
HUF

ingatlan: 657.774 825,- 

telek: 292 000,- 
határozatlan idejű 2015.12.21 —

15.

vagyonkezelési 

szerződésmódosítás 

(szerződés részleges 

megszüntetéséről) 

vagyonkezelő
Magyar Nemzeti 

Vagyonkezelő Zrt.

1054 Budapest, Garibaldi u. 2. ingatlan 

vagyonkezelésének megszüntetése közös 

megegyezéssel 

HUF
ingatlan:848.266 087,-

telek 0,-
határozatlan idejű 2015.12.10 —

16. megbízási szerződés megbízó Kancellár.hu Zrt. egyes információbiztonsági feladatok elvégzése HUF  5.312 000,- határozott idejű 2015.12.09 2016.05.31


