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Közzétételi tájékoztató 

(- 2022.09. -) 

 

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 

alapján közzétételi kötelezettség hatálya alá eső adatok az alábbiakban kerültek meghatározásra:  

Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő 

gazdálkodással összefüggő, ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű árubeszerzésre, 

építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésére, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, 

vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések: 

- megnevezése (típusa) 

- tárgya 

- szerződést kötő felek neve 

- szerződés értéke 

- határozott időre kötött szerződés esetében annak időtartama 

- valamint az említett adatok változásai. 

Az időszakonként visszatérő - egy évnél hosszabb időtartamra kötött - szerződéseknél az 

érték kiszámításakor az ellenszolgáltatás egy évre számított összege került feltüntetésre. Az 

egy költségvetési évben ugyanazon szerződő féllel kötött azonos tárgyú szerződések értékét jelen  

közzétételi kötelezettség szempontjából egybe kell számítani. 
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I. 2011. évi CXII. törvény III. sz. melléklet 4. pontja szerinti szerződések: 

 

Szerződés típusa Szerződés tárgya Szerződéses partner neve Szerződés nettó értéke (HUF) 
Határozott időre kötött 

szerződés esetén a 
szerződés időtartama 

Szállítási szerződés 
IT licenckövetések 

beszerzése 
 

Inter-Computer Informatika Zrt 6.761.770 
A szerződés aláírásától 

(2022.08.19) 14 
munkanapon belül 

Keretszerződés 
Csapatépítő tréning és 

vezető képzési program 
megvalósítása 

p2m Informatika Szolgáltató Kft. 
És a p2m Consulting Szolgáltató 
és Tanácsadó Kft. Által alkotott 

konzorcium 

11.811.022 2022.08.09 - 2024.09.30 

Vállalkozási szerződés 3. 
számú módosítása 

Takarítási szolgáltatás Integrál Plussz FM Kft.  10.882.992 2022.03.30 - tól 

Megbízási szerződés Közbeszerzési tanácsadás Barna Orsolya Ügyvédi Iroda 5.000.000 2022.01.19 – 2022.12.31 

Megbízási 
Keretszerződés 

módosítása 

Iskolaszövetkezeti 
foglalkoztatás 

EU Diákok Iskolaszövetkezet 12.209.940 2016.09.01-től  

Megbízási szerződés Jelentések készítése 
Deloitte Üzletviteli és Vezetési 

Tanácsadó Zrt.  
5.200.000 

2021.12.20-tól mindkét fél 
szerződésszerű 

teljesítéséig 

Szoftver támogatási 
szerződés   

Szoftver támogatás 
konzultációs napok  

TOPdesk Magyarország Kft.  7.200.000 
2021.10.07 határozott 3 év, 
vagy a konzultációs napok 

lehívásáig 

Szolgáltatási szerződés 
x86 hardver karbantartás és 

támogatás 
Areus Infokommunikációs Zrt 8.515.020 2019.02.28 - tól 

Szoftver támogatási 
szerződés 

Adattárház támogatás, 
karbantartás 

Processorg BI Kft 6.514.814 2019.01.14 - től 

Üzemanyagkártyás  
szerződés  

MOL Gold és Silver 
üzemanyagkártyás 

szerződés mennyiségi 
lekötéssel   

MOL Nyrt 11.107.251 2017.08.30 - tól 

Rendszertámogatási 
szerződés  

AS400 hardver karbantartási 
szolgáltatás  

T-Systems Magyarország Zrt.  5.749.716 2018.03.31 - től 

Szolgáltatási szerződés KHR-EARLY Warning  
Bisz Központi Hitelinformációs 

Zrt. 
8.570.829 

Eredeti szerződés dátuma: 
2011.04.04. 2018.10.30 – 

tól (újra használatban) 

 


