
Szerződés kelte Szerződő fél Szerződés tárgya/típusa Szerződés értéke Hatályos/lejárt
2014. június 11. Made in Heiszler Kft. A Megrendelő üzemeltetésében lévő (1054 Budapest, Kálmán Imre utca 20.) címen 

kialakításra kerülő Oktatóközpont belsőépítészeti tervezési munkáinak elvégzése. 

Előkészületi szakasz:

1. Eredeti állapot felszerkesztése

2. Funkcionális térszervezés

3. Magyarázó/látvány tervek

4. Funkció/Berendezési terv/alaprajtz

Tervdokumentáció átadása (eredeti állapot felszerkesztése, látvány tervek, 

berendezési terv)

12.900.000,- Ft + ÁFA (ütemezés: előleg: 6.450.000,- Ft + ÁFA; 

végszámla: 6.450.000,- Ft
lejárt

2014. július 1. BanKonzult Pénzügyi és Gazdasági Tanácsadó 

Kft.

Vállalkozó havonta elkészíti és megküldi az általa összeállított "Hazai és globális 

gazdasági és pénzügyi trendek" című elemzést 

750.000,- Ft + ÁFA / hónap lejárt

2014. október 6. Made in Heiszler Kft. A Megrendelő üzemeltetésében lévő (1054 Budapest, Kálmán Imre utca 20.) címen 

kialakításra kerülő Oktatóközpont belsőépítészeti tervezési munkáinak elvégzése. 

Koncepció vázlattervi szakasz

1.Építési-bontási, gépészeti

2.Téri ábrázolás

3.Jellemző falnézetek

4. Általános műleírás, konszignáció

Ütemezés: 20.640.000,- Ft + ÁFA (előleg: 8.256.000,- Ft + ÁFA, 

részszámla: 6.192.000,- Ft + ÁFA; végszámla: 6.192.000,- Ft + ÁFA)
lezárult 

2014. október 21. Böröczffy Építő és Mérnök Iroda Kft. Megbízási szerződés - A szerződés napján folyamatban lévő engedélyes terv 

alapján történő kivitelezés 1054 Budapest, Kálmán Imre utca 20. szám alatti 

Oktatóközpont építése nevű projekttel kapcsolatos beruházások kapcsán a 

műszaki ellenőrzési feladatait a rá vonatkozó jogszabályokban meghatározott 

feltételek, elvárások és követelmények alapján. Megbízott ellátja az Oktatóközpont 

építési munkálataihoz szükséges helyszíni műszaki ellenőri feladatait a kapcsolódó 

adminisztrációs feladatokkal együtt. 

bruttó 8.509.000,- Ft általánydíj (12 hónap, 11db részszámla és 1 

végszámla alapján)
lejárt

2014. október. 21. Óranda Ingatlan Kft. A 1054 Budapest, Kálmán Imre utca 20. sz. alatti irodaház átépítési munkákhoz 

kapcsolódó projektmenedzsmenti feladatok ellátása.  

4.355.000,- Ft + ÁFA/hó lejárt

2014. október 21. Studio A4 Iroda Tervező és Tanácsadó Kft. Generáltervezési szerződés - az 1054 Budapest, Kálmán Imre utca 20. sz. 

átalakítás vázlattervi, bontási-építési engedélyezési, kivitelezési, megvalósulása 

terveinek számítógépes program felhasználásával való elkészítése.

55.000.000,- Ft + ÁFA (egyszeri) lejárt

2014. november 3. Market Építő Zrt. Vállalkozói szerződés - a Budapest 1054 Kálmán Imre u. 20. sz. alatti irodaház 

engedélyhez nem kötött bontási munkálatainak elvégzésére.

25.000.000,- Ft + ÁFA lejárt

2014. december 12. Horváth és Társai Ügyvédi iroda DLA Piper Megbízási szerződés - jogi tanácsadás a Pallas Athéné Domus Scientiae 

Alapítvány részére gazdálkodására és befektetési tevékenységére vonatkozó 

előírásokkal és jogszabályi korlátozásokkal összefüggésben; az alapítvány 

befektetési célú ingatlanvásárlási gyakorlatának nemzetközi szinten történő 

vizsgálata.

17.000 Euró + ÁFA;  3.000 Euró + ÁFA / EU tagállamonként lejárt

2015. január 27. S-System Service Védelmi és Biztonsági Kft. Őrzés-védelmi feladatok ellátása az alapítvány tulajdonában lévő épület, a Kálmán 

Imre 20. esetében

1178,- Ft / óra / fő + ÁFA lejárt

2015. március 23. Market Építő Zrt. A 24842 hrsz. alatti, természetben a  Budapest V. kerület, Kálmán Imre u. 20. sz. 

alatti irodaház engedélyhez nem kötött bontási munkálatok, illetve a mellékletekből 

a felvonó és a függőfolyosók komplett bontása. 

5.908.785,- Ft + ÁFA lejárt

2015. április 27. AIG Europe Limited Magyarországi Fióktelepe BusinessGuard Vezető tisztségviselők és felügyelő bizottsági tagok 

felelősségbiztosítása.

9.850.000,-Ft lejárt



Szerződés kelte Szerződő fél Szerződés tárgya/típusa Szerződés értéke Hatályos/lejárt

2015. május 1. magánszemély A Magyar Nemzeti Bank 2014. év elején a művelődés, az oktatás, a tudomány 

támogatására és fejlesztésére Közgondolkodási Programot indított, melynek 

keretében létrehozta a Pallas Athéné Alapítványokat. A Pallas Athéné Domus 

Scientiae Alapítvány az általános pénzügyi oktatás és a pénzügyi ismeretek széles 

körű terjesztésének, valamint a közgazdasági, pénzügyi, ezen belül kiemelten a 

speciális bankszakmai szakemberek képzésének, fejlesztésének támogatására jött 

létre. Célja egy olyan oktatási-tudományos központ működtetése, amely a pénzügyi 

oktatás és a pénzügyi ismeretek széles körű terjesztését, tudományos 

igényességgel és alapossággal biztosítja, továbbá a speciális bankszakmai 

szakemberek képzését és fejlesztését a meglévőnél magasabb szintre emeli. A 

megbízó megbízza a megbízottat a következő feladatok ellátásával: Doktori Iskola 

programjának kidolgozása, beleértve a felvételi eljárás és ösztöndíjprogram 

kidolgozásának felügyeletét. A doktori program struktúrájának kidolgozását, ezen 

belül a kötelező és választható tantárgyak meghatározásának irányítását, tantárgyi 

tematikák kialakításának felügyeletét és koordinálását, oktatók felkérését oktatásra 

és tananyagfejlesztésre, az értékelési és beszámoltatási rend kidolgozásának 

felügyeletét, a témavezetők kiválasztását, egyéb, akkreditációhoz kapcsolódó 

feladatok, a doktori tanács tagjainak felkérése. A megbízó ezen feladatokat a cél 

megvalósítása érdekében jogosult módosítani vagy bővíteni. A szerződés 2015. 

május 1-jétől 2016. december 31-ig áll fenn.

1.300.000,- Ft / hónap lezárult 

2015.június 16. MÁV Magyar Államvasutak Zrt. képviseletében 

eljáró MÁV Létesítményüzemeltető és Vasútőr 

Kft. 

Ingatlan adásvételi szerződés: Vevők (Alapítványok) osztatlan közös tulajdonként 

megvásárolják a Balatonkenese 3561 hrsz. kivett üdülőépület, udvar 

megnevezésű, 26262 m2 területű, a Balatonkenese 3613/3 hrsz., kivett 

üdülőépület, udvar megnevezésű, 33159 m2 területű, valamint a Balatonkenese 

3615 hrsz., kivett hajóállomás megnevezésű, 855 m2 területű, természetben a 

Balatonkenese Koppány sor 41. alatt található ingatlanok Eladó tulajdonát képező 

1/1 tulajdoni hányadát a rajta lévő építményekkel. A Vevők osztatlan közös 

tulajdonukba kerülő ingatlanon egyenlő 1/6-1/6 tulajdoni arányban szereznek 

tulajdonjogot. 

148.333.333,- Ft + ÁFA (ingatlan teljes vételára: 890.000.000,- Ft, 

amely a tulajdonosok között egyenlő arányban oszlik meg)
lezárut

2015. június 22. Pallas Athéné Domus Animae; Pallas Athéné 

Domus Scientiae; Pallas Athéné Geopolitikai 

Alapítvány (Bérlők); Duna Bellview 

Ingatlanforgalmazó Kft. (Bérbeadó)

Bérleti szerződés - 1013 Budapest, Ybl Miklós tér 8. szám alatt található ingatlan.

2015.szeptember 17 napjától a további bérleti összeget a Pallas Athéné Domus 

Innovationis Alapítvány (PADI) teljesíti.

3.940,2 Euró / hónap + ÁFA; 290.060,- Ft/hónap + ÁFA üzemeltetési 

költség

lezárult 

2015. július 24. Pallas Athéné Domus Animae; Pallas Athéné 

Domus Scientiae; Pallas Athéné Geopolitikai 

Alapítvány (Megrendelők); Made in Heiszler Kft. 

(Vállalkozó)

Vállalkozási szerződés - A megrendelő üzemeltetésében lévő Budapest I. kerület 

Ybl Miklós tér 8-ban kialakításra kerülő Alapítványi iroda, oktatóközpont, tanári 

szobák és közösségi tér kivitelezési munkálatait.

26.275.000,- Ft + ÁFA (a 3 megrendelő között egyenlő arányban oszlik 

meg)

lezárult 

2015. augusztus 4. Magyar Építő Zrt. Budapest V. kerület, 24842 hrsz alatt nyilvántartott, természetben a Budapest, V., 

Kálmán Imre utca 20. sz. alatt található irodaház átalakítási munkálatai. 

A szerződés fedezetet nyújt mindazon feladatok ellátására, mely szükséges a 

szakszerű és komplett megvalósításhoz. Figyelembe véve a helyszíni 

körülményeket és az épület sajátos adottságait. 

1.502.529.522,- Ft + ÁFA (átalánydíj). lezárult 

2015. szeptember 1. MKB Üzemeltetési Kft. Bérleti szerződés - az 1056. Budapest Váci utca 38. szám alatt található irodaház 

első emeletén található irodaterületet illetve ahhoz kapcsolódó közös területeket 

bútorozott állapotban.

639.625,- Ft + ÁFA / hónap; plusz üzemeltetési díj 60.200,- Ft + ÁFA / 

hónap
lezárult 

2015 szeptember 2. Pallas Athéné Domus Animae; Pallas Athéné 

Domus Scientiae; Pallas Athéné Geopolitikai 

Alapítvány (Megrendelők); Made in Heiszler Kft. 

(Vállalkozó)

Vállalkozási szerződés - A megrendelő üzemeltetésében lévő Budapest I. kerület 

Ybl Miklós tér 8-ban kialakításra kerülő Alapítványi iroda, oktatóközpont, tanári 

szobák és közösségi tér belsőépítészeti kivitelezési munkálatainak II. szakaszának 

megvalósítása.

55.326.000,- Ft + ÁFA (a 3 megrendelő között egyenlő arányban oszlik 

meg)

lezárult 

2015. szeptember 10. Pallas Athéné Domus Animae; Pallas Athéné 

Domus Scientiae; Pallas Athéné Geopolitikai 

Alapítvány (Megrendelők); Made in Heiszler Kft. 

(Vállalkozó)

Vállalkozási szerződés - A megrendelő üzemeltetésében lévő Budapest I. kerület 

Ybl Miklós tér 8-ban kialakításra kerülő Alapítványi oktatóközpont AV IT 

rendszerének kialakítása.

66.150.000,- Ft + ÁFA (a 3 megrendelő között egyenlő arányban oszlik 

meg)

lezárult 



Szerződés kelte Szerződő fél Szerződés tárgya/típusa Szerződés értéke Hatályos/lejárt

2015. szeptember 30. magánszemély A Magyar Nemzeti Bank 2014. év elején a művelődés, az oktatás, a tudomány 

támogatására és fejlesztésére Közgondolkodási Programot indított, melynek 

keretében létrehozta a Pallas Athéné Alapítványokat. A Pallas Athéné Domus 

Scientiae Alapítvány fő célkitűzései között szerepel a közgazdasági , pénzügyi 

szakemberképzés támogatása, közgazdasági, pénzügyi kutatások  elősegítése; a 

művelődés, az oktatás és a tudomány támogatása, a felsőfokú oktatási 

intézmények és az ehhez kapcsolódó tudományos intézmények szakmai és anyagi 

támogatása; ezáltal Magyarország nemzetközi oktatási és kutatási 

együttműködéseinek, kapcsolatainak erősítése. A Pallas Athéné Domus Scientiae 

Alapítvány 165/2015. (09.11.) számú kuratóriumi határozata alapján a Pécsi 

Tudományegyetem Földtudományok Doktori Iskolája a Pallas Athéné Domus 

Scientiae, a Pallas Athéné Geopolitikai és a Pallas Athéné Domus Animae 

Alapítványokkal együttműködve meghirdette a 2015-ös évben alapított Pallas 

Athéné Geopolitikai Programot. Megbízó megbízza a megbízottat programigazgatói 

feladatok ellátására 2015. október 1. és 2018. október 1. közötti határozott időre.

1.500.000,- Ft / hónap hatályos

2015. október 5. Böröczffy Építő és Mérnök Iroda Kft. 2014.10.21 napján kelt szerződés tartalmi módosítása a megbízási szerződésnek - 

a Budapest V. ker. Kálmán Imre utca 20. szám alatti Oktatóközpont építése nevű 

projekttel kapcsolatos beruházások kapcsán a műszaki ellenőrzési feladatok 

kiegészítése a statisztikai ellenőrzési feladatokkal. 

bruttó 8.509.000,- Ft általánydíj (12 hónap, 11db részszámla és 1 

végszámla alapján)

lezárult 

2015. október 13. Pallas Athéné Domus Optika Ingatlankezelő-, 

Hasznosító-, és Szolgáltató Zrt.

Szerződés Befektetési Tanácsadásra - pénzügyi tervek kidolgozása, a megbízó 

pénzügyi befektetéseinek kezelése és a pénzügyi terveket érintő információk 

mennyiség elemezése, befektetési stratégiák kidolgozása, pénzügyi stratégiák és 

tervek összeállítása, végrehajtása és elemzése, értékpapírok adásvétele és egyéb 

befektetések lebonyolítása; befektetési teljesítmények ellenőrzése és a befektetési 

tervek felülvizsgálata és módosítása változó igények és a piaci változások 

ismeretében; biztosítási fedezettel kapcsolatos javaslattétel és ügyintézés, szóbeli 

és írásos beszámolók készítése a megbízó által meghatározott gazdasági 

folyamatokról és azok hatásairól.

600.000,- Ft + ÁFA / hónap lejárt

2015. december 17. Raw Development Kft. A szerződés 1. pontjában hivatkozott Ingatlanokra (Balatonkenese 3561, 3613/3, 

3615 hrsz-ú ingatlanok) vonatkozó átalakítások és új beépítések építészeti 

megfogalmazásával. Illetve az ingatlanokat érintő tervezői-pályáztatás 

lebonyolításával, továbbá a projektirányító feladatok ellátásával. 

13.500.000,- Ft + ÁFA, amelyet a 6 tulajdonos között egyenlő 

arányban oszlik meg. 
lejárt

2016.április 19. Dr. Halápi Dóra ügyvéd Általános ügyvédi eljárási és Képviseleti Megbízási Szerződés -Módosítása Teljesítési igazolás alapján, számla ellenében: 8.505.000.-Ft+ÁFA, 

egyszeri kifizetés

lejárt

2016.április 25. Made in Heiszler Kft. Vállalkozási szerződés/KI20 Oktatóközpont, generáltervezési munkáinak 

elvégzésére.

29.962.000.-Ft+ÁFA                                                                    

Kifizetése 2 ütemezés alapján: 1.fizetés: 14.981.000.-Ft+ÁFA (Generál 

tervezés, trafóengedélyeztetés, megvalósulási terv, módosított építési 

engedélyeztetési tervdííj előleg.) 2.fizetés:alapján: (Generál tervezés, 

trafóengedélyeztetés, megvalósulási terv, módosított építési 

engedélyeztetési tervdííj alapján) végszámla.

lezárult 

2016. február 1. Dr. Halápi Dóra ügyvéd 2014.május 01. napján kelt szerződés II. módosítása/jogi felügyelet,egyedi 

esetekben peres képviselet teljes körű ellátása

500.000.-Ft+Áfa lejárt

2016. áprlis 1. Réczicza Dentons Europe LLP. Megbízási szerződés/egyszari alkalomra. Tárgya: Az Alapítvány működésének 

kezdetétől valamennyi szerződést közérdekű adatszolgáltatásra vanatkozó 

szempontból történő átnézése.

Ügyvéd jelölet és junior ügyvéd 110 EUR/óra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Senior ügyvéd 175 EUR/óra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Partner 300 Eur/óra

hatályos

2016. július 26. Quercustax Kft. A megbízó alapításától a napjainking terjedő időszakát felmérve, a 

rendszerszemléletű átvilágítása eredményeként a Megbízó valós képet kapjon a 

Megbízó kockázati kitettségéről, a jogszabályi megfelelőségéről, belső 

szabályozóiról, szabályzatairól, és ennek ismeretében mindezek a továbbiakban 

eredményesen, eredményesen, hatékonyan és gazdaságosan biztosítsák a 

szervezeti célok megvalósulását.

5.000.000.-Ft+ Áfa egyszeri kifizetés lejárt

2016. augusztus 8. Provital Fejlesztési Tanácsadó Zrt. Közbeszerzési és beszerzési folyamatok teljes körű lebonyolítása/ az alapítvány 

épületére vonatkozóan.
11.340.000+áfa hatályos



Szerződés kelte Szerződő fél Szerződés tárgya/típusa Szerződés értéke Hatályos/lejárt
2016. augusztus 22 Made in Heiszler KI 20 épület belsőépítészeti tervezési munkái 5.160.000+áfa; 4.101.900+áfa hatályos
2016. szeptember 15. Optima Zrt. Közbeszerzési eljárásoknál közreműködés első három hónapra: 500.000 ft+áfa/hó, 4. hónaptól: 200.000 ft+áfa/hó hatályos

2016. november 14 PADI Iroda bérlés 2335,8 EUR/hó hatályos
2017. február 27. DIS Security Kft. Őrzés-védés (24 órás élőerős szolgáltatás) 970 Ft/óra/fő+áfa hatályos
2017. március 01. Optima Zrt. Pénzügyi tervek kidolgozása, befektetések kezelése nettó 600.000 Ft/hó hatályos
2017. március 31. Optima Zrt. Számviteli szolgáltatás nettó 550.000 Ft/hó hatályos
2017.május 24. Friday Creative Kft.

Budapest, Kálmán Imre utca 20 szám alatti épület. Átalakítási munkák II. ütemének 

kivitelezésével kapcsolatos beruházás lebonyolítói, projektmenedzseri feladatok 

teljes körű, szakszerű ellátása -közbeszerzési eljárás

nettó 70.000.000 ft + áfa hatályos


