Szerződés kelte

Szerződő fél

Szerződés tárgya/típusa

2015. január 7.

Gyémántkard Bt.

Vállalkozási szerződés. Takarítási szolgáltatások.

2015. január 21.

Magyar Államkincstár Értékpapír nyilvántartási számlaszerződés: a számlatulajdonos részére dematerializált értékpapírnak minősülő állampapírok és ezekkel
végzett ügyletek megbízásainak teljesítését, nyilvántartását és elszámolását (értékpapírszámla, értékpapír letéti számla, ügyfélszámla).

2015. március

MKB Bank Zrt.

2015. március 14.
2015. június 1.

Gyémántkard Bt.
Takarítási szerződésmódosítás
Révay 10
A korábban megkötött irodabérleti szerződést 2015. június 1. napjával határozatlan időtartamúvá alakítják.
Ingatlanfejlesztési
Korlátolt Felelősségű
Társaság mint
bérbeadó

2015. június 8.

MNB-Jóléti Humán
Szolgáltató és
Üzemeltető Kft.

Szerződés pénzügyi szolgáltatási szerződés kiegészítéséről és módosításáról.

Szerződés értéke
20,- Ft + ÁFA / m2 / nap (szemétürítés:
50,- Ft + ÁFA / nap / szemetes)
N/A

szerződés 2. pontja szerinti táblázat
tartalmazza a kedvezményes díjakat
23 Ft+ÁFA/nap/m2 ( heti 3 napra)
N/A

12.000,- Ft + ÁFA / fő (szállodai
szolgáltatás); 20.000,- Ft + ÁFA / fő
(hivatali rendezvény)

2015. augusztus 1.
2015. augusztus 7.

Szolgáltatási keretszerződés. A felek az MNB igazgatóságának 56/2015. (03.23.) számú döntésével összhangban rögzíteni kívánják a
Tiszaroff belterület, 1232 hrsz-ú, 32 432 m2, természetben a Tiszaroff, Aradi út 28. szám alatt található ingatlanban biztosított szállodai,
illetve hivatali rendezvényekhez kapcsolódó szolgáltatásoknak a megrendelő által a szolgáltatóról történő igénybevételének szabályait
határozatlan időtartamra.
Magyar Nemzeti
Az MNB igazgatóságának 131/2015. (06.22.) számú határozatában adott felhatalmazás alapján az MNB nem pénzbeli támogatásként a
Bank mint támogató támogatott rendelkezésére bocsátja dr. Matolcsy György: Egyensúly és Növekedés című művének 350 példányát pénzügyi kultúra és
ismeretterjesztés céljából.
Magyar Nemzeti
Az MNB igazgatóságának 131/2015. (06.22.) számú határozatában adott felhatalmazás alapján az MNB nem pénzbeli támogatásként a
Bank mint támogató támogatott rendelkezésére bocsátja dr. Matolcsy György: Egyensúly és Növekedés című művének 450 példányát pénzügyi kultúra és
ismeretterjesztés céljából.
Gyémántkard Bt.
Takarítási szerződésmódosítás
Generali Biztosító Zrt. Komplett Casco Biztosítási Kötvény.

2015. augusztus 18.

Allianz Hungária Zrt.

77.376,- Ft

2015. szeptember 18.

Magyar Nemzeti
Bank mint támogató

2015. június 26.

2015. július 20.

2015. október 13.

Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás.

Az MNB igazgatóságának 131/2015. (06.22.) számú határozatában adott felhatalmazás alapján az MNB nem pénzbeli támogatásként a
támogatott rendelkezésére bocsátja dr. Matolcsy György: Egyensúly és Növekedés című művének 80 példányát pénzügyi kultúra és
ismeretterjesztés céljából.
Pallas Athéné Domus Megbízási szerződés - a számviteli és adótörvényben előírtak szerinti könyvvezetés elvégzése folyamatos feldolgozással, különös
Optima
tekintettel a megbízó vonatkozásában a 2011. évi CLXXV. törvényre az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil
Ingatlankezelő-,
szervezetek működéséről és támogatásáról. A beszámoló összeállításánál figyelemmel a 224/2000. (12.19.) kormányrendeletre a
Hasznosító és
számviteli törvény szerinti egyes egyéb szervezetek beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól.
Szolgáltató Zrt. mint Költségvetési rend kidolgozása és nyomon követése, rendszeres és ad hoc jelentések készítése. Teljes körű bér- és társadalombiztosítási
megbízott
ügyintézés végzése. Számviteli és adótanácsadás, a megbízó képviselete a megbízás tárgyának vonatkozásában hivatalos szervek előtt.

2015. október 30.

Pallas Athéné Domus
Scientiae Alapítvány,
Pallas Athéné Domus
Animae Alapítvány,
Pallas Athéné
Geopolitikai
Alapítvány, Pallas
Athéné Domus
Mentis Alapítvány,
Pallas Athéné Domus
Innovationis
Alapítvány mint
megbízók, Simon
János és Társai Bt.
mint megbízott

2015. november 5.

Magyar Nemzeti
Bank mint támogató

1.365.000,- Ft
NEM PÉNZBELI TÁMOGATÁS
1.755.000,- Ft
NEM PÉNZBELI TÁMOGATÁS
20 Ft+ÁFA/nap /m2 (heti 3 napra)
271.594,- Ft

312.000,- Ft
NEM PÉNZBELI TÁMOGATÁS
550.000,- Ft + ÁFA (számviteli
szolgáltatás), 3.000,- Ft + ÁFA / fő / hó,
3.000,- Ft + ÁFA / fő / hó, 10.000,- Ft +
ÁFA / fő, 4.000,- Ft + ÁFA / fő, 4.000,- Ft
+ ÁFA / fő, 40.000 ,- Ft + ÁFA és 10 fő
felett 2.500,- Ft + ÁFA / fő, módosítás
7.500 Ft+ÁFA, 3.000,- Ft + ÁFA (egyes
bérszámfejtési tevékenységek)

Megbízási szerződés. A megbízás tárgya: Balatonkenese 3561, 3613/3, 3615 hrsz-ú ingatlanok ingóságainak helyszíni szemle alapján
2.800.000,- Ft + ÁFA
történő tételes leltározása, valamint a jelen szerződés mellékleteit képező leltárívekkel való összevetés alapján az esetleges hiány
(Megbízók által közösen fizetendő.)
megállapítása; a leltár jegyzőkönyvben lévő ingóságok - használati cikkek - kereskedelmi - piaci - forgalmi értékének igazságügyi szakértői
értékbecslő szakvélemény elkészítése.

Az MNB igazgatóságának 131/2015. (06.22.) számú határozatában adott felhatalmazás alapján az MNB nem pénzbeli támogatásként a
támogatott rendelkezésére bocsátja dr. Matolcsy György: Egyensúly és Növekedés című művének 206 példányát pénzügyi kultúra és
ismeretterjesztés céljából.
Pallas Athéné Domus Megbízási szerződés kommunikációhoz és public relations-höz kapcsolódó feladatok ellátására.
Optima Zrt.
MKB Nyugdíjpénztárt Szerződés - MKB Széchenyi Pihenő Kártyával nyújtott munkáltatói támogatás megvalósításáról
és Egészségpénztárt
Kiszolgáló Kft
Duna
A megrendelő nyilvánosságnak szánt sajtóközleményeit, nyilatkozatait és egyéb szöveges anyagait a szolgáltató technikai eszközein és
Médiaszolgáltató
információs hálózatán változtatás nélkül eljuttatja hírszolgáltatásának előfizetőihez, továbbá közzéteszi a www.mti.hu internetes oldalon.
Nonprofit Zrt.
dr. Rozsnyai Gábor A megbízás tárgya a Megbízó igényeinek függvényében jogi szakvélemények, előkészítő anyagok, elemzések, szerződések készítése,
tanácsadás. Szükség esetén a tárgyalások során személyes részvétel biztosítása.
dr. Vass István
A megbízás tárgya a Megbízó igényeinek függvényében jogi szakvélemények, előkészítő anyagok, elemzések, szerződések készítése,
tanácsadás. Szükség esetén a tárgyalások során személyes részvétel biztosítása.

803.403,- Ft
NEM PÉNZBELI TÁMOGATÁS

2016. június 16.

Goda Tamás Gábor
Ügyvédi Iroda

A jogi szakértő feladata a Felügyelőbizottság elé kerülő előterjesztések véleményezése, törvényességi alapú vizsgálata.

300.000,- Ft + ÁFA/hó

2016. július 19.

Magyar Nemzeti
Bank mint támogató

Az MNB igazgatóságának 131/2015. (06.22.) számú határozatában adott felhatalmazás alapján az MNB nem pénzbeli támogatásként a
támogatott rendelkezésére bocsátja dr. Matolcsy György: Egyensúly és Növekedés című művének 250 példányát pénzügyi kultúra és
ismeretterjesztés céljából.

975.000,- Ft
NEM PÉNZBELI TÁMOGATÁS

2016. szeptember 1.

HÍD Adószakértő és A Megbízók megbízzák a Megbízottat, hogy adószakmai tanácsadás formájában a Megbízók javára közreműködik a Megbízók által az
Sikerdíjas (15%)
Pénzügyi Tanácsadó 1.1.1 alpont szerint megvalósított ingatlanvásárlást terhelő ÁFA hatályos adójogszabályok szerinti kezelésében.
Zrt.
magánszemély
A Megbízott a határon túli magyarsággal kapcsolatos tudományos tevékenysége révén speciális ismeretekkel és szaktudással rendelkező 650.000,- Ft/hó
szaktekintély, aki jelen szerződés tárgya szerinti tevékenységet tudományos tanácsadóként látja el.

2016. február 1.
2016. február 16.
2016. március 8.

2016. április 28.
2016. április 28.

2016. szeptember 15.

300.000,- Ft + ÁFA / hó
1 kártya/munkavállaló esetén ingyenes
Országos Sajtószolgálat működési
szabályzata szerint
havonta 100.000,- Ft/hó + ÁFA
havonta 100.000,- Ft/hó + ÁFA,
Megszűnt

