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AZ INFORMÁCIÓS ÖNRENDELKEZÉSI JOGRÓL ÉS AZ INFORMÁCIÓSZABADSÁGRÓL SZÓLÓ 2011. ÉVI CXII.TÖRVÉNY 

1. MELLÉKLET III/4. PONTJA SZERINTI, A NETTÓ ÖTMILLIÓ FORINTOT ELÉRŐ, VAGY AZT MEGHALADÓ ÉRTÉKŰ 

SZERZŐDÉSEK  

IDOMSOFT ZRT.1 

 

Ssz. Szerződés Szerződést kötő másik fél 

megnevezés 

Szerződés Módosítás 

 megnevezése 

(típusa) 

tárgya nettó értéke Ft-

ban 

kelte lejárata  

1.  adásvételi 

szerződés 

 

Notebookok és 

monitorok beszerzése 

az IdomSoft Zrt. 

részére 2019.” tárgyú 

eljárás II. rész: 

Monitorok beszerzése 

Delta Systems Kft. 

 

8.256.000,-Ft 

 

2019.06.07. 

 

A szerződés 

hatályba lépésétől 

számított 30 naptári 

nap. 

 

2.  eseti szerződés 

szakértői erőforrás 

beszerzése 

céljából kötött 

keretmegállapodás 

alapján 

 

inNOVA Portál 

továbbfejlesztéséhez 

kapcsolódó szakértői 

és fejlesztési feladatok 

ellátása 

 

MultiContact Consulting 

Kft., EN-CO Software Kft., 

T-Systems Magyarország 

Zrt. 

14.400.000,- Ft 

 

2019.06.04. 

 

A szerződés 

hatályba lépésétől 

számított 90 naptári 

nap. 

 

 

3.   

adásvételi 

szerződés 

Szerverek és ezekhez 

kapcsolódó egyéb 

eszközök beszerzése 

az IdomSoft Zrt. 

részére 

ATOS Magyarország Kft. 

 

11.887.339,- Ft 

+ 

3.553.333,- Ft 

opció 

2019.06.13. 

 

A szerződés 

hatályba lépéstől 

(opciós termékek 

esetében az eseti 

megrendelés 

visszaigazolásától 

számított 30 naptári 

nap). 

 

                                                           
1 A táblázat az IdomSoft Zrt. által 2019. június 1. és 2019. december 31. között megkötött, nettó 5 millió Ft-ot elérő vagy meghaladó árubeszerzésre, 
szolgáltatásmegrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződéseket 
tartalmazza. A táblázat nem tartalmazza a keretmegállapodás alapján leadott közvetlen megrendeléseket. 
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4.  adásvételi 

szerződés 

 

Notebookok és 

monitorok beszerzése 

az IdomSoft Zrt. 

részére 2019 (I. rész 

Notebookok) 

Aloha Informatika Kft. 

 

75.426.950,- Ft 

 

2019.06.13. A szerződés 

hatályba lépésétől 

számított 30 naptári 

nap. 

 

 

5.  megbízási 

szerződés 

 

előadások tartása 50 

fő részére agilitás 

témakörében 2019. 

június 12-13. napján 

„AgiCon – Agile 

Conference” címmel 

 

IIR Magyarország Kft. 

 

5.950.000,-Ft 

 

2019.06.10. 

 

2019.06.12-13. 

 

 

6.  megbízási és 

felhasználási 

szerződés 

 

„Blockchain” alapú 

technológiák 

alkalmazhatóságának 

vizsgálata az 

IdomSoft Zrt. 

portfóliójában lévő 

nyilvántartások, 

szakrendszerek, e-

közigatgatást 

támogató eszközök 

tekintetében 

EuroAtlantic Tanácsadó és 

Befektetési Kft.  

 

13.400.000,- Ft 

 

2019.06.26. A szerződés 

hatályba lépésétől 

számított 30 naptári 

nap. 

 

 

7.  vállalkozási 

szerződés 

 

rendezvényszervezési 

szolgáltatás nyújtása 

nyári rendezvényhez 

FAIR PLAY EVENT Kft. 5.603.950,- Ft 2019.06.12. 

 

2019.06.13. – A 

szerződésben 

rögzített 

kötelezettségek 

maradéktalan 

teljesítéséig. 

 

8.  szponzorációs és 

vállalkozási 

szerződés 

szponzori támogatás 

nyújtása a Bálványosi 

Nyári 

Szabadegyetemre, 

INFOTÉR Nonprofit Kft. 5.000.000,-Ft 2019.07.08. 

 

A szerződés 

hatályba lépésétől 

2019. október 17. 

napjáig. 
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valamint Infotér 

konferenciára 

9.  megbízási 

szerződés 

Tanácsadási 

szolgáltatás az 

IdomSoft Zrt. 

alaptevékenységébe 

tartozó fejlesztési 

feladatok körében futó 

projekt (EES) 

megvalósításhoz 

szükséges erőforrások 

szervezési és 

irányítási feladatainak 

hatékony 

elvégzéséhez. 

Madis Consulting Kft. 

 

56.280.000,- Ft 

 

2019.07.25. 

 

A szerződés 

hatályba lépésétől 

2021. december 31. 

napjáig. 

 

10.  egyedi 

vállalkozási 

szerződés 

„Elektronikus 

Anyakönyvi Rendszer 

(EAK), valamint a 

fejlesztés alatt álló 

eHVB rendszer 

összekapcsolása” – 

szenior közigazgatási 

szakértői feladatok. 

Field Consulting Services 

Zrt. 

5.022.000,- Ft 2019.07.30. 

 

A projekt zárásáig, 

azaz 2020.06.30. 

napjáig. 

Amennyiben a 

projekt zárására 

nyitva álló határidő 

meghosszabbodik, 

azzal együtt a 

szerződés hatálya is 

automatikusan 

meghosszabbodik. 

 

11.  vállalkozási 

szerződés 

Az Állami 

Alkalmazás 

Fejlesztési Környezet 

műszaki tervezése, 

kivitelezése, 

bevezetésének 

támogatása 

Tigra Kft. 123.945.000,- Ft 

 

2019.07.05. 

 

2019.12.31. 
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12.  eseti szolgáltatási 

szerződés 

szakértői erőforrás 

beszerzése 

céljából kötött 

keretmegállapodás 

alapján 

 

Webes ügysegéd 

rendszert érintő 

fejlesztések egyéni 

vállalkozást érintő 

ügytípusokra 

Tigra Kft. 

 

5.280.000,- Ft 

 

2019.07.29. 

 

A szerződés 

hatályba lépésétől 

számított 210 

naptári nap. 

 

 

13.  egyedi 

vállalkozási 

szerződés 

 

„Elektronikus 

Anyakönyvi Rendszer 

(EAK), valamint a 

fejlesztés alatt álló 

eHVB rendszer 

összekapcsolása” – 

szoftverfejlesztői 

feladatok 

Tigra Kft. 

 

27.286.000,- Ft 

 

2019.08.01. 

 

A projekt zárásáig, 

azaz 2020.06.30. 

napjáig. 

Amennyiben a 

projekt zárására 

nyitva álló határidő 

meghosszabbodik, 

azzal együtt a 

szerződés hatálya is 

automatikusan 

meghosszabbodik. 

 

14.  vállalkozási 

szerződés 

 

Az Állami 

Alkalmazás 

Fejlesztési Környezet 

szolgáltatási-

igazgatási feladatainak 

tervezése, 

kivitelezése, 

bevezetésének 

támogatása 

eGOV Tanácsadó Kft. 

 

12.799.400,- Ft 

 

2019.07.29. 

 

2019.12.31. 

 

 

15.  adásvételi 

szerződés 

 

3000 db SAM kártya 

adásvétele 

 

Rufusz Computer Zrt. 

 

29.700,- EUR 

 

2019.07.22. 

 

A szerződés 

hatályba lépésétől 

2020. április 2. 

napjáig 

 

16.  vállalkozási és 

felhasználási 

szerződés 

 

NEK applet szoftver 

felhasználásának 

engedélyezése és az 

eSZIG kliens XP-s 

ID&Trust Kft. 35.000.000,-Ft 

+ 35.000.000,- 

Ft (opció) 

 

2019.09.09. 

 

A szerződés 

hatályába lépésétől 

számított 12 hónap 
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verziójának 

szoftvertámogatására 

és karbantartására 

irányuló 

szolgáltatások 

nyújtása 

(+ opcionálisan 

további 12 hónap) 

17.  adásvételi és 

felhasználási 

szerződés 

 

Atlassian vagy azzal 

egyenértékű licencek 

beszerzése belső 

folyamatok 

támogatása céljából 

META-INF Szolgáltató Kft. 

 

67.713.102,- Ft 

 

2019.08.21. 

 

A termékkulcs 

aktiválásától 

számított 12 

(tizenkettő) 

hónapos időtartam. 

. 

 

18.  adásvételi és 

felhasználási 

szerződés 

 

Az Állami 

Alkalmazás 

Fejlesztési Környezet 

keretében az állami 

alkalmazás fejlesztési 

platform 

megvalósítása céljából 

licencek és 

előfizetések 

beszerzése – 2. rész 

EverIT Zrt. 8.058.887,- Ft 2019.08.30. A szerződés 

hatályba lépésétől 

addig, amíg 

mindkét fél 

szerződésszerűen 

teljesítette a 

szerződésben 

foglalt 

kötelezettségeit. 

 

19.  adásvételi és 

felhasználási 

szerződés 

 

Az Állami 

Alkalmazás 

Fejlesztési Környezet 

keretében az állami 

alkalmazás fejlesztési 

platform 

megvalósítása céljából 

licencek és 

előfizetések 

beszerzése – 3. rész 

TR Consult Kft. 13.990.000,- Ft 2019.09.02. A szerződés 

hatályba lépésétől 

addig, amíg 

mindkét fél 

szerződésszerűen 

teljesítette a 

szerződésben 

foglalt 

kötelezettségeit. 

 

20.  megbízási és 

felhasználási 

keretszerződés 

tanácsadás a 

kormányzati 

informatikai 

feladatellátás 

PricewaterhouseCoopers 

Magyarország Kft. 

68.655.859,- Ft 2019.07.15.  

2019.12.31. 
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konszolidációjával 

összefüggésben  

21.  vállalkozási és 

felhasználási 

keretszerződés 

SPOC – független 

auditori vizsgálat 

elvégzése 

CCLab Kft. 

 

6.200.000,- Ft 2019.10.02. 2020.01.31.; a 

megfelelőség-

értékelési jelentés 

felülvizsgálata 

tekintetében: 

2022.01.31. 

 

22.  adásvételi 

szerződés 

 

150 db 

középkategóriás 

mobiltelefon 

beszerzése 

MS E-Commerce Kft. 

 

8.266.500,- Ft 

 

2019.09.24. A szerződés 

hatályba lépésétől 

számított 15 naptári 

nap. 

 

 

23.   adásvételi 

szerződés 

 

Multimédiás eszközök 

beszerzése az 

IdomSoft Zrt. 

működésének 

biztosítása céljából 

Pascaline Kft. 

 

10.751.600,- 

 

2019.10.22. 

 

A szerződés 

hatályba lépésétől 

számított 15 naptári 

nap. 

 

 

24.  megbízási és 

felhasználási 

szerződés 

 

Földrajzilag elosztott 

csapatmunka-

támogatási 

módszertan 

bemutatása és oktatása 

 

ETEO Sotware Factory Kft. 

14.800.000,- Ft 

 

2019.10.14. 

 

A szerződés 

hatályba lépésétől 

számított 30 naptári 

nap. 

 

 

25.  vállalkozási és 

felhasználási 

szerződés 

 

SPOC (Single Point of 

Contact) működéséhez 

szükséges fejlesztési 

feladatok elvégzése 

Microsec Zrt. 

 

13.000.000,- Ft  

 

2019.06.03. 

 

A szerződés 

hatályba lépésétől 

számított 15 naptári 

nap. 

 

 

26.  egyedi 

szolgáltatási 

szerződés 

 

IKIR keretrendszer 

továbbfejlesztése 

(Okos Város platform-

szolgáltatás) 

 

4iG Nyrt. 81.984.000 Ft 

 

2019.11.21. hatályba lépéstől 

számított 10. hónap 

 

1. sz. 

módosítás 

kelte: 

2019.11.2

2. 
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27.  vállalkozási 

szerződés 

 

catering szolgáltatás 

biztosítása az 

IdomSoft Zrt. 

karácsony alkalmából 

szervezett 

rendezvényére 

Budapest Party Service 

Vendéglátó és Szolgáltató 

Kft. 

 

7.900.000,- Ft 

 

2019.11.26. 

 

A szerződés 

hatályba lépésétől a 

szerződésben 

rögzített 

kötelezettségek 

maradéktalan 

teljesítéséig. 

 

28.  vállalkozási 

szerződés 

 

support feladatok 

ellátása 6 hónap 

időtartamban az IKR 

és MUKER 

rendszerek kapcsán 

KOPINT-DATORG 

Informatikai és 

Vagyonkezelő Kft. 

 

14.400.000,- Ft 

 

2019.12.12. 

 

A szerződés 

hatályba lépésétől 

számított 6 hónap 

 

 

29.  megbízási 

keretmegállapodás  

 

munkaközvetítői 

szolgáltatás 

beszerzése az 

IdomSoft Zrt. részére 

4 részben – 1. rész 

Italent Services Szolgáltató 

Kft. 

 

19.000.000,- Ft 

 

2019.12.23. 

 

A szerződés 

hatályába lépésétől 

számított 6 hónap 

(+ opcionálisan 

további 6-6 

hónappal 

meghosszabbodhat) 

 

30.  vállalkozási és 

felhasználási 

szerződés 

QSCD tanúsítvány 

megújítása, értékelés 

és tanúsítás 

 MATRIX Vizsgáló, 

Ellenőrző és Tanúsító Kft. 

80.100.000,- Ft 

+ 60.000.000,- 

Ft opció 

 

2019.12.31. 

 

A szerződés 

hatályba lépésétől 

2020.04.26-ig. 

 

32. eseti szolgáltatási 

szerződés 

szakértői erőforrás 

beszerzése 

céljából kötött 

keretmegállapodás 

alapján 

Központi 

Kormányzati 

Hírlevélküldő 

rendszer üzemeltetési, 

alkalmazás támogatási 

feladatok ellátása 

Tigra Kft. 1.350.000,-Ft + 

8.100.000,- Ft 

opció 

 

2019.11.08 2019.12.31-ig + 6 

hónap opció 

 

33. vállalkozási 

szerződés 

takarítási 

szolgáltatások 

igénybevétele egy év 

határozott időtartamra 

„ÉPÍT 2000” Építőipari és 

Kereskedelmi Bt. 

14.900.000,- Ft 

 

2019.12.30 

 

2020.12.31.  
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34. eseti szolgáltatási 

szerződés 

szakértői erőforrás 

beszerzése 

céljából kötött 

keretmegállapodás 

alapján 

Monor Okos Város – 

Városkártya projekt 

keretében fejlesztési 

és fejlesztői tesztelési 

feladatok ellátásában 

való közreműködés 

Tigra Kft. 31.020.000,- Ft 

 

2019.12.17. A szerződés 

hatályba lépésétől 

2020.02.28-ig. 

 

 

 


