
sorszám
szerződés

 típusa

Hivatal

 pozíciója 
szerződő partner szerződés tárgya pénznem nettó összeg időtartam kezdete lejárata

1
vállalkozási 

szerződés
megrendelő BSSM Magyarország Kft. informatikai rendszertámogatás, szervízszolgáltatás HUF

5.836.200

12 hónapra 

vonatkozóan 

határozott 

idejű
2016.01.01 2016.12.31

Általános közbeszerzési tanácsadás, közbeszerzési eljárások 

teljeskörű lefolytatása
HUF

Becsült 

keretösszeg

7.900.000

Általános közbeszerzési tanácsadás HUF/óra 12 500

Közbeszerzési eljárások teljeskörű lefolytatása

- közösségi e járásrend, tárgyalásos eljárás

- közösségi e járásrend, nyílt e járás

- nemzeti eljárásrend, tárgylásos eljárás (Kbt. 113. §)

- nemzeti eljárásrend, nyílt eljárás (Kbt. 113. §)

- a Kbt. 115. §-a szerinti tárgylásos eljárás

- a Kbt. 115. §-a szerinti nyílt eljárás

- központosított közbeszerzési keretmegállapodás második 

szakaszának lebonyolítása 

HUF/eljárás

670.000

600.000

450.000

400.000

350.000

360.000

230.000

3
megbízási 

szerződés
megbízó Baho-Borzók Noémi

A szellemi tulajdon védelmével kapcsolatos ismeretek terjesztése, a 

szellemitulajdon-védelmi kultúra fejlesztése, az ilyen ismeretek 

gyarapítása, szellemi tulajdon védelmével kapcsolatos ismeretek 

terjesztése, a szellemi tulajdonnal kapcsolatos - iskolarendszeren 

kívüli - képzés szakmai felügyelete, annak rendszerének 

működtetése

HUF 5 400 000
határozott 

idejű
2016.01.01 2016.12.31

4
közszolgáltatási 

szerződés
megrendelő

HIPAvilon Magyar 

Szellemi Tulajdon 

Ügynökség Nonprofit Kft.

Az SZTNH belföldi közfeladatainak és szakpolitikai 

tevékenységeinek kielégítésére szolgáló közhasznú tevékenységek 

közvetlen és közvetett támogatása, ellátása 

HUF 154 620 000
határozott 

idejű
2016.01.01 2016.12.31

5
közszolgáltatási 

szerződés
megrendelő

HIPAvilon Magyar 

Szellemi Tulajdon 

Ügynökség Nonprofit Kft.

Szellemi alkotó és innovációs tevékenységekkel kapcsolatos 

rendezvények, kiállítások, programok szervezésével, valamint a 

szellemi vagyon értékelésével kapcsolatos feladatokban 

együttműködés

HUF 24 150 000
határozott 

idejű
2016.01.01 2016.12.31

2016.12.31
megbízási 

keretszerződés
megbízó

Prime Consulting

 Tanácsadó Kft.
2

határozott 

idejű
2016.01.01



6
felhasználási 

szerződés
felhasználó

Thomson Reuters (The 

IP & Science Division of 

Thomson Reuters)

DWPI on EPOQUE adatátadási és felhasználási megállapodás 

(adatbázis használat és licence) szabadalmi kutatások céljából
HUF 11 166 608

határozott 

idejű
2016.01.01 2016.12.31

7

kizárólagos 

használati 

szerződés

használó

Józsefvárosi 

Gazdálkodási Központ 

Zrt. Parkolási 

Igazgatóság

6 db kizárólagos használatú várakozóhely biztosítása a II. János Pál 

pápa tér  7. épületének homlokzati útszakaszán
HUF

7.950.000 

12 hónapra 

vonatkozóan

határozatlan 

idejű
2016.01.01 —

8
megbízási 

szerződés
megbízó

N-Line Kereskedelmi és 

Szolgáltató Bt.
Az Ügyfélszolgálati Osztály munkáját segítő feladatok ellátása HUF 6 960 000

határozott 

idejű
2016.01.01 2016.12.31

9
üzemeltetési 

szerződés
megrendelő Big Apple 2001 Bt.

Bejelentésekkel kapcsolatos iratok digitalizálása, feldolgozása, 

archiválása
HUF 6 216 000

határozott 

idejű
2016.01.04 2016.12.31

Meghatározott feladatok egyes tevékenységeinek elvégzése, az 

SZTNH saját meglévő kapacitása kiegészítése
HUF

Becsült 

keretösszeg

23.115.000

Nemzetközi szerződéses támogató tevékenység

a) újdonságkutatás és kutatási jelentés készítése
HUF/ügy 129 000

b) vizsgálati jelentés, ill. szükség esetén írásos vélemény 

készítése    
HUF/ügy 101 700

  első WO (írásos vélemény) kiküldésekor HUF/ügy 67 000

ER (ügyet lezáró véső jelentés) kiküldésekor HUF/ügy 34 700

c) újdonságkutatás, kutatási és vizsgálati jelentés, ill. szükség 

esetén írásos vélemény(ek) készítése
HUF/ügy 199 300

  első WO (írásos vélemény) kiküldésekor HUF/ügy 154 500

ER (ügyet lezáró véső jelentés) kiküldésekor HUF/ügy 44 800

d) megadott szabadalom felülvizsgálata HUF/ügy 101 700

e) újdonságkutatás elvégzése és kutatási jelentés készítése HUF/ügy 101 700

f) újdonságkutatás elvégzése, szabadalmazhatósági vélemény 

készítése
HUF/ügy 160 200

11
vállalkozási 

szerződés
megrendelő

PRE-CON Restaurátor 

Kft.

Az SZTNH Frecskay János szakkönyvtárában tárolt dokumentumok 

(120 db magyar szabadalmi leírásokat tartalmazó kötet) 

átkötésének, restaurálásának, konzerválásának elvégzése.

HUF 6 480 000
határozott 

idejű
2016.01.15 2016.06.15

10
közszolgáltatási 

szerződés
megrendelő

HIPAvilon Magyar 

Szellemi Tulajdon 

Ügynökség Nonprofit Kft.

határozott 

idejű
2016.01.15 2016.12.31



12
vállalkozási 

szerződés
megrendelő

madeIT.hu Informat ka 

Kft.

Hálózati alapinfrastruktúra támogatási (konzultációs, fejlesztési, 

konfigurációs, dokumentálási) feladatok elvégzése
HUF 7 968 000

határozott 

idejű
2016.01.20 2016.12.31

13
szállítási 

szerződés
megrendelő

Euro One 

Számítástechnikai Zrt.

KM0101-05IAKS14 számú keretmegállapodás alapján    Guardium 

szoftver licenszek  és éves szoftverkövetés beszerzése
HUF 5 719 800

határozott 

idejű
2016.01.30 2017.01.31

14
vállalkozási 

szerződés  
megrendelő

Seawing Fejlesztő és 

Szolgáltató Kft.

SZTNH II. János Pál pápa téri épületébe beléptetőrendszer 

kiépítése
HUF 8 525 110

határozott 

idejű
2016.02.01 2016.02.29

15
megbízási 

szerződés
megbízó

Századvég 

Gazdaságkutató Zrt.

tanulmány e készítése a "Hazai digitális tartalomfejlesztés szerzői 

jogi kérdései és újszerű modelljei" tárgyban
HUF 9 984 000

határozott 

idejű
2016.02.04 2016.05.31

16

szolgáltatási 

szerződés és 

együttműködési 

megállapodás

megrendelő

HIPAvilon Magyar 

Szellemi Tulajdon 

Ügynökség Nonprofit Kft.

Design hét 2016 fesztiválprogram és a hozzá kapcsolódó 

kísérőrendezvények, mint közhasznú feladat megvalósítása.
HUF 33 800 000

határozott 

idejű
2016.02.15 2017.01.15


