
Szerződés kelte Szerződő fél Szerződés tárgya/típusa Szerződés értéke

2014. november 14. Made in Heiszler Kft. A Pallas Athéné Geopolitikai Alapítvány honlap 

tervezése, kivitelezése és üzemeltetése.

180.000,- Ft; üzemeltetés,karbantartás 35.000,- 

Ft / hónap

2014. november 14. Magyar Szakértői Holding Kft. Könyvvizsgálói szerződés - az alapítvány éves 

vagy egyszerűsített éves beszámolója 

könyvvizsgálatának elvégzése; számviteli 

tanácsadás, könyvelési segítségnyújtás, 

adótanácsadási, gazdasági tanácsadási, 

vezetési tanácsadási feladatok ellátása.

2014 évben: 1.050.000,- Ft + ÁFA; 2015-től: 

350.000,- Ft / hónap

2014. november 26. Magyar Posta Zrt. Postafiók bérleti szerződés. postai szolgáltatások ÁSZF szerint

2014. november 28. Mobilrendszergazda Kft. Megbízási szerződés - a megbízó által használt 

szerver számítógép, a számítógép operációs 

rendszerének karbantartás. Programok 

telepítse, beállítása, használhatóságának 

biztosítása, rendszeres adatarchiválás 

végzése, informatikai szaktanácsadás, 

felhasználó szakmai támogatása, és annak 

2015.03.31. napi és 2016.01.01. napi 

módosítása

220 000 Ft+ÁFA/hó

2014. december 1. magánszemély Megbízási szerződés - Az alapítvány 

munkaszervezete számára megfelelő 

épületinfrastruktúra kialakításával kapcsolatos 

tanácsadó tevékenység ellátása.

507.500,- Ft/ hónap

2014. december 2. Magyar Telekom Nyrt. Előfizetői szerződés 35.760,- Ft; forgalomtól függő

2014. december 2. Magyar Telekom Nyrt. Előfizetői szerződés forgalomtól függő díjazás

2014. december 2. Magyar Telekom Nyrt. Előfizetői szerződés 35.760,- Ft; forgalomtól függő

2014. december 2. Magyar Telekom Nyrt. Előfizetői szerződés forgalomtól függő

2014. december 2. Magyar Telekom Nyrt. Előfizetői szerződés forgalomtól függő

2014. december 11. Leszing Kft. Megbízási szerződés - ingatlanforgalmi 

szakértői vélemény elkészítése; Budapest Úri 

utca 6695 hrsz-ú ingatlan ingatlanforgalmi 

értékének meghatározása.

2.100.000,- Ft+ ÁFA

2014. december 12. Magyar Telekom Nyrt. Szerződés módosítás - számlafizető változás. N/A



2015. január 8. New Wave Media 

Hirdetésszervező és 

Reklámértékesítő Szolgáltatót 

Kft.

A "BUD 2020 - Budapest Vízió" bemutatására 

és széleskörű megismertetésére fókuszáló, a 

vs.hu honlapon futó tartalmi együttműködés 

indítása és ahhoz kapcsolódó konferencia 

kommunikálása a Honlapon és annak 

közösségi média felületein (Facebook).

2.375.000,- + ÁFA

2015. január 23. Imperial 22 Futárpostai és 

Egyéb Postai Szolgáltató Kft.

Megbízó által megrendelt küldemények 

sértetlen és felbontatlan állapotban való, 

futárszolgálat által történő továbbítása a 

megbízó által megjelölt rendeltetési helyre, 

valamint a címzettnek történő kézbesítése 

motorral, kerékpárral, személygépkocsival, 

tehergépjárművel, illetve puttonyos 

gépjárművel.

a szerződés 2. számú melléklete szerint

2015. január 27. magánszemély Az alapítvány számára a honlapján is 

publikálható magyar nyelvű, a geopolitikához 

kapcsolódó regionális természeti, társadalmi, 

gazdasági információkat tartalmazó térségi 

leírások készítése, ezen tevékenységgel 

hozzájárulva ahhoz a hosszú távú célhoz, hogy 

az alapítvány egy geopolitikai tudástárat 

hozzon létre.

2.400.000,- Ft

2015. január 27. magánszemély Az alapítvány számára a honlapján is 

publikálható magyar nyelvű, a geopolitikához 

kapcsolódó regionális természeti, társadalmi, 

gazdasági információkat tartalmazó térségi 

leírások készítése, ezen tevékenységgel 

hozzájárulva ahhoz a hosszú távú célhoz, hogy 

az alapítvány egy geopolitikai tudástárat 

hozzon létre.

2.400.000,- Ft

2015. január 28. RT5  Taxi Holding Kft., 

Budapest Taxi Kft.

Együttműködési szerződés - szolgáltatók 

vállalják, hogy megrendelő munkavállalói által 

leadott taxi rendeléseket a szolgáltatókkal 

szerződéses viszonyban álló személyszállító 

alvállalkozókkal elvégeztetik.

a szerződés 2. sz. mellékletét képező 

tarifatáblázat szerint



2015. február 12. Magyar Pénzverő Zrt. Vállalkozási szerződés - színesfém érmék (300 

db) leszállítása, gipszminta készítés, díszdoboz 

szállítás. 

2.101.000,- Ft + ÁFA

2015. február 12. Pallas Athéné Domus Animae 

Alapítvány

Felhasználási szerződés -  tanulmányhoz 

kapcsolódó, a szerzői jogosultat megillető 

valamennyi felhasználási jog átengedése a 

PAGEO részére szerzői jogdíj ellenében.

2.486.000,- Ft + ÁFA

2015. február 12. Pallas Athéné Domus Animae 

Alapítvány

szakmai konferencián való részvételéhez 

nyújtott összeg megtérítése, tekintettel arra, 

hogy a magánszemély a szakmai konferencián 

szerzett tapasztalatait, a konferencián 

tapasztaltak alapján készített tanulmányait, 

valamint az út során megalapozott 

partnerkapcsolatait a továbbiakban a PAGEO- 

nál  hasznosítja.

1.478.700,- Ft + ÁFA

2015. február 16. Magyar Telekom Nyrt. Előfizetői szerződés forgalomtól függő

2015. február 16. Magyar Telekom Nyrt. Előfizetői szerződés forgalomtól függő

2015. február 16. Magyar Telekom Nyrt. Előfizetői szerződés forgalomtól függő

2015. február 16. Magyar Telekom Nyrt. Előfizetői szerződés forgalomtól függő

2015. március 1. Glenwood Media Kft. Megbízási szerződés - "A balti országok 

helyzetképe a XXI. Században" témájú 

tanulmány készítésére.

850.000,- Ft + ÁFA

2015. március 2. Kairosz Kft. Könyv vásárlás 480.000,- Ft + ÁFA  

2015. március 9. UNIQUA Biztosító Zrt. Biztosítás- Ingatlan 362.920,- Ft / év

2015. március 13. Katonai Emlékpark Közhasznú 

Nonprofit Kft.

Felhasználási szerződés ingyenes

2015. március 16. Szörényi és Társa Bt. Adásvételi szerződés - informatikai eszközöket 

adásvétele az alábbi darabszámban 2015. 

március 17-i kiszállítással: (i) Dell Lattitude 

3540 15.6 HD i5-4214OU (8db) (ii) OEM 

Windows 7 Pro 64-bot HUN SP1 (8db); (iii) MS 

Office 2013 Home and Business HUN PKC 

(8db); 8iv) ESET NOD 32 Antivírus v7.0 HU 

Doboz 1 év (8db).

2.371.200,- Ft + ÁFA



2015. március 17. ELMŰ Hálózati Kft. Hálózathasználati szerződés. a Rendszerhasználónak a villamosenergia-

ellátásban alkalmazott általános 

rendszerhasználati díjak megállapításáról szóló 

hatályos árszabás és áralkalmazási feltételek 

szerint kell a rendszerhasználati díjakat 

megfizetnie.

2015. március 19. EnterNet 2001 Kft. Internet szerződés. 20.900,- Ft + ÁFA/ hó

2015. március 26. magánszemély Felhasználási szerződés ingyenes

2015. március 26. Arenim Technologies AB. Felhasználási szerződés ingyenes

2015. március 31. Óradna Ingatlan Kft. Ingatlan üzemeltetéshez kapcsolódó feladatok 

ellátása

172.000,- Ft + ÁFA/ hó

2015. április 2. Made in Heiszler Kft. Honlapfejlesztési szolgáltatások - a szerződés 

mellékletében körülírt egyedi fejlesztésű honlap  

a megbízó részére történő létrehozása a 

megbízóval folytatott egyeztetések alapján.

2.014.000,- Ft + ÁFA

2015. április 10. Sauska és Társai Kft. felhasználási szerződés ingyenes

2015. április 14. Gödöllői Királyi Kastély 

Közhasznú Nonprofit Kft.

felhasználási szerződés ingyenes

2015. április 20. Glenwood Media Kft. A Megbízó részére "Svédország geopolitikai 

helyzetképe a XXI. Században" témájú 

tanulmány készítése. 

850.000,- Ft + ÁFA

2015. április 23. Aptivic Bt. felhasználási szerződés ingyenes

2015. április 30. GINGO Art&Service Kft. Szponzori szerződés. 1.000.000 Ft+ ÁFA

2015. május 4. Nemzetközi Oktatási és 

Kutatási Központ Alapítvány

Vállalkozási szerződés - nyomdai munkák és 

szolgáltatások (kiadvány, infógrafika táblák, 

csomagolás, szállítási szolgáltatás).

903 000 Ft+ÁFA

2015. május 5. magánszemély A Megbízó által szervezett szakmai 

rendezvényen előadás tartása.

106.400,- Ft + ÁFA

2015. május 7. magánszemély Tanulmány elkészítése 1.500.000,- Ft + ÁFA 

2015. május 18. PADI, PADA, PADS, PADOC, 

PADMA, PAGEO (Megbízók); 

Leszing Kft. (Megbízott)

Megbízási szerződés; tárgya: Balatonkenese 

3561, 3613/3, 3615 hrsz. alatti ingatlanok 

ingatlanforgalmi érték meghatározása.

PAGEO-ra eső rész: 466 666 Ft+ ÁFA

2015.05.18 Kossuth Kiadó Zrt. Szponzori szerződés

 A magyar folk története c. könyv angol nyelvű 

kiadása

2.350.000Ft+ ÁFA



2015. május 21. MNB-Jóléti Humán Szolgáltató 

és Üzemeltető Kft.

Szolgáltatási keretszerződés képzési és 

szabadidőközpontban igénybe vehető szállodai 

és hivatali célú rendezvényekhez kapcsolódó 

szolgáltatásokról.

Egyedi elszámolás alapján, önköltségi árnak 

megfelelő összegű térítés mellett.

2015. május 21. MNB- Jóléti Humán 

Szolgáltató és Üzemeltető Kft.

Szolgáltatási keretszerződés - étel/ital 

bekészítési és kiszállítási szolgáltatások 

nyújtásár.

megrendelés alapján

2015. május 22. Pallas Athéné Geopolitikai 

Alapítvány; Pallas Athéné 

Domus Animae; Pallas Athéné 

Domus Mentis; Pallas Athéné 

Domus Innovationis; Pallas 

Athéné Domus Concordiae; 

Pallas Athéné Domus 

Scientiae

Konzorciumi megállapodás; tárgya: PALLAS 

ATHÉNÉ Konzorcium létrehozása a MÁV Zrt. 

mint kiíró képviseletében eljáró MÁV 

Létesítményüzemeltető és Vasútőr Kft. által 

2015.04.16. napján közzétett "Részletes 

pályázati kiírás Balatonkenese 3561, 3613/3, 

3615 hrsz. MÁV Zrt. tulajdonú ingatlanok 

együttes értékesítésére" c. nyilvános pályázati 

eljárás során a közös pályázat kidolgozására 

és benyújtására, valamint a konzorcium 

nyertessége esetén a konzorcium tagjai mint 

vevők által megkötésre kerülő adásvételi 

szerződés aláírására.

N/A

2015. május 27. Konica Minolta Magyarország 

Üzleti Megoldások Kft.

(i) Adásvételi szerződés; (ii) üzemeltetési 

szerződés; (iii) print fleet eszköz távfelügyelet

Tárgya: 2 db bizhub c224e típusú nyomtató.

(i) 1.160.896 + ÁFA;+ üzemeltetési díj

2015. június 1. magánszemély Megbízási szerződés - A PAGEO 

munkaszervezete számára, az Alapítvány 

céljainak megvalósulását elősegítő és 

tevékenységét támogató  tevékenység ellátása. 

(grafikai tervezés, nyomdai előkészítésre)

427.000,- Ft/ hó

2015. június 1. Temeritás Szolgáltató Kft. Megbízási szerződés: Napi és időszakos 

takarítási munkák elvégzése a megbízási 

szerződésben rögzítettek szerint. 

45.000,- Ft + ÁFA / hónap

2015. június 1. REGINAQUA Kereskedelmi és 

Szolgáltató Kft. 

Ásványvíz biztosítása  vízadagoló 

berendezések kihelyezésével. 

Az árakat a 2. számú mellékletet képező Árlista 

tartalmazza. A melléklet nem fellelhető. 



2015. június 6. Budapest Music Center Kft. Megbízási szerződés, szakmai programon 

megvalósuló két 30 perces koncert produkció 

szervezése és biztosítása, az előadóművészek 

honoráriumának megfizetése; 2. Repülőjegy 

biztosítása; 3. előadóművészek 

tartózkodásának idejére szállás biztosítása; 4. 

A két előadásra zongora biztosítása, annak 

szállítása és hangolása.

1.386.335,- Ft + ÁFA

2015. június 6. Akció Rendezvényügynökség 

Kft.

Vállalkozási szerződés - rendezvényszervezés

PAGEO szakmai rendezvény operatív 

megvalósítása érdekében szükséges feladatok 

(meghívó, catering, technika, személyzet, 

szállítás, berendezés) ellátása.

2.742.905,- Ft + ÁFA

2015. június 13. Design Terminál Nemzeti 

Kreatívipari Központ

A Design Terminál vállalja az alábbi feladatok 

ellátását: (i)  előadó meghívása a 

rendezvényre, valamint közreműködés egyéb 

programokon való részvételének 

megszervezése; (ii) kapcsolattartás, folyamatos 

egyeztetés folytatása a rendezvény és az 

egyéb programokon való részvétellel 

kapcsolatos valamennyi felmerülő kérdésben. 

A Design Terminál Nemzeti Kreatívipari Központ 

ingyenesen vállalta, az Alapítvány díjazást a 

feladatok ellátásáért nem fizet. 

2015. június 15. magánszemély Megbízási szerződés: "Geopolitika, 

geostratégia, geoökonómia" témájú tankönyv 

szerkesztése. A tankönyvre vonatkozó 

Megbízó által támasztott specifikációt, az 

ütemezést, valamint a Megbízó által támasztott 

pontos elvárásokat a megbízási szerződés 1. 

számú melléklete tartalmazza. Megbízott 

köteles a tankönyvet 2015. december 15. 

napjáig elkészíteni és azt a Megbízó részére 

elektronikusan megküldeni, valamint 1 

példányban nyomtatott formában átadni. 

bruttó 2 .562.000 Ft



2015. június 18. GeoLink3D Kft. Vállalkozási szerződés. Budapest I. számú 

körzeti földhivatal által 6695 hrsz. alatt 

nyilvántartott, természetben a 1014 Budapest, 

I. kerület Úri utca 72. szám alatti 

létesítményben 3D pontfelhős pince és épület 

szkennelése, valamint feldolgozása és 3D 

tervállomány szolgáltatása a Vállalkozó ezen 

dokumentumra készített árajánlata alapján, 

amely tartalma: (i) a teljes pincerendszer 

felmérése, 1:100 léptékű modell, ArchiCad 

kompatibilis modell állomány elkészítése PLA 

formátumban a pontos geometria 

ábrázolásával, panorámaképes 

besétálórendszer kiépítése, berepülővideó 

elkészítése; és (ii) épület felmérése 1:50-es 

léptékű modell (ablakok és homlokzatok pontos 

ábrázolásával), ArchiCad kompatibilis modell 

állomány elkészítése PLA formátumban a 

pontos geometria ábrázolásával, 

panorámaképes besétálórendszer kiépítése, 

berepülővideó elkészítése. Megrendelő 

megrendeli, vállalkozó elvállalja az előzetesen 

egyeztetett és elfogadott árajánlatának 

megfelelően, valamint annak 2015.07.24-i 

módosítása

1.500.000,- Ft + ÁFA

2015. június 18. CADPLAN Bt. Vállalkozási szerződés

Tárgya: Bp. 6695 hrsz. alatt nyilvántartott, 

természetben a 1014 Bp., I. ker. Úri u. 72. sz. 

alatti létesítményben a térszín feletti épület 

vonatkozásában statikai szakvélemény 

készítése.

180.000,- Ft + ÁFA



2015. június 22. IMI Autóscentrum Kft. Vállalkozási szerződés: Budapest I. számú 

Körzeti Földhivatal által 6695 hrsz. alatt 

nyilvántartott, természetben a 1014 Budapest, 

I. kerület Úri utca 72. szám alatti 

létesítményben statikai szakvéleményhez 

szerkezeti feltárási munka elvégzése, 

amelynek tartalma: statikus által meghatározott 

helyeken a tartószerkezetek feltárása, statikus 

iránymutatása szerint. A Felek rögzítik, hogy a 

1014 Budapest, I. kerület Úri utca 72. szám 

alatti létesítmény felújítási, átépítési, 

tetőtérbeépítési munkálataihoz kapcsolódó 

tervezési és kivitelezési munkáinak 

lefolytatásához kapcsolódó bonyolítási 

feladatokat a Bonyolító, mint a Megrendelő 

képviselője látja el. 

2.800,- Ft + ÁFA / fő / óra. Előirányzat: 3 fő és 3 

munkanap. 

2015. június 25. FRANK Digital Kft. Ügynökségi keretszerződés kommunikációs 

szolgáltatásokról

Tárgya: lektorálás, fordítás, szerkesztés, 

cikkírás, korrektúra, projekt menedzsment 

feladatok ellátása; ezekre nézve a felek 

egymással egyedi szerződéseket kötnek, 

melyekben a felek meghatározzák a 

teljesítendő szolgáltatás pontos leírását, 

díjazását, a FRANK részéről közreműködő 

személyeket és a szolgáltatás teljesítésének 

határidejét.

Egyedi szerződés szerint, óradíjas alapon 

elszámolva 

2015. július 1. Fővárosi Csatornázási Művek 

Zrt.

Közszolgáltatási szerződés

Tárgya: a 1121 Bp., XII. ker. Mátyás király út 

44. mint felhasználási helyen keletkező 

szennyvizek - továbbá egyes rendszerű 

szennyvízelvezetés esetén a csapadékvizek - 

összegyűjtése, károkozás nélküli elvezetése és 

tisztítás elvégzése.

ÁSZF szerinti m3 ár

2015. július 4. Nemzetközi Oktatási és 

Kutatási Központ Alapítvány

Nyomdai munkák - Magyarok a Világ 

Élvonalában című kiadvány nyomtatása 1000 

példányban. 

2.260.000,- + ÁFA



2015. július 8. PADA, PADS, PAGEO;

Made in Heiszler Kft.

belsőépítészeti munkák elvégzése. 1.809.990,- Ft + ÁFA

(a megrendelők  között egyenlő arányban oszlik 

meg)

2015. július 8. magánszemély Megbízási szerződés

Tárgya: részvétel a GIGS 10. Nyári Egyetem 

képzésén, az egyes előadások alatt jegyzet 

készítése, a jegyzetekből összefoglaló 

készítése, majd a PAGEO felé történő 

benyújtása, szóbeli beszámoló a PAGEO 

képviselőinek.

bruttó 1.354.667,- Ft

2015. július 8. PADA, PADS, PAGEO;

Made in Heiszler Kft.

Oktatóközpont belsőépítészeti tervezési 

munkái.

3.853.220,- Ft + ÁFA

(a megrendelők egymás között egyenlő arányban 

fizetik). PAGEO-ra eső rész: 1 284 406 Ft+ ÁFA

2015. július 8. PADA, PADS, PAGEO;

Made in Heiszler Kft.

Oktatóközpont belsőépítészeti tervezési 

munkái.

2.220.540,- Ft + ÁFA

(a megrendelők egymás között egyenlő arányban 

fizetik). PAGEO-ra eső rész: 740 180 Ft+ ÁFA

2015. július 8. PADA, PADS, PAGEO;

Made in Heiszler Kft.

Iroda és oktatótermekbe berendezési tárgyak 

szállítása. 

5.668.000,- Ft + ÁFA

PAGEO-ra eső rész: 1 889 333 Ft+ ÁFA

2015. július 9. Einspach Gábor e.v. Festmények eredetiség-vizsgálatának és 

értékbecslésének elkészítése.

555.000,- Ft

2015. július 20. Liszuma Tanácsadó és Oktató 

Kft. 

Megbízó megbízza a megbízottat, hogy a 

megbízó részére "A gazdasági növekedés 

regionális alapjai" témájú tanulmányt készítsen. 

A tanulmány célja annak bemutatása és 

alátámasztása, hogy a növekedés regionális 

alapjainak figyelembevétele és megerősítése 

növekedési tartalékot jelentenek. Elemzés a 

gazdasági felzárkózás regionális 

sajátosságairól Magyarországon (többváltozós 

statisztikai elemzés) kitérve a magyar 

gazdasági pálya regionális sajátosságaira. 

Javaslat a növekedési politika regionális 

alapjaira  (területi felzárkózás, térbeliség 

figyelembevételének jelentősége). 

2.950.000,- Ft + ÁFA



2015. július 31. Magyar Nemzeti Bank Az Együttműködési megállapodás - 

együttműködés az oktatási tevékenység 

összehangolására

N/A

2015. július 31. Brokerwatch Szolgáltató Bt. "Magyarország globális demográfiai pozícióját 

javító népesedési fordulat feltételei " témájú 

tanulmány készítése. Célja, hogy olyan 

javaslatokat fogalmazzon meg, amelyek 

hatékonyan segíthetik a hazai gyermekvállalás 

ösztönzését, építve az e tárgykörben eddig 

felhalmozott eredményekre. 

3.300.000,- Ft + ÁFA 

2015. augusztus 6. ATOM Bróker Független 

Biztosítási Alkusz Kft. 

Vagyonbiztosítások, 1014 Budapest, Úri utca 

72. (hrsz. 6695) épület biztosítására.

Megbízó a szolgáltatásokért díjat nem számol 

fel.

2015. augusztus 8. magánszemély Megbízási szerződés - az alapítvány egyetemi 

kapcsolatépítésében való részvétel, 

oktatásszervezés, koordináció, a geopolitika, 

geoökonómia és politikai földrajz közép-európai 

perspektívából doktori program támogatása, az 

alapítvány oktatási tevékenységének 

támogatása, havi jelentések, riportok készítése, 

megbízó által meghatározott igény szerint 

készített havi jelentések, jegyzetek, 

összefoglalók a feladat ellátása érdekében.

285.000,- Ft/ hó

2015. augusztus 23. magánszemély A megbízott 2015. augusztus 5. napjától 

augusztus 10. napjáig tartó külföldre történő 

kiküldetése során az alábbi feladatok ellátása : 

alapítvány nemzetközi kapcsolatépítésében 

való részvétel közös kutatási és oktatási 

programok megvalósítása érdekében és 

potenciális együttműködési lehetőségek 

felkutatása.

370.000,- Ft

2015. szeptember 1. magánszemély Irodabérleti szerződés. nettó 30.000,- Ft / hónap

2015. szeptember 2. PADA, PADS, Made in 

Heiszler Kft. 

A megrendelő üzemeltetésében lévő I. kerület 

Ybl Miklós tér 8. I. és IV. emeletén 

belsőépítészeti átalakítási munkálataitainak 

elvégzése.

1.784.000,- Ft + ÁFA. PAGEO-ra vetítve: 

594.666 Ft+ÁFA



2015. szeptember 2. PADA, PADS, PAGEO;

Made in Heiszler Kft.

Vállalkozási szerződés

Tárgya: a PADA, PADS és PAGEO 

üzemeltetésében lévő I. ker. Ybl Miklós tér 9. II. 

emeletén kialakításra kerülő PADA Titkárság 

belsőépítészeti munkáinak elvégzése.

3.021.000 Ft + ÁFA

. PAGEO-ra eső rész: 1.07.066 Ft+ÁFA

2015. szeptember 17. Tőzsdepalota Parkolás 

Üzemeltető és Szolgáltató Kft. 

Parkolóbérleti szerződés 3 havonta 750 EUR + ÁFA

2015. szeptember 21. High-Tech Kft. Megbízó munkavállalói részére az 1993. évi 

XCIII. törvény 58. §-a által előírt foglalkozás-

egészségügyi ellátást biztosítása.

70.000,- Ft

2015. szeptember 23. Pallas Athéné Domus Animae; 

Pallas Athéné Domus 

Scientiae; Pallas Athéné 

Geopolitikai Alapítvány

Együttműködési megállapodás. A felek 

kötelezettséget vállalnak arra, hogy az 

együttműködési megállapodásban rögzített 

célok elérése érdekében a megállapodásban 

foglaltak szerint járnak el és ennek érdekében 

szoros együttműködést alakítanak ki 

egymással. A megállapodásra irányadó 

dokumentumok a három alapítvány alapító 

okirata. A felek kijelentik, hogy a fenti 

dokumentumokban rögzített rendelkezéseket 

ismerik, tevékenységük ellátása során az 

azokban foglaltak szerint és azokra 

figyelemmel járnak el. A felek az 

együttműködés keretében egymás 

tevékenységét segítő szakmai kezdeményező, 

koordinatív tevékenységet látnak el, segítik az 

alapító okiratokban valamint az együttműködési 

megállapodásban foglalt célok elérését (pl. 

nevelés, képességfejlesztés, oktatási 

intézmények szakmai és anyagi támogatása).

N/A



2015. szeptember 24. magánszemély A Geopolitikai Doktori Program beiratkozása 

során (2015. szeptember 25-én) az alábbi 

feladatok ellátása: a geopolitikai doktori 

program elsőéves hallgatói számára az indexek 

kitöltése, a konzultációs napon a hallgatók 

regisztrációjának végzése, szükséges 

dokumentumok átvétele, ügyintézése.

10.000,- Ft + ÁFA

2015. szeptember 30. MÁV Magyar Államvasutak Zrt. 

képviseletében eljár MÁV 

Létesítményüzemeltető és 

Vasútőr Kft. mint eladó, PADA, 

PADS, PADOC, PADMA, 

PAGEO, PADI mint vevők, 

Balatoni Szálláshelyek 

Kereskedelmi és Szolgáltató 

Kft. mint bérlő

Megállapodás bérleti szerződés közös 

megegyezéssel történő megszüntetéséről, 

valamint birtokátruházás lebonyolításáról. Az 

eladó és a bérlő között 2013. január 30. napján 

a Balatonkenese 3561, 3613/3 és 3615 hrsz-ú, 

természetben a Balatonkenese Koppány sor 

41. szám alatt található ingatlanok, illetve az 

azokon található felépítmények 

vonatkozásában határozatlan idejű bérleti 

szerződés került megkötésre. 2015. június 16. 

napján az eladó és a vevők között megkötött 

adásvételi szerződés alapján bérleti 

jogviszonnyal terhelten az ingatlanok és a 

bennük található, a MÁV Zrt. 

eszköznyilvántartásában szereplő eszközök 

értékesítésre kerültek a vevők részére. 

N/A

2015. október 7. Nemzetközi Oktatási és 

Kutatási Központ Alapítvány

Nyomdai munkák és szolgáltatások. 941.000,- Ft + ÁFA

2015. október 9. PAGEO, PADA, PADS; 

magánszemély

Megbízási szerződés: előadások tartása 

(Geopolitikai Doktori Program) (i) 

Nagyhatalmak és ütközőállamok a XIX. és a 

XX. századi nemzetközi rendszerben I; (ii) 

Nagyhatalmak és ütközőállamok a XIX. és a 

XX. századi nemzetközi rendszerben II.

200.000,- Ft. PAGEO-ra vetítve: bruttó 66 666 Ft



2015. október 9. PAGEO, PADA, PADS; 

Társadalomföldrajz Oktatás és 

Kutatás Bt.

Megbízási szerződés: előadások tartása 

(Geopolitikai Doktori Program) (i) 

Geoökonómia, mint a geopolitikai célok 

gazdasági úton történő érvényesítése I., az 

ortodox geopolitikától a geoökonómiáig - az 

USA geoökonómiai stratégiái Clinton 

elnökségétől napjainkig; (ii) Geoökonómia mint 

a geopolitikai célok gazdasági úton történő 

érvényesítése II. Orosz geoökonómiai 

stratégiák a 2000-es évtizedtől napjainkig; (iii) 

Geoökonómia, mint a geopolitikai célok 

gazdasági úton történő érvényesítése III. Kína 

21. századi világgazdasági szerepkörének 

alakulása geoökonómiai stratégiáinak 

elemzése alapján. Módosítás: 2015. október 

12.: a szerződésben meghatározott megbízási 

díj megfizetésére a megbízott által benyújtott 

számlák alapján kerül sor. 

300.000,- Ft. PAGEO-ra vetítve: bruttó 99 999 Ft

2015. október 11. Akció Rendezvényügynökség 

Kft. 

Külföldi előadó meghívásának és előadás 

tartásának operatív megvalósítása érdekében 

rendezvényszervezési feéadatok. 

1.500.049,- Ft+ ÁFA

2015. október 15. PADA, PADS, PAGEO; 

Temeritás Szolgáltató Kft. 

Napi és időszakos takarítási munkák elvégzése 

2015. október 16-tól határozatlan időre az Ybl 

Miklós tér 8. Irodaház I, II, IV. emelet és kávézó 

vonatkozásában.

igénybevett szolgáltatások függyvénye

2015. október 26. Made in Heiszler Kft.  Oktatóközpont oktatási tevékenységének 

fenntartási munkáinak, illetve támogatásának 

díjazása.

168.000,- Ft + ÁFA. / hó PAGEO-ra vetítve: 56 

000 Ft+ÁFA/ hó

2015. október 30. PADI, PADA, PADS, PADOC, 

PADMA, PAGEO és Simon 

János és Társai Bt. 

A Balatonkenese, 3613/3 hrsz; 3561/ hrsz.; 

3615 hrsz-ú ingatlanok ingóságainak helyszíni 

szemle alapján történő leltározása, valamint a 

leltárívekkel való összevetés alapján az 

esetleges hiány megállapítása. A leltári 

jegyzőkönyvben lévő ingóságok értékének 

igazságügyi szakértői értékbecslő 

szakvélemény elkészítése.

2.800.000,- Ft + ÁFA

(Megbízók által együtt teljesítendő.). PAGEO-ra 

eső rész: 466 666Ft+ÁFA



2015. október 30. PAGEO, PADA, PADS;  

magánszemély

Megbízási szerződés: előadások tartása 

(Geopolitikai Doktori Program) (i) A globális 

felzárkózás esélyei Közép-Európában I; (mi) A 

globális felzárkózás esélyei Közép-Európában 

II.

200.000,- Ft. PAGEO-ra vetítve: bruttó 66 666 Ft

2015. november 12. ELMŰ Nyrt. Villamos energia vásárlási szerződés - a 

szerződésben meghatározott felhasználási 

helyen teljes fogyasztási igényének megfelelő 

villamos energia adásvétele és a felhasználó 

mérlegkör-tagsága. Felhasználó csatlakozik a 

kereskedő által képviselt mérlegkörhöz. A 

mérlegkörtagság ingyenes.

N/A

2015. november 12. ELMŰ Nyrt. Hálózathasználati szerződés. általános rendszerhasználati díj

2015. november 12. PADA, PADS, PADOC, 

PADMA, PADI és PAGEO mint 

tulajdonosok és Pallas Athéné 

Optima Ingatlankezelő-, 

Hasznosító és Szolgáltató Zrt. 

mint üzemeltető

A tulajdonosok megrendelik, az üzemeltető 

pedig 2015. november 12. napjával 

határozatlan időtartamra elvállalja a 

Tulajdonosok tulajdonában álló Balatonkenese, 

3613/3 hrsz kivett üdülőépület udvar, 3 ha 

3159 m2, Balatonkenese, 3561 hrsz kivett 

üdülőépület udvar, 2 ha 6262 m2 és 

Balatonkenese, 3615 hrsz kivett hajóállomás 

855 m2 ingatlanok rendeltetésszerű 

használatához szükséges, különösen de nem 

kizárólagosan őrzési, takarítási, kertgondozási 

feladatait, az elektromos és gépészeti 

berendezéseinek kezelését és ellenőrzését, 

valamint egyéb épületüzemeltetési 

tevékenységek rendszeres elvégzését.

1.986.058,- Ft + ÁFA / hónap (a 6 tulajdonos 

között egyenlő arányban oszlik meg). PAGEO-ra 

vetítve: 391 009Ft+ÁFA/hó

2015. november 13. PAGEO, PADA, PADS; 

magánszemély

Megbízási szerződés: előadások tartása 

(Geopolitikai Doktori Program) (i) Pénz, 

pénzrendszerek és intézményeik történeti 

megvilágításban I; (ii) Pénz, pénzrendszerek és 

intézményeik történeti megvilágításban II.

200.000,- Ft. PAGEO-ra vetítve: bruttó 66 666 Ft

2015. november 16. Libri Könyvkiadó Kft. Forgalmazási bizományosi szerződés. N/A



2015. november 27. Nemzetközi Oktatási és 

Kutatási Központ Alapítvány

Vállalkozási szerződés - nyomdai munkák és 

szolgáltatások.

113.460,- Ft + ÁFA

2015. november 27. Art-is Kft. Felhasználási szerződés borítóterv 

felhasználása. 

300.000,- Ft+ ÁFA

2015. november 30. IMI Autóscentrum Kft.  A megrendelő tulajdonában álló, a BFVK XI. 

kerületi hivatalánál nyilvántartott, Budapest I. 

számú körzeti földhivatal által 6695 hrsz. alatt 

felvett, természetben a 1014 Budapest, I. 

kerület Úri utca 72. szám alatti ingatlan 

felújítási, átépítési, tetőtérbeépítési 

munkálatain belül az átépítéshez szükséges 

földszinti bontási munkálatok elkészítése. 

2.353.730,- Ft + ÁFA

2015.12.01 Nemzetközi Oktatási és 

Kutatási Központ Alapítvány

Magyarok a világ élvonalában kiadvány 

nyomdai kivitelezése (1000 db). 

2.686.000,- Ft + ÁFA

2015.12.01 IMI Autóscentrum Kft.  A megrendelő tulajdonában álló, a BFVK XI. 

kerületi hivatalánál nyilvántartott, Budapest I. 

számú körzeti földhivatal által 6695 hrsz. alatt 

felvett, természetben a 1014 Budapest, I. 

kerület Úri utca 72. szám alatti ingatlan 

karbantartási munkálatainak elvégzése. 

(Vészelhárítás, körbejárás, síkosság 

mentesítés az épület előtti területeken.)

téli időszak havidíja: 110.000,- Ft + ÁFA, nyári 

időszak havi díja: 65.000,- Ft + ÁFA

2015.12.01 Frank Digital Kommunikációs 

Tanácsadó és Szolgáltató Kft. 

A PAGEO egyéves tevékenységéről szóló 

promóciós videó elkészítése magyar és angol 

nyelvű narrációval (szerkesztés, vágás, 

narráció, felirat és háttérzene szerkesztése).

825.000,- Ft + ÁFA

2015.12.01 DryCom Informatikai 

Tanácsadó Kft.

Forgalmazási bizományosi szerződés. értékesítésből befolyt bevétel bizományosi díjjal 

csökkentett összegének Könyv 1-re eső 

hányadának 3%-a.

2015. december 1. Made in Heiszler Kft. Megbízó vállalja, hogy a szerződés 

mellékletében körülírt egyedi fejlesztésű 

honlapot a megbízó számára továbbfejleszti  a 

megbízóval folytatott egyeztetések alapján.

1.123.200,- Ft + ÁFA

2015.12.02 Nemzetközi Oktatási és 

Kutatási Központ Alapítvány

6000 db könyv nyomdai kivitelezése. 3.180.000,- Ft + 5% ÁFA



2015.12.02 PRESS 96 Bt. Megbízási szerződés -  kerekasztal 

beszélgetésen moderátori feladatok ellátása.

150.000,- Ft + ÁFA

2015.12.02 Szabó Balázs e.v. Vállalkozási szerződés. A Budapest I. számú 

Körzeti Földhivatal által 6695 hrsz. alatt 

nyilvántartott, természetben a 1014 Budapest, 

I. kerület Uri utca 72. szám alatti 

létesítményben a térszín alatti pincerendszer 

vonatkozásában tartószerkezeti 

állapotfelmérés készítése a vállalkozó ezen 

dokumentumra készített árajánlata alapján.

bruttó 2.350.000,- Ft

2015.12.02 Geoservice Geodéziai és 

Geofizikai Szolgáltató Kft.

Vállalkozási szerződés. Budapest I. számú 

körzeti földhivatal által 6695 hrsz. alatt 

nyilvántartott, természetben a 1014 Budapest, 

I. kerület Úri utca 72. szám alatti ingatlan 

esetleges pincéjének radar technológiával 

történő kutatási munkáinak vállalkozó általi 

elvégzése.

300.000,- Ft + ÁFA

2015.12.02 magánszemély Megbízási szerződés. Megbízó megbízza 

megbízottat azzal, hogy a megbízó részére  

egy magazin 1. számának szerkesztési 

feladatait elkészítse , valamint a 2. szám 

tartalmi előkészítését elvégezze. 

bruttó 1.000.000,- Ft

2015.12.02 magánszemély Megbízási szerződés. Megbízó megbízza 

megbízottat azzal, hogy a megbízó részére egy 

magazin 1. számának szerkesztési feladatait 

elkészítse , valamint a 2. szám tartalmi 

előkészítését elvégezze. 

bruttó 1.000.000,- Ft

2015.12.03 Magyar Telekom Nyrt. Előfizetői szerződés 38.100,-Ft; forgalomtól függő

2015.12.03 Magyar Telekom Nyrt. Előfizetői szerződés 38,- Ft telefon vételára + forgalomtól függő 

díjazás

2015.12.03 Magyar Telekom Nyrt. Csatlakozási szerződés 130.000,- Ft önrész; 1190,- Ft havidíj

2015. december 9. Fővárosi Csatornázási Művek 

Zrt. 

Közszolgáltatási szerződés. a díjképzési elveket a Vksztv. szabályozza



2015. december 14. Méhes Renoszig Kft. Vállalkozási szerződés - Budapest 1014 

Budapest, I. kerület Úri utca 72. szám alatti 

létesítmény földszinti, pincei teherhordó 

falainak és terepszint alatti szerkezeteinek 

ázási, nedvesedési okainak- és azok felújítási 

módjának meghatározására vonatkozó 

szakértői vélemény készítése.

800.000,- Ft + ÁFA

2015. december 21. Pallas Athéné Domus Optima 

Ingatlankezelő-, Hasznosító és 

Szolgáltató Zrt.

Ingatlan üzemeltetéshez és működtetéséhez 

szükséges feladatok rendszeres elvégzése, az 

oktatási programokhoz kapcsolódó elllátás 

biztosítására. 

750.000,- Ft + ÁFA / hónap; felek között egyenlő 

arányban.

2015. december 28. Pallas Athéné Domus Animae A 2015. február 12. napján kötött 

megállapodás közös megegyezéssel történő 

megszüntetése. Az alapul fekvő 

megállapodásban foglaltak nem teljesültek, a 

felek egymással elszámoltak.

N/A

2016.01.04 magánszemély Megbízási szerződés, melynek tárgya az alábbi 

feladatok ellátása: (i) alapítvány egyetemi 

kapcsolatépítésben való részvétel; (ii) 

oktatásszervezés, koordináció; (iii) a 

Geopolitika, geoökonómia és politikai földrajz 

közép-európai perspektívából doktori program 

támogatása; (iv) az Alapítvány oktatási 

tevékenységének támogatása; (v) Megbízó 

által meghatározott igény szerint jelentések, 

jegyzetek, összefoglalók készítése; (vi) PhD-

koordinátori feladatok ellátása.

200.000,- Ft / hónap. PAGEO-ra eső rész: 66 

666 Ft/hó

2016.01.06 Kádár Komplex Kft. Vállalkozási szerződés - a megrendelő 

tulajdonában álló Budapest I. kerület 6695 

helyrajzi szám alatt nyilvántartott, természetben 

a 1014 Budapest, I. kerület Úri utca 72. szám 

alatti ingatlan felújítási, átépítési, 

tetőtérbeépítési munkálatain belül a tervezést 

érintő utcákban közműadatok beszerzése és 

meglévő állapotú közműgenplán 

elkészítésének vállalkozó általi elvégzése a 

szerződés 1. számú melléklete alapján.

180.000,-Ft + ÁFA



2016.01.06 MOSAIC-Trans Kft. Megbízási szerződés - szakmai rendezvényen 

előadó biztosítására ("Válságelemzés, 

előrejelzés"). A megbízási díj tartalmazza az 

előadói díjat, az előadó felkészítését, logisztikai 

és szervezési feladatokat. 

35.000 EUR + ÁFA

2016.01.06 MOSAIC-Trans Kft. Megbízási szerződés - szakmai rendezvényen 

előadó biztosítására . A megbízási díj 

tartalmazza az előadói díjat, az előadó 

felkészítését, logisztikai és szervezési 

feladatokat. 

11.000 EUR + ÁFA 

2016.01.06 Kádár Komplex Kft. Vállalkozási szerződés - a megrendelő 

tulajdonában álló,  BFVK XI. Kerületi Hivatalnál 

nyilvántartott, Budapest I. kerület 6695 helyrajzi 

szám alatt nyilvántartott, természetben a 1014 

Budapest, I. kerület Úri utca 72. szám alatti 

ingatlan felújítási, átépítési, tetőtérbeépítési 

munkálatain belül a tervezést érintő utcákban 

közműadatok beszerzése és meglévő állapotú 

közműgenplán elkészítésének vállalkozó általi 

elvégzése a szerződés 1. számú melléklete 

alapján. 

180.000,-Ft + ÁFA



2016.01.15 Kovásznai Kutatóközpont 

Alapítvány

Letéti szerződés - A szerződő felek 2015. július 

29. napján adásvételi szerződést kötöttek 

egymással egy magyar festő által alkotott, jelen 

szerződés elválaszthatatlan részét képező 1. 

számú mellékletben azonosított összesen 8 

darab festmény vonatkozásában. A szerződő 

felek jelen letéti jogviszony létrehozásával a 

jelen szerződés 1.1. pontjában megjelölt 

műtárgyak védelmét és megőrzését kívánják 

elősegíteni. a letevő és letéteményes 

megállapodást kötnek, a letevő kizárólagos 

tulajdonában álló jelen szerződés 1.1. 

pontjában megjelölt műtárgyak letéteményes 

székhelye, 1126 Budapest, Tartsay Vilmos u. 

18. sz. alatti ingatlanban tartós letétként történő 

elhelyezéséről, biztonságos megóvásáról és 

őrzéséről, szakszerű állagvédelméről.

ingyenes

2016.01.20 Akció Rendezvényügynökség 

Kft. 

Marketing kampány  lebonyolítása. 3.394.500,- Ft + ÁFA + 15 %-os reklámközvetítői 

díj. 



2016.02.01 Pallas Athéné Domus Optima 

Ingatlankezelő-, Hasznosító és 

Szolgáltató Kft.

Kommunikációhoz és Public relations- hoz 

kapcsolódó feladatok ellátása: (i) a Megbízott 

javaslatot tesz a Megbízó közös külső 

kommunikációs stratégiájára és megvalósítja 

azt, szabályozza a külső kommunikációs 

tevékenységet; (ii) felel a nyilvánosság 

számára eljuttatni kívánt alapítványi üzenetek, 

sajtóközlemények megfelelő körben való 

terjesztéséért; (iii) kapcsolatot tart a médiával, 

megszervezi az alapítványi sajtóeseményeket, 

sajtótájékoztatókat, tájékoztatja az alapítványok 

vezetőit az őket érintő sajtómegjelenésekről; 

(iv) koordinálja a nyilatkozatra jogosult 

alapítványi vezetők sajtónyilatkozatait, 

menedzseli a vezetők sajtószerepléseit, 

kialakítja a nyilvánosság tájékoztatásnak 

rendjét; (v) kommunikációs tanácsadás 

végzése a Megbízó vezetői részére; (vi) a 

Megbízó ismeretterjesztő és kommunikációs 

kiadványinak szerkesztéséről, nyelvi, 

nyelvhelyességi szempontú ellenőrzése 

(lektorálás); (vii) a Megbízóhoz beérkező 

sajtómegkeresések, azokra a Megbízóval 

közösen válasz készítése; (viii) a Megbízó 

sajtóhirdetéseinek koordinálása; (ix) a Megbízó 

tevékenységével kapcsolatos sajtóanyagok 

elektronikus archiválása, sajtónyilvántartás 

vezetése; (x) a Megbízott honlapján megjelenő 

tartalmak szerkesztése, az alapítványi 

Facebook oldal szerkesztése. 

300.000,- Ft + ÁFA / hónap



2016.02.03 Szabó Balázs e.v. Vállalkozási szerződés - az 1014 Budapest, 1. 

kerület Úri utca 72. szám alatti létesítményben 

a térszín alatti pincerendszer vonatkozásában 

megvalósíthatósági tanulmány készítése a 

budai Várban lévő, Úri utca 72. és Úri utca 21. 

épületek földalatti összeköttetéséről, a 

vállalkozó ezen dokumentumra készített 

árajánlata alapján.

bruttó 650.000,- Ft (egyenlő arányban)

2016.02.10 Pallas Athéné Domus Mentis 

Alapítvány

60 db könyv vásárlása 69.082,- Ft + ÁFA

2016.02.14 Redo Central Kft. Gépjármű Bérleti szerződés 183 008 Ft+ÁFA

2016.02.25 Eötvös Loránd 

Tudományegyetem

Megbízási szerződés - marketingszolgáltatások 

biztosítása.

16.000,- Ft + ÁFA

2016.02.25 Kovásznai Kutatóközpont 

Alapítvány

Műtárgy-kölcsönzési szerződés - magyar festő 

által alkotott,a szerződés mellékletében 

azonosított összesen 18 darab festményt, azok 

külföldön történő kiállítása céljából.

ingyenes

2016. március 26. Központi Statisztikai Hivatal A 279/2012. (IX.28) kormányrendelet hatályba 

lépésére tekintettel a felek megállapodnak 

abban, hogy a KSH-ELEKTRA elektromos 

adatgyűjtési rendszerbe történt regisztrálás 

után a meghatározott kérdőívek beküldése és 

az azzal kapcsolatos információcsere 

elektronikus úton, az adatnyújtó 

közreműködésével a rendszeren keresztül 

történik. AZ elektronikus adatgyűjtési 

rendszerbe nem tartozó kérdőíveket 

változatlanul postai vagy egyéb, a KSH által 

javasolt úton kell visszaküldeni. Az elektronikus 

úton történő adatszolgáltatási mód 

igénybevétele az adatbenyújtó számára 

térítésmentes.

N/A

2015. április 15. Romániai Magyar Népművészeti SzövetségSzponzori szerződés bruttó 1 100 000 Ft

2015. november 1. Made in Heiszler növénygondozás 12.000 Ft+ÁFA/hó

2015. november 17. Dalmi Péter EV Uri utca 72 pincerendszer tartószerkezeti állapotfelmérés bruttó 2.350.000 Ft

2016. február 1. Made in Heiszler AV IT Videosquare csomag megjosszabbítása 2016. február 1-2017. január 31. 2 030 000 Ft+ÁFA



2016. február 15. Akció Rendezvényügynökség kftSzakmai rendezvény   operatív megvalósítása 

érdekében  szolgáltatások biztosítása: 

rendezvényszervezési feladatok ellátása, 

helyszínbérleti díj, technika, valamint egyéb 

szolgáltatások, catering 400 főre.

13 132 790 Ft+ÁFA

2016. február 29. Magánszemély megbízási szerződés megszüntetése közös 

megegyezéssel

2016. március 17. Duna Médiaszolgáltató 

Nonprofit Zrt országos sajtószolgáltatási szerződés

2016. március 28.
magánszemély

megbízási szerződés megszüntetése közös 

megegyezéssel

2016. április 8. Heiling Média Kiadó és 

Szolgáltató kft. hirdetési szerződés 1 170 000,00                                                            
2016. április 27.

magánszemély megbízási szerződés - könyvállomány

bruttó 1 1 264 044,- Ft, nettó 900 000,- Ft három 

hónapra

2016. április 28. dr. Rozsnyai Gábor jogi tanácsadás, képviselet 100 000Ft+ÁFA/hó
2016. április 28. dr. Vass István jogi tanácsadás, képviselet 100 000Ft+ÁFA/hó


