
Sorszám Partner Tárgya/Kelte Szerződéskötési ellenérték Szerződés hatálya Iktatószám
Szerződés 
státusza

1. Universal Leasing Kft.
Bérleti keretszerződés - gépjárművek tartós bérbeadása 
(2015.12.16.)

keretösszeg: nettó 26.987.686 
Ft + Áfa

határozott: 2015. december 16. napja és  
2018. december 15. napja között

ESZ/713-1/2015 Megszűnt

2. Sárhegyi és Társai Ügyvédi Iroda

Megbízási szerződés - ESZ Zrt. Tevékenységéhez kapcsolódó 
polgári és gazdasági jogi feladatok ellátása (szabályzatok 
elkészítése, megsződések, megállapodások, egyéb okiratok 
megtárgyalása, véleményezése, ill elkészítése, jogi tanácsadás, 
bírósági tárgyalások kivételével tárgyalásokon való részvétel, 
közreműködés) (2013.02.01.)

nettó 500.000 Ft +Áfa/hó határozatlan ESZ/116-4/2013 Megszűnt

3. IQL SYSTEM Kft. 

Megbízási szerződés - nyertes ajánlattevőként az ÁEEK 
üzemeltetése alá tartozó 1. sz. mellékletben részletezett 
ingatlanokban található csaptelepek, zuhanyzók és wc-k 
felmérése, azok állapotáról jelentés készítése, majd 
víztakarékossági javaslatok, gazdasági előrejeltések és 
megtérülési prognosztizációk megfogalmazása (2017.12.18)

keretösszeg: nettó 12.996.000 
Ft + Áfa

határozatlan ESZ/200-15/2017 Megszűnt

4. Spicy Analytics Kft. 

Szakértői Tanácsadói Keretszerződés - "Kórházi 
gyógyszertárakból érkező beszerzési adatok" KOPASZ 
terméktörzsét javító szoftver fejlesztése, karbantartása 
(2018.04.12)

keretösszeg: nettó 12.500.000 
Ft + Áfa

határozatlan ESZ/114-1/2018 Megszűnt

5. Dr. Suba Ferenc Ügyvédi Iroda

Megbízási szerződés - az ESZ Zrt. adatkezeléseinek és 
adatfeldolgozásainak felmérése és felkészítése a GDPR és 
közérdekű-, üzleti adatokat érintő jogszabályi követelményeinek 
való megfeleltetése kapcsán, képviselet a Nemzeti Adatvédelmi 
és Információszabadság Hivatala, valamint más hatóságok és 
bíróságok előtt, a megvalósuló üzleti-, közérdekű- és személyes 
adatkezelések és adatfeldolgozások felmérésén alapulú GAP 
elemzés elkészítése és az adatfeldolgozások tekintetében 
eredménytermékek elkészítése (2018.05.14.)

keretösszeg: nettó 9.000.000 Ft 
+ Áfa

határozott: 2018. május 14. napjától 
2018. december 31. napja között

ESZ/143-1/2018 Megszűnt

6. Temesvári Ügyvédi Iroda
Megbízási szerződés - szakértői közreműködés a közbeszerzési 
eljárások jogi véleményezésében (2018.05.11.)

keretösszeg: nettó 14.000.000 
Ft + Áfa

határozott: 2018. május 11. napjától 
2019. május 10. napjáig

ESZ/144-1/2018 Megszűnt

7. PONS Válságkezelő Kft.
Megbízási szerződés - az ESZ Zrt. részére szakértőként történő, 
a kórházak működésével kapcsolatos projektek előkészítésében 
és kidolgozásában való közreműködés (2018.09.10.)

nettó 3.625.000 Ft + Áfa/hó határozott: 2018. december 31. napjáig ESZ/205-1/2018. Megszűnt

8. Dr. Méhes László ügyvéd
Ügyvédi megbízási szerződés - jogi tanácsadás és ügyvédi 
képviseleti tevékenység ellátása (2018.11.31.)

nettó 800.000 Ft + Áfa/hó
határozott: 2018. november 1. napjától 
2019. október 31. napjáig

ESZ/243-7/2018. Megszűnt

9. Dr. Méhes László ügyvéd
Ügyvédi megbízási szerződés - jogi tanácsadás és ügyvédi 
képviseleti tevékenység ellátása (2019.10.15.)

nettó 800.000 Ft + Áfa/hó
határozott: 2019. november 1. napjától 
2020. október 31. napjáig

ESZ/37-32/2019. Megszűnt

1. oldal



10. MERCARIUS Flottakezelő Kft.

Hosszútávú gépjármű bérleti keretszerződés 601-816.0 - Skoda 
Superb L&K 2.0 TDI 4X4 DSG / 190 LE (140 kW) és Skoda 
Octavia Style 2.0 CR TDI DSG SCR / 190 LE (110 kW) 
gépjárművekre vonatkozóan (2018.12.06.)

keretösszege: nettó 14.921.322 
Ft + Áfa

határozott: 2018. december 14. napjától 
2021. december 14. napjáig

ESZ/271-1/2018.
Hatályban 

van

11. MeSterv Pro Mérnök Stúdió Kft.

Megbízási keretszerződés - Az ÁEEK által lebonyolításra 
kerüló beszerzési eljárások keretében felmerülő 
eszközbeszerzési tárgyú eljárásban műszaki és 
orvostechnológiai szakértői feladatok ellátása (2019.06.11.)

keretösszeg: nettó 14.500.000 
Ft + Áfa

határozott: 2019. június 11. napjától a 
szerződés V.1. pont szerinti keretösszeg 
(14.500.000 Ft + Áfa) kimerülését 
eredményező egyedi megrendelés 
teljesítéséig

ESZ/153-1/2019. Megszűnt

12. Egészség Tervező Műhely Kft.

Megbízási keretszerződés közbeszerzési eljárás keretében 
történő orvostechnikai szakértői szolgáltatás biztosítása 
egynapos sebészeti eszközök beszerzésével kapcsolatban - 
"egynapos sebészeti eszközök" tárgyú közbeszerzési 
eljárásokban többnyerteses közbeszerzési eljárási és 
otvostechnikai műszaki szakértő tevékenység ellátása 
(2020.01.09.)

keretösszeg nettó 14.000.000 
Ft + Áfa

határozott: 2019. január 9. napjáról a 
szerződés V.1. pont szerinti keretösszeg 
(14.000.000 Ft + Áfa) kimerülését 
eredményező egyedi megrendelés 
teljesítéséig

ESZ/20-1/2020.
Felmondás 

alatt

13. CG-Med Mérnöki Iroda Kft.

Megbízási keretszerződés közbeszerzési eljárás keretében 
történő orvostechnikai szakértői szolgáltatás biztosítása műtői 
berendezés és eszköz beszerzésével kapcsolatban - "műtői 
berendezés és eszköz" tárgyú közbeszerzési eljárásokban 
többnyerteses közbeszerzési eljárási és otvostechnikai műszaki 
szakértő tevékenység ellátása (2020.01.09.)

keretösszeg 14.000.000 Ft + 
Áfa

határozott: 2019. január 9. napjáról a 
szerződés V.1. pont szerinti keretösszeg 
(14.000.000 Ft + Áfa) kimerülését 
eredményező egyedi megrendelés 
teljesítéséig

ESZ/21-1/2020.
Felmondás 

alatt

14. CG-Med Mérnöki Iroda Kft.

Megbízási keretszerződés közbeszerzési eljárás keretében 
történő orvostechnikai szakértői szolgáltatás biztosítása műtéti 
eszköz beszerzésével kapcsolatban - "műtéti eszköz" tárgyú 
közbeszerzési eljárásokban többnyerteses közbeszerzési eljárási 
és otvostechnikai műszaki szakértő tevékenység ellátása 
(2020.01.09.)

keretösszeg: nettó 14.000.000 
Ft + Áfa

határozott: 2019. január 9. napjáról a 
szerződés V.1. pont szerinti keretösszeg 
(14.000.000 Ft + Áfa) kimerülését 
eredményező egyedi megrendelés 
teljesítéséig

ESZ/22-1/2020.
Felmondás 

alatt

15. BOCCA Irodaház Kft.
Bérleti szerződés - Budapest, II. ker. Csalogány u. 47-49. szám 
alatt található irodaház ingatlan bérbevétele

11,74 EUR/m2/hó + Áfa 
(alapdíj)

határozott: 2020. március 12. - 2025. 
június 30.

ESZ/94-2/2020. Megszűnt

16. Park-Sec Kft.
Bérleti szerződés - 20 db szabad gépkocsi beállóhely 
bérbevétele a Mamut I. és a Mamut II. mélygarázsábán és a 
Retek utcai Parkolóházban (2020.06.30.)

nettó 6.929.200 Ft + Áfa határozatlan: 2020. július 1. napjától ESZ/182-1/2020. Megszűnt

17. Park-Sec Kft.

Bérleti szerződés módosítása (proximity kártyával történő 
gépkocsi parkolásra) - 5 db szabad gépkocsi beállóhely 
bérbevétele a Mamut I. és a Mamut II. mélygarázsábán és a 
Retek utcai Parkolóházban (2021.04.20.)

havi bérleti díj nettó 34.646 
Ft/gépkocsi beállóhely + Áfa
(Összesen: 2.078.760 Ft + 
Áfa/év)

határozatlan: 2021. április 20. napjától ESZ/42-4/2021.
Hatályban 

van
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18. Egészség Tervező Műhely Kft.

Megbízási keretszerződés közbeszerzési eljárás keretében 
történő orvostechnológiai szakértői szolgáltatás biztosítása 
EFOP forrásból megvalósuló beszerzésekhez kapcsolatban - 
eljárásokban felmerülő eszközbeszerzési tárgyú eljárásban 
orvosszakmai szakértői feladatok ellátása (2020.08.03.)

keretösszeg: nettó 14.350.000 
Ft + Áfa

határozott: 2020. augusztus 3. napjáról a 
szerződés V.1. pont szerinti keretösszeg 
(14.350.000 Ft + Áfa) kimerülését 
eredményező egyedi megrendelés 
teljesítéséig

ESZ/267-1/2020.
Felmondás 

alatt

19. Egészség Tervező Műhely Kft.

Megbízási keretszerződés közbeszerzés eljárás keretében 
történő orvosszakmai szakértői szolgáltatás biztosítása EBP 
keretein belül a Szent Margit Kórházzal kapcsolatos 
beszerzésekhez kapcsolatban - eljárásokban felmerülő 
eszközbeszerzési tárgyú eljárásban orvosszakmai szakértői 
feladat ellátása (2020.08.03.)

keretösszeg 14.350.000 Ft + 
Áfa

határozott: 2020. augusztus 3. napjáról a 
szerződés V.1. pont szerinti keretösszeg 
(14.350.000 Ft + Áfa) kimerülését 
eredményező egyedi megrendelés 
teljesítéséig

ESZ/268-1/2020.
Felmondás 

alatt

20. CG-Med Mérnöki Iroda Kft.

Megbízási keretszerződés közbeszerzés eljárás keretében 
történő orvosszakmai szakértői szolgáltatás biztosítása EBP 
keretein belül a Dél-pesti Centrumkórházzal kapcsolatos 
beszerzésekhez kapcsolatban - eljárásokban felmerülő 
eszközbeszerzési tárgyú eljárásban orvosszakmai szakértői 
feladat ellátása (2020.08.03.)

keretösszeg: nettó 14.350.000 
Ft + Áfa

határozott: 2020. augusztus 3. napjáról a 
szerződés V.1. pont szerinti keretösszeg 
(14.350.000 Ft + Áfa) kimerülését 
eredményező egyedi megrendelés 
teljesítéséig

ESZ/269-1/2020.
Felmondás 

alatt

21. PRAXIS-DESIGN Tervező és Fővállalkozó Kft.

Megbízási keretszerződés - Az ÁEEK által közbeszerzési 
eljárás keretében történő szakmai szakértői szolgáltatás 
biztosítása - Egészséges Budapest Program keretein belül OT 
beszerzések 2.-ből meghiúsult részek újbóli kiírásának szakmai 
előkészítése "Fizioterápiás és műtéti eszköz" tárgyban 
(2020.09.14.)

keretösszeg: nettó 13.900.000 
Ft + Áfa

határozott: 2020. szeptember 14. napjától 
a szerződés V.1. pont szerinti keretösszeg 
(13.900.000 Ft + Áfa) kimerülését 
eredményező egyedi megrendelés 
teljesítéséig

ESZ/314-1/2020.
Felmondás 

alatt

22. Jungheinrich Hungári Kft.
Megállapodás targoncák karbantartására - Megállapodás 1. sz. 
mellékletében feltüntetett targoncák karbantartása (2020.10.07.) 

a szerződésben rögzített, az 
adott tergoncára irányadó  
listaár szerint 

határozatlan: 2020. október 7. napjától ESZ/126-21/2020.
Hatályban 

van

23. Egészség Tervező Műhely Kft.

Megbízási keretszerződés közbeszerzés eljárás keretében 
történő műszaki szakmai szakértői szolgáltatás biztosítása EBP 
keretein belül a Szent Imre Kórház "konyhatechnológiai 
Eszközök" tárgykörben lefolytatni kívánt beszerzésekhez 
kapcsolódóan - eljárásokban felmerülő eszközbeszerzési tárgyú 
eljárásban műszaki szakmai szakértői feladatok ellátása 
(2020.10.30.)

keretösszeg: nettó 5.000.000 Ft 
+ Áfa

határozott: 2020. október 30. napjáról a 
szerződés V.1. pont szerinti keretösszeg 
(5.000.000 Ft + Áfa) kimerülését 
eredményező egyedi megrendelés 
teljesítéséig

ESZ/335-1/2020.
Felmondás 

alatt

24. TITAN Containers A/S
Bérleti szerződés - konténer bérlés Gödöllő fióktelepre 
(2021.01.25.) 

bérleti díj: nettó 13.914 Ft/nap 
+Áfa; logisztikai költség: nettó 
413.162 Ft +Áfa

határozott: 2021. január 29. napjától 
2021. december 31. napjáig

ESZ/62-1/2020.
Hatályban 

van

3. oldal



25. Első Magyar Közbeszerzési Tanácsadó Zrt.
Megbízási szerződés - felelős akkreditált közbeszerzési 
szaktanácsadói (bonyolítói) feladtok ellátása (2021.02.26.)

keretösszeg: nettó 50.000.000 
Ft + Áfa

határozott: 2021. február 26. napjától az 
1.) pontban nevesített közbeszerzési 
eljárások lezárásáig, illetve a keretösszeg 
(50.000.000 Ft) kimerüléséig

ESZ/128-1/2021.
Hatályban 

van

26. Országos Kórházi Főigazgatóság Irodabérleti szerződés bruttó 22.675.938 Ft
határozott: 2020. április 7.napja és 2020. 
december 31. napja között

OKFŐ/1520-
23/2021

Megszűnt

27. Darázs & Társai Ügyvédi Iroda

Ügyvédi megbízási szerződés - jogi szolgáltatás nyújtása - jogi 
szakértelmet igénylő ügyek ellátása (jogi tanácsadás szóban és 
írásban, állásfoglalások készítése, okiratszerkesztés, belső 
szabályozók előkészítése, jogi felülvizsgálata, véleményezés, 
beadványszerkesztés), továbbá jogi képviselet ellátása 
(harmadik személyekkel zsemben, továbbá hivatalos, illetve 
hatósági, peres és nem peres eljárásokban) (2021.04.28.)

óradíj: nettó 25.000 Ft/óra + 
Áfa, mely óradíjak havi 
összértéke a 3.000.000 Ft-ot 
nem haladhatja meg, ha mégis 
meghaladja, erről a Megbízót 
előzetesen tájékoztatni kell

határozatlan ESZ/186-1/2021.
Hatályban 

van

28. DOKTOR SZÓ Kft.
Megbízási keretszerződés - Tanácsadási tevékenységek egyedi 
megrendelések alapján (2021.05.27.)

keretösszeg: nettó 14.500.000 
Ft + Áfa

határozott: 2021. május 27. napjától  
2021. december 31. napjáig

ESZ/226-1/2021.
Hatályban 

van
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