
BÉRLETI SZERZŐDÉS 
 
 
amely létrejött a KULTÚR-PART INGATLAN-ÜZEMELTETŐ KFT. 

(székhelye:  1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22.; 
cégjegyzékszáma: 01-09-699056, adószám: 
12697715-2-42), mint bérlő (a továbbiakban 
"Bérlő" vagy "Üzemeltető Társaság") 

 
valamint a NEMZETI FILHARMÓNIA INGATLANFEJLESZTÉSI 

KFT.  (székhelye: 1096 Budapest, Haller u. 2.; 
cégjegyzékszáma: 01-09-698948, adószáma: 
12695548-2-43), mint bérbeadó (a továbbiakban 
"Bérbeadó" vagy "Projekt Társaság.") 

 
között  a továbbiakban külön-külön mint "Fél"-re együttesen "Felek"-re történő hivatkozással 
 
alulírott napon és helyen az alábbi feltételekkel: 

 
PREAMBULUM 
 
A Duna Sétány Székház Kft. ("Duna Sétány Kft.") és a TriGránit Rt. ("TriGránit") a pesti 
Duna-parton, a Petőfi-híd és a Lágymányosi-híd között az új Nemzeti Színház környezetében 
Millenniumi Városközpont elnevezéssel új városrészt ("Millenniumi Városközpont") 
fejleszt. A Millenniumi Városközpont alapvető funkciója nemzetközi konferencia-, kiállítási, 
kulturális és szórakoztatóközpont, mintegy 400.000 m2-en. Ennek keretében elkészül egy 5-
6.000 fős konferencia centrum, egy multifunkcionális épület, a Nemzeti Filharmónia, egy 
szórakoztatási centrum, 4-5 nemzetközi színvonalú szálloda, egy gyógy- és rekreációs célokat 
szolgáló fürdő, valamint két luxus lakóház. A Millenniumi Városközpont szerves részét 
képezi egy amerikai rendszerű kaszinó és fogadóhelyiség. A komplexumot iroda és parkoló 
létesítmények egészítik ki. A fejlesztési programot részletesen ismerteti a Fazakas György 
Építésziroda Kft. és a Finta és Társai Építész Stúdió Kft. által 2000. májusában készített 
beépítési terv. A Millenniumi Városközpont részeként felépítendő épületek jelen 
preambulumba foglalt leírása csak tájékoztató jellegű, azok más funkciókkal vagy más 
jellemzőkkel történő megvalósulása nem érinti a Megállapodás megkötését és érvényességét. 
 
A Nemzeti Filharmónia megvalósítására irányuló projekt tekintetében 2001. június 25-én a 
Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma ("NKÖM"), a Duna Sétány Kft. és a TriGránit Rt. 
együttműködési szerződést kötöttek ("Együttműködési Szerződés"), amelyben egyebek 
között megállapodtak, hogy a Felek bérleti szerződést kötnek a Bérbeadó saját beruházásában 
megépítendő, a Nemzeti Filharmóniának helyet adó épület tekintetében. 
 
1.  FOGALMAK 
 
A jelen Megállapodásban nagy kezdőbetűvel írt kifejezések az alábbi jelentéssel bírnak: 
 
"Beruházás" jelentése a 10.1 pontban került meghatározásra. 
 
"Bérlemény" jelenti az Épületet.  
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"Együttműködési Szerződés" jelenti a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma, a Duna 
Sétány Székház Kft., valamint a TriGránit Fejlesztési Rt. között 2001. június 25. napján 
megkötött és 2001. október 31-én módosított együttműködési szerződést. 
 
"Épület" jelenti a Nemzeti Filharmónia befogadására alkalmas, a Bérbeadó által saját 
beruházásában megépítendő épületet, amely a Budapest, IX. kerület 38017/35 hrszú 
ingatlanon kerül felépítésre és amely a 2.3 pontban rögzített főbb jellemzőkkel fog 
rendelkezni. 
 
"Hitel" jelentése a 7.3 pontban került meghatározásra. 
 
"Kezdő Időpont" jelentése az 5.3 pontban került meghatározásra.  
 
"Kamatrész" jelentése a 7.3 pontban került meghatározásra.  
 
"Maximális Bérleti Díj" jelentés a 7.2 pontban került meghatározásra. 
 
"Maximális Projekt Költség" jelenti az összes beruházási kiadást tőkésített kamatok nélkül, 
nettó értéken. 
 
"Maximális Fejlesztési Keretösszeg" jelenti a Maximális Projekt Költség és a tőkésített 
kamatok együttes összegét nettó értéken. 
 
"Millenniumi Városközpont" jelenti a Duna Sétány Székház Kft. és a TriGránit Rt. által 
fejlesztendő új városrészt a pesti Duna-parton, a Petőfi-híd és a Lágymányosi-híd között az új 
Nemzeti Színház környezetében.   
 
"Megállapodás" jelenti jelen megállapodást. 
 
"Nemzeti Filharmónia" jelenti a Magyar Nemzeti Filharmonikus Zenekar, Énekkar és 
Kottatárnak, valamint a Nemzeti Hangversenyteremnek otthont adó, újonnan megépítendő 
épületet. 
 
"NKÖM" jelenti a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériumát. 
 
"Projekt Üzleti Terv Kivonat" jelentése a 2.2. pontban került meghatározásra. 
 
"Üzletrész Adásvételi Szerződés" jelenti a jelen Megállapodással azonos időpontban a Duna 
Sétány Székház Kft. és a Bérlő között a Duna Sétány Székház Kft. által a Bérbeadóban 
tulajdonolt üzletrész átruházása tárgyában létrejött szerződést. 
 
"Tényleges Bérleti Díj" jelentése a 7.2 pontban került meghatározásra. 
 
2.  A FEJLESZTÉSI PROGRAM LEÍRÁSA 
 
2.1. A jelen Megállapodás tárgyát képezi a Millenniumi Városközpont részeként 
megépítendő Nemzeti Filharmónia épülete (az "Épület"), amely a Budapest IX. kerület 
38017/35 helyrajzi számú, a beépítési terven 10-es megjelölésű telken kerül elhelyezésre. A 
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telken belül az Épület számára kijelölt terület az engedélyezési tervdokumentáció elkészítése 
során kerül véglegesítésre. 
 
2.2. A Felek rögzítik, hogy az NKÖM a Nemzeti Filharmónia építészeti tervezésének 
alapját képező részletes szakmai programot készített és azt átadta Duna Sétány Kft. részére. A 
felek rögzítik, hogy az Együttműködési Szerződés rendelkezéseinek megfelelően a Duna 
Sétány Kft. és a TriGránit elkészítette a beruházás üzleti tervét, amelyet a Bérlő elfogadott. A 
beruházás üzleti tervének kivonata ("Projekt Üzleti Terv Kivonat") a jelen Megállapodás 
2.2. sz. mellékletét képezi. 
 
2.3. Az Épület a Budapest IX. kerület 38017/35 hrsz-ú ingatlanon, a Bérbeadó számára 
biztosított fölhasználati jog alapján kerül megvalósításra. Az Épület a 3.5. számú 
mellékletben rögzített főbb paraméterekkel fog rendelkezni. 
 
2.4. A Felek a jelen Megállapodásban foglalt feltételek, kikötések és rendelkezések 
szerinti tartalommal egymással bérleti szerződést kívánnak kötni, amelynek keretében a 
Bérbeadó bérbe adja, a Bérlő pedig bérbe veszi az 2.1 pontban körülírt Épületet. 
 
3.  PROJEKT MEGVALÓSÍTÁS 
 
3.1. Jelen Megállapodás aláírását követően Bérbeadó elkészítteti az Épület engedélyezési, 
majd kiviteli terveit. A felek rögzítik, hogy a tervezési feladatok elvégzésére a Zoboki, 
Demeter és Társaik Kft. kerül megbízásra, kivéve ha a felek más építész megbízásában 
állapodnak meg. Az engedélyezési tervdokumentáció alapjául szolgáló tervezési programnak 
az NKÖM által összeállított szakmai program tekintendő. A Bérbeadó vállalja, hogy minden 
ésszerű erőfeszítést megtesz annak érdekében, hogy az engedélyezési tervek 2001. 
december 31. határidőre elkészüljenek. 
 
3.2. A Bérlő jogosult az elkészült engedélyezési tervek jóváhagyására. A Bérlő köteles a 
tervezéshez szükséges adatokat információkat megfelelő időben rendelkezésre bocsátani, a 
tervezői konzultációkon, egyeztetéseken a Bérbeadóval együtt részt venni. 
 
3.3. Az elkészült és a Bérlő által írásban jóváhagyott engedélyezési tervek alapján az 
építési engedélyezési eljárást a Bérbeadó folytatja le. Az építési engedélyezési eljárást a 
Bérbeadó a Bérlő által jóváhagyott engedélyezési tervdokumentáció alapján folytathatja le 
azzal, hogy az építésügyi hatóság vagy a szakhatóságok által az építési engedély kiadásának 
feltételeként esetlegesen megkívánt módosításokat a Bérbeadó a terveken jogosult 
elvégeztetni. 
 
3.4. A Felek rögzítik, hogy az épület kivitelezése során a kivitelezés struktúrájának 
meghatározása (generálkivitelező megbízása, vagy más megoldás alkalmazása) tekintetében a 
döntés joga kizárólag a Bérbeadót illeti meg, azzal, hogy nem jelölhető ki olyan kivitelező, 
akinek személye ellen a Bérlő ésszerű indokok alapján kifogást emel.  
 
3.5. A Bérbeadó az Épületet kulcsrakész állapotúra építteti meg. A kulcsrakész állapot 
műszaki-technikai paramétereit valamint a kulcsrakész állapot elérése érdekében a Bérbeadó 
által elvégzendő munkákat, e Megállapodás 3.5. számú melléklete tartalmazza.  
 
3.6. A jelen Megállapodás 3.6. számú melléklete sorolja fel mindazon munkákat és 
beruházásokat, amelyeket az Épület tekintetében a Bérlő köteles elvégeztetni. Amennyiben a 
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Bérlő által elvégezendő munkák elvégzése ahhoz szükséges, hogy a Bérbeadó a kulcsrakészre 
történő építést befejezhesse, vagy hogy az épület tekintetében a használatbavételi engedély 
kiadásra kerüljön, úgy a Bérlő az ilyen munkákat késlekedés nélkül, ésszerű határidőn belül 
köteles elvégezni.  
 
3.7. A Bérlő az általa elvégzendő munkák specifikációit, terveit köteles a munkák 
megkezdése előtt a Bérbeadónak jóváhagyás végett bemutatni, a munkák csak a Bérbeadó 
által jóváhagyott dokumentáció alapján kezdődhetnek meg. A Bérbeadó a jóváhagyást csak 
akkor tagadhatja meg, ha véleménye szerint a Bérlő által tervezett munkák a Bérlemény 
állapotát vagy értékét veszélyezteti vagy hátrányosan befolyásolja. A Bérlő a Bérbeadót 
tájékoztatni köteles az általa megbízni kívánt kivitelező személyéről. A Bérlő nem bízhat meg 
olyan kivitelezőt, akinek személye ellen a Bérbeadó kifogást emel. 
 
3.8. A Felek rögzítik, hogy a Bérbeadó mindaddig nem köteles a kivitelezővel szerződést 
kötni, illetve a kivitelezést megindítani, amíg a jelen Megállapodás 21.1. pontjában felsorolt 
valamennyi feltétel be nem következett és amíg az Épület kivitelezése tekintetében a 
beruházás finanszírozásához szükséges bankhitel tekintetében a finanszírozó pénzintézettel a 
szerződés megkötésre és valamennyi lehívási feltétel teljesítésre nem kerül. 
 
3.9. A Bérbeadó által elvégeztetendő munkák készrejelentésekor a Bérbeadó átadás 
átvételi eljárás keretében átveszi a kulcsrakész épületet. Az átadás-átvételi eljáráson a Bérlő is 
részt vesz. Ez az eljárás egyúttal az Épület mint bérlemény a Bérlő általi műszaki átvételét is 
jelenti.  
 
3.10. Az átadás-átvétel eljárásról jegyzőkönyvet kell felvenni. A jegyzőkönyvben rögzíteni 
kell a Bérlő minőségi kifogásait, valamint a feltárt hibák és hiányosságok kiküszöbölésére a 
Bérbeadó által vállalt határidőt. A Bérlő az Épület műszaki átvételét nem tagadhatja meg, ha 
az Épület minden lényeges tekintetben az engedélyezési tervnek megfelelően lett kivitelezve 
és az esetleges kisebb, az üzemeltetést nem akadályozó hiányosságok, hibák kijavítására a 
Bérbeadó ésszerű határidőt vállal. 
 
3.11. Amennyiben a műszaki átadás-átvétel során olyan jellegű hibák vagy hiányosságok 
kerülnek feltárásra, amelyek az Épület működését, üzemeltetését akadályozzák, vagy a 
használatbavételi engedély kiadásának akadályát képezik, úgy a Felek kötelesek műszaki 
átadás-átvételre új időpontot kitűzni. Az így kitűzött új időpontban a Felek a 3.9-3.11 pontok 
szerinti eljárást kötelesek ismételten lefolytatni. 
 
4.  FINANSZÍROZÁS 
 
4.1. A Felek megállapodnak, hogy a Bérbeadó a beruházást a Projekt Üzleti Terv 
Kivonatban rögzített költség összegek keretein belül maradva, azokat meg nem haladva 
köteles megvalósítani. Felek rögzítik, hogy a Maximális Fejlesztési Keretösszeg 
15.613.976.000 Ft azaz tizenötmilliárd-hatszáztizenhárommillió-kilencszázhetvenhatezer 
forint, mely összeg tartalmazza az ÁFÁ-t is, és melyet a Bérbeadó csak a Bérlő 
hozzájárulásával léphet túl. A Bérbeadó a projektet részben bankhitel útján, projekt 
finanszírozás módszerével fogja finanszírozni, azzal hogy a hitel tőkeösszegének mértéke a 
Bérlő hozzájárulása nélkül nem haladhatja meg a fenti Maximális Fejlesztési Keretösszeg 
70%-át.  
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4.2. A Felek már most rögzítik, hogy a Bérbeadó a külső forrásból történő finanszírozás 
igénybevétele során, annak biztosítékaként, a hitelező pénzintézet(ek) részére az alábbi főbb 
fedezetek nyújtására lesz jogosult: 
 

(a) jelzálogfedezetet nyújthat az Épületre, 
 

(b) vagyont terhelő zálogjogot biztosíthat a Bérbeadó egyéb vagyonára, 

(c) engedményezheti az őt megillető bérleti díjat az azt biztosító biztosítékkal 
együtt; 

 
4.3. A felek megállapodnak, hogy a fentieken túlmenően a Bérbeadó jogosult lesz 
mindazon további biztosítékokat nyújtani a külső forrásból történő finanszírozás biztosítására, 
amire a külső finanszírozásra vonatkozó szerződés megkötésének feltételeként a finanszírozó 
igényt tart. 
 
5.  A BÉRLET ÉS ANNAK IDŐTARTAMA 
 
5.1. A Kezdő Időponttól kezdődően a Bérbeadó a jelen Megállapodás feltételei szerint 
bérbe adja, a Bérlő pedig bérbe veszi az Épületet.  
 
5.2. A bérlet határozott időtartamra szól, a bérlet időtartama tíz (10) év. 

5.3. A bérlet kezdő időpontja ("Kezdő Időpont") az a nap, amikor a Bérbeadó által az 
illetékes építésügyi hatóságtól az Épület tekintetében kapott használatba vételi engedély 
jogerőre emelkedett. A Felek indikatív jelleggel a bérlet Kezdő Időpontját 2003. december 
31-ben jelölik meg.  
 
5.4. A Bérlet Kezdő Időpontjának napján a Bérbeadó átadás-átvételi jegyzőkönyv felvétele 
mellett a Bérleményt a Bérlő birtokába bocsátja. Ha a 3.9. pontban írt műszaki átadás-átvétel 
sikeresen megtörtént és az Épület tekintetében kiadott használatbavételi engedély jogerőre 
emelkedett, úgy a Bérlő a Bérleményt köteles birtokba venni. A Bérlő a használatbavételi 
engedély jogerőre emelkedésének napjától akkor is köteles bérleti díjat fizetni, ha a 
Bérlemény birtokbavételét elmulasztja, megtagadja, vagy azt csak egy későbbi időpontban 
kívánja birtokba venni.  
 
5.5. A bérlet utolsó napja a bérlet Kezdő Időpontját követő 10. év, azaz a 2003. december 
31-i Kezdő Időpontot feltételezve 2013. ugyanazon hónapjának ugyanazon napja, mint amely 
hónap meghatározott napjára a Kezdő Időpont esett, vagy ha az adott hónapban nincs ilyen 
nap, úgy a hónap utolsó napja. 
 
5.6. A Felek a bérlet időtartamát annak lejárata előtt közös megegyezéssel írásban 
meghosszabbíthatják. A Bérlő jogosult a bérlet időtartamát a Bérbeadó részére a bérlet utolsó 
napját megelőző legalább tizenkettő (12) hónappal átadott egyoldalú írásbeli nyilatkozattal 
meghosszabbítani további 10 éves időtartamra. Ezen egyszeri meghosszabbítást követően a 
bérlet csak a felek közös megegyezésével hosszabbítható meg ismételten. 
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6.  A BÉRLEMÉNY HASZNÁLATA 
 
6.1. A Bérlő a bérlet Kezdő Időpontjától a Bérleményt folyamatosan birtokban tarthatja és 
használhatja rendezvényszervezési, előadói valamint ehhez kapcsolódó és ezzel összefüggő 
egyéb kulturális célokra. A Bérlő a Bérbeadó írásbeli engedélye nélkül a Bérleményt a jelen 
Megállapodásban foglaltaktól eltérő célra nem használhatja.  
 
6.2. A Bérlő a használat során köteles gondoskodni arról, hogy a használat keretében 
végzett tevékenységéhez minden szükséges hatósági engedély a megfelelő időpontban 
rendelkezésére álljon. Az egyértelműség kedvéért: a használatbavételi engedélyt a Bérbeadó 
köteles kérelmezni. 
 
6.3. A Bérlő a Bérleményt annak megvizsgálását követően a 5.4. pontban írt átadás-átvétel 
keretében veszi birtokba és használatba a megtekintett állapotban. Az átvételi eljárás során 
felvett jegyzőkönyvben rögzíteni kell az esetleg még mindig létező hibákat, hiányosságokat.  
A jegyzőkönyvben felsoroltak kivételével a Bérlő átveszi és elfogadja a Bérleményt az 
átadás-átvétel időpontjában fennálló állapotban. Az átadás-átvételi jegyzőkönyvben a Felek 
rögzítik a közüzemi mérőórák állását, az így rögzített óraállásoktól kezdődően a közüzemi 
díjakat a Bérlő köteles fizetni. 
 
6.4. A bérlet időtartama lejáratának időpontjában, illetve a bérlet esetleges korábbi 
megszűnése esetén a Bérlő mindenfajta térítési vagy elhelyezési igény nélkül köteles elhagyni 
és kiüríteni a Bérleményt. A Bérlemény visszaadásakor a Bérlemény fizikai állapota meg kell, 
hogy feleljen a 3.9, 3.10. pontok szerinti - hibamentes - átadás-átvétel időpontjában fennálló  
állapotnak.  A Bérlemény Bérbeadó részére történő visszaadásakor a Felek birtokbaadási 
jegyzőkönyvet vesznek fel, amelyben rögzítik a mérőórák állását, valamint a Bérleményben 
keletkezett károkat és hiányosságokat. Az e jegyzőkönyvben rögzített károk és hiányosságok 
helyreállításának illetve megszüntetésének költségeit a Bérlő köteles a Bérbeadónak 
megtéríteni.  
 
7.  BÉRLETI DÍJ 
 
7.1. A Bérlő köteles a Bérbeadónak a Bérlemény használatáért bérleti díjat fizetni. A 
bérleti díjjal szemben semmilyen beszámítás, levonás vagy visszatartás nem alkalmazható. 
 
7.2. A bérleti díj maximális mértéke nettó 1.864.165 EUR azaz egymillió-
nyolcszázhatvannégyezer-százhatvanöt euró / negyedév ("Maximális Bérleti Díj"), amely a 
bérlet Kezdő Időpontját követő első teljes naptári évet követő évtől kezdve minden év január 
1. hatállyal indexálásra kerül az Európai Unió által alkalmazott és közzétett, mindig az előző 
évre vonatkozó hivatalos éves fogyasztói árindex alapján. A Bérbeadó minden évben írásban 
értesíti a Bérlőt az indexálás útján megállapított új Maximális Bérleti Díj mértékéről.  A 
bérleti díj tényleges mértékét a 7.3. illetve a 7.4. pontok alapján kell megállapítani 
("Tényleges Bérleti Díj"), a Tényleges Bérleti Díj mértéke azonban a bérleti díj maximális 
mértékét nem haladhatja meg. Ha a Tényleges Bérleti Díj bármely ok miatt nem számolható 
ki, vagy nem állapítható meg, úgy bérleti díjnak a Maximális Bérleti Díj minősül. 

7.3. Valamely negyedévi Tényleges Bérleti Díj az alábbi elemek összegével egyenlő: 

(a) a projekt finanszírozása érdekében felvett, ténylegesen lehívott és a teljes 
fejlesztési költség finanszírozására szolgáló hitel és kölcsön - akár bankhitel, 
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akár bármely más személytől felvett kölcsön, akár kötvénykibocsátás, akár 
bármely más, az előzőekkel azonos gazdasági célt szolgáló eszköz útján kerül 
felvételre - (a "Hitel") tőkeösszegének (a tőkésített kamatokat is ideértve) az 
adott negyedévben esedékes, illetve ha a törlesztés nem negyedévente 
esedékes, úgy az adott negyedévre jutó törlesztő részlete; 

(b) a Projekt finanszírozása érdekében felvett Hitel tőkeösszegének az adott 
negyedévben esedékes, illetve ha a kamatkifizetés nem naptári 
negyedévenként esedékes, úgy az adott negyedévre jutó kamatai és a Hitel 
minden egyéb járulékos költsége (a "Kamatrész"); 

(c) a Bérbeadó éves költségvetésében elfogadott éves működési költségek 
egynegyed része; 

 
(d) a Bérbeadó által az adott évben fizetendő, vagy előreláthatóan fizetendő helyi 

iparűzési adó és esetleges egyéb helyi adó egynegyed része; 
 

(e) a Bérbeadó által fizetendő biztosítási díjak éves összegének egynegyed része; 
 

(f) az éves adókompenzáció egynegyed része; 
 

(g) minden a Bérbeadó működésével összefüggésben felmerült tényleges költség 
amelyet az (a) - (f) pontok nem tartalmaznak. 

7.4. A Tényleges Bérleti Díj összege kiszámításának részletes szabályait, illetve módszerét 
a 7.4. sz. melléklet tartalmazza. 

7.5. A valamely negyedéves Tényleges Bérleti Díjat légkésőbb az adott negyedévet 
megelőző hónap utolsó munkanapján, az ezen a napon irányadó kamatfeltételek 
alapulvételével kell kiszámítani. Amennyiben valamely negyedévben 7.3(g) alpont szerinti 
költségek merülnek fel, úgy azokat a következő negyedévre irányadó Tényleges Bérleti 
Díjhoz kell hozzászámítani. Ugyanúgy kell eljárni, ha a 7.3(a) - (f) alpontok szerinti valamely 
elem utóbbi korrekcióra szorul.  

7.6. A Tényleges Bérleti Díjat euróban kell megállapítani és megfizetni. Ha a Tényleges 
Bérleti Díj 7.3 pontban felsorolt valamely összetevője forintban szerepel, úgy a forintösszeget 
az adott negyedéves bérleti díj megállapításának napján kell a Bérbeadó számláját vezető 
pénzintézet által ezen a napon alkalmazott euró deviza vételi árfolyam alkalmazásával kell 
euróra átváltani. 

7.7. A bérleti díjon felül, azon túlmenően kerül megfizetésre a Bérleménnyel kapcsolatos 
minden egyéb, a jelen Megállapodás értelmében a Bérlő által a Bérbeadónak megtérítendő 
költség és teher. 

7.8. A bérleti díj negyedéves részletekben negyedévente előre esedékes minden naptári 
negyedév első hónapja 15. napjáig. Az első negyedéves részlet a Kezdő Időpontot követő 15. 
napon esedékes. A Bérbeadó a bérleti díjról szóló számlát az esedékességet megelőző 
legalább 15 nappal köteles megküldeni a Bérlőnek. 
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7.9. A Bérlő a Bérbeadótól kapott értesítés és számla kézhezvételétől számított 30 
(harminc) napon belül köteles a jelen Megállapodás alapján megtérítendő minden egyéb 
terhet és költséget a Bérbeadónak megfizetni. 

7.10. A fentiek szerint megállapított, illetve kiszámított bérleti díjat és a megtérítendő 
költségeket a Bérlő az alkalmazandó ÁFA kulcs alapján az ÁFÁ-val növelten köteles 
megfizetni. 

7.11. Minden olyan fizetést, amelyet a Bérlő köteles teljesíteni a Bérbeadó számára a Bérlet 
vonatkozásában, a Bérbeadó által megjelölt bankszámlára történő átutalás útján kell 
teljesíteni. 

7.12. Ha a bérlet időtartama más napon kezdődik, illetve végződik, mint valamely naptári 
negyedév első, vagy utolsó napja, úgy az erre a töredék negyedévre eső bérleti díjat 
arányosítva kell kiszámolni napi bérleti díj kiszámításával, annak feltételezésével, hogy az 
adott negyedév 3 hónapból és egy hónap 30 napból áll. 

7.13. A Bérlő bármely késedelmesen megfizetett összeg után a Polgári Törvénykönyv 
301.§(1) bekezdésében meghatározott mértékű késedelmi kamatot fizet az esedékesség 
napjától kezdődően addig a napig, amíg a tényleges kifizetés megtörténik. 
 
7.14. A Bérlő jelen Megállapodás szerinti díjfizetési és minden egyéb fizetési kötelezettsége 
a Pénzügyminiszter által a jogszabály által előírt kormányhatározat alapján kiadandó állami 
kezességvállalással kerül biztosításra. 
 
7.15. A Bérbeadó vállalja, hogy a bérleti díjat adósságszolgálati kötelezettsége mértékéig az 
őt terhelő adósságszolgálat teljesítésére fordítja. 
 
8.  ÜZEMELTETÉS ÉS KÖZÜZEMI SZOLGÁLTATÁSOK 
 
8.1. A Bérlemény működtetése és üzemeltetése egyedül és kizárólag a Bérlő feladata és 
felelőssége, a Bérbeadó a Bérlemény üzemeltetése és működtetése tekintetében semmilyen 
szolgáltatást nem köteles nyújtani a Bérlőnek, az üzemeltetés és működtetés költségei 
kizárólag a Bérlőt terhelik. E körben a Bérlő köteles gondoskodni a telken található további 
épületek bérlőivel közös használatú területek üzemeltetéséről és gondozásáról is. 
 
8.2. A Bérlő feladata és felelőssége a Bérlemény működtetése és üzemeltetése tekintetében 
különösen az alábbiakra terjed ki: 
 

(a) Műszaki üzemeltetés keretében a hőszolgáltatási rendszer, a kazánok, a hűtő- 
és szellőzési rendszer, szellőző-berendezések, a légkondicionáló rendszer az 
elektromos rendszer, épületi információs rendszer, elektromos hálózat, 
telefonrendszer, vízgépészeti berendezések, homlokzat karbantartó 
berendezések, telefon- és TV-rendszer üzemeltetése, karbantartása, és a hibák 
elhárítása. 

 
(b) Biztonsági és tűzvédelmi követelmények kielégítése; éjjel-nappal (24 órás) 

portaszolgálat és fegyver nélküli őrző-védő szolgálat; a betörésvédelmi 
(elektronikus) rendszer, az épületfigyelő kamerarendszer, a tűzvédelmi 
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rendszer, a veszélyes üzemű berendezések (pl. lift) üzemeltetése, karbantartása 
és a fellépő hibák elhárítása, garázsrend biztosítása. 

 
(c) Tisztasági, egészségügyi, esztétikai követelmények kielégítése: a Bérlemény 

belső napi takarítása (közös terek és helyiségek), a napi takarítás mellett a 
rendkívüli helyzetekben (esős időszak, nagy rendezvény, stb.) szükséges 
takarítás ellátása, a megfelelő tisztaság biztosítása, külső üvegfelületek 
időszakos tisztítása, az épület körüli közterület tisztítása (járda, telek, park), a 
köztereken, és a Bérleményben lévő növényzet karbantartása, 
szemétszállításról való gondoskodás, göngyölegszállítás biztosítása, rovarirtás, 
az épület információs rendszerének (táblák, jelek, stb.) karbantartása. 

 
8.3. A Bérlemény üzemeltetéséhez szükséges közüzemi szolgáltatások tekintetében a 
szolgáltató vállalatokkal a szerződést a Bérlő köteles megkötni és a Bérlő köteles viselni az 
ilyen szerződések megkötésével és a közüzemi szolgáltatások nyújtása kapcsán felmerülő 
összes költséget és díjat. A Bérlő köteles haladéktalanul megfizetni minden közüzemi díjat, 
ideértve a víz, csatorna, gáz, elektromos áram, szemét, telefon, vagy bármely más 
közműszolgáltatás díját, amely közüzemi szolgáltatás a Bérleményben felhasználásra, illetve 
elfogyasztásra kerül. Amennyiben a Bérlemény tekintetében a közüzemi szerződést a 
szolgáltató vállalattal a Bérbeadó köti meg és így a közüzemi szolgáltatást közvetített 
szolgáltatásként a Bérbeadó nyújtja a Bérlő részére, úgy a közüzemi díjakat a Bérlő köteles 
megtéríteni illetve megfizetni a Bérbeadónak ugyanazon feltételek szerint, mint ahogyan a 
Bérbeadó köteles a díj megfizetésre. A Bérbeadót semmilyen esetben sem terheli felelősség a 
közüzemi szolgáltatásokban történő fennakadás, megszakadás, illetve azok megszüntetése 
tekintetében, függetlenül attól, hogy ki áll közvetlen jogviszonyban a szolgáltató vállalattal. A 
Bérbeadót megilleti az a jog , hogy amennyiben a szolgáltató vállalattal jogviszonyban lévő 
Bérlő a szolgáltatót jogszerűen megillető közüzemi díjat esedékességkor nem fizeti meg úgy a 
Bérlő helyett ő maga teljesítsen és ebben az esetben a Bérlő köteles Bérbeadónak megfizetni a 
Bérbeadó által a Bérlő helyett kifizetett összeget. 
 
8.4. Bérlő kötelezettséget vállal arra, hogy amennyiben Bérbeadó a mindenkori 
jogszabályok szerint közüzemi szolgáltatások, illetve bármely közüzemi szolgáltatás 
nyújtására jogosultságot szerez, és az így nyújtott szolgáltatás díja nem haladja meg az egyéb 
azonos területen működő szolgáltatók díjait, úgy a Bérlő a közüzemi szolgáltatásokat a 
Bérbeadótól veszi igénybe.  A Bérlő és a Bérbeadó a jelen pont szerinti közüzemi szolgáltatás 
nyújtása tekintetében külön megállapodást köt. A megállapodás megkötését a Bérlő csak 
akkor tagadhatja meg, ha az az adott területen működő más szolgáltató által általában 
alkalmazott feltételeknél lényegesen rosszabb feltételeket tartalmaz. 
 
8.5. A Bérlő 8.4. pont szerinti kötelezettsége abban az esetben is fennáll, ha a közüzemi 
szolgáltatások nyújtását nem a Bérbeadó, hanem egy a Bérbeadó által kijelölt, a TriGránit 
vállalatcsoportba tartozó más társaság vállalja. A TriGránit vállalatcsoportba tartozó 
társaságnak minősül minden olyan gazdasági társaság, amelynek többségi közvetlen vagy 
közvetett tulajdonosai azonosak a Bérbeadó közvetett vagy közvetlen többségi 
tulajdonosaival, vagy a TriGránit Fejlesztési Részvénytársaság legalább 25%-ot elérő 
közvetett vagy közvetlen tulajdonosaival. A tulajdonosi jogviszony jelen Megállapodás 
céljaira történő igazolására a Bérlő elfogadja a Bérbeadó által e célból kiállított nyilatkozatot. 
 
9. FENNTARTÁS ÉS KARBANTARTÁS 
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9.1. A Bérlő saját költségén köteles a bérlet teljes időszaka alatt a Bérleménynek a 3.9 pont 
szerinti hibamentes átadás-átvételkor fennálló állapotát folyamatosan fenntartani megfelelő 
rendben, első osztályú állapotban és köteles az ehhez szükséges karbantartásokat, 
felújításokat, javításokat és egyéb munkákat elvégeztetni, amint azt egy gondos tulajdonos 
tenné. A Bérlő az ilyen munkálatok elvégzésével csak olyan vállalkozást bízhat meg, 
amelynek személyét a Bérbeadó előzetesen írásban jóváhagyta. A jóváhagyás indokolatlanul 
nem tagadható meg. 
 
9.2. A Bérbeadónak joga van arra, hogy ő, vagy megbízottjai a bérlet időtartama alatt 
bármikor, bármely napszakban belépjenek a Bérleménybe és annak állapotát megvizsgálják, 
valamint a Bérlemény rendeltetésszerű használatát ellenőrizzék.  Ha a vizsgálat arra világít rá, 
hogy a Bérlemény valamely része tekintetében karbantartás, felújítás, kijavítás, vagy 
valamely berendezés, egység kicserélése szükséges a Bérbeadó erről írásban értesíti a Bérlőt. 
A Bérlő ebben az esetben köteles végrehajtani az összes szükséges kijavítást, vagy kicserélést 
az említett értesítésben megjelölt időtartamon belül. Amennyiben a Bérlő megtagadja, vagy 
figyelmen kívül hagyja, vagy nem megfelelően teljesíti az értesítésben foglaltakat, úgy a 
Bérbeadó jogosult elvégezni, illetve elvégeztetni a szükséges javításokat illetve kicseréléseket 
a Bérlő költségére, de semmi esetre sem kötelezhető erre. Ebben az esetben az így felmerült 
költségeket a Bérlő köteles megfizetni a Bérbeadónak. 
 
10. A BÉRLŐ BERUHÁZÁSAI 
 
10.1. A Bérlő nem hajthat végre semmilyen beruházást, átalakítást, kiegészítést 
(a továbbiakban: "Beruházás") a Bérlemény semmilyen részén a Bérbeadó előzetes írásbeli 
jóváhagyása nélkül, kivéve ha az a Bérlemény károsodástól történő megóvása érdekében 
szükséges. Nem minősül Beruházásnak az állagsérelem nélkül elmozdítható felszerelések, 
berendezések és kiegészítők felszerelése.  A Beruházások esetén a Bérlő köteles benyújtani a 
Bérbeadónak a tervezett munka részletes leírását, ideértve a megfelelő szakember által 
elkészített terveket és specifikációkat, és amennyiben a Bérbeadó azt kéri, megfelelő módon 
köteles igazolni, hogy megkapta az összes szükséges hatósági jóváhagyást. Valamennyi a 
Bérlő által végrehajtott Beruházás költségei kizárólag a Bérlőt terhelik és a Bérlő köteles 
azokat megfelelő szakemberekkel szakszerűen elvégeztetni. Minden olyan Beruházás 
eredményét, amelyet a Bérlő a Bérbeadó hozzájárulása nélkül, vagy a hozzájárulással 
jóváhagyott tervektől eltérően hozott létre a Bérbeadó kérésére a Bérlő köteles azonnal 
eltávolítani saját költségén. 

 
10.2. Amennyiben a Beruházás a Bérlemény olyan részét is érinti, amely tekintetében a 
Bérbeadót szavatossági felelősség terheli, úgy a Beruházás megkezdésének időpontjában a 
Bérlemény Beruházással érintett része tekintetében a Bérbeadó szavatossági felelőssége 
megszűnik. A Bérbeadót a Beruházás megvalósítása és működtetése, valamint a Bérlemény 
Beruházással érintett része tekintetében semmilyen felelősség nem terheli, míg a Bérlő 
köteles megtéríteni a Bérbeadónak a Beruházás során esetleg okozott károkat. 
 
10.3. A Beruházás befejezését követően a Bérlő a Bérbeadó rendelkezésére bocsátja a 
Beruházás terveit, amelyek tükrözik a Beruházás ténylegesen megvalósult változatát, 
bemutatja továbbá a Bérlő a Bérbeadónak mindazt a szükséges engedélyt, jóváhagyást, amely 
a Beruházás birtokbavételéhez, működtetéséhez szükséges. 
 
10.4. A Beruházás Bérbeadó általi engedélyezése nem szünteti meg és nem csökkenti a 
Bérlő felelősségét a Bérbeadó felé a Beruházás megvalósítása és működtetése során okozott 
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károkért. A Bérbeadó a jóváhagyás feltételéül szabhatja azt, hogy a Bérlő a Beruházás 
tekintetében külön biztosítást kössön. 
 
10.5. A Bérlőt az alábbi kivétellel megilleti az a jog, hogy a bérlet megszűnésekor az általa 
létesített Beruházások tárgyait elmozdítsa és elvigye, köteles azonban helyreállítani mindazon 
károkat, amelyeket az általa létesített Beruházások, illetve berendezések elmozdításával 
illetve elvitelével okoz. A Bérbeadó az egyes Beruházásokhoz adandó jóváhagyás feltételéül 
kikötheti, hogy az adott Beruházás tárgyai a bérlet időtartamának végén sem mozdíthatók el, 
ha úgy ítéli meg, hogy az elmozdítás és az elvitel során okozott károkat nem lehet megfelelő 
módon helyreállítani. Amennyiben a Bérbeadó az e szakaszban leírt kikötést teszi, és a Bérlő 
a Beruházást mégis megvalósítja, úgy tudomásul veszi, hogy az a bérlet időtartamának 
lejártakor a Bérbeadó tulajdonává válik anélkül, hogy azért a Bérlőt ellenszolgáltatás illetné 
meg. 
 
10.6. A Bérlő a Bérlemény használata során, valamint az esetleges beruházások, 
átalakítások és kijavítások során köteles betartani a jogszabályok, valamint a hatósági 
határozatok rendelkezéseit, különös tekintettel a rendőrségi, tűzrendészeti és egészségügyi 
előírásokra, köteles továbbá a biztosító társaságok előírásait betartani, ha vannak ilyenek. 
 
10.7. A Bérlő nem helyezhet el a Bérleményben olyan gépeket, felszerelést, vagy más 
eszközt, amely a súlyánál, vagy a méreténél fogva vagy egyéb tulajdonsága, működési 
jellemzője miatt a Bérbeadó megítélése szerint kárt okozhat a Bérleményben. Ha ilyen módon 
bármilyen károkozás történik, úgy a Bérlő köteles az eredeti állapotot haladéktalanul, 
helyreállítani, avagy megfizetni a Bérbeadónak az eredeti állapot helyreállításával felmerülő 
összes költséget, annak választása szerint. 
 
10.8. A Bérlő az Épület homlokzatára, tetejére, illetve külső falaira csak a Bérbeadó 
engedélyével helyezhet el reklám és egyéb hasonló célú felszereléseket, berendezéseket. A 
jóváhagyás iránti kérelemhez mellékelni kell a létesítmény műszaki specifikációját, 
tervdokumentációját. Amennyiben a Bérbeadó a jelen pont szerinti felszerelések és 
berendezések létesítéséhez hozzájárul, úgy a Bérlőt terheli az e létesítmények létesítésével és 
működtetésével összefüggő minden költség, kár és felelősség. Az ilyen létesítményeket a 
Bérlő legkésőbb a bérlet megszűnésekor köteles a saját költségén megszüntetni, elbontani és 
az eredeti állapotot helyreállítani. 
 
11. KÁRTALANÍTÁS 
 
11.1. A Bérlő kötelezettséget vállal arra, hogy kártérítésben részesíti, illetve kártalanítja a 
Bérbeadót minden olyan a Bérleményben keletkezett, vagy a Bérbeadót, egyébként ért kárért, 
költségért, amely a Bérlemény Bérlő általi használatával összefüggésben keletkezik, ideértve 
azt is, ha az ilyen kár a Bérlő által a Bérleménybe beengedett személyek tevékenységéből, 
vagy mulasztásából fakad, függetlenül attól, hogy a károsodás a Bérlőnek felróható-e. 
 
11.2. Amennyiben a Bérlemény használata folytán, vagy azzal összefüggésben harmadik 
személy kárt szenved és ez a harmadik személy a Bérbeadó ellen akár a Bérlő bevonása 
mellett, akár a Bérlő bevonása nélkül eljárást kezdeményez, a Bérlő kártérítésben részesíti, 
illetve kártalanítja a Bérbeadót minden olyan kártérítési kötelezettség és felmerülő költség 
tekintetében, ideértve a jogi képviseleti díjakat is, amelyek a szóban forgó eljárás 
következményeként, azzal kapcsolatban merülnek fel. 
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12. ÁTRUHÁZÁS, ALBÉRLET 
 
12.1. A Bérlő a Bérbeadó hozzájárulása nélkül nem ruházhatja át és nem terhelheti meg a 
jelen Megállapodást, illetve a jelen Megállapodásból fakadó jogait, továbbá más személyt a 
Bérleménybe nem fogadhat be. Az ilyen jóváhagyást a Bérbeadó saját belátása szerint 
jogosult megadni, vagy megtagadni. A Bérbeadó a jóváhagyást feltételhez is kötheti. 
Amennyiben a Bérlő a jelen Megállapodásból fakadó jogait más személyre kívánja átruházni, 
úgy erről előzetes írásbeli értesítést köteles adni a Bérbeadónak, megjelölve azt a személyt, 
amelynek javára az átruházás történne. A Bérlő köteles az ilyen személyről, annak üzleti 
tevékenységéről, pénzügyi-gazdasági helyzetéről, tulajdonosáról és vezető tisztségviselőiről 
hitelt érdemlő módon információt szolgáltatni. A fentieken túl a Bérbeadó egyéb információt 
is kérhet, ha azt döntése kialakításához szükségesnek tartja. 
 
12.2. A Bérbeadó az általa megkívánt utolsó információ, dokumentum hozzá történő 
kézbesítésétől számított 30 napon belül dönt az átruházás jóváhagyásáról. Amennyiben a 
Bérbeadó a hozzájárulást megadja, úgy az átruházás csak akkor hajtható végre, ha az átvállaló 
a Bérbeadóval és a Bérlővel aláír egy a Bérbeadó számára elfogadható tartalmú 
megállapodást a jelen Megállapodásban a Bérlőt terhelő valamennyi kötelezettség 
átvállalásáról, mintha csak az átvállaló eredetileg is a jelen Megállapodás szerződő fele lett 
volna bérlői pozícióban. 
 
12.3. A Bérlő a Bérleményt, vagy annak bármely részét a jelen pontban foglalt kivétellel 
kizárólag a Bérbeadó hozzájárulásával adhatja albérletbe, a Bérbeadó a hozzájárulást 
indokolás nélkül megtagadhatja. A Bérlő a Bérbeadó hozzájárulása nélkül adhatja albérletbe a 
Bérleményt olyan gazdasági társaságnak, amelyben a Bérlő a tulajdonosi jogok vagy a 
szavazati jogok több, mint 50%-ával rendelkezik. A Bérlő az albérleti szerződésben köteles 
kikötni, hogy a Bérlemény további albérletbe az albérlő által nem adható. 
 
12.4. Az albérletbe adáskor előírt bérbeadói hozzájárulás nem szükséges ahhoz, hogy a 
Bérlő szokásos üzleti tevékenysége keretében, a kulturális rendezvény szervezési, kiállítási és 
az ezzel összefüggő tevékenység során a Bérleményt vagy azok egy részét meghatározott, 
évente üzleti partnerenként 3 hónapot meg nem haladó időtartamra üzleti partnereinek 
használatba, illetve bérbe adja. 
 
13. BIZTOSÍTÁS 
 
13.1. A Bérbeadó a műszaki átadás-átvétel záró napjától kezdődően köteles biztosítási 
szerződést kötni és azt a bérlet időtartama (meghosszabbított időtartama alatt) alatt teljes 
mértékben hatályban tartani azzal, hogy a biztosításnak ki kell terjednie a következőkre: 
 

(a) a lehető legteljesebb körű vagyonbiztosítás az épületre, annak tartozékaira, az 
épületen belüli gépekre és felszerelésekre, minden esetben olyan összegben, 
amely lehetőség szerint 100%-ban fedezetet nyújt a kárt szenvedett dolog 
kicserélésének, helyreállításának, vagy újraépítésének költségére. A 
vagyonbiztosításnak ki kell terjednie teljes körű üvegkár biztosításra is, 
valamint felelősségbiztosítási klauzulát is tartalmaznia kell; 

 
(b) bármilyen más biztosítás, amelyet a projekt finanszírozásában közreműködő 

hitelező megkíván. 
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13.2. A Bérbeadó köteles az így megkötött biztosítási szerződést a Bérlőnek a bérlet Kezdő 
Időpontjában bemutatni. Amennyiben a Bérlő a biztosítási szerződést bármely okból nem 
megfelelőnek ítéli, úgy írásban közölheti a Bérbeadóval, hogy mely feltételek tekintetében 
tartja szükségesnek a biztosítási szerződés kiegészítését, vagy módosítását, az ilyen kérés 
azonban csak a biztosítás teljesebb körűvé tételére irányulhat. A Bérbeadó az ilyen értesítés 
kézhezvételétől számított 30 napon belül köteles intézkedni az értesítésben foglaltak 
teljesítése érdekében. A Bérbeadó az ilyen értesítésben foglaltakat csak akkor nem köteles 
teljesíteni ha az abban foglalt feltételekkel Magyarországon működő biztosító nem köt 
szerződést. 
 
13.3. A Bérlő kiegészítő bérleti díjként köteles megtéríteni és megfizetni a Bérbeadónak 
minden olyan költséget, ideértve különösen a biztosítási díjakat, amelyek a Bérbeadót a 13.1 
szakasz szerinti biztosítási szerződés alapján terhelik és amelyek valamely oknál fogva a 
Tényleges Bérleti Díj megállapításával nem kerültek figyelembevételre. 
 
13.4. A Bérlő a bérlet Kezdő Időpontját megelőző időpontban köteles olyan általános 
felelősség- és vagyonbiztosítási szerződést kötni és a bérlet időtartama (meghosszabbított 
időtartama) alatt azt teljes hatályban fenntartani amely fedezetet nyújt mindazon károkra is 
amelyeket, a Bérlő a Bérlemény használata során a Bérleményben okozhat. E biztosítási 
szerződést a Bérlő a megkötést követően haladéktalanul bemutatni. Amennyiben a Bérbeadó a 
biztosítási szerződést bármely okból nem tartja megfelelőnek, úgy írásban közölheti a 
Bérlővel, hogy feltételek tekintetében tartja szükségesnek a jelen Megállapodás módosítását 
vagy kiegészítését, az ilyen kérés azonban csak a biztosítás teljeskörűbbé tételére irányulhat. 
A Bérlő az ilyen értesítés kézhezvételét követő 15 napon belül köteles intézkedni az 
értesítésben foglaltak teljesítése érdekében. A Bérlő az értesítésben foglaltakat csak akkor 
nem köteles teljesíteni, ha az abban foglalt feltételekkel Magyarországon működő biztosító 
nem köt szerződést. 
 
13.5. A Bérbeadó köteles a kivitelezés időszakában az általa végrehajtandó beruházásra 
vonatkozóan "all risk" rendszerű építési-szerelési biztosítást kötni. A Bérlő köteles Bérbeadót 
valamennyi, a 13.4. és a 13.5. pont szerinti biztosítási szerződésben a biztosítási összeg 
kifizetésének kedvezményezettjeként feltüntetni és köteles az ezen biztosítási szerződések 
alapján őt megillető jogosultságait a Bérbeadóra engedményezni. 
 
14. ZÁLOGJOG, BIZTOSÍTÉK 
 
14.1. A Bérbeadót zálogjog illeti meg a Bérlő Bérleménybe bevitt vagyontárgyain a Bérlő 
jelen Megállapodásból fakadó bármely fizetési kötelezettsége, illetve a Bérbeadó bármely 
követelése biztosítására. Ha a bérlet a Bérbeadó rendkívüli felmondása miatt szűnik meg, a 
Bérbeadó zálogjoga fennmarad a Bérleményben a rendkívüli felmondás kézbesítésekor 
meglévő vagyontárgyakon mindaddig, amíg az érvényesítésre nem került, a Felek azt közös 
megegyezéssel meg nem szüntetik, avagy a Bérlő valamennyi fizetési kötelezettségének 
eleget tett. 
 
14.2. A Felek megállapodnak, hogy a Bérbeadó jogosult engedményezni az e 
Megállapodásból fakadó követeléseit, illetve átruházni a jelen Megállapodás alapján őt 
megillető jogokat a projekt finanszírozásában közreműködő pénzintézetre, mint hitelt 
biztosító biztosítékot. Az ilyen átruházásról a Bérbeadó írásban értesíti a Bérlőt. A Bérlő 
kötelezettséget vállal arra, hogy aláír bármely dokumentumot és szerződő felévé válik 
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bármilyen olyan megállapodásnak, mely a bérlethez kapcsolódik és amely aláírását az a 
hitelező, akinek részére a jogátruházás történt, ésszerűen megkívánja. 
 
15. A BÉRLEMÉNY KÁROSODÁSA 
 
15.1. Ha a Bérleményt a bérlet időtartama alatt bármikor a biztosítási szerződéssel fedezett 
tűz, elemi csapás, vagy bármely egyéb biztosítási esemény következtében károsodást szenved, 
vagy részben megsemmisül, úgy a Bérbeadó köteles a kapott biztosítási összeget a Bérlemény 
helyreállítására fordítani. A kár esemény bekövetkeztének időpontjától az újjáépítés és a 
helyreállítás befejezéséig a Bérlő a bérleti díjat fizetni köteles akkor is, ha a Bérlemény csak 
részben alkalmas, vagy egyáltalán nem alkalmas a Bérleményben addig folytatott 
tevékenység folytatására. 
 
16. A BÉRLET MEGSZŰNÉSE 
 
16.1. A bérlet a bérlet időtartamának lejártakor szűnik meg feltéve, hogy nem kerül 
meghosszabbításra, vagy a jelen Megállapodás rendelkezései szerint nem kerül korábban 
megszüntetésre.  A bérletet a bérlet időtartama alatt rendes felmondással sem a Bérbeadó, sem 
a Bérlő nem szüntetheti meg.  Meghosszabbítás esetén a bérlet továbbra is határozott időre 
kötött bérletnek tekintendő, amely a meghosszabbított időpontban jár le. 
 
16.2. A bérlet bármely módon és ok miatt történő megszűnése esetén a Bérbeadó a Bérlő 
részére cserehelységet nem köteles biztosítani.  A bérlet megszűnésének időpontjában a Bérlő 
a Bérleményt kiürítve köteles a Bérbeadó birtokába bocsátani. 
 
16.3. Amennyiben a Bérlő a jelen Megállapodást illetve a bérletet az 5. fejezetben 
megállapított 10 éves határozott időtartam letelte előtt a jelen Megállapodásban kifejezetten 
megengedett felmondási jogtól (18. fejezet) eltérően mondaná fel, úgy az ilyen felmondás 
jogellenesnek és hatálytalannak minősül, és a Bérlő továbbra is a jelen Megállapodás 
rendelkezései szerint köteles teljesíteni a bérleti díj fizetési kötelezettségét. 
 
17. A BÉRLŐ SZERZŐDÉSSZEGÉSE 
 
17.1. Az alábbiakban felsorolt esetek bármelyike a Bérlő súlyos szerződésszegésének 
tekintendő: 
 

(a) A Bérlő a jelen Megállapodás szerinti határidőben nem fizeti meg a bérleti 
díjat, vagy annak bármely részét. 

 
(b) A Bérlő csődeljárást kezdeményez maga ellen, vagy bármely harmadik 

személy felszámolási eljárást kezdeményez ellene. 
 

(c) A Bérlő elhatározza jogutód nélküli megszűnését. 
 

(d) A cégbíróság a Bérlőt megszűntnek nyilvánítja, vagy hivatalból törlését rendeli 
el, függetlenül a végzés jogerőre emelkedésétől. 

(e) A Bérlő eszközeit és üzleti működtetését, mint egészet átruházza valamely 
harmadik személyre. 
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(f) A Bérlő a Bérbeadó jóváhagyása nélkül a jelen Megállapodás szerinti jogait 
átruházza, az ilyen jogait megterheli, vagy valamely Bérleményt, annak egy 
részét a jelen Megállapodásban meg nem engedett módon albérletbe adja. 

 
(g) A Bérlő a Bérleményt a 5.4. pontban írt feltételek fennállta ellenére nem veszi 

birtokba, vagy Bérleményt kiüríti, elhagyja anélkül, hogy a Bérlemény 
rendeltetésszerű működtetéséről és a kiürítés során elvitt vagyontárgyak 
értékének megfelelő más biztosíték adásáról gondoskodott volna, és ez az 
állapot legalább 15 napig fennáll. 

 
(h) A Bérlemény tekintetében fennálló valamely biztosítás a Bérlő magatartásának 

következtében, vagy olyan személyek magatartásának következtében, akiknek 
magatartásáért a Bérlő felelős, felmondásra kerül. 

 
(i) A Bérlő a Bérleményt nem rendeltetésszerűen használja, illetve nem 

rendeltetésszerűen működteti és ezzel a Bérlemény állapotát veszélyezteti és e 
tevékenységét, illetve e helyzetet a Bérbeadó írásbeli figyelmeztetése ellenére 
sem szünteti meg. 

 
17.2. A 17.1. szakaszban felsorolt esetekben a Bérbeadó köteles a Bérlőt a szerződésszegés 
orvoslására írásban felszólítani.  Ha a Bérlő a szerződésszegést a felszólítás kézhezvételétől 
számított 8 napon belül nem orvosolja, a Bérbeadó a Bérletet felmondhatja (rendkívüli 
felmondás) és követelheti kárai megtérítését.  A felmondás a szerződésszegést követő hónap 
utolsó napjára szólhat.  A rendkívüli felmondás esetén a Bérlő a Bérleményt köteles a 
felmondás napjára kiüríteni és elhagyni. 
 
17.3. A rendkívüli felmondás kézbesítésének időpontjában a Bérlő Bérleményben található 
vagyontárgyait a Bérlő nem viheti el, hanem azok a 14.1 szakaszban kikötött zálogjog 
jogcímen a Bérbeadó birtokába adottnak tekintendők, aki azokat a kézizálogjog szabályainak 
megfelelően birtokban tarthatja és magát azokból a kézizálogjog szabályai alapján kielégítheti 
a Bérlővel szemben fennálló követelése erejéig. A Bérbeadó ez esetben zálogjog szabályai 
szerint felel a vagyontárgyak épségéért , azokat használni nem jogosult. 
 
17.4. A Bérbeadót az őt a jelen Megállapodás alapján megillető követelések fennállása 
esetén megilleti az a jog, hogy a Bérlet felmondása nélkül is követelése erejéig a 
14.1 szakaszban megjelölt zálogjoga alapján a Bérleményben található, a Bérlő tulajdonában 
lévő vagyontárgyakat lefoglalja, elvigye és azokat a kézizálogjog szabályai szerint birtokban 
tartsa és azok tekintetében zálogjogát érvényesítse. 
 
17.5. A zálogjog gyakorlásával összefüggésben a Bérbeadó, illetve megbízottjai  a 
Bérleménybe bármikor beléphetnek, azt birtokba vehetik és ezekben az esetekben a Bérlőt a 
Bérbeadóval szemben birtokvédelem nem illeti meg. 
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17.6. A Bérlő a Bérbeadó rendkívüli felmondása esetén köteles kötbér jogcímén a bérleti 
díjat, illetve annak megfelelő összeget a Bérbeadónak megfizetni mindaddig, amíg a 
Bérbeadó a Bérlemény tekintetében más személlyel újabb bérleti szerződést nem köt. A Bérlő 
az ilyen újabb bérleti szerződés megkötését követően is köteles megtéríteni kötbérként a 
Bérbeadónak azt a díjkülönbözetet,  amely  a Bérlő és az új bérlő által fizetendő bérleti díj 
különbözetét jelenti. Az előző mondat szerint kell eljárni akkor is, ha az új bérlő csak a 
Bérlemény egy részét veszi bérbe.  
 
17.7. A Bérbeadó a rendkívüli felmondást követően köteles mindazt megtenni, ami 
általában ilyen helyzetben elvárható annak érdekében, hogy mihamarabb új bérlőt találjon. 
Ennek keretében a Bérbeadó köteles hirdetéseket közzétenni és legalább egy, az 
ingatlanpiacon aktívan tevékenykedő társaságot megbízni.  A Bérlőnek jogában áll az új bérlő 
személyére javaslatot tenni. Az ilyen új bérlővel a Bérbeadó a bérleti szerződést köteles 
megkötni, ha (i) annak pénzügyi helyzete a Bérbeadó számára elfogadható, (ii) az vállalja a 
bérleti szerződés megkötését lényegében a jelen Megállapodásban foglaltakkal azonos 
feltételekkel. Amennyiben az ilyen személlyel történő szerződéskötést a Bérbeadó 
visszautasítja, úgy a Bérlőt további díjfizetési kötelezettség nem terheli. A jelen pontban 
szabályozott eljárások kapcsán a Bérbeadónál felmerülő bármely költséget a Bérlő köteles a 
Bérbeadónak megtéríteni. 
 
17.8. Amennyiben a 17.1. pontban felsorolt valamely szerződésszegési esemény 
bekövetkezik, és a Bérbeadó nem él az azonnali felmondás jogával, úgy a Bérlő minden egyes 
szerződésszegési esemény tekintetében kötbért köteles fizetni a Bérbeadónak, amelynek 
mértéke 6 havi bérleti díj összegével egyezik meg. Amennyiben a szerződésszegés 
ismétlődik, úgy a kötbér minden egyes szerződésszegési esemény tekintetében ismételten 
fizetendő.  Amennyiben a szerződésszegés folyamatosan áll fenn, és ez az állapot a 30 napot 
meghaladja, úgy a Bérlő minden 30 napos periódus elteltével ismételten köteles 6-6 havi 
bérleti díjnak megfelelő kötbért fizetni.  
 
17.9. Amennyiben a Bérlő a jelen Megállapodásból fakadó kötelezettségeit a 
17.1 szakaszban foglaltaktól eltérően egyébként megszegi, úgy a Bérbeadó kártérítést 
követelhet, vagy a szerződésszegés egyéb jogkövetkezményeit alkalmazhatja, azonban a 
Bérletet rendkívüli felmondással nem mondhatja fel. 
 
18. A BÉRBEADÓ SZERZŐDÉSSZEGÉSE 
 
18.1. A Bérbeadó súlyos szerződésszegésének minősül, ha a Bérbeadó a Bérbeadónak 
felróható okból a Bérlemény kizárólagos birtoklását és rendeltetésszerű használatát - a 8.1 és 
a 9.1. szakaszok rendelkezéseire is figyelemmel - nem biztosítja és ezt a helyzetét az erről 
kapott írásbeli értesítéstől számított 15 (tizenöt) napon belül nem orvosolja.  
 
18.2. Amennyiben a Bérbeadó a jelen Megállapodást a 18.1 szakasz értelmében súlyosan 
megszegi, úgy  a Bérlő a Bérletet azonnali hatállyal felmondhatja (rendkívüli felmondás) és 
követelheti kárai megtérítését. 
 
18.3. Amennyiben a Bérbeadó a jelen Megállapodásból fakadó kötelezettségeit a 
18.1 szakaszban foglaltaktól eltérően egyébként megszegi, úgy a Bérlő kártérítést követelhet, 
vagy a szerződésszegés egyéb jogkövetkezményeit alkalmazhatja, azonban a Bérletet 
rendkívüli felmondással nem mondhatja fel. 
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19. A BÉRBEADÓ SZAVATOSSÁGVÁLLALÁSA 
 
19.1. A Bérbeadó szavatolja, hogy a bérlet időtartama alatt a Bérlőn kívül semmilyen más 
személynek nincs és nem lesz semmilyen olyan joga, amely a Bérlő birtoklását és a  
Bérlemény jelen Megállapodásnak megfelelő használatát akadályozná. 
 
19.2. A Bérbeadó szavatolja továbbá, hogy a bérlet Kezdő Időpontjában a Bérlemény 
megfelel a Bérlő által jóváhagyott és esetleg a 3.3. pont alapján módosított engedélyezési 
tervdokumentációnak, valamint hogy a Bérlemény a rendeltetésszerű használatra alkalmas. 
 
20. ÁLLAPOT NYILATKOZAT, JOGUTÓDLÁS A BÉRBEADÓ SZEMÉLYÉBEN 
 
20.1. A Bérbeadó kérésére a Bérlő bármikor kiállít és átad a Bérbeadó, vagy annak 
hitelezője részére egy a Bérbeadónak, vagy a Bérbeadó hitelezőjének címzett írásbeli 
nyilatkozatot, amelyben kijelenti, hogy a jelen bérleti szerződés teljes egészében, módosítás 
és kiegészítés nélkül hatályban van (vagy az esettől függően kijelenti, hogy a jelen 
Megállapodás módosított formában van hatályban és utal egyszersmind a módosítás 
tartalmára). A Bérlő a nyilatkozatban megjelöli a bérlet Kezdő Időpontját, időtartamát, a 
bérleti díj összegét, azon dátumot ameddig a bérleti díj ki van fizetve, továbbá, hogy a Bérlő 
tudomása szerint a Bérbeadó oldalán áll-e fenn szerződésszegés. Köteles a Bérlő nyilatkozni 
továbbá mindarról, amely kérdés tekintetében adott esetben a Bérbeadó, vagy a hitelező a 
tényleges helyzetről nyilatkozatot kér. 
 
20.2. A Felek megállapodnak, hogy az Épület tulajdonjogának átruházása esetén a jelen 
bérlet a Bérlő, valamint az ingatlan új tulajdonosa között változatlan feltételekkel fennmarad. 
 
20.3. A Bérlő vállalja, hogy amennyiben a Bérbeadó a jelen Megállapodásból fakadó jogait 
a projekt finanszírozásban közreműködő pénzintézetre engedményezi, úgy aláírja és kiadja az 
engedményezést tudomásul vevő, a pénzintézet által megkívánt nyilatkozatot. 
 
21. FELMONDÁS A BÉRLET KEZDŐ IDŐPONTJA ELŐTT 
 
21.1. A Bérbeadó a jelen megállapodást egyoldalú nyilatkozattal felmondhatja, ha: 

(a) 2002. január 31-ig nem áll rendelkezésre az Épület Bérlő által jóváhagyott 
engedélyezési terve, vagy  

(b) 2002. január 31-ig nem került kibocsátásra és aláírásra a jogszabálynak 
megfelelő formában a Bérbeadó javára szóló, a Bérlő jelen Megállapodásból 
fakadó valamennyi fizetési kötelezettségét biztosító állami kezességvállalási 
szerződés, vagy  

(c) 2002. január 31-ig a Bérlő és a Duna Sétány Székház Kft. között kötött 
Üzletrész Adásvételi Szerződés 9.1(a) pontjában megkívánt kezességvállalási 
szerződés nem került megkötésre. 

 
21.2. A Bérlő kötelezettséget vállal arra, hogy amennyiben a jelen Megállapodás a 21.1 
pont szerinti felmondás folytán szűnik meg, úgy a Bérbeadó, a Duna Sétány Székház Kft. és a 
TriGránit Rt. részére megtéríti mindazon költségeket, amelyek a Bérbeadónál, a Duna Sétány 
Székház Kft.-nél és a TriGránit Rt.-nél igazoltan az Épület létesítésére irányuló beruházás 
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előkészítése és végrehajtása érdekében, harmadik személynek történő díjfizetés, illetve egyéb 
kifizetés formájában merültek fel, ideértve különösen a tervezői, ügyvédi, egyéb megbízási, 
vállalkozói és szakértői díjakat. Egyik fél sem köteles azonban megtéríteni a másik fél részére 
a másik fél belső munkaszervezete által elvégzett munka értékét, illetve a belső 
munkaszervezet működésével összefüggésben felmerült általános költségeket. 
 
22. EGYEBEK 
 
22.1. A Felek a jelen Megállapodást és az ezzel összefüggésben egymás tudomására hozott 
minden információt üzleti titokként, bizalmasan kötelesek kezelni, kivéve, ha az információ 
felhasználása vagy mások tudomására hozatala a jelen Megállapodás teljesítéséhez szükséges. 
 
22.2. A Bérlő kötelezettséget vállal arra, hogy a jelen Megállapodás aláírását követően a 
21.1 pontban rögzített időpontig más személlyel nem folytat a Nemzeti Filharmóniával 
összefüggő ingatlan fejlesztési projekttel kapcsolatos tárgyalásokat. 
 
22.3. Minden értesítést vagy más közlést, amely e Megállapodás alapján szükséges, írásbeli 
alakban, személyes kézbesítéssel, tértivevényes levéllel vagy telefaxon kell az alábbi címre 
elküldeni: 
 

(a) Bérbeadó 
1096 Budapest, Haller u. 2. 
telefon: 456-6200 
telefax: 456-6204 

 
(b) Bérlő 

1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22. 
telefon: 484-7788 
telefax: 484-7156 

 
és/vagy más olyan címzettnek és/vagy címzéssel ahogy a fentiekben meghatározottak közül 
bármely fél a jelen pontban foglaltak szerint kézbesített értesítéssel azt meghatározza. A 
küldemény személyes kézbesítés esetén a kézbesítés napján, tértivevényes kézbesítés esetén a 
tényleges átvétel napján, míg telefax esetén az elküldést követő munkanapon tekinthető 
kézhezvettnek. 

22.4. A felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy aláírnak minden további dokumentumot, 
és megtesznek minden szükséges további intézkedést, amely a jelen Megállapodás teljesülése 
érdekében szükséges. 
 
22.5. Jelen Megállapodás fejezetekre, szakaszokra és bekezdésekre történő felosztása és a 
címszavak beiktatása csak a hivatkozás megkönnyítését szolgálja, és nem érinti a jelen 
Megállapodás értelmezését. 
 
22.6. A jelen Megállapodás kizárólag mindkét Fél által aláírt írásbeli megállapodás útján 
módosítható, illetve egészíthető ki. 
 
22.7. Ha a jelen Megállapodás bármely szakasza vagy rendelkezése érvénytelen vagy 
végrehajthatatlan, vagy később azzá válik, úgy a szóban forgó rész elválasztásra kerül a 
Megállapodás többi részétől és hatálytalan lesz, de nem érinti a Megállapodás többi 
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rendelkezését feltéve, hogy a Megállapodás ily módon hatályban maradó többi rendelkezése 
nem ellentétes a Felek alapvető ügyleti akaratával. 
 
22.8. A jelen Megállapodásra az abban nem szabályozott kérdések tekintetében a Polgári 
Törvénykönyv rendelkezései, valamint a magyar jog vonatkozó egyéb szabályai az 
irányadóak. 
 
23. MELLÉKLETEK 
 

2.2 a Projekt Üzleti Terv Kivonat 
3.5 A Bérbeadó által elvégzendő munkák, a kulcsrakész épület műszaki leírása 
3.6 A Bérlő által elvégzendő munkák 
7.4 A Tényleges Bérleti Díj számítási módja 

 
A Felek jelen Megállapodást, mint akaratukkal mindenben egyezőt, cégszerű aláírásukkal 
látták el. 
 
Budapest, 2001. December 19. 
 
 
 

NEMZETI FILHARMÓNIA 
INGATLANFEJLESZTÉSI KFT. 
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KFT. 
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Név:  Sarudi István 
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BÉRLŐ 
 

 

 
 



2.2. sz. MELLÉKLET 
A PROJEKT ÜZLETI TERV KIVONAT 



3.5. sz. MELLÉKLET 
A BÉRBEADÓ ÁLTAL ELVÉGZENDŐ MUNKÁK 

A NEMZETI FILHARMÓNIA ÉPÜLET FŐBB PARAMÉTEREI 
A KULCSRAKÉSZ ÉPÜLET MŰSZAKI LEÍRÁSA 

 
 

Bérbeadó vállalja, hogy az Épületet kulcsrakész műszaki állapotban adja birtokba Bérlő 
részére. Ennek elérése céljából Bérbeadó a következő munkákat végzi el: 
 
1. Az Épületet érintő tervezési munkák elvégzése: 
 
A. Az építési telek környezetét érintő szabályozási tervek, közmű tervek, 

közlekedéstechnikai tervek és környezetrendezési tervek elkészítése. 
B. Az Épület teljes műszaki tervdokumentációjának elkészítése 
  
2. Az Épület műszaki megvalósításához szükséges kivitelezési munkák elvégzése: 
 
2.1. Külső közművek, közműcsatlakozások 

A. Földmunka 
B. Alépítményi munkák 
C. Szigetelések 
D. Szerkezetépítés 
E. Kőművesmunkák 
F. Épületlakatos munkák 
G. Építőmesteri szakipari munkák 
H. Épületgépészeti alapszerelések 
I. Erősáramú alapszerelések 
J. Gyengeáramú alapszerelések 
K. Épületgépészeti berendezések beépítése és beszabályozása 
L. Erősáramú berendezések beépítése és beszabályozása 
M. Gyengeáramú berendezések beépítése és beszabályozása 
N. Épületfelügyeleti rendszer beépítése és beszabályozása 
O. Tűzvédelmi berendezések beépítése és beszabályozása 
P. Technológiai burkolatok, tartozékok és berendezések beépítése és 

beszabályozása 
Q. Belsőépítészeti munkák 
R. Épületgépészeti és épületvillamossági szerelvényezés 
S. Mobil berendezési tárgyak beszerzése és beállítása 
T. Külső tereprendezés 
U. Takarítás 

 
3. Az Épület kialakításához kapcsolódó pénzügyi és műszaki ellenőrzés elvégzése 
 
4. Hatósági egyeztetések és engedélyeztetések lebonyolítása, a használatbavételi 

eljárással kapcsolatos ügyintézés elvégzése. 
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A Nemzeti Filharmónia Épület főbb paraméterei 
 
A Nemzeti Filharmónia Épülete a Hagyományok Házának és a Duna 
Múzeumnak is helyt adó épületegyüttes egyik eleme. Az épületegyüttes 
létesítményeit egy magas építészeti és műszaki színvonalon kialakított, a 
közforgalom számára is megnyitott fedett közlekedő passzázs választja el, illetve 
köti össze.  A jelenlegi tervek szerint a Nemzeti Filharmónia bruttó alapterülete 
16.745 m2 
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A kulcsrakész Épület műszaki leírása 
 
1. Épületszerkezetek, építőmesteri munkák 
 
1.1. Alapozás, alépítményi szerkezetek: 
Az Épületnek helyt adó épületegység alépítménye résfalazási technológiával körülhatárolt, 
monolit vasbeton szerkezet, amely  teljes felületű vízzáró lemezalapozáson ül. A lemezalap a 
talaj adottságai által  meghatározott módon mikrocölöpözési technológiával is megerősítésre 
kerül. 
 
1.2. Felépítményi szerkezetek: 
A felépítmény szerkezete jellemzően   monolit és előregyártott technológiával előállított 
vasbeton elemekből kerül kialakításra, szükség szerint acél segédszerkezetekkel kiegészítve. 
 
1.3. Kőműves szerkezetek: 
Az Épületben alkalmazott kitöltőfalak és a válaszfalak egy része habarcsba rakott égetett 
kerámia falazóblokkokból készül, míg a merevítőfalak vagy szintén monolit vasbetonból 
készülnek, vagy pedig kibetonozott zsalukőfal elemekből. 
 
1.4. Homlokzatok. 
A homlokzatok szerkezete jellemzően szerkezeti üvegezéssel, illetve kiváló minőségű 
természetes kő burkolattal kerül kialakításra. Az Épület egyes részein vakolt homlokzati 
felületek is megjelennek. 
 
1.5. Tetőszerkezet: 
Belső vízelvezető rendszerű lapostetők épülnek fordított rétegrenddel, elasztikus műanyag 
vízszigetelő lemezzel, illetve a használatnak megfelelően kavicságyba rakott járólapokkal. 
 
1.6. Válaszfalak, álmennyezetek: 
A válaszfalak jellemzően gipszkarton borítású válaszfal-rendszerrel készülnek, amelyek 
helyzetüktől függően megfelelnek a tűzvédelmi és a technológia által diktált akusztikai 
feltételeknek is, hasonlóan az alkalmazott álmennyezeti rendszerekhez, amelyek vagy szintén 
gipszkarton burkolatot kapnak vagy pedig préselt ásványgyapot elemekből épülnek fel. 
 
1.7. Belső burkolatok: 
A közönségforgalmi területek padlóburkolata jó minőségű és esztétikus természetes kő, 
kőporcelán és természetes keményfa. Az adminisztrációs egységekben és a művészöltözőkben 
szőnyegpadló vagy linóleum, míg az épület egyéb kiszolgáló és háttér területein kőporcelán, 
PVC vagy öntött műgyanta padló kerül beépítésre. 
A falak a Bérlő által is elfogadott belsőépítész illetve a technológiai tervekben előírt 
burkolatot kapják, normál esetben tapétázottak vagy diszperzites falfestést kapnak. 
 
1.8. Belső nyílászárók: 
A belső ajtók a Bérlő által is elfogadott belsőépítész terveknek megfelelően, jó minőségű 
szinterezett fémtokban elhelyezett laminált vagy színfurnérozott tömör vagy üvegezett 
ajtólapokból állnak. Egyes esetekben a tokok is laminált vagy színfurnérozott felületűek. 
Egyes közönségforgalmi területeken keret nélküli edzettüveg ajtók is elhelyezésre kerülnek, 
megfelelő színvonalú vasalatba helyezve. 
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2. Épületgépészet 
 
2.1. Szellőzés: 
Az tervezett szellőzőrendszer a Bérlemény valamennyi helyiségébe kiépítésre kerül. Egyes 
területeken a gépi és a gravitációs szellőztetés együttes alkalmazása valósul meg.  
A szellőzőrendszer számol a hatóságilag előírt füstelszívás és egyes területeken a technológiai 
elszívás követelményeivel. 
 
2.2. Fűtés-hűtés 
A Bérlemény fűtés-hűtése négycsöves fan-coil berendezésekkel történik, amelyek rendszerét 
az építési területen már rendelkezésre álló távfűtő hálózat energiája illetve a Bérleménynek 
helyt adó épületben egyedileg kialakított hűtőgép  táplál. Egyes kisebb helyiségekben (pl. 
mellékhelyiségek, öltözők) a fűtés radiátoros rendszerrel történik. 
 
2.3. Vízellátás, csatornázás 
A Bérlemény a terület víz- és csatorna hálózatára csatlakozik a vonatkozó, Bérlő által is 
elfogadott tervekben meghatározott keresztmetszettel.  
A melegvíz ellátás szintén a távfűtő hálózaton keresztül történik. 
 
2.4. Gázellátás 
A Bérlemény a terület földgáz hálózatára csatlakozik a vonatkozó, Bérlő által is elfogadott 
tervekben meghatározott keresztmetszettel. 
 
2.5. Erősáram, gyengeáram 
Az Épületben erősáramú és gyengeáramú elektromos hálózat készül, amelyet a vonatkozó, 
Bérlő által is elfogadott terveknek megfelelően kiépített elektromos csatlakozás táplál. A 
lámpatestek és az egyéb szerelvények a vonatkozó belsőépítészeti terveknek megfelelően 
kerülnek kiválasztásra és elhelyezésre. 
 
2.6. Tűzvédelmi berendezések 
Az Épületben sprinkler tűzoltó rendszer és elektronikus füstérzékelő hálózat kerül kiépítésre a 
tűzvédelmi szakhatóság által szabott feltételeknek megfelelően. 
 
2.7. Elektronikus vagyonvédelem 
A gyengeáramú hálózat részeként az Épületben elektronikus vagyonvédelmi rendszer épül ki 
a vonatkozó, Bérlő által is elfogadott terveknek megfelelően. 
 
2.8. Épületfelügyeleti rendszer 
Az Épület épületgépészeti és elektromos rendszereinek felügyeletét, ellenőrzését és 
szabályozását egy intelligens épületfelügyeleti rendszer fogja végezni. A rendszer kiépítése a 
vonatkozó, Bérlő által is elfogadott tervek alapján történik. 
 
3. Technológiai berendezések, egyéb berendezések 
 
Az Épület technológiai és egyéb berendezéseinek beszerzése, beépítése, beszabályozása és 
elhelyezése a vonatkozó, Bérlő által is elfogadott technológiai és belsőépítészeti terveknek 
megfelelően történik. 
Telekommunikáció, számítógépes hálózatok 
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Az Épület telekommunikációs és számítógépes hálózatának kiépítése, az ezekhez szükséges 
berendezések, tartozékok és szerelvények beépítése és elhelyezése a vonatkozó, Bérlő által is 
elfogadott terveknek megfelelően történik.  

 
 

 
 



 

3.6. sz. MELLÉKLET 
A BÉRLŐ ÁLTAL ELVÉGZENDŐ MUNKÁK 

 
 
 

1. Az Épület műszaki tervdokumentációjának elkészítéséhez szükséges tervezési program 
biztosítása Bérbeadó felé. 

 
2. Az Épület műszaki tervdokumentációjának felülvizsgálata és jóváhagyása valamennyi 

tervezési szakaszban. 
 
3. Az Épület számítógépes hálózatainak szoftverekkel történő ellátása, ezek installálása és 

beüzemelése. 
 

 
 

 
 



 

7.4. sz. MELLÉKLET 
A TÉNYLEGES BÉRLETI DÍJ SZÁMÍTÁSI MÓDJA 

 
 
1. Tényleges Projektköltség Az összes ténylegesen felmerült és elszámolt beruházási 

költség a beruházási időszak alatt, mely a használatba 
adáskor összesíthető. 

   
2. Tőkésített kamat A fejlesztés ideje alatt ténylegesen lehívott hitelösszegek 

után felmerült, a hitelszerződés szerint tőkésített Kamat. 
   
3. Fejlesztési Költség Összesen A teljes beruházás tényleges összköltsége  (1. + 2.) 
   
4.  Éves bérleti díj kalkuláció Éves adósságszolgálat + kivetett ingatlan adó + tényleges 

működési költségek + kivetett iparűzési adó + fizetendő 
biztosítás + társasági adó kompenzáció. 

   
  Társasági adó kompenzáció: üzemelési időszakban, 

amennyiben a Nemzeti Filharmónia Kft.-ben társasági 
adókötelezettség áll elő, akkor ennek megfelelően egy éves 
kompenzációs összeg kerül megállapításra, amely lehetővé 
teszi, hogy tárgyévben a Nemzeti Filharmónia Kft. nettó 
cash flowja éppen nullszaldós legyen.  Így a Nemzeti 
Filharmónia Kft-ben nem kell külön, külső forrásból 
finanszírozni a társasági adót. 

   
5. Értékcsökkenés elszámolása Értékcsökkenés - épület: számviteli szabály szerint 20 év 

alatt,  =  a fejlesztési költség - immobiliák (FF&E) / 20. 
   
  Értékcsökkenés - immobiliák: számviteli szabály szerint 3 

év alatt, = immobiliák / 3. 
   

Illetve a mindenkori adójogszabályok szerint 
 

6. Elhatárolt veszteség Számviteli törvényeknek megfelelően 
   
7. Projekt társaság bankhitele Futamidő: 2 év türelmi idő a beruházás alatt, 10 év 

futamidő (a működés első 10 évében).  Kamat: 10 évre fix 
kamat.  Törlesztés: várhatóan éves egyenlő törlesztő 
részletek (tőke- és kamattörlesztés egyaránt). 
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