
ÜZLETRÉSZ ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS 
 
 
amely létrejött a 

DUNA SÉTÁNY SZÉKHÁZ KFT. székhely:  1096 
Budapest, Haller u. 2., cégjegyzékszám:  
01 09 671 883, adószám:  12381609-2-41, 
(az továbbiakban "Duna Sétány Kft.", vagy 
"Eladó"), képviseli Sokorai István ügyvezető 
igazgató 
 

valamint a 
KULTÚR-PART INGATLAN-ÜZEMELTETŐ KFT., 
székhelye: 1077 Budapest, Wesselényi u. 20-
22., cégjegyzékszáma: 01-09-699056, 
adószáma: 12697715-2-42, (a továbbiakban 
"Vevő"), képviseli Sarudi István ügyvezető 
igazgató 

 
a továbbiakban együttesen a "Felek", külön-külön a "Fél" között alulírott napon és helyen az 
alábbi feltételekkel: 

 
ELŐZMÉNYEK 
 
Az Eladó tulajdonát képezi a Hagyományok Háza Ingatlanfejlesztő Kft., amelynek 
székhelye: 1096 Budapest, Haller u. 2., cégjegyzékszáma 01 09 698 946, (a "Társaság") 
törzstőkéjének részét képező 9.900.000 Ft (kilencmillió kilencszázezer forint) névértékű 
üzletrész, melynek névértéke az Eladó által a jövőben végrehajtandó tőkeemelések 
következtében folyamatosan növekedni fog.  
 
A Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma ("NKÖM"), a Társaságban 100.000 Ft 
(százezer forint) névértékű üzletrésszel rendelkezik. A NKÖM, a TriGránit Fejlesztési 
Részvénytársaság (1062 Budapest, Váci út 3.) és a Duna Sétány Kft. 2000. december 7. 
napján együttműködési szerződést kötöttek a Hagyományok Háza számára otthont adó épület 
tekintetében megvalósítandó ingatlanfejlesztés alapvető feltételeit illetően. Az 
Együttműködési Szerződésben rögzítésre került, hogy meghatározott feltételek esetén az 
Eladó az alábbiakban körülírt üzletrészt a Vevőre ruházza. 
 
Mindezekre figyelemmel, a Felek az alábbiakban állapodnak meg: 
 
1. Fogalmak 
 
A jelen Szerződésben nagy kezdőbetűvel írt kifejezések az alábbi jelentéssel bírnak: 
 
"Bérleti Szerződés" jelenti a Társaság, mint bérbeadó és a Vevő, mint bérlő között a jelen 
Szerződés megkötésével egyidőben létrejött, az Épület 10 év határozott időre történő 
bérletére vonatkozó szerződést. 
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"Együttműködési Szerződés" jelenti a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma, a Duna 
Sétány Székház Kft., valamint a TriGránit Fejlesztési Rt. között 2000. december 7. napján 
megkötött, 2001. június 25-én és 2001. október 31-én módosított együttműködési szerződést. 
 
"Eladó" jelenti a Duna Sétány Székház Kft.-t vagy a jelen Szerződés 10.1. pontja szerint 
helyébe lépő személyt. 
 
"Épület" jelenti a Hagyományok Háza befogadására a Társaság által saját tulajdonként 
megépítendő épületet, amely a Budapest, IX. kerület 38017/35. hrszú ingatlanon kerül 
felépítésre és amely a Bérleti Szerződésben körülírt jellemzőkkel rendelkezik. 
 
"Kamat" a jelen szerződés 2.5 pontjában került meghatározásra. 
 
"NKÖM" jelentése az Előzmények címszó alatt került meghatározásra. 
 
"Szerződés" jelenti jelen szerződést. 
 
"Társaság" jelentése az Előzmények címszó alatt került meghatározásra. 
 
"Üzletrész" a jelen Szerződés 2.3. pontjában került meghatározásra. A kétségek elkerülése 
végett az Üzletrész alatt az Eladónak a Társaságban fennálló mindenkori üzletrészét kell 
érteni, úgy ahogy az az Eladó által az Épület felépítésére irányuló beruházás időszaka alatt 
időről időre végrehajtandó tőkeemelések következtében növekszik. 
 
"Vételár" a jelen Szerződés 2.5. pontjában került meghatározásra. 
 
"Vételár Tőkeösszege" a jelen Szerződés 2.5. pontjában került meghatározásra. 
 
"Vevő" jelenti a Kultúr-Part Ingatlan-Üzemeltető Kft.-t, vagy a jelen Szerződés 10.4. pontja 
szerit a helyébe lépő személyt. 
 
"Zárás Időpontja" azt a napot jelenti, amelyen a jelen szerződés rendelkezései szerint a 
Vételár utolsó, harmadik részletét kell megfizetni. 
 
2. Adásvétel 
 
2.1. Az Adásvétel.  A jelen Szerződés feltételei és rendelkezései szerint az Eladó eladja, a 
Vevő megveszi a 2.2. és a 2.3. pontokban részletesen körülírt Üzletrészt. 
 
2.2. Tőkeemelés.  Az Eladó kötelezettséget vállal arra, hogy a Társaságnál az Épület 
létesítésére irányuló beruházás részbeni finanszírozása céljából a beruházás időszaka alatt 
sorozatos tőkeemeléseket hajt végre legkésőbb az Épület tekintetében kiadott 
használatbavételi engedély jogerőre emelkedéséig.  Az Eladó kötelezi magát, hogy a 
Társaság által ily módon elhatározott tőkeemelések során az Eladó által átvenni vállalt 
Üzletrész teljes névértékének megfelelő összeget a fenti időpontig a Társaság részére befizeti. 
Az Eladó kötelezi magát továbbá, hogy a tőkeemelés cégbírósági bejegyzése érdekében az 
eljárást a Társasággal lefolytatja.  
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2.3. Az Adásvétel tárgya. Az Eladó jelen Szerződés feltételei és rendelkezései szerint 
eladja és átruházza, a Vevő a Szerződésben meghatározott feltételeknek megfelelően 
megveszi azt az üzletrészt (az "Üzletrész"), amely az Eladónak a Társaság törzstőkéjében 
fennálló azon tulajdoni részesedését testesíti meg, amely a Társaság által megépített Épület 
tekintetében kiadott használatba vételi engedély jogerőre emelkedésének napján az Eladó 
által a 2.2 pont szerint végrehajtott tőkeemelések folytán az Eladó tulajdonában áll.  A Felek 
az Üzletrész tervezett maximális névértékét 2.465.850.000 Ft-ban (kettőmilliárd-
négyszázhatvanötmillió-nyolcszázötvenezer forintban) állapítják meg azzal, hogy attól közös 
megállapodás esetén eltérhetnek.  
 
2.4. A Vételár maximális mértéke.  A Felek az Üzletrész vételárának maximális 
mértékét 13.150.000 (tizenhárommillió-százötvenezer) euróban állapítják meg, amely 3 év 
alatt egyenlő részletekben kerül kifizetésre.  A fenti maximális vételár azt tételezi fel, hogy az 
Üzletrész névértéke 2.465.850.000 Ft (kettőmilliárd-négyszázhatvanötmillió-
nyolcszázötvenezer forint) lesz, amennyiben a névérték ettől eltér, úgy a maximális vételár 
mértékét arányosítva kell kiszámítani.  Az Üzletrész tényleges Vételárát az alábbi 2.5-2.6 
pontok alapján kell megállapítani azzal, hogy amennyiben az így megállapított Vételár a 
vételár maximális mértékét meghaladná, úgy a maximális mérték az irányadó, és amennyiben 
a 2.5-2.6 pontok alapján megállapított Vételár a maximális vételárnál kevesebb, úgy az ily 
módon megállapított tényleges Vételár lesz irányadó.  Ha a tényleges Vételár bármely ok 
miatt nem számítható ki, illetve nem állapítható meg, úgy a jelen pont szerinti maximális 
mértékű vételár tekintendő a Vételárnak. 

2.5. A Vételár.  Az Üzletrész Vételára részletfizetés útján kerül megfizetésre.  Az 
Üzletrész Vételára az Üzletrész névértékének megfelelő, az alábbiak szerint euróban 
megállapított összeg 108 %-ának (egyszáznyolc százalékának) megfelelő összegből 
(a "Vételár Tőkeösszege") és a Vételár Tőkeösszegére vetített, a részletfizetés futamidejére 
eső kamatból ("Kamat") tevődik össze (a "Vételár").  

2.6. A Vételár Tőkeösszege és a Kamat meghatározása.  A Vételár Tőkeösszegét 
euróban úgy kell megállapítani, hogy az Üzletrész tekintetében az Eladó által ténylegesen 
euróban történt befizetéseket valamint a forintbefizetések euró megfelelőjét össze kell adni, 
és az így kapott euró összeget a - 2.5 pontban írtak szerint - 108%-al meg kell szorozni. A 
forintban történt befizetés esetén a befizetett forintösszeget a befizetés időpontjában 
irányadó, a Társaság számlavezető bankja által alkalmazott euró deviza vételi árfolyamon 
kell elszámolni.  A Kamat éves fix kamat, amelynek mértéke az euró összegben megállapított 
Vételár Tőkeösszegére vetített évi 8%. 
 
2.7. A Vételár kiszámítása.  Az Üzletrész Vételára 3 éves részletfizetés útján kerül 
megfizetésre, éves egyenlő részletekben. Az éves törlesztő részleteket annuitásos módszerrel 
az alábbi képlet és paraméterek alapján kell meghatározni: 
 

 PV * (1+i)n * i 
A =    _________________________ 

 (1+i)n - 1 
 

A éves törlesztő összeg (tőke + kamat egyaránt) 
PV a Vételár Tőkeösszege euróban kifejezve 
i a Kamat 
n évek száma (a részletfizetési futamidő), azaz 3 év 
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2.8. A Vételár esedékessége.  A három egyenlő részletben megfizetendő Vételár első 
részlete Társaság által megépítendő Épület tekintetében kiadott használatbavételi engedély 
jogerőre emelkedésének napján esedékes. A Vételár Tőkeösszegének további részletei 
minden további év ugyanazon hónap, ugyanazon napján, vagy ha az adott év adott 
hónapjában nincs ilyen nap, úgy az adott hónap utolsó napján esedékesek azzal, hogy 
amennyiben az adott nap nem munkanap, úgy az adott vételárrészlet az azt követő első 
munkanapon kerül megfizetésre. A Vételár egyes részleteit a Vevő az Eladó számlája alapján 
az előzetesen írásban megjelölt bankszámlára köteles utalni.  
 
2.9. Késedelem.  Ha a Vevő bármely részlet megfizetésével késedelembe esik, úgy 
késedelmi kamatot köteles fizetni, amelynek mértéke a Polgári Törvénykönyv 
301.§(1) bekezdésében meghatározott mértékű késedelmi kamat. 
 
2.10. A Vételár egyösszegű megfizetése.  Amennyiben a Vevő a Társaság mint bérbeadó 
és a Vevő mint bérlő között megkötött Bérleti Szerződést megszegi, úgy a Vevő köteles a 
Vételár még hátralékos összegét az Eladó részére az ilyen szerződésszegést követő 15 napon 
belül egyösszegben megfizetni.  Ebben az esetben az egyösszegű vételárfizetés összege a 
Vételár még hátralékos teljes összegével egyezik meg. A Vevő jogosult továbbá a Vételár 
teljes hátralékos összegét bármikor egyösszegben megfizetni az Eladónak. 
 
3. Tulajdonjog átruházás  
 
3.1. A tulajdonjog átruházásának időpontja.  Az adásvétel tárgyát képező Üzletrész 
tulajdonjogának átruházására az utolsó, 3. részlet megfizetésének napján kerül sor, feltéve 
hogy a 4. fejezetben meghatározott feltételek mindegyike teljesül, vagy az a fél akinek az a 
javára szolgál, az adott feltétel teljesülésétől eltekint. 
 
3.2. Az Üzletrész átruházásának igazolása.  Az Eladó a Vételár utolsó, 3. részletének a 
számláján történő jóváírást követően átadja a Vevőnek az adásvétel tárgyát képező Üzletrész 
átruházásának igazolására vonatkozó, a Társaság ügyvezetőjéhez címzett nyilatkozat 
megfelelő számú, eredeti aláírással ellátott példányát, amelynek tervezete a jelen Szerződés 
3.2 számú mellékletét képezi. 
 
3.3. A Zárás Időpontja előtti átruházás.  Amennyiben a Vevő a 2.10. pont alapján a 
Vételár teljes összegét a Zárás Időpontja előtt egyösszegben megfizeti az Eladó javára, úgy 
az Eladó köteles az Üzletrész tulajdonjogát a Vevőre átruházni azon a napon amikor értesítést 
kap arról, hogy a Vételár teljes összege a 2.10. pontban foglaltaknak megfelelően a számláján 
jóváírásra került. Az Üzletrész ilyen módon, a Zárás Időpontja előtt történő átruházása nem 
változtat azon, hogy az Eladó 6.2. pontban vállalt szavatosság vállalásainak az ott írt 
időpontban kell teljesülniük. 
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4. Az átruházás feltételei 
 
4.1. Az adásvétel teljesítésének feltétele.  Az adásvételt és ennek keretében az Üzletrész 
átruházását a Felek kizárólag az alábbi pontokban részletezett feltételek teljesülése illetve 
fennállása esetén kötelesek végrehajtani, hacsak a Felek írásban másképp nem állapodnak 
meg, illetve az a Fél, akinek az adott feltétel a javára szolgál, az adott feltétel teljesülésétől el 
nem tekint. 
 
4.2. A Vevő javára szolgáló feltételek.  A Vevő abban az esetben köteles az adásvétel 
teljesítésére és így a Vételár megfizetésére, ha az alábbi feltételek mindegyike teljesült:  
 

(a) Szavatossági nyilatkozatok.  Az Eladó által a jelen Szerződésben tett 
szavatossági nyilatkozatok a Zárás Időpontjában minden lényeges tekintetben 
igazak és valósak. 

 
(b) Az Épület megépítése.  

 
(i) a Társaság taggyűlése egyhangúlag jóváhagyja az Épület 

engedélyezési tervdokumentációját; 
 

(ii) a jóváhagyott engedélyezési tervdokumentáció alapján az építési 
engedély kiadásra került; 

 
(iii) a Társaság a kiadott építési engedélynek lényegében megfelelően 

megépítteti az Épületet; 
 

(iv) az Épület tekintetében a jogerős használatbavételi engedély kiadásra 
került. 

 
(c) Az Épület tulajdonjoga.  Az Épület tekintetében kiadott használatbavételi 

engedély jogerőre emelkedésének napjától kezdődően és az Üzletrész 
átruházásának időpontjában is az Épület a Társaság kizárólagos tulajdonát 
képezi. 

 
(d) Tehermentesség.  Az Épület per, teher és igénymentes, kivéve azon terheket, 

amelyek a Társaság által az Épület megvalósítására irányuló beruházás 
finanszírozása érdekében felvett hitel(ek) biztosítására szolgálnak. 

 
4.3. Az Eladó javára szolgáló feltételek.  Az Eladó abban az esetben köteles az adásvétel 
teljesítésére és így az Üzletrész tulajdonjogának átruházása, ha az alábbi feltételek 
mindegyike teljesült: 
 

(a) Szavatossági nyilatkozatok. A Vevő által a jelen Szerződésben tett 
szavatossági nyilatkozatok az Üzletrész átruházásának időpontjában minden 
lényeges tekintetben igazak és valósak. 

 
(b) A Vételár megfizetése.  A Vételár teljes összege az Üzletrész átruházás 

időpontjáig az Eladó számláján jóváírásra került. 
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(c) A Bérleti Szerződés fennállása.  A Bérleti Szerződés a Társaság és a Kultúr-
Part Ingatlan-Üzemeltető Kft., vagy az Eladó számára elfogadható más 
személy között az Eladó számára elfogadható tartalommal létrejött és a 
részletfizetés időtartama alatt folyamatosan fennáll. 

 
5. Az adásvétel nem teljesülő feltételei 
 
5.1. Vevő elállási joga.  Amennyiben a 4.2 pontban foglalt valamely feltétel a Zárás 
Időpontjáig nem teljesül, úgy a Vevő választása szerint az Eladónak adott 15 napos előzetes 
írásbeli értesítéssel elállhat a jelen szerződéstől, vagy eltekinthet a kérdéses teljesítetlen 
feltételtől és végrehajthatja a jelen megállapodást. A fentiek ellenére a Vevőt az elállási jog 
nem illeti meg és köteles az adásvétel végrehajtására akkor, ha az elállási értesítés adásától 
számított 15 napon belül a kérdéses feltétel teljesítésre kerül. Amennyiben a jelen Szerződés 
a Vevő jelen pont szerinti elállása miatt szűnik meg, úgy az Eladó az elállást követő újabb 15 
napon belül köteles a Vevőnek visszatéríteni a már megfizetett Vételár részleteket. 
 
5.2. Eladó elállási joga.  Amennyiben a 4.3 pontban foglalt valamely feltétel a Zárás 
időpontjáig nem teljesül, úgy az Eladó választása szerint a Vevőnek adott 15 napos előzetes 
írásbeli értesítéssel elállhat a jelen szerződéstől vagy eltekinthet a kérdéses teljesítetlen 
feltételtől és végrehajthatja a jelen megállapodást. A fentiek ellenére az Eladót az elállási jog 
nem illeti meg és köteles az adásvétel végrehajtására akkor, ha az elállási értesítés adásától 
számított 15 napon belül a kérdéses feltétel teljesítésre kerül. Amennyiben a jelen Szerződés 
az Eladó jelen pont szerinti elállása miatt szűnik meg, úgy az Eladó az elállást követő újabb 
15 napon belül köteles a Vevőnek visszatéríteni a már megfizetett Vételár részleteket. 
 
6. Nyilatkozatok és szavatosság vállalások 
 
6.1. Az Eladó nyilatkozatai és szavatosság vállalásai az ügylet tekintetében. Az Eladó 
kijelenti és szavatolja a Vevőnek, hogy az alábbi állítások jelen Szerződés aláírásakor és a 
Zárás Időpontjában is a valóságnak mindenben megfelelnek.  
 

(a) Jogállás. Az Eladó törvényesen létező társaság, amely nem áll csőd-vagy 
felszámolási eljárás hatálya alatt és nincs tudomása olyan igényről, 
bejelentésről vagy indítványról, amely ilyen eljárás megindítására utalna vagy 
azzal fenyegetne. 

 
(b) Jogosultság a Szerződés megkötésére.  Az Eladó jogosult a jelen Szerződést 

megkötni és teljesíteni mindazokat a kötelezettségeket, amelyek e Szerződés, 
illetve e Szerződés következtében jogszabály alapján terhelik. A Szerződés 
Eladó általi megkötése nem ütközik az Eladónak jogszabályban, vagy 
harmadik személyekkel létrejött Szerződésben megállapított kötelezettségébe, 
a Szerződés Eladó általi megkötéséhez és teljesítéséhez hatóságoknak vagy 
harmadik személyeknek a hozzájárulására nincs szükség, kivéve azokat a 
hozzájárulásokat, amelyeket e Szerződés külön megnevez, és amelyeket az 
Eladó a Zárás Időpontjáig megszerzett.  
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(c) Kötelező erő. A Szerződés az Eladó és a Vevő között érvényes és a 
feltételeinek megfelelően az Eladóval szemben végrehajtható kötelmet hoz 
létre.  

 
6.2. Az Eladó nyilatkozatai és szavatosság vállalásai a Társaság tekintetében. Az 
Eladó kijelenti és szavatolja a Vevőnek, hogy a Társaságra vonatkozó alábbi állítások a Zárás 
Időpontjában a valóságnak megfelelnek: 
 

(a) A Társaság létezése, törzstőkéje. A Társaság a magyar törvények szerint 
szabályosan megalakult és a cégjegyzékbe bejegyzett korlátolt felelősségű 
társaság, melynek törzstőkéje a Zárás Időpontjában teljes egészében 
befizetésre került.  

 
(b) Az Üzletrész tulajdonjoga.  Jelen Szerződés aláírásának időpontjában, 

valamint a Zárás Időpontjában is az Üzletrész az Eladó kizárólagos 
tulajdonában áll és az Üzletrész tekintetében nem áll fenn harmadik személy 
javára vételi jog vagy más olyan jog, amely a jelen Szerződésben eltervezett 
ügylet végrehajtását akadályozná, vagy lehetetlenné tenné. 

 
(c) Az Üzletrész tehermentessége.  Az alábbi kivételtől eltekintve az Üzletrész a 

Zárás Időpontjában semmiféle módon nem lesz sem részben, sem egészben 
elzálogosítva vagy más módon megterhelve, valamint a Zárás Időpontjában 
nem lesz kívülálló bármely harmadik személynek az Üzletrész tekintetében 
olyan joga, amely a jelen Szerződés érvényességét vagy az Eladó általi 
teljesítését akadályozná, korlátozná vagy lehetetlenné tenné. A Vevő 
tudomásul veszi, hogy az Üzletrész a Zárás Időpontját megelőzően 
elzálogosításra kerülhet az Épület kivitelezését finanszírozó pénzintézet(ek), 
mint jelzálogjogosultak javára az Épület megvalósításához szükséges források 
biztosítása érdekében. A Vevő az Üzletrészt az előző mondatban részletezett 
esetleges zálogjoggal terhelten veszi meg, az Eladót e tekintetben szavatossági 
felelősség nem terheli. 

 
(d) Az Épület tulajdonjoga. Az Épület tekintetében kiadott használatba vételi 

engedély jogerőre emelkedésének időpontjában és a Zárás Időpontjában is az 
Épület a Társaság kizárólagos tulajdonában áll és az Épület tekintetében nem 
áll fel harmadik személy javára vételi jog vagy más olyan jog a Bérleti 
Szerződés kivételével, amely a Társaságot a tulajdonjog gyakorlásában 
bármilyen módon akadályozná vagy azt lehetetlenné tenné azzal, hogy a Vevő 
tudomásul veszi, hogy az Épület a Zárás Időpontját megelőzően 
elzálogosításra kerülhet az Épület kivitelezését finanszírozó pénzintézet(ek), 
mint jelzálogjogosultak javára az Épület megvalósításához szükséges források 
biztosítása érdekében. 

 
6.3. A nyilatkozatok és szavatosságok korlátozott volta. A Vevő ezennel tudomásul 
veszi és kifejezetten elfogadja, hogy - a 6.2. szakaszban megállapítottak kivételével - sem az 
Eladó, sem bármely más személy a Társasággal, annak eszközeivel, működésével vagy 
üzletmenetével, az Üzletrész adásvételével valamint bármely más, a jelen Szerződésben 
megállapított vagy a jelen Szerződés alapján, illetve azzal összefüggésben lebonyolított vagy 
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lebonyolítandó ügylet alapján biztosított joggal kapcsolatban Vevő részére további 
nyilatkozatot nem ad illetve szavatosságot nem vállal. 
 
6.4. A Vevő nyilatkozatai és szavatosságai.  A Vevő kijelenti és szavatol az Eladónak, 
hogy az alábbi állítások jelen Szerződés aláírásakor és a Zárás Időpontjában is a valóságnak 
mindenben megfelelnek: 
 

(a) Jogállás. A Vevő törvényesen létező társaság, amely nem áll csőd- vagy 
felszámolási eljárás alatt és nincs tudomása olyan igényről, bejelentésről vagy 
indítványról, amely ilyen eljárás megindítására utalna, vagy azzal fenyegetne. 

 
(b) Jogosultság a Szerződés megkötésére.  A Vevő jogosult a Szerződést 

megkötni és teljesíteni mindazokat a kötelezettségeket, amelyek e Szerződés, 
illetve e Szerződés következtében jogszabály alapján terhelik. A Szerződés 
Vevő általi megkötése nem ütközik a Vevőnek jogszabályban vagy harmadik 
személyekkel létrejött szerződésben megállapított kötelezettségekbe, a 
Szerződés Vevő általi megkötéséhez és teljesítéséhez hatóságoknak, vagy 
harmadik személynek a hozzájárulására nincs szükség, kivéve azokat a 
hozzájárulásokat, amelyeket e Szerződés külön megnevez és amelyeket a 
Vevő a Zárás Időpontjáig megszerez; 

 
(c) Kötelező erő.  A Szerződés a Vevőre vonatkozó jogszabályoknak megfelelően 

került aláírásra, az az Eladó és a Vevő között érvényes és a feltételeinek 
megfelelően a Vevővel szemben végrehajtható kötelmet hoz létre. 

 
6.5. A Vevő nyilatkozata a Társaság tekintetében.  A Vevő kijelenti, hogy a Társaság 
pénzügyi, gazdasági és jogi helyzetét ismeri, a Társaságról minden lényeges tekintetben 
megfelelő információval rendelkezik és az Üzletrészt az így megismert állapotban vásárolja 
meg.  
 
7. Egyéb kötelezettségek 
 
7.1. A rendes üzletmenet folytatása.  Az Eladó a Zárás Időpontjáig a gondos 
tulajdonostól elvárható módon gyakorolja tulajdonosi jogait, biztosítva ezzel a Társaság 
szokásos üzletmenetének fenntartását.  
 
7.2. Az Eladó kötelezettség vállalása.  Az Eladó kötelezettséget vállal arra, hogy 
mindaddig amíg az Üzletrész kizárólagos tulajdonosa, a Társaság az Épület felépíttetése, 
bérbeadása, üzemeltetése és az e tevékenységekhez kapcsolódó egyéb tevékenységek mellett 
a Vevő előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül semmilyen más üzletszerű gazdasági 
tevékenységet nem folytat. 
 
8. Szerződésszegés 
 
8.1. Kártérítések.  Mindkét Fél megtéríti a másik Fél teljes kárát, veszteségét, költségét 
és kiadását, amely abból ered, hogy az egyik Fél ebben a Szerződésben valótlan 
nyilatkozatott tett, szavatosság vállalásának nem tett eleget, illetve e Szerződés 
rendelkezéseit egyébként megszegte. Ez a rendelkezés nem korlátozza a Feleket abban, hogy 
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szerződésszegés esetén a szerződésszegés esetére rendelkezésre álló egyéb szankciók 
kerüljenek alkalmazásra a kártérítés mellett, vagy helyette. 
 
9. Hatálybalépés 
 
9.1. Feltételek.  Jelen Szerződés az alábbi feltételek együttes teljesülése esetén lép 
hatályba: 
 

(a) a Magyar Állam nevében eljáró Pénzügyminiszter és az Eladó között - a 
jogszabályban megkívánt Kormányhatározat alapján - aláírásra kerül az állami 
kezességvállalási szerződés az Eladó javára, a Vevő jelen Szerződés alapján 
fennálló Vételár fizetési kötelezettségének biztosítására; 

 
(b) Az Eladó által a Társaságnál végrehajtott valamennyi tőkeemelés az illetékes 

cégbíróságnál bejegyzésre került. 
 
9.2. Megszűnés.  Ha a jelen Szerződés hatályba lépésének 9.1 (a) pontban meghatározott 
feltétele legkésőbb 2002 január 31. napjáig nem teljesül, úgy az Eladó a Szerződést ezt 
követően bármikor egyoldalú nyilatkozattal felmondhatja. 
 
10. Változás a Felek Személyében 
 
10.1. Változás az Eladó személyében.  A Felek megállapodnak, hogy az Eladó bármikor 
jogosult a jelen Szerződés szerinti jogainak és kötelezettségeinek mint egységes egésznek 
más személyre történő átruházására abban az esetben ha ezzel egyidejűleg az Üzletrészt is 
átruházza e személyre, továbbá azzal a feltétellel, hogy az Eladó helyébe lépő társaság egy a 
TriGránit csoportba tartozó társaság lesz. Jelen Szerződés alkalmazásában a TriGránit 
Csoportba tartozó társaságnak tekintendő minden olyan belföldi, vagy külföldi bejegyzésű 
társaság, amelyben a TriGránit Fejlesztési Rt. vagy az Eladó közvetlen, vagy közvetett 
tulajdonosai legalább 50%-ot elérő közvetett vagy közvetlen tulajdonnal rendelkeznek. A 
közvetett tulajdon kiszámításakor úgy kell eljárni, hogy a tulajdoni hányadokat össze kell 
szorozni. 
 
10.2. Az átruházás módja.  Az előző pont szerinti átruházás az Eladó és a megszerző 
társaság közötti írásbeli megállapodás útján történhet, az ilyen átruházáshoz a Vevő a jelen 
Szerződés aláírásával hozzájárul. Ezen átruházási megállapodás megkötésével a jelen 
Szerződés alanyaiban az Eladó tekintetében változás következik be oly módon, hogy az e 
pont szerinti átruházás időpontjától az új társaság az Eladó helyébe lép, mintha eredetileg is a 
jelen Szerződés szerződő fele lett volna.  
 
10.3. További engedményezés.  A Vevő hozzájárul ahhoz, hogy az Eladó, vagy a 10.1. 
pont szerint helyébe lépő társaság a jelen Szerződésből fakadó jogait engedményezze 
valamely olyan pénzintézetre, amely az Épület kivitelezésének finanszírozásában 
közreműködik. A Vevő vállalja, hogy az ilyen engedményezés esetén az Eladó kérésére 
aláírja az engedményezés megtörténtét tudomásul vevő nyilatkozatot. 
 
10.4. Változás a Vevő személyében.  A Felek megállapodnak, hogy a Vevő az Eladó 
hozzájárulásával bármikor jogosult a jelen Szerződés szerinti jogainak és kötelezettségeinek 
mint egységes egésznek más személyre történő átruházására. Az Eladó az ilyen átruházáshoz 



 - 10 -

a hozzájárulást köteles megadni abban az esetben, ha a Vevő helyébe lépő társaság vagy 
személy a Magyar Állam valamely központi költségvetési szerve, vagy a Magyar Állam 
kizárólagos tulajdonában lévő gazdasági társaság vagy közhasznú társaság és a Vevő helyébe 
lépő személy fizetési kötelezettsége állami készfizető kezességvállalással kerül biztosításra.   
 
11. Egyebek 
 
11.1. Titoktartás.  A felek a jelen Szerződést és az ezzel összefüggésben egymás 
tudomására hozott minden információt üzleti titokként, bizalmasan kötelesek kezelni, kivéve, 
ha az információ felhasználása vagy azok mások tudomására hozatala a jelen Szerződés 
teljesítéséhez szükséges. 
 
11.2. Értesítések.  Minden értesítést vagy más közlést, amely e Szerződés alapján 
szükséges, írásbeli alakban, személyes kézbesítéssel, ajánlott levél útján vagy telefaxon kell 
az alábbi címre elküldeni: 
 

(a) Duna Sétány Székház Kft. 
1096 Budapest, Haller u. 2 
telefon:  456-6200 
telefax:  456-6204 

 
(b) KULTÚR-PART INGATLAN-ÜZEMELTETŐ KFT.  

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

Bármilyen értesítést, utasítást, illetve egyéb okiratot, amelyet a fentiek szerint kézbesítettek, 
telefaxon történő megküldés esetén a kézhezvételt követő munkanapon, postai úton történő 
küldés esetén a feladást követő 3. munkanapon, személyes kézbesítés esetén pedig a 
kézbesítés keltekor megfelelően átadottnak és átvettnek kell tekinteni.  A fentiek szerint 
küldött értesítés útján bármelyik szerződő fél megváltoztathatja az értesítési címét. 
 
11.3. Irányadó jog.  A jelen Szerződésre az abban nem szabályozott kérdések tekintetében 
a Polgári Törvénykönyv rendelkezései, valamint a magyar jog vonatkozó egyéb szabályai az 
irányadóak. 
 
11.4. További biztosítékok.  A Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy aláírnak minden 
olyan további dokumentumot, és megtesznek minden olyan további tőlük ésszerűen elvárható 
szükséges intézkedést, amely a Szerződés jelen Szerződésben foglalt feltételek szerinti 
teljesülése érdekében szükséges. 
 
11.5. Módosítás.  A jelen Szerződést érintő mindennemű módosítás vagy kiegészítés csak 
akkor érvényes és kötelező erejű, ha arról a Vevő és az Eladó megfelelően aláírt okiratban 
kifejezetten rendelkezik. 
 
11.6. Példányok.  A jelen Szerződés egy vagy több példányszámban készülhet, amelyek 
mindegyike eredetinek minősül, ha eredetiben írták alá, és az ilyen példányok együttesen 
ugyanazon okiratot alkotják. 
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11.7. Részleges érvénytelenség.  A jelen Szerződés bármely törvénybe ütköző, érvénytelen 
vagy érvényesíthetetlen vagy a későbbiekben azokká váló szakasza, bekezdése vagy egyéb 
része vagy rendelkezése a Szerződés többi részétől elválasztandó, a törvénysértés, 
érvénytelenség vagy érvényesíthetetlenség mértékének megfelelően érvényét veszti, de nem 
érinti, illetve nem csorbítja a jelen Szerződés többi rendelkezését, amelyek (i) elkülönülnek a 
jelen Szerződés minden törvénybe ütköző, érvénytelen vagy érvényesíthetetlen Szakaszától, 
Bekezdésétől, illetve egyéb részétől vagy rendelkezésétől, és (ii) egyébként továbbra is teljes 
mértékben érvényben és hatályban maradnak, kivéve ha az érvénytelenség az Üzletrész 
átruházását, vagy a Vételár megfizetését tenné lehetetlenné. 
 
 
Budapest, 2001. december 19. 
 
 
KULTÚR-PART INGATLAN-ÜZEMELTETŐ KFT. 

 
 

________________________________ 
Név: Sarudi István 
Beosztás: Ügyvezető Igazgató 
 

 

  
  

DUNA SÉTÁNY SZÉKHÁZ KFT. 
 
 

________________________________ 
Név: Sokorai István 
Beosztás: Ügyvezető Igazgató 

 



3.2. sz. MELLÉKLET 
IGAZOLÁS 

 
 
Címzett: Kultúr-Part Ingatlan-Üzemeltető Korlátolt Felelősségű Társaság Ügyvezető 
Igazgatója 
 
Alulírott Duna Sétány Székház Kft., ezennel igazoljuk, hogy a Hagyományok Háza Kft. 
törzstőkéjének [•] százalékát megtestesítő [•]  Ft névértékű üzletrészt [•]-án a [•] Kft-re, mint 
Vevőre átruháztuk, amely naptól kezdődően minden a fent megjelölt üzletrész tulajdonlásából 
eredő jog és kötelezettség a Vevőt illeti, illetve terheli. 
 
Jelen értesítés teljes hatállyal és minden más okiratot pótolva bizonyítja a benne foglaltakat. 
 
 
Kelt: 
 
 
DUNA SÉTÁNY SZÉKHÁZ KFT. 
 
 
____________________ 
Név: 
Beosztás: 
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