
KÉSZFIZETŐ KEZESSÉGVÁLLALÁSI SZERZŐDÉS 
 
amely  
 
EGYRÉSZRŐL  NEMZETI FILHARMÓNIA 

INGATLANFEJLESZTÉSI KFT.  (székhelye: 1096 
Budapest, Haller u. 2.; cégjegyzékszáma: 01-09-
698948, adószáma: 12695548-2-43) mint 
jogosult (a továbbiakban "Jogosult") 

 
MÁSRÉSZRŐL  az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. 

törvény 42. § (3) bekezdése szerint a Magyar 
Állam mint kezes (képviseli a Kormány nevében 
a Kormány 1135/2001 (XII. 18.) számú 
határozata alapján eljáró pénzügyminiszter) (a 
továbbiakban: "Kezes")  

 
között jött létre (a Jogosult, a Kezes a továbbiakban együtt: a "Felek").  
 
1. A Kezes kijelenti, hogy tudomása van a Nemzeti Filharmónia Ingatlanfejlesztési Kft. 

és a Kultúr-Part Ingatlan-üzemeltető Kft., székhely: 1077 Budapest, Wesselényi u. 
20-22.; cégjegyzékszáma: 01-09-699056, adószám: 12697715-2-42; (a "Kötelezett") 
között 2001. december 19-én megkötött, és 2002. január 21-én módosított bérleti 
szerződésről (a "Bérleti Szerződés"), és ismeri az abból eredő kötelezettségek teljes 
körét. A Bérleti Szerződés egy példánya a jelen szerződés mellékletét képezi, a Kezes 
kijelenti továbbá, hogy a Bérleti Szerződés egy eredeti példánya átadásra került a 
részére. 

 
2. A Kezes az 1135/2001 (XII. 18.) számú Kormányhatározat alapján készfizető 

kezességet vállal a Kötelezett Bérleti Szerződésből eredő bérleti díj fizetési és a 
Bérleti Szerződésből eredő valamennyi egyéb fizetési kötelezettsége teljesítéséért. A 
kezességvállalás a Kötelezettet terhelő bruttó, ÁFÁ-val növelt összegű fizetési 
kötelezettségre vonatkozik. Ennek megfelelően a Kezes kijelenti, hogy ha a 
Kötelezett a Bérleti Szerződésben meghatározott bármely esedékes fizetési 
kötelezettségének a Bérleti Szerződésben meghatározottak szerint nem tesz eleget, 
úgy a Kezes maga fog helyette a Jogosult részére fizetést teljesíteni azzal, hogy a 
Kezesnek a jelen kezességvállalás alapján fennálló fizetési kötelezettsége 
összességében a 19.664.946.000 Ft, azaz tizenkilencmilliárd-
hatszázhatvannégymillió-kilencszáznegyvenhatezer forint összeget nem haladhatja 
meg. Ezen összeg keretein belül a Jogosult bármennyi alkalommal bármilyen összeg 
tekintetében jogosult igényei érvényesítésére. 

 
3. A Kezes kijelenti, hogy a jelen szerződésben vállalt fizetési kötelezettségét a 4. pont 

szerint átutalással teljesíti. 
 
4. Amennyiben a Jogosult a jelen szerződés alapján igényt kíván érvényesíteni, úgy a 

pénzügyminiszter részére fizetési értesítőt küld, mely esetben a Kezes a fizetési 
kötelezettségét legkésőbb a fizetési értesítőnek a Pénzügyminisztérium által történő 
átvétele, illetve a Pénzügyminisztérium részére történt kézbesítése napjától számított 
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15 (tizenöt) napon belül az Államháztartási Hivatal útján teljesíti átutalással a fizetési 
értesítőben meghatározott bankszámlára, illetve - ha ez jogszabályi tilalomba ütközne 
- a pénzforgalmi jogszabályok alapján az állami költségvetési számlákról történő 
teljesítésre megállapított rendelkezések szerint, vagy bármilyen más jogszerű módon. 

 
5. A teljesítés elmaradása esetén a Jogosult a bírósági végrehajtásról szóló jogszabályok 

szerint érvényesítheti a Kezessel szemben a jelen szerződésből fakadó igényeket. 
 
6. A Kezes euróban teljesít fizetést. A 2. pontban megállapított keretösszeg 

szempontjából a Kezes által ténylegesen kifizetett euró összeg forint - ellenértékét a 
Magyar Nemzeti Bank által a Kezes által teljesített fizetés napján alkalmazott 
devizaárfolyam alkalmazásával kell kiszámítani. Az így kiszámított forint-
ellenértékről a Kezes a Jogosultat írásban tájékoztatni köteles. 

 
7. A Jogosult és a Kötelezett a Bérleti Szerződést a Kezes hozzájárulása nélkül akkor 

módosíthatja, ha a módosítás a Kötelezett kötelezettségeit nem növeli és ezáltal a 
kezesség a módosítás következtében nem válik terhesebbé. Ha a módosítás folytán a 
Kötelezett pénzügyi terhei megnövekednek, úgy a Bérleti Szerződés csak a Kezes 
hozzájárulásával módosítható. Ha ennek folytán a módosítás a Kezes hozzájárulását 
igényli, úgy a Kezes a Jogosult erre vonatkozó értesítésének kézhezvételétől számított 
15 napon belül írásban nyilatkozik arról, hogy hozzájárul-e a Bérleti Szerződés 
módosításához. A hozzájárulás megtagadása esetén a készfizető kezességvállalás az 
eredeti feltételekkel marad fenn. 

8. A Kötelezett fizetési kötelezettségeinek esedékessé válása esetén, amennyiben a 
Kötelezett fizetési kötelezettségeinek részben vagy egészben nem tett eleget, a 
Jogosult a kezességet beválthatja (érvényesítheti). A Kezes tudomásul veszi, hogy 
Jogosult a Bérleti Szerződés alapján őt megillető pénzkövetelést részben vagy 
egészben átruházhatja (engedményezheti). Az engedményezéssel az új jogosultra 
szállnak át a jelen kezességből eredő jogok is. A Jogosult köteles az ilyen 
engedményezésről a Kezest írásban értesíteni, melyben megjelöli az új jogosultat. Az 
értesítés Kezes által történt kézhezvételét követően a Kezes köteles külön 
szerződésmódosítás nélkül ezen új jogosultat a jelen szerződésben félként elismerni és 
részére az itt foglalt feltételeknek megfelelően fizetést teljesíteni.  

9. A Jogosult a Kezest a beváltás várható időpontjának megjelölésével írásban, a 
beváltást (amint az a módosított 151/1996. (X.1.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdés (g) 
pontjában meghatározásra került) megelőzően legalább 15 naptári nappal tájékoztatja 
azzal, hogy részére megküldi a Kötelezett tartozásait tételesen tartalmazó kimutatást, 
valamint a Kötelezett adóigazgatási azonosításra alkalmas adatait (név, cím, 
adószám).  

Az előzőek szerinti kimutatás mellé csatolni kell a Bérleti Szerződést és annak 
esetleges módosításait, valamint be kell mutatni a Kötelezett  tartozásának 
teljesítésére szabott határidő lejártára vonatkozó adatokat. 

10. A Jogosult a 9. pont szerinti tájékoztatás megtörténte után jogosult a 4. pont szerinti 
fizetési értesítő benyújtására.   
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Amennyiben a fizetési értesítő benyújtása ellenére a kezesség beváltása részben vagy 
egészben eredménytelen marad, a Jogosult a fennálló követelése érvényesítése 
érdekében a Kezessel vagy a Kötelezettel szemben igénybe vehet minden más, a 
magyar jog vagy a Bérleti Szerződés által biztosított eszközt. 

11.  A Jogosult külön felhívás nélkül - a Pénzügyminisztériumnak a Pénzügyi Közlöny 
2001/7. számában megjelent Közleményében vagy az ezt módosító vagy felváltó 
ilyen közleményekben foglaltaknak megfelelően - köteles teljesíteni a módosított 
151/1996 (X.1) Korm. rendelet 7.§(1) bekezdése, illetve az ennek helyébe lépő 
jogszabályok szerinti adatszolgáltatási kötelezettséget. A Jogosult a jelen pont szerinti 
kötelezettségét meghatalmazott útján is teljesítheti. 

 
12.  A Kezes tudomásul veszi, hogy a jelen szerződésben rögzített kötelezettségvállalása 

alapján nem élhet azzal a kifogással, hogy a Jogosult a követelését először a 
Kötelezettől hajtsa be, illetve a Kötelezett ellen a tartozása behajtása iránt jogi eljárást 
indítson. 

13.  A Kezes tudomásul veszi, hogy fizetési kötelezettsége mindaddig az időpontig 
fennáll, amíg a Jogosultnak a Bérleti Szerződésben meghatározott követelései teljes 
mértékben kielégítést nem nyernek azzal, hogy a Kezes fizetési kötelezettsége a 2. 
pontban rögzített összeget nem haladhatja meg.  

14.  A jelen szerződésre egyebekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. 
törvény rendelkezései az irányadóak. 

 
Budapest, 2002. március 20 . 
 
 
NEMZETI FILHARMÓNIA INGATLAN-
FEJLESZTÉSI KFT. 
 
 
___________________________ 
Név: Rácz Judit 
Beosztás: ügyvezető 
 
___________________________ 
Név: Hajdu László 
Beosztás: ügyvezető 
 

MAGYAR ÁLLAM  
MINT KEZES NEVÉBEN 
 
 
___________________________ 
Varga Mihály 
a Magyar Köztársaság pénzügyminisztere 
 

Jogosult Kezes 
 
 
 

 


