
EGYÜTTMŰKÖDÉSI SZERZŐDÉS 
 
 
amely létrejött a 

NEMZETI KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG 
MINISZTÉRIUMA, székhelye:  1077 Budapest, 
Wesselényi út 20-22., (a továbbiakban 
"NKÖM"), képviseli Rockenbauer Zoltán 
miniszter 
 

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

és a  TRIGRÁNIT FEJLESZTÉSI RT. székhely:  1062 
Budapest, Váci út 1-3., cégjegyzékszám:  
01 10 043 595, adószám:  11524410-2-41 ( a 
továbbiakban "TriGránit"), képviseli Demján 
Sándor igazgatósági tag és 
_______________________________________ 

 
között alulírott napon és helyen az alábbi feltételekkel: 

 
ELŐZMÉNYEK 
 
A felek rögzítik, hogy a Duna Sétány Kft. és a TriGránit a Duna Sétány Kft. tulajdonában álló 
Budapest, IX. ker. 38017/35. hrsz-ú ingatlanon (a "Telek") ingatlanfejlesztést kíván 
végrehajtani.  Tekintettel arra, hogy a Telek a megépítendő Nemzeti Színház közvetlen 
szomszédságában helyezkedik el, az NKÖM a fejlesztésben részt kíván venni, megfelelő 
épületet biztosítva ezáltal a Modern Művészetek Múzeumának.  Mindezekre tekintettel a 
felek kölcsönös gazdasági érdekeik előmozdítása érdekében az alábbi szerződést kötik. 
 
1. A FEJLESZTÉSI PROGRAM LEÍRÁSA 
 
1.1. A fejlesztési program célja a Modern Művészetek Múzeumának befogadására 
alkalmas korszerű múzeumi épület (az "Épület") létrehozása (a "Projekt").  Az NKÖM 2000. 
december 15-ig a múzeum építészeti tervezésének alapját képező részletes szakmai programot 
készít és ad át a szerződő partnerek részére. A szakmai program megvalósulását az NKÖM 
folyamatosan ellenőrzi. 
 
1.2. A múzeum épülete a Budapest IX. kerület 38017/35 helyrajzi számú, a beépítési 
terven 10-es megjelölésű telken kerül elhelyezésre. Az Épület számára kijelölt területet jelen 
szerződés 1. sz. mellékleteként csatolt vázrajz tartalmazza. A felek az Épület tekintetében 
végrehajtandó beruházás befejezésének tervezett időpontjaként 2002. november 30. napját 
jelölik meg, azzal, hogy a TriGránit Rt. és a Duna Sétány Székház Kft. vállalja, hogy minden 
tőle telhetőt megtesz annak érdekében, hogy a beruházás a végleges projekt dokumentáció, 
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azaz a 4. pontban körülírt bérleti szerződés és az 5. pontban körülírt üzletrész átruházási 
szerződés hatálybalépését követő 20 hónapon belül befejeződjön. 
 
1.3.  A Duna Sétány Kft./TriGránit 2001 február 28-ig elkészíti a Projekt üzleti tervét. A 
felek rögzítik, hogy az üzleti tervet legkésőbb 2001 március 31-ig elfogadják.  
 
1.4. Az üzleti tervben kerül megállapításra a beruházás teljes költsége, a 4.2.f) pont 
szerinti bérleti díj összege valamint az 5.1. pontban meghatározott üzletrész vételára.   
 
1.5. A felek rögzítik, hogy az üzleti tervben meghatározott beruházási költség részét fogják 
képezni a Duna Sétány Kft.-nél/TriGránitnál felmerülő mindazon költségek is, amelyek az 
Épülettel összefüggő beruházás érdekében merültek fel. 
 
2. TÁRSASÁGI STRUKTÚRA 
 
2.1. A felek megállapodnak, hogy korlátolt felelősségű társaság formájában jogi 
személyiségű gazdasági társaságot alapítanak (a "Projekt Társaság") annak érdekében, hogy 
az a jelen szerződés tárgyát képező ingatlanfejlesztést végrehajtsa.  A Projekt Társaság  
alaptőkéje alapításkor 10.000.000 forint lesz, amelyből 100.000 Ft. névértékű törzsbetétet az 
NKÖM, míg 9.900.000 névértékű törzsbetétet a Duna Sétány Kft./TriGránit.Rt. bocsát 
rendelkezésre. A Projekt Társaság által megvalósítandó beruházáshoz szükséges saját forrást 
tõkeemelések formájában a Duna Sétány Székház Kft./TriGránit Rt. bocsátja rendelkezésre. 

2.2. A Projekt Társaság vezető tisztségviselőjét a Duna Sétány Kft./TriGránit jelöli ki, az 
NKÖM egy tagot delegálhat a három tagú felügyelő bizottságba, a másik két tagot a Duna 
Sétány Székház Kft./TriGránit jelöli ki.  A Projekt Társaság vezető tisztségviselőjévé nem 
jelölhető ki olyan személy, akinek személye ellen az NKÖM kifogást támaszt. 

2.3. A Projekt Társaság társasági szerződésében rögzítésre kerül, hogy az alábbi ügyekben 
a tagok egyhangúan meghozott határozatára van szükség: 

(a)  a Projekt Társaság költségvetésének, illetve üzleti tervének elfogadása; 

(b)  az Épület engedélyezési tervdokumentációjának elfogadása; 

(c)  a Projekt Társaság által történő hitelfelvétel; 

(d)  az 5. pont szerint átruházandó üzletrész megterhelése; 

(e)  az ügyvezető megválasztása és visszahívása. 
 
2.4. A Felek megállapodnak, hogy a Projekt Társaság az Épülettel összefüggő beruházás 
megvalósítása, az Épület bérbeadása és az ezekhez kapcsolódó egyéb tevékenységek mellett 
semmilyen más üzletszerű gazdasági tevékenységet nem folytathat. 
 
2.5. Az NKÖM az üzleti terv elkészítésével párhuzamosan előkészíti a létesítményt 
üzemeltető társaság ("Üzemeltető Társaság") megalapítását.  A Projekt Társaság és az 
Üzemeltető Társaság alapító okirata/társasági szerződése aláírásának és e társaságok alapítási 
okiratai Cégbíróságra történő beadásának határideje az üzleti terv elfogadását követő 15. nap. 
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3. FÖLDHASZNÁLATI SZERZŐDÉS 
 
3.1. A Projekt Társaság és a Duna Sétány Kft. az építési engedély iránti kérelem beadásáig 
földhasználati szerződést köt, amelynek keretében a Duna Sétány Kft. a tulajdonában lévő 
Teleknek az 1.sz. mellékletben feltüntetett része tekintetében földhasználati jogot biztosít a 
Projekt Társaság részére annak érdekében, hogy a Projekt Társaság a Modern Művészetek 
Múzeumának otthont adó Épületet megépíttesse. A Duna Sétány Székház Kft. a 
földhasználati szerződésben és azon kívül is minden olyan jognyilatkozatot megad, amely 
ahhoz szükséges, hogy a Projekt Társaság az Épületet saját tulajdonként meg tudja építtetni. 
 
3.2. A Projekt Társaság által építtetendő Épület a Projekt Társaság kizárólagos tulajdonába 
kerül. A Projekt Társaságot, illetve az Épület ingatlan nyilvántartásba történő bejegyzését 
követően az épület mindenkori tulajdonosát a földhasználati jog az Épület fennállásának 
időtartamára illeti meg. 
 
3.3. A földhasználati jog ellenértékeként a Projekt Társaság a Duna Sétány Kft. számára 
földhasználati díjat fizet, amelynek mértéke a Projekt üzleti tervében kerül megállapításra. 
 
4. BÉRLETI SZERZŐDÉS 
 
4.1. A Projekt Társaság saját beruházásban részben vagy egészben külső forrásból történő 
finanszírozással felépítteti a Modern Művészetek Múzeumának otthont adó épületet. 
 
4.2. A felek megállapodnak, hogy 2001. április 30-ig a Projekt Társaság mint bérbeadó és 
az Üzemeltető Társaság mint bérlő bérleti szerződést kötnek, amelyben rögzítésre kerülnek az 
alábbiak: 
 

(a) a bérlet tárgyát képező Épület részletes paramétereinek leírása és a beruházás 
költségkerete; 

 
(b) a bérbeadó kötelezettségvállalása arra, hogy a megadott paraméterek mellett, a 

rögzített költség keretein belül az Épületet kulcsrakész állapotúra építteti; 

(c) a bérlet kezdőnapja, valamint a bérleti díj fizetésének kezdő időpontja, amely 
az Épület birtokba vételének napja; 

 
(d) a bérlet időtartama, ami a felek szándéka szerint 10 év; 

 
(e) a bérleti díj mértéke az üzleti tervben rögzítettek szerint; 

 
(f) a bérlő díjfizetési kötelezettsége kormányhatározat alapján a pénzügyminiszter 

által kiadandó állami kezességvállalásával kerül biztosításra. 
 

(g) a bérbeadó kötelezettségvállalása, hogy a bérleti díjat adósságszolgálati 
kötelezettsége mértékéig az őt terhelő adósságszolgálat teljesítésére fordítja. 
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5. ÜZLETRÉSZ ÁTRUHÁZÁSI SZERZŐDÉS 
 
5.1. A felek megállapodnak, hogy az NKÖM és a Projekt Társaság tagjai 2001. április 30-
ig adásvételi szerződést kötnek, amely alapján az NKÖM megszerzi a Projekt Társaságban 
fennálló üzletrész 100%-át. 
 
5.2. A vételár a projekt üzleti tervében kerül megállapításra.  Az NKÖM a vételárat 10 év 
alatt egyenlő részletekben fizeti meg, az első részlet kifizetésének időpontja az Épület  
birtokba vételének napja. 
 
5.3. A vevő vételár fizetési kötelezettsége biztosítékául kormányhatározat alapján a 
Pénzügyminisztérium által kiadandó állami kezességvállalás szolgál. 
 
5.4. A tagsági jog az utolsó vételár részlet kifizetésével száll át azNKÖM-re. 
 
6. FINANSZÍROZÁSI BIZTOSÍTÉK 
 
6.1. A felek megállapodnak, hogy a Projekt Társaság által külső forrásból történő 
finanszírozás igénybevétele esetén, annak biztosítékaként, a Projekt Társaság az alábbi 
fedezetet nyújtja: 
 

(a) jelzálogfedezetet nyújt az Épületre,  

(b) vagyont terhelő zálogjogot biztosít a Projekt Társaság egyéb vagyonára, 
 

(c) zálogjogot biztosít az 5. pont alapján átruházandó üzletrészre, 

(d) engedményezi az őt megillető bérleti díjat. 
 
 
7. FEJLESZTÉSI SZOLGÁLTATÁSOK 
 
7.1. A felek megállapodnak, hogy a Duna Sétány Kft./TriGránit és a Projekt Társaság 
egymással szolgáltatási szerződést kötnek, amely alapján a Duna Sétány Kft./TriGránit a 
beruházás teljes időtartama alatt ingatlanfejlesztéshez kapcsolódó szolgáltatásokat nyújt a 
Projekt Társaságnak. A szolgáltatások kiterjednek a Projekt előkészítésére, koordinálására, 
felügyeletére  és a hitelszervezési feladatok ellátására. 
 
7.2. Projekt Társaság továbbá a beruházás időtartama alatt a Duna Sétány Kft./TriGránit 
által nyújtott beruházás szervezési szolgáltatások ellenértékeként beruházás bonyolítói díjat 
fizet a Duna Sétány Kft-nek/TriGránitnak. 
 
7.3. Az ingatlanfejlesztési díj, a beruházás bonyolítási díj, valamint a Projekt Társaság 
Duna Sétány Kft./TriGránit Rt. által történő működtetésével felmerülő, beruházási költségnek 
nem minősülő költségek együttesen nem haladhatják meg a beruházási költség 3 %-át, mely 
tételeket részletesen a Projekt üzleti terve (1.4. pont) határoz meg. 
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8. FELTÉTELEK 
 
8.1. A bérleti szerződés és az üzletrész átruházási szerződés az alábbi feltételek teljesülése 
esetén lép hatályba: 
 

(a) az NKÖM megkapja a szükséges engedélyeket, beleértve a 
pénzügyminisztériumi jóváhagyást is a Projekt Társaság és az Üzemeltető 
Társaság létrehozására, valamint a Projekt Társaságban történő 
tulajdonszerzésre; 

(b) a Pénzügyminisztérium - Kormányhatározat alapján- kiadja az állami 
kezességvállalást az Üzemeltető Társaság által a Projekt Társaságnak fizetendő 
bérleti díj, valamint az NKÖM által a megvásárolni kívánt üzletrész 
tulajdonosának fizetendő vételár összegére. 

 
9. ELÁLLÁS 
 
9.1. A felek megállapodnak, hogy amennyiben a projekt üzleti terve 2001 március 31-ig 
nem kerül valamennyi fél által elfogadásra, illetve ha ezen időpontig az NKÖM nem kapja 
meg a 8.a) pont szerint szükséges engedélyeket, továbbá ha 2001 április 30.-ig nem kerül 
aláírásra a bérleti szerződés és az üzletrész átruházási szerződés, valamint ha 8.b) pont 
szerinti kezességvállalások 2001 május 31-ig nem kerülnek kiadásra, úgy a jelen szerződéstől 
bármelyik fél elállhat, azzal, hogy az elállási jogot  Duna Sétány Kft. és a TriGránit Rt. csak 
együttesen gyakorolhatja. 
 
9.2. Az NKÖM kötelezettséget vállal arra, hogy amennyiben a jelen szerződés a 9.1 pont 
szerinti elállás folytán szűnik meg, úgy -függetlenül az elálló fél személyétől- a Duna Sétány 
Kft., illetve a TriGránit Rt. részére megtéríti mindazon költségek 50 %-át, amelyek a Duna 
Sétány Kft-nél és a TriGránit Rt-nél igazoltan, az Épülettel összefüggő beruházás előkészítése 
keretében a tervezés és az azzal összefüggő szakértői tevékenység következtében harmadik 
személynek történő díjfizetés formájában merültek fel azzal, hogy az ilyen díjak összege 
maximum 50 millió forint lehet. 
 
10. EGYEBEK 
 
10.1. 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. 
 
10.2. Minden értesítést vagy más közlést, amely e szerződés alapján szükséges, írásbeli 
alakban, személyes kézbesítéssel, vagy telefaxon kell az alábbi címre elküldeni: 
 

(a) Duna Sétány Székház Kft. 
1062 Budapest, Váci út 3. 
telefon:  456-6200 
telefax:  456-6204 
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(b) TriGránit Fejlesztési Rt. 
1062 Budapest, Váci út 1-3. 
telefon: 374-5600 
telefax:   374-5601 
 

(c) Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma 
1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22. 
telefon:  484-7129 
telefax:  484-7148 

 
10.3. A jelen szerződés előkészítésével, megkötésével kapcsolatos díjak és költségek azt a 
felet terhelik, amelyiknél az adott költség felmerül. 
 
10.4. A jelen szerződésre az abban nem szabályozott kérdések tekintetében a Polgári 
Törvénykönyv rendelkezései, valamint a magyar jog vonatkozó egyéb szabályai az 
irányadóak. 
 
10.5. A felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy aláírnak minden olyan további 
dokumentumot, és megtesznek minden olyan további tőlük ésszerűen elvárható szükséges 
intézkedést, amely a jelen szerződés teljesülése érdekében szükséges. 
 
Budapest, 2000. október 31. 
 
 
 

NEMZETI KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG 
MINISZTÉRIUMA 
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