
 

MÓDOSÍTÓ 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 Bartha 
Ferenc igazgatósági tag. 

 
között alulírott napon és helyen az alábbi feltételekkel: 
 
 

 
ELŐZMÉNYEK 
 
A felek 2001. június 25-én együttműködési szerződést kötöttek a Nemzeti Filharmónia 
("Nemzeti Filharmónia") befogadására alkalmas korszerű épület létesítése és üzemeltetése 
tekintetében ("Együttműködési Szerződés"), amelyet az alábbiak szerint kívánnak 
módosítani:  
 
1. Az Együttműködési Szerződés 4. pontjában körülírt bérleti szerződés és az 5. pontban 

meghatározott üzletrész adásvételi szerződés megkötésének határidejét 2001. július 
31-ről 2001. december 15-re módosítják. 

 
2. A felek az Együttműködési Szerződés 10. pontját oly módon módosítják, hogy az 

Együttműködési Szerződés 9. pontja értelmében megkívánt állami kezességvállalási 
szerződések aláírásának határidejét 2002. január 15-ig meghosszabbítják, azzal, hogy 
amennyiben a kezességvállalási szerződések ezen időpontig nem kerülnek aláírásra, 
úgy az Együttműködési Szerződést illetve az együttműködést bármelyik fél 
felmondhatja. A felmondási jogot a Duna Sétány Kft. és a TriGránit Rt. csak 
együttesen gyakorolhatja. 

 
 



 

3. A felek megállapodnak, hogy a projekt előkészítését a meghosszabbított határidő 
időtartama alatt is folytatják és ennek fedezetére az Együttműködési Megállapodás 
10.2. pontjában meghatározott költségtérítési kötelezettségvállalás összegét 
150.000.000 azaz Egyszázötvenmillió forint plusz ÁFA összeggel megnövelik.  
Ennek folytán a NKÖM kötelezettséget vállal arra, hogy amennyiben az 
Együttműködési Szerződés illetve az együttműködés a jelen szerződés a 2. pontja 
szerinti felmondás folytán szűnik meg, úgy - függetlenül a felmondó fél személyétől - 
az NKÖM megtéríti a Duna Sétány Kft., illetve a TriGránit Rt. részére mindazon 
költségeket, amelyek a Duna Sétány Kft-nél és a TriGránit Rt-nél igazoltan, az 
együttműködés tárgyát képező projekttel összefüggő beruházás előkészítése keretében 
a tervezés és egyéb szakértők, illetve tanácsadók igénybevételével összefüggésben 
harmadik személynek történő díjfizetés formájában merültek fel azzal, hogy az ilyen 
díjakat a Nemzeti Filharmónia projekt tekintetében az NKÖM összesen maximum 
350.000.000 Forint + ÁFA (háromszázötvenmillió forint + ÁFA) összeghatárig 
köteles megtéríteni. 

 
4. A felek az Együttműködési Szerződést egyéb tekintetben nem kívánják módosítani. 
 
 
Budapest, 2001. október 31. 
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