
MEGÁLLAPODÁS 
 
amely létrejött a NEMZETI KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG MINISZTÉRIUMA, 

(székhelye: 1077 Budapest, Wesselényi út 20-22.,) 
(a továbbiakban "NKÖM"), 

 
valamint a DUNA SÉTÁNY SZÉKHÁZ INGATLANFEJLESZTŐ ÉS 

HASZNOSÍTÓ KFT., (székhelye: 1096 Budapest, Haller u. 
2., cégjegyzékszám:  01 09 671 883,) (a továbbiakban 
"Duna Sétány Kft."), 

 
 
valamint a DUNA MÚZEUM INGATLANFEJLESZTŐ KFT., (székhelye: 

1096 Budapest, Haller u. 2.; cégjegyzékszáma: 01-09-
698949) (a továbbiakban "Duna Múzeum Kft.") 

 
valamint a HAGYOMÁNYOK HÁZA INGATLANFEJLESZTŐ KFT.  

(székhelye: 1096 Budapest, Haller u. 2.; cégjegyzékszáma: 
01-09-698946) (a továbbiakban "Hagyományok Háza 
Kft.") 

 
valamint a NEMZETI FILHARMÓNIA INGATLANFEJLESZTÉSI KFT.  

(székhelye: 1096 Budapest, Haller u. 2.; cégjegyzékszáma: 
01-09-698948) (a továbbiakban "Nemzeti Filharmónia 
Kft.") 

 
(a Duna Múzeum Kft., Hagyományok Háza Kft. és a 
Nemzeti Filharmónia Kft. együttesen: a "Projekt 
Társaságok") 

 
valamint a KULTÚR-PART INGATLAN-ÜZEMELTETŐ KFT. (székhelye:  

1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22.; cégjegyzékszáma: 
01-09-699056), (a továbbiakban "Kultúr-Part Kft.") 

 
(a továbbiakban "Felek" vagy valamelyik "Fél") között 
alulírott napon és helyen az alábbi feltételekkel: 

 
1. A Felek rögzítik, hogy valamennyien érdekeltek a Millenniumi Városközpont keretében a 

Budapest, IX. kerület 38017/35 hrsz.-ú telken felépítendő Kulturális Tömb elnevezésű 
épületegyüttes megépítésére és üzeméltetésére irányuló beruházási program (a "Projekt") 
megvalósításában. A Projekt tekintetében az NKÖM által kezdeményezett szakmai 
program módosítást a Felek elfogadták, azok a terveken átvezetésre kerültek és a 
beruházás ennek megfelelően folyik. A Felek egyetértenek abban, hogy a fentiekre 
tekintettel a Projekt optimális feltételekkel történő megvalósítása a kialakított struktúra 
változtatását kívánja meg az alábbi főbb szempontok figyelembevételével.  

 
(a) A Kulturális Tömb épületegyüttes műszaki átadás-átvételi eljárását és a 

létesítmények próbaüzemét, valamint használatba vételét a Felek az alábbiak 
szerint határozzák meg: 

 
A műszaki átadás-átvétel kezdő időpontja: 2004. szeptember 15. 
A műszaki átadás-átvétel tervezett befejezési időpontja: 2004. október 15. 
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(i) A Kulturális Tömb használatbavételi engedélye iránti eljárást az átadás-
átvételi eljárások lefolytatásával párhuzamosan kell megindítani, és a 
jogerős használatbavételi engedélynek legkésőbb 2004 12. 31-ig 
rendelkezésre kell állnia.  

 
(ii) Az egyes létesítmények próbaüzeme a használatbavételi engedély 

jogerőre emelkedését követően kezdődik meg. Az elhelyezésre kerülő 
intézmények a próbaüzem időtartama alatt megkezdik a beköltözést, s az 
üzemelésre történő felkészülést. 

 
(iii) A Kulturális Tömb a nagyközönség részére a 2005. március 15-én 

tartandó ünnepélyes megnyitót követően kerül megnyitásra. 
 

(iv) A külső munkálatok legkésőbb 2004. 12. 31-ig kerülnek befejezésre. 
 

(v) Egyes, a rendeltetésszerű használatot nem akadályozó további munkák 
(nevezetesen az orgona beépítése, az árvízvédelmi és egyéb közterületi 
munkálatok) a megnyitást követően készülnek el a Projekt Társaságok 
taggyűlése által jóváhagyott feltételekkel és határidővel. 

 
(b) A fentiekre tekintettel a Kultúr-Part Kft. bérleti díj fizetési kötelezettsége a 

jelenleg hatályos rendelkezésekhez képest átütemezésre kerül oly módon, hogy 
2004-ben bérleti díj fizetés nem történik, az első díjfizetési időszak 2005. január 
1. napján kezdődik. A Kultúr-Part Kft. 2004-ben bérleti díjat akkor sem köteles 
fizetni, ha a használatbavételi engedély már 2004-ben rendelkezésre áll. 

 
(c) Az üzletrész adásvételi szerződések szerinti vételár első részlete tekintetében a 

fizetési kötelezettség esedékessége elválik a használatbavételi engedélyek 
kiadásától. Az üzletrész adásvételi szerződésekbe továbbá vevőként – a szükséges 
kormányjóváhagyást követően – a NKÖM lép be. A Felek jelen megállapodása 
alapján az első vételárrészlet 2005. január 15-én lesz esedékes mindhárom Projekt 
Társaság tekintetében. A vételár tőkeösszege 2004. május 15. és 2005. január 15. 
között évi 8% kamattal kamatozik, amely kamat tőkésítésre kerül, és a 
vételárrészletek az ily módon tőkésített kamattal megnövelt tőkeösszeg alapul 
vételével kerülnek kiszámításra. 

 

A vételár megfizetésével összefüggő egyéb, itt nem érintett kérdésekben a jelenleg 
hatályos szerződések rendelkezéseit kell alkalmazni.  

 
(d) A Duna Parkoló Kft. által megvalósított parkoló projektet szorosabban kell a 

projektbe integrálni, pl. oly módon, hogy a Duna Parkoló Kft. üzletrészei a 
Projekt társaságok, vagy a NKÖM tulajdonába kerülnek. A Felek e célból további 
egyeztetéseket folytatnak. 

 
(e) A Felek rögzítik, hogy a Projekt Maximális Fejlesztési Keretösszege és a 2000. 

évi CXXXIII. törvény által 52 milliárd forintban meghatározott állami 
kezességvállalási keretösszeg valamennyi fenti változás végrehajtása esetén sem 
léphető túl.  
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A fenti alapvető célkitűzések megvalósítása érdekében a Felek szorosan együtt kívánnak 
működni az alábbiakban meghatározottak szerint.  
 

(i) A 2-9. pontokban meghatározott szerződésmódosításokat oly módon kell 
előkészíteni, hogy a Projekt társaságok a módosítási javaslatokat a 
NKÖM Meghatalmazottjával egyeztetve készítik elő, s a közös javaslatot 
terjesztik a többi fél, illetőleg a külső szervek elé. E szerződés eltérő 
rendelkezése hiányában a Felek valamennyi szerződésmódosítást, illetőleg 
az új szerződéseket egyidőben hagyják jóvá és írják alá, s ezt követően 
terjesztik elő a jelzett jóváhagyásokra.  

 
(ii) Ennek megfelelően a Duna Sétány Kft., a Projekt Társaságok és a NKÖM 

Meghatalmazottja 2004. 03. 01-ig folytatják le a szükséges 
egyeztetéseket, ezt követően a tervezetek hitelezői és egyéb szükséges 
külső szervekkel történő előzetes egyeztetése 2004. 04. 01.-ig történik 
meg, melyet követően kerülhet sor egyeztetett időpontban a 
szerződésmódosítások és szerződések együttes aláírására.  

 
(iii) A szerződésmódosítások hatályba lépésének feltétele a kezes PM 

jóváhagyásán túl a szükséges kormányhatározatok módosítása, kiadása, 
illetőleg a Kormány jóváhagyása is. 

 
2. A Projekt Társaságok vállalják, hogy 2004. február 24. napjáig a parkoló létesítmény 

integrálásához szükséges jogi dokumentáció tervezetét kidolgozzák és átadják a NKÖM 
Meghatalmazottjának, s a két fél egyetértését követően a többi féllel egyeztetik és 
aláírásra előkészítik. Egyszersmind az aláírás napjára – szükség esetén - előkészítik a 
Projekt Társaságok felügyelő bizottságainak és taggyűléseinek a Duna Parkoló Kft. 
megvételére vonatkozó jóváhagyását.  

 
3. A Projekt Társaságok és a Kultúr-Part Kft. között 2001. december 19-én bérleti 

szerződések jöttek létre (a "Bérleti Szerződések"). A Bérleti Szerződéseknek 1. pontban 
vázoltak, s az egyéb körülmények változása folytán szükséges módosítása érdekében a 
Projekt Társaságok vállalják, hogy 2004. február 24. napjáig a Bérleti Szerződések 
módosításának tervezeteit kidolgozzák, és azt ezen időpontig a Kultúr-Part Kft., s a 
NKÖM Meghatalmazottja részére megküldik. A Felek vállalják, hogy jóhiszemű 
tárgyalásokat folytatnak azzal a céllal, hogy a Bérleti Szerződések módosítása legkésőbb 
2004. március 16-án aláírásra kerüljön. 

 
4. A Kultúr-Part Kft. 2001. december 19.-én üzletrész adásvételi szerződéseket 

(az "Üzletrész Adásvételi Szerződések") kötött a Duna Sétány Kft.-vel a Projekt 
Társaságok Duna Sétány Kft. tulajdonában lévő üzletrészei megvásárlása tekintetében. A 
Duna Sétány Kft. vállalja, hogy az 1. pontban körülírt szempontokra figyelemmel 2004. 
február 24. napjáig az Üzletrész Adásvételi Szerződések módosításának tervezeteit 
kidolgozza a NKÖM Meghatalmazottjával egyeztetve, és azt ezen időpontig az NKÖM 
részére megküldi. A Felek vállalják, hogy jóhiszemű tárgyalásokat folytatnak azzal a 
céllal, hogy az Üzletrész Adásvételi Szerződések módosítása legkésőbb 2004. március 
16-án aláírásra kerüljön. 

 
5. A Felek egyetértenek abban, hogy a műszaki átadás átvételi határidők tekintetében – az 

erre vonatkozó taggyűlési határozatok meghozatalát követően – a Projekt Társaságok 
haladéktalanul intézkedjenek a generál-kivitelezési szerződésnek az 1. pontban foglaltakat 
tükröző módosítása iránt. A módosításban azt is rögzíteni kell, hogy az orgona beépítése a 
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hangversenyterembe a műszaki átadás-átvétel lezárásáig nem fog teljes körűen 
megvalósulni, azt pótolni a hiánypótlási eljárás körében kell. Az átadás-átvétel 
lezárásakor a generál kivitelezővel a szerződés szerint teljes körűen el kell számolni, 
ugyanakkor a generál kivitelező megfelelő, a Projekt Társaságok taggyűlése által 
elfogadott mértékű biztosítékot (jóteljesítési bankgaranciát) kell, hogy nyújtson a még 
hátralékos feladatok elvégzésének biztosítására.  

 
6. A Felek rögzítik, hogy a 2002. március 20-án megkötött Szindikátusi Szerződés 

módosítása is szükségessé válik a projekt struktúrájában tervezett fenti változtatásokra 
tekintettel. A Duna Sétány Kft. vállalja, hogy a Szindikátusi Szerződés módosításának 
tervezetét 2004. február 24. napjáig elkészíti a NKÖM Meghatalmazottjával egyeztetve. 
Ezt követően a Felek jóhiszemű tárgyalásokat folytatnak a módosítás tárgyában azzal a 
céllal, hogy a módosítás 2004. április 1-én aláírásra kerüljön. Tekintettel arra, hogy a 
Szindikátusi Szerződésben a Hitelezők is szerződő félként szerepelnek, a Felek a 
Szindikátusi Szerződés módosítás érdekében a Hitelezőket folyamatosan bevonják a 
tárgyalásokba. 

 
7. A beruházás finanszírozása tekintetében az OTP Bank Rt. és az MKB Rt. (a "Hitelezők") 

hitelszerződést kötöttek a Projekt Társaságokkal összesen 93.361.200 euró összegre (a 
"Hitelszerződések"), amely Hitelszerződések szerinti adósságszolgálat alapvető fedezetét 
a Kultúr-Part Kft. által a Projekt Társaságoknak fizetendő bérleti díj jelenti. A Felek 
rögzítik, hogy a jelenleg hatályos szerződéses rendelkezések értelmében a Bérleti 
Szerződések, az Üzletrész Adásvételi Szerződések és a generálkivitelezői szerződés 
módosításához a Hitelezők jóváhagyása is szükséges, erre tekintettel a Hitelezők 
jóváhagyása e szerződésmódosítások hatályba lépési feltétele lesz.  A Felek 
megállapodnak, hogy a Hitelezői jóváhagyás beszerzése érdekében a fenti szerződések 
tervezeteit folyamatosan egyeztetik a Hitelezőkkel azzal a céllal, hogy a Hitelezői 
jóváhagyás az aláírást követően mihamarabb rendelkezésre álljon.  

 
8. A Bérleti Szerződések és a generálkivitelezői szerződés módosítása megkívánja a 

Hitelszerződések módosítását is. A Hitelszerződések módosítását a Hitelezőkkel és a 
NKÖM Meghatalmazottjával egyeztetve a Projekt Társaságok kidolgozzák és azt a 
Projekt Társaságok taggyűlése elé terjesztik legkésőbb 2004. március 16-án. A Felek 
minden észszerű erőfeszítést megtesznek annak érdekében, hogy a Hitelszerződés 
módosítások 2004. április 1-én vagy ahhoz közeli időpontban aláírásra kerülhessenek. 

 
9. A Bérleti Szerződések módosításához a Magyar Állam nevében eljáró Pénzügyminiszter 

mint kezes jóváhagyása is szükséges. Erre tekintettel a kezes jóváhagyása a Bérleti 
Szerződés módosítások hatályba lépésének feltétele lesz. A Felek megállapodnak, hogy a 
módosítás aláírását követően azt jóváhagyás végett haladéktalanul megküldik a kezesnek 
jóváhagyás céljából és a kezest lehetőség szerint már a tervezetek készítésének fázisában 
is bevonják a tárgyalásokba. 

 
10. Annak érdekében, hogy a NKÖM a Projektben történő részvételre a jelen szerződéssel 

előirányzott változtatások esetén is megfelelő felhatalmazással rendelkezzen, az alábbi 
kormányzati döntés meghozatalára lesz szükség: az államháztartásról szóló 1992. évi 
XXXVIII. tv. (az "Áht"). 95/A. § értelmében az NKÖM Projekt Társaságokban – és ilyen 
döntés esetén a Duna Parkoló Kft-ben – történő tulajdonszerzése a Kormány jóváhagyását 
igényli,  

 
Erre tekintettel az NKÖM vállalja, hogy a szükséges Kormány előterjesztés tervezetét 
2004. március 1. napjáig elkészíti, és a szükséges egyeztetések lebonyolítását követően 
minden ésszerű erőfeszítést megtesz annak érdekében, hogy az előterjesztés legkésőbb 
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2004. március 30-ig a Kormány által megtárgyalásra kerüljön. Tekintettel arra, hogy a 
Kormány jóváhagyásának elmaradása valamennyi projektszerződésre kihat, ezért a 
Kormány jóváhagyása mind a Bérleti, mind az Üzletrész Adásvételi, mind a Szindikátusi 
Szerződés tekintetében kötendő módosító szerződés hatályba lépésének feltétele lesz. 

 
11. A jelen szerződésre az abban nem szabályozott kérdések tekintetében a Polgári 

Törvénykönyv rendelkezései, valamint a magyar jog vonatkozó egyéb szabályai az 
irányadóak. 
 
A Felek jelen szerződést, mint akaratukkal mindenben egyezőt, cégszerű aláírásukkal 
látták el. 

 
Budapest, 2004. február 18.  

 
NEMZETI KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG 
MINISZTÉRIUMA 
 
______________________________ 
Képviseli: dr. Hiller István 
Miniszter 
 
 

DUNA SÉTÁNY SZÉKHÁZ INGATLAN-
FEJLESZTŐ ÉS HASZNOSÍTÓ KFT. 
 
______________________________ 
Képviseli: Sokorai István 
ügyvezető 
 

DUNA MÚZEUM INGATLANFEJLESZTŐ KFT. 
 
 
______________________________ 
Képviseli: Rácz Judit 
Ügyvezető 
 
 

HAGYOMÁNYOK HÁZA INGATLANFEJLESZTŐ 
KFT. 
 
______________________________ 
Képviseli: Hajdu László 
ügyvezető 
 

NEMZETI FILHARMÓNIA 
INGATLANFEJLESZTÉSI KFT. 
 
______________________________ 
Képviseli: Rácz Judit 
ügyvezető 
 
______________________________ 
Képviseli: Hajdu László 
ügyvezető 

KULTÚR-PART INGATLAN-ÜZEMELTETŐ KFT. 
 
 
______________________________ 
Képviseli: Kiss Imre 
vezérigazgató 
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