
Szerződő fél (szerződést kötő másik fél) Szerződés típusa Szerződés tárgya Szerződés lejárata Szerződés időtartama Szerződés értéke (nettó) Bevétel/kiadás Adatok változásai

Országgyűlés Hivatala; UVATERV Zrt.; Vadász és 

Társa Kft. (Cedálás)

Tervezési szerződés 

átruházása*

Kossuth Lajos tér 6-8. alatt álló épület átépítésének tervezése, tervezési feladatok 

ellátása

szerződésben rögzített 

ütemezés szerint

cedált szerződéshez 

igazodóan
35.143.498-,Ft+ÁFA kiadás -----

Országgyűlés Hivatala; Market Építő Zrt. 

Fővállalkozási szerződés 

átruházása (2. számú 

módosítás) cedálás*

Budapest, V. kerület, Kossuth Lajos tér 6-8. sz. alatti ingatlanon kialakításra kerülő 

Országgyűlés új irodaháza tárgyú beruházás megvalósítása
2018.11.30

cedált szerződéshez 

igazodóan
10.670.000.000-,Ft+ÁFA; kiadás

A szerződés módosítása révén a szerződés 

értéke 13.900.000,- Ft + ÁFA összeggel nőtt, 

a szerződés tartama 2019.01.15-re módosult.

Országgyűlés Hivatala; ECO-TEC Műszaki-

Gazdasági Tanácsadó Kft.; TSPC Mérnökiroda 

Kft. 

Megbízási szerződés 

átruházása (cedálása)*

Budapest, V. kerület, Kossuth Lajos tér 6-8. alatt álló épület kivitelezési feladatok 

megvalósítása tárgyú beruházás komplex beruházás lebonyolítói és műszaki 

ellenőri feladatainak ellátása

szerződésben rögzített 

ütemezés szerint

cedált szerződéshez 

igazodóan
139.270.023-,Ft+ÁFA kiadás -----

Országgyűlés Hivatala; UVA-BER Katonai, 

Mérnöki Szolgáltató és Tanácsadó Kft.

Megbízási szerződés 

átruházása (cedálás)*

Budapest, V. kerület, Balassi Bálint utca 1-5. sz. alatti épület külső állapotának 

visszaállítása, felújítása, részleges átalakítása tárgyú beruházás műszaki ellenőri 

feladatainak ellátása

a szerződésben foglalt 

feladatok teljesítéséig, 

párhuzamban a kivitelezéssel

cedált szerződéshez 

igazodóan
34.340.000-,Ft+ÁFA kiadás -----

Országgyűlés Hivatala; Magyar Építő Zrt.
Fővállalkozási szerződés 

átruházása (cedálás)*

Budapest, V. kerület, Balassi Bálint utca 1-5. sz. alatti épület külső állapotának 

visszaállítása, felújítása, részleges átalakítására irányuló munkák megvalósítása

szerződésben rögzített 

ütemezés szerint

cedált szerződéshez 

igazodóan
2.094.271.495-,Ft+ÁFA kiadás -----

* ezen szerződések a Steindl Imre Program egyes elemei megvalósításának 

elkészítését végző állami tulajdonú nonprofit gazdasági társasság alapításáról szóló 

1788/2016. (XII. 17.) Korm. Határozat alapján és a Polgári Törvénykönyvről szóló 

2013. évi V. törvény 6:208. §-a szerint hármldalú megállapodás keretében az 

Országgyűlés Hivataláról a Steindl Imre Program Nonprofit Zrt. részére kerültek 

átruházásra. A szerződés dátuma az átruházás dátumát, a szerződés értéke a 

szerződés átruházáskori értékét mutatja.

Az egyszerű közbeszerzési eljárás értékhatárát (15 M Ft) elérő vagy azt meghaladó értékű – árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések adatai

Steindl Imre Program Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság


