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

ARCHI-KON Kft. Tervezési szerződés

Budapest, V. kerület, Alkotmány utca 2. és a Budapest, V. kerület, Kossuth Lajos tér 12. szám 

alatti épület és a Budapest, V. kerület, Kossuth Lajos tér 11. szám alatti épület rekonstrukciója 

tárgyú beruházásokkal összefüggő tervezői és kapcsolódó egyéb szolgáltatások végzése, 

dokumentációk készítése

Az épületek műszaki 

átadás-átvételétől 

számított 60 hónap

2019.10.16.-Az épületek műszaki 

átadás-átvételétől számított 60 

hónap

1.693.000.000,- Ft + ÁFA (Pótmunka-kerettel 

együtt: 1.777.650.000,- Ft + ÁFA)
kiadás -----

ATROX-MÉRNÖK Kft. Megbízási szerződés
Vécsey utca 4. és a Vértanúk tere beruházások vonatkozásában beruházáslebonyolítói és 

műszaki ellenőri feladatok ellátása
2022.01.30 2018.12.20.-2022.01.30 65.680.200,- Ft + ÁFA kiadás -----

ATROX-MÉRNÖK Kft. Vállalkozási szerződés

Agrárminisztérium Beruházással kapcsolatos tervellenőri Feladatok ellátása, a tervellenőri 

dokumentáció, valamint a tervellenőri tevékenység keretében elkészítendő tervellenőri 

nyilatkozatok elkészítése

a műszaki átadás-

átvételt követő 1 (egy) 

éves utófelülvizsgálati 

eljárás hiánytalan és 

sikeres lezárását 

követő 30 (harminc) 

napig

2020.07.16. - a műszaki átadás-

átvételt követő 1 (egy) éves 

utófelülvizsgálati eljárás 

hiánytalan és sikeres lezárását 

követő 30 (harminc) napig

69.295.000,- Ft + ÁFA kiadás -----

(BIMsolution Építészeti és Tanácsadó Bt.)                   

ZED Építész Stúdió Kft.
Tervezési szerződés

Kossuth tér 9. és Vértanuk tere 1. sz. épületeinek homlokzati és tetőrekonstrukciójának 

előkészítése érdekében a szükséges építészettörténeti kutatások elvégzése az épületek műszaki 

állapotának a vizsgálata, a felújításhoz szükséges tervek elkészítése, engedélyek beszerzése

2021.10.31

(2017.06.30.-2018.12.31.)  

(2017.06.30.-2020.03.31.)  

(2017.06.30.-2021.03.31.)  

2017.06.30.-2021.10.31.     

18.300.000,Ft+ÁFA kiadás

A szerződés 1. számú módosítása révén a szerződés 

időtartama 2020.03.31. napjáig meghosszabbításra 

került. A szerződő partner cégneve és cégformája 

megváltozott, amely a 2. számú módosítással került 

rögzítésre. A 3. számú módosítással a szerződés 

2021.03.31. napjáig meghosszabbításra került. A 4. 

számú módosítással a szerződés 2021.10.31. napjáig 

meghosszabbításra került

ERSTE BANK Hungary Zrt. Bérleti szerződés Iroda bérlet 2029.04.01 2019.03.29.-2029.04.01
3.501.084,-Ft+Áfa/hó (4443 Ft + ÁFA/m2/hó) +

181.240,- Ft+Áfa/hó
kiadás

A bérleti szerződés 1. számú módosítása révén a bérleti 

díj 2020. július 1. és 2020. szeptember 30. napja között 

csökkentett összegű: 3110 Ft + ÁFA/m2/hó

FŐMTERV Mérnöki Tervező Zrt. Tervezési szerződés
Budapest V. kerület, Vértanúk tere gyalogos prioritású átalakításával kapcsolatos tervezési 

feladatok ellátása
2023.12.31 2018.10.15.-2023.12.31 85.210.000,- Ft+ ÁFA kiadás

A szerződés teljesítésre került, a jótállási időszak 

2023.12.10-ig tart. Az 1. számú módosítás révén a 

szerződés 2021. augusztus 2. napján átruházásra került a 

Steindl Imre Program Nonprofit Zrt-ről az Országgyűlés 

Hivatalára. Megszűnt

KASIB Mérnöki Manager Iroda Kft. Megbízási szerződés

Budapest, V. kerület, Alkotmány utca 2. és Kossuth Lajos tér 12. szám alatti épület, továbbá 

Budapest, V. kerület, Kossuth Lajos tér 11. szám alatti épület rekonstrukciójával, valamint 

Budapest, V. kerület, Alkotmány utca alatti mélygarázs megvalósításával kapcsolatos beruházás 

komplex beruházás-lebonyolítói és műszaki ellenőri feladatainak ellátása

2023.05.15
(2018.03.23.-2021.12.31)           

2018.03.23.-2023.05.15

(1.180.000.000,- Ft+ÁFA)                  

1.207.890.090,- Ft + ÁFA
kiadás

Az 1. számú módosítás révén az Alkotmány alatti 

mélygarázzsal kapcsolatos feladatokat felváltották a 

Nemzeti Összetartozás Emlékhelyével és a Kossuth Lajos 

tér 11. szám alá építendő mélygarázzsal kapcsolatos 

feladatok. A 2. számú módosítás révén a szerződés 

értéke 1.207.890.090,- Ft + ÁFA összegre emelkedett, 

időtartama 2023. május 15. napjáig lett 

meghosszabbítva. 

KÉSZ Építő Zrt. Fővállalkozási szerződés 

A Budapest V. kerület, 24834/1 helyrajzi számú Vértanúk tere gyalogos-prioritású átalakításával 

összefüggő kivitelezési feladatok ellátása, kivitelezési munkáinak elvégzése, teljes körű, 

használatbavételre alkalmas megvalósítása

2019.11.30
(2019.02.25. - 2019.09.15)           

2019.02.25. - 2019.11.30

1.676.140.562,- Ft+ÁFA (tartalékkerettel: 

1.759.947.590,-Ft+ÁFA)
kiadás

A szerződés 2. számú módosítása révén a szerződés 

tartama 2019.11.30-ra módosult. A szerződés 

teljesítésre került, a jótállási időszak 2024.11.30-ig tart. 

A 3. számú módosítás révén a szerződés 2021. augusztus 

2. napján átruházásra került a Steindl Imre Program 

Nonprofit Zrt-ről az Országgyűlés Hivatalára. Megszűnt

Market Építő Zrt. Fővállalkozási szerződés

Budapest V. kerület, Alkotmány utca Kossuth Lajos tér és Honvéd utca közötti szakasza felszíni 

rendezésének, ennek keretében a Nemzeti Összetartozás Emlékhelyének megvalósításához 

szükséges kivitelezési feladatok ellátása, kivitelezési munkáinak elvégzése, teljes körű, 

használatbavételre alkalmas megvalósítása

 2025.08.10.
(2019.04.26-2025.05.25)      

2019.04.26-2025.08.10

4.249.865.859,- Ft + ÁFA + 212.493.293,- Ft + 

ÁFA tartalékkeret
kiadás

Az 1. számú módosítás révén a szerződés tartama 

2025.08.10. napjára változott.  A szerződés 2020.08.10-

én teljesítésre került, a jótállási időszak 2025.08.10-ig 

tart.  A 2. számú módosítás révén a szerződés 2021. 

augusztus 2. napján átruházásra került a Steindl Imre 

Program Nonprofit Zrt-ről az Országgyűlés Hivatalára. 

Megszűnt

Market Építő Zrt. Vállalkozási szerződés Az Összetartozás Emlékhelyével kapcsolatos további kivitelezési feladatok ellátása 2025.09.10 2021.01.04-2025.09.10 32.475.389,- Ft + ÁFA kiadás

A szerződés 2021.02.21-én teljesítésre került, a jótállási 

időszak 2025.09.10-ig tart.  Az 1. számú módosítás révén 

a szerződés 2021. augusztus 2. napján átruházásra került 

a Steindl Imre Program Nonprofit Zrt-ről az 

Országgyűlés Hivatalára. Megszűnt



(Országgyűlés Hivatala); UVATERV Zrt.; Vadász és 

Társa Kft. 

Tervezési szerződés átruházása 

(cedálás)*
Kossuth Lajos tér 6-8. alatt álló épület átépítésének tervezése, tervezési feladatok ellátása 2022.11.30

(2016.03.24-2020.06.30)            

(2016.03.24-2021.09.30)           

(2016.03.24-2021.12.31)       

(2016.03.24-2022.06.28)           

(2016.03.24-2022.08.31)                    

(2016.03.24-2022.09.30)     

2016.03.24-2022.11.30

337.145.261,- FT + ÁFA                                                                             

14.998.300,- Ft + ÁFA pótmunka                                    

3.710.000,- Ft + ÁFA pótmunka

kiadás

A szerződés 1. számú módosítása révén a szerződés 

2021.09.30-ig meghosszabbításra került. A szerződés 2. 

számú módosítása révén a szerződés 2021.12.31-ig 

meghosszabbításra került. A szerződés 3. számú 

módosítása révén a szerződés 2017. július 12. napján 

átruházásra került az Országgyűlés Hivataláról a Steindl 

Imre Program Nonprofit Zrt.-re 35.143.498,- Ft még 

fennálló fizetési kötelezettséggel.  A szerződés 4. számú 

módosítása révén (pótmunkák megrendelése) a 

szerződés értéke 14.998.300,- Ft  + ÁFA összeggel nőtt. 

A szerződés 5. számú módosítása révén (pótmunkák 

megrendelése) a szerződés értéke 3.710.000,- Ft  + ÁFA 

összeggel nőtt, és tartama 2022.06.28-ig 

meghosszabbításra került. A szerződés 6. számú 

módosítása révén a szerződés 2022.08.31-ig 

meghosszabbításra került.  A szerződés 7. számú 

módosítása révén a szerződés 2022.09.30-ig 

meghosszabbításra került. A szerződés 8. számú 

módosítása révén a szerződés 2022.11.30-ig 

meghosszabbításra került. Teljesítésre került, a jótállási 

időszak 2022.11.30-ig tart.  A 9. számú módosítás révén 

a szerződés 2021. augusztus 2. napján átruházásra került 

a Steindl Imre Program Nonprofit Zrt-ről az 

Országgyűlés Hivatalára. Megszűnt

(Országgyűlés Hivatala); Market Építő Zrt. 
Fővállalkozási szerződés átruházása 

(cedálás)*

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

új irodaháza tárgyú beruházás megvalósítása
2024.11.30

(2017.05.10-2023.11.30)      

(2017.05.10-2024.01.15)   

(2017.05.10-2024.06.28)  

(2017.05.10-2024.08.31)  

(2017.05.10-2024.09.30)     

(2017.05.10-2024.11.30)

(10.670.000.000-,Ft+ÁFA, tartalékkerettel: 

11.737.000.000,- Ft+ÁFA)                                      

10.683.900.000,- Ft+ÁFA; tartalékkerettel: 

11.750.900.000,- Ft+ÁFA                                        

kiadás

A szerződés 2. számú módosítása révén a szerződés 

2017. július 12. napján átruházásra került az 

Országgyűlés Hivataláról a Steindl Imre Program 

Nonprofit Zrt.-re. A szerződés 3. számú módosítása 

révén a szerződés értéke 13.900.000,- Ft + ÁFA 

összeggel nőtt, a szerződés tartama 2024.01.15-re 

módosult. A szerződés 4. számú módosítása révén a 

szerződés tartama 2024.06.28-ra módosult. A szerződés 

6. számú módosítása révén a szerződés tartama 

2024.08.31-re módosult. A szerződés 7. számú 

módosítása révén a szerződés tartama 2024.09.30-ra 

módosult. A szerződés 8. számú módosítása révén a 

szerződés tartama 2024.11.30-ra módosult. Teljesítésre 

került, a jótállási időszak 2024.11.30-ig tart. A 9. számú 

módosítás révén a szerződés 2021. augusztus 2. napján 

átruházásra került a Steindl Imre Program Nonprofit Zrt-

ről az Országgyűlés Hivatalára. Megszűnt

(Országgyűlés Hivatala); ECO-TEC Műszaki-

Gazdasági Tanácsadó Kft.; TSPC Mérnökiroda Kft. 

Megbízási szerződés átruházása 

(cedálás)*

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

tárgyú beruházás komplex beruházás lebonyolítói és műszaki ellenőri feladatainak ellátása
2021.11.30

(2015.12.14-2019.11.30) 

(2015.12.14-2020.11.30) 

(2015.12.14-2021.06.30)   

(2015.12.14-2021.08.31)   

(2015.12.14-2021.09.30) 

2015.12.14-2021.11.30

(196.815.000,- Ft+ÁFA)                                      

(275.000.000,- Ft+ÁFA)                                           

(318.547.958,- Ft+ÁFA)                                       

(333.063.944.,- Ft+ÁFA)                                       

(340.321.937,- Ft+ÁFA)                                       

354.837.923,- Ft+ÁFA

kiadás

A szerződés 2. számú módosítása révén a megbízási díj 

275.000.000,- Ft-ra, a szerződés tartama 2020.11.30-ra 

módosult. A szerződés 3. számú módosítása révén a 

szerződés 2017. július 12. napján átruházásra került az 

Országgyűlés Hivataláról a Steindl Imre Program 

Nonprofit Zrt.-re. A szerződés 4. számú módosítása 

révén a megbízási díj 318.547.958,- Ft-ra, a szerződés 

tartama 2021.06.30-ra módosult. A szerződés 5. számú 

módosítása révén a megbízási díj 333.063.944 Ft-ra, a 

szerződés tartama 2021.08.31-re módosult. A szerződés 

6. számú módosítása révén a megbízási díj 340.321.937,- 

Ftr-ra, a szerződés tartama 2021.09.30-ra módosult. A 

szerződés 7. számú módosítása révén a megbízási díj 

354.837.923,- Ft-ra, a szerződés tartama 2021.11.30-ra 

módosult.  Teljesítésre került, a jótállási időszak 

2021.11.30-ig tart. A 8. számú módosítás révén a 

szerződés 2021. augusztus 2. napján átruházásra került a 

Steindl Imre Program Nonprofit Zrt-ről az Országgyűlés 

Hivatalára. Megszűnt

UVATERV Út-, Vasúttervező Zrt. Tervezési szerződés 

Budapest V. kerület, Alkotmány utca Kossuth Lajos tér és Honvéd utca közötti szakasza felszíni 

rendezésének, ennek keretében a Nemzeti Összetartozás Emlékhelyének tervezése és 

előkészítése

2023.08.31
(2018.12.20-2023.05.31)     

2018.12.20-2023.08.31
154.234.500,- Ft+ÁFA kiadás

A 2020. június 19. napján aláírt módosítás alapján a 

szerződés időtartama 2023.08.31. napjáig 

meghosszabbításra került.  Teljesítésre került, a jótállási 

időszak 2023.08.31-ig tart. A 4. számú módosítás révén 

a szerződés 2021. augusztus 2. napján átruházásra került 

a Steindl Imre Program Nonprofit Zrt-ről az 

Országgyűlés Hivatalára. Megszűnt



* 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.

Budapest, 2021. augusztus 4.

Steindl Imre Program Nonprofit Zrt.


