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I. Preambulum
1. Alulírottak, mint a Budapesti 2. számú Földhivatal által Budapest VII. kerület,
belterület, 32975 helyrajzi szám alatt nyilvántartott és természetben 1077
Budapest, Baross tér 13. szám alatt fellelhető ingatlan tulajdonosai együttes
és kölcsönös akaratnyilvánítással, a társasházakról szóló 2003. évi CXXXIII.
törvény (Társasházi törvény) és a vonatkozó jogszabályok rendelkezései
mentén, a fenti telekingatlanon fennálló társasház alapító okiratának
módosítását és egységes szerkezetbe foglalását határozzuk el, a jelen Alapító
Okiratban szabályozottak szerint.
II. A társasház közösség neve
1. 1077 Budapest, Baross tér 13. szám alatti Társasház
2. A társasház tulajdonostársainak közössége az általa viselt közös név alatt az
épület fenntartása, felújítása és a közös tulajdonnal kapcsolatos ügyek
intézése során jogokat szerezhet és kötelezettségeket vállalhat, önállóan
perelhet és perelhető, gyakorolja a közös tulajdonnal kapcsolatos tulajdonosi
jogokat, viseli a közös tulajdon terheit.

III. Tulajdoni viszonyok a társasházban
1. Külön tulajdon
a) A közös tulajdonból az albetétet megillető eszmei tulajdoni hányadok
kiszámításánál az albetétek teljes alapterülettel kerültek
figyelembevételre.
b) A tulajdonostársak külön tulajdonába kerülnek az alább meghatározott
lakások, valamint a nem lakás céljára szolgáló helyiségek, a közös
tulajdonba nem tartozó épületszerkezetekkel és berendezésekkel
(különösen, de nem kizárólagosan: belső válaszfalak, hideg- és
melegburkolatok,
nyílászárók,
víz-,
gáz-,
elektromos
és
csatornavezetékek a szintén külön tulajdonú fogyasztásmérőktől,
illetve beágazási pontoktól, fűtőtestek stb.) A külön tulajdon az egyes
tulajdonostársakat a közös tulajdonból rájuk eső tulajdoni hányaddal
együtt és a közös tulajdonú részek használati jogával illeti meg.
c) A tulajdonostársak külön tulajdona és a közös tulajdonból őket
megillető tulajdoni hányad egymástól függetlenül nem idegeníthető el
és nem terhelhető meg.
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d) A közös tulajdonból az egyes tulajdonostársakat megillető hányad
mértéke a tulajdonostársak külön tulajdonában álló épületrészek
nagyságához igazodik.
e) Az egyes tulajdonostársak külön tulajdonába kerülnek, mint
társasháztulajdoni illetőségek – öröklakások, illetve nem lakás céljára
szolgáló helyiségek – az alább felsorolt tulajdoni egységek (albetétek)
alkotórészei és építményrészei:
-

32975/0/A/1. számú különlapon nyilvántartott, a tervrajzon 1.
számmal jelölt pinceszinten lévő pince megnevezésű, kettő
raktárból és WC-ből álló, összesen 57,41 nm (kerekítve: 57 nm)
alapterületű helyiség, valamint a közös tulajdonból hozzá tartozó
218/10.000-ed rész.
Tulajdonosa 1/1 arányban: Budapest Főváros Önkormányzata
(székhelye: 1052 Budapest, Városház utca 9-11.; KSH száma:
15735636-8411-321-01)

-

32975/0/A/2. számú különlapon nyilvántartott, a tervrajzon 2.
számmal jelölt pinceszinten lévő trafóház megnevezésű, egy
helyiségből álló, összesen 19,35 nm (kerekítve: 19 nm)
alapterületű helyiség, valamint a közös tulajdonból hozzá tartozó
73/10.000-ed rész.
Tulajdonosa 1/1 arányban: Budapest Főváros VII. Kerület
Erzsébetváros Önkormányzata (székhelye: 1073 Budapest,
Erzsébet körút 6.; KSH száma: 15507008-7510-32101)

-

32975/0/A/3. számú különlapon nyilvántartott, a tervrajzon 3.
számmal jelölt földszinten lévő üzlethelyiség megnevezésű, pince
és galéria szintű helyiségek, melyek 38 helyiségből állnak, egy
kirakattal és amelyeknek alapterülete 570,25 nm (kerekítve: 570
nm) alapterületű üzlet, 9,12 nm kirakat, valamint a közös
tulajdonból hozzá tartozó 2159/10.000-ed rész. Ezen albetét
mindenkori tulajdonosa, használója köteles szolgalmi jogon
biztosítani a bejutást, illetve átjárást a /2 számú albetét
tulajdonosai, használói részére.
Tulajdonosa 1/1 arányban: KELETI 2002 KFT. (székhelye: 1054
Budapest, Hold utca 25. III/10. ; cégjegyzékszáma: Cg.01-09-704019; KSH száma: 12799563-6810-113-01; törvényes képviselője:
Szalai Katalin ügyvezető)
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-

32975/0/A/4. számú különlapon nyilvántartott, a tervrajzon 4.
számmal jelölt földszinten lévő üzlethelyiség megnevezésű,
pinceszinten, földszinten és galéria szinten elhelyezkedő, 14
helyiségből és egy kirakatból álló, 168,99 nm (kerekítve: 169 nm)
alapterületű üzlet és 2,94 nm alapteületű kirakat, valamint a közös
tulajdonból hozzá tartozó 641/10.000-ed rész.
Tulajdonosa 1/1 arányban: Budapest Főváros VII. Kerület
Erzsébetváros Önkormányzata (székhelye: 1073 Budapest,
Erzsébet körút 6.; KSH száma: 15507008-7510-32101)

-

32975/0/A/5. számú különlapon nyilvántartott, a tervrajzon 5.
számmal jelölt földszinten lévő üzlethelyiség megnevezésű, egy
helyiségből álló 5,62 nm (kerekítve: 6 nm) alapterületű üzlet,
valamint a közös tulajdonból hozzá tartozó 21/10.000-ed rész.
Tulajdonosa 1/1 arányban: Morvai Tamás (született: Morvai
Tamás, Budapesten 1952.04.24.; anyja neve: Sőreghy Sára;
állampolgársága: magyar) 1172 Budapest, Martin utca 11. szám
alatti lakos.

-

32975/0/A/6. számú különlapon nyilvántartott, a tervrajzon 6.
számmal jelölt földszint 3. szám alatti lakás megnevezésű, egy
szobából, konyhából, WC-ből és fürdőből álló, összesen 26,5 nm
(kerekítve: 27 nm) alapterületű öröklakás, valamint a közös
tulajdonból hozzá tartozó 100/10.000-ed rész.
Tulajdonosai 1/3 – 1/3 – 1/3 arányban: Bűn Diána Adél (született:
1968; anyja neve: Springmann Ilona; állampolgársága: magyar)
1021 Budapest, Lövőház utca 16/B. II/17A. szám alatti, Gátfalvi
Katalin (született: 1957; anyja neve: Springmann Ilona;
állampolgársága: magyar) 1221 Budapest, Halom utca 5. fsz/3.
szám alatti, valamint Maixner Józsefné született Vásárhelyi
Zsuzsanna (született: 1960; anyja neve: Springmann Ilona;
állampolgársága: magyar) 1116 Budapest, Kruspér utca 10. szám
alatti lakosok.

-

32975/0/A/7. számú különlapon nyilvántartott, a tervrajzon 7.
számmal jelölt földszint 6. szám alatti lakás megnevezésű, egy
szobából, konyhából, WC-ből, előszobából álló, összesen 30,88 nm
(kerekítve: 31 nm) alapterületű öröklakás, valamint a közös
tulajdonból hozzá tartozó 116/10.000-ed rész.
Tulajdonosai ½ - ½ arányban: Kovács Gábor József (született: 1993;
anyja neve: Klein Hajnalka; állampolgársága: magyar), valamint
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Kovács Gergely Lajos (született: 1990; anyja neve: Klein Hajnalka;
állampolgársága: magyar) 6000 Kecskemét, Beethoven utca 3.
szám alatti lakosok.
-

32975/0/A/8. számú különlapon nyilvántartott, a tervrajzon 8.
számmal jelölt földszint 7. szám alatti lakás megnevezésű, egy és
fél szobából, előszobából, konyhából, kamrából, fürdőből,
közlekedőből álló, összesen 39,11 nm (kerekítve: 39 nm)
alapterületű öröklakás, valamint a közös tulajdonból hozzá tartozó
147/10.000-ed rész.
Tulajdonosa 1/1 arányban: Tápai Katalin (született: 1980; anyja
neve: Kazai Ilona; állampolgársága: magyar) 1102 Budapest, Kőrösi
Csoma Sándor út 25. 3/9. szám alatti lakos.

-

32975/0/A/9. számú különlapon nyilvántartott, a tervrajzon 9.
számmal jelölt I. emelet 8. szám alatti lakás megnevezésű, három
szobából, konyhából, kamrából, fürdőből, WC-ből, tárolóból,
előszobából álló, összesen 95,69 nm (kerekítve: 96 nm)
alapterületű öröklakás, a hozzá tartozó 3,3 nm erkéllyel, valamint a
közös tulajdonból 366/10.000 rész.
Tulajdonosa 1/1 arányban: GOLDMANS KFT. „f.a.” (székhelye: 9700
Szombathely, Acsádi Ignácz út 11.; cégjegyzékszáma: Cg.18-09111-260; KSH száma: 11464031-6810-113-18)

-

32975/0/A/10. számú különlapon nyilvántartott, a tervrajzon 10.
számmal jelölt I. emelet 9. szám alatti lakás megnevezésű, három
szobából, konyhából, kamrából, WC-ből, fürdőből, lakófülkéből,
előszobából álló 114,98 nm (kerekítve: 115 nm) alapterületű
öröklakás, valamint a közös tulajdonból hozzá tartozó 432/10.000ed rész.
Tulajdonosa 1/1 arányban: GOLDMANS KFT. „f.a.” (székhelye: 9700
Szombathely, Acsádi Ignácz út 11.; cégjegyzékszáma: Cg.18-09111-260; KSH száma: 11464031-6810-113-18)

-

32975/0/A/11. számú különlapon nyilvántartott, a tervrajzon 11.
számmal jelölt I. emelet 10. szám alatti lakás megnevezésű, három
és fél szobából, konyhából, kamrából, WC-ből, fürdőből,
előszobából álló 94,68 nm (kerekítve: 95 nm) alapterületű
öröklakás, valamint a közös tulajdonból hozzá tartozó 356/10.000ed rész.
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Tulajdonosa 1/1 arányban: Pátkai Zoltán (született: 1969; anyja
neve: Návai Julianna; állampolgársága: magyar) 1077 Budapest,
Baross tér 13. I/10. szám alatti lakos.
-

32975/0/A/12. számú különlapon nyilvántartott, a tervrajzon 12.
számmal jelölt I. emelet 11. szám alatti lakás megnevezésű, három
és fél szobából, konyhából, kamrából, fürdőből, WC-ből,
előszobából, közlekedőből álló 100,34 nm (kerekítve: 100 nm)
alapterületű öröklakás, valamint a közös tulajdonból hozzá tartozó
377/10.000-ed rész.
Tulajdonosai 1/2-1/2 arányban: Nyári László (született: Nyári
László, Budapesten 1971.12.06.; anyja neve: Budai Sára;
állampolgársága: magyar), valamint Nyári Lászlóné (született
Balogh Irén, Budapesten 1966.12.17.; anyja neve: Pupos Irén;
állampolgársága: magyar) 1077 Budapest, Baross tér 13. I/11. szám
alatti lakosok.

-

32975/0/A/13. számú különlapon nyilvántartott, a tervrajzon 13.
számmal jelölt I. emelet 12/A. szám alatti lakás megnevezésű, egy
szobából, konyhából, kamraszekrényből, fürdőből, előszobából álló
32,57 nm (kerekítve: 33 nm) alapterületű öröklakás, valamint a
közös tulajdonból hozzá tartozó 122/10.000-ed rész.
Tulajdonosa 1/1 arányban: Kiss Krisztina (született: 1978; anyja
neve: Slisz Éva) 2030 Érd, Alsóerdősor utca 11. szám alatti lakos.

-

32975/0/A/14. számú különlapon nyilvántartott, a tervrajzon 14.
számmal jelölt I. emelet 12. szám alatti lakás megnevezésű, egy és
fél szobából, konyhából, kamrából, WC-ből, fürdőből és
előszobából álló 59,77 nm (kerekítve: 60 nm) alapterületű
öröklakás, valamint a közös tulajdonból hozzá tartozó 225/10.000ed rész.
Tulajdonosa 1/1 arányban: Krizsán Oswalde Imre (született: Krizsán
Oswalde Imre, Budapesten 1955.10.20.; anyja neve: Balázs Hedvig;
állampolgársága: magyar) 1201 Budapest, Vörösmarty utca 44.
szám alatti lakos.

-

32975/0/A/15. számú különlapon nyilvántartott, a tervrajzon 15.
számmal jelölt I. emelet 13. szám alatti lakás megnevezésű, egy
szobából, konyhából, mosdóból, előszobából álló 31,64 nm
(kerekítve: 32 nm) alapterületű öröklakás, valamint a közös
tulajdonból hozzá tartozó 119/10.000-ed rész.
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Tulajdonosai: 3/4-ed arányban Sipos Ferencné (született: Puskás
Ilona, Gádoros 1940.08.17.; anyja neve: Vass Rozália;
állampolgársága: magyar) 1077 Budapest, Baross tér 13. I/13. szám
alatti lakos, valamint 1/4-ed arányban Vörös Istvánné (született:
Sipos Ildikó, Körmend 1965.02.20.; anyja neve: Lukács Margit;
állampolgársága: magyar) 9909 Körmend, Vasúti utca 9. szám alatti
lakos.
-

32975/0/A/16. számú különlapon nyilvántartott, a tervrajzon 16.
számmal jelölt I. emelet 14. szám alatti lakás megnevezésű, egy és
fél szobából, előszobából, konyhából, fürdőből, WC-ből álló 38,3
nm (kerekítve: 38 nm) alapterületű öröklakás, valamint a közös
tulajdonból hozzá tartozó 144/10.000-ed rész.
Tulajdonosa 1/1 arányban: Part Antal (született: Part Antal,
1953.03.12.; anyja neve: Berente Julianna; állampolgársága:
magyar) 1077 Budapest, Baross tér 13. I/14. szám alatti lakos.

-

32975/0/A/17. számú különlapon nyilvántartott, a tervrajzon 17.
számmal jelölt II. emelet 15. szám alatti lakás megnevezésű,
három szobából, tárolóból, konyhából, kamrából, fürdőből, WCből, előszobából álló 97,56 nm (kerekítve: 98 nm) alapterületű
öröklakás, a hozzá tartozó 2 nm erkély, valamint a közös
tulajdonból 370/10.000-ed rész.
Tulajdonosai 1/2-1/2 arányban: Babicz János (született: Babitz
János, Tápiószentmárton 1954.05.03.; anyja neve: Kosztolányi
Mária; állampolgársága: magyar), valamint Fehér Ibolya (született:
Fehér Ibolya, Tápiószele 1959.12.06.; anyja neve: Makai Marcella;
állampolgársága: magyar) 1077 Budapest, Baross tér 13. II/15.
szám alatti lakosok.

-

32975/0/A/18. számú különlapon nyilvántartott, a tervrajzon 18.
számmal jelölt II. emelet 16. szám alatti lakás megnevezésű,
három szobából, lakófülkéből, konyhából, kamrából, WC-ből,
fürdőből, előszobából álló 116,72 nm (kerekítve: 117 nm)
alapterületű öröklakás, valamint a közös tulajdonból hozzá tartozó
439/10.000-ed rész.
Tulajdonosa 1/1 arányban: Hegyiné Tóth Judit (született: Tóth
Judit, Salgótarján 1970.01.05.; anyja neve: Pribula Mária;
állampolgársága: magyar) 1165 Budapest, Veres Péter út 121.
szám alatti lakos.
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-

32975/0/A/19. számú különlapon nyilvántartott, a tervrajzon 19.
számmal jelölt II. emelet 17. szám alatti lakás megnevezésű,
három és fél szobából, kamrából, fürdőből, WC-ből, előszobából
álló 97,48 nm (kerekítve: 97 nm) alapterületű öröklakás, valamint a
közös tulajdonból hozzá tartozó 366/10.000-ed rész.
Tulajdonosa 1/1 arányban: Dr. Kovács Mária (született: Kovács
Mária, Budapesten 1938.07.16.; anyja neve: Mikosevits Julianna;
állampolgársága: magyar) 1077 Budapest, Baross tér 13. II/17.
szám alatti lakos.

-

32975/0/A/20. számú különlapon nyilvántartott, a tervrajzon 20.
számmal jelölt II. emelet 18. szám alatti lakás megnevezésű,
három szobából, előszobából, konyhából, kamrából, fürdőből, WCből, étkezőből, közlekedőből álló 102,93 nm (kerekítve: 103 nm)
alapterületű öröklakás, valamint a közös tulajdonból hozzá tartozó
387/10.000-ed rész.
Tulajdonosai 1/2-1/2 arányban: Bánfi Ferenc (született: Bánfi
Ferenc, Tápiószecső 1953.06.12.; anyja neve: Pap Anna) 1077
Budapest, Baross tér 13. II/18. szám alatti lakos, valamint Bánfi
Ferencné született Horváth Zsuzsanna (született: 1961; anyja neve:
Pethő Erzsébet; állampolgársága: magyar) 1077 Budapest, Baross
tér 13. II/18. szám alatti lakosok.

-

32975/0/A/21. számú különlapon nyilvántartott, a tervrajzon 21.
számmal jelölt II. emelet 19. szám alatti lakás megnevezésű,
három szobából, tárolóból, konyhából, kamrából, WC-ből,
fürdőből, előszobából álló 95,04 nm (kerekítve: 95 nm)
alapterületű öröklakás, valamint a közös tulajdonból hozzá tartozó
357/10.000-ed rész.
Tulajdonosa 1/1 arányban: Jászberényi Zsuzsa (született: 1950;
anyja neve: Halász Ilona; állampolgársága: magyar) 1077 Budapest,
Baross tér 13. II/19. szám alatti lakos.

-

32975/0/A/22. számú különlapon nyilvántartott, a tervrajzon 22.
számmal jelölt II. emelet 20. szám alatti lakás megnevezésű, egy
szobából, konyhából, zuhanyzóból és WC-ből, előszobából álló
33,63 nm (kerekítve: 34 nm) alapterületű öröklakás, valamint a
közös tulajdonból hozzá tartozó 126/10.000-ed rész.
Tulajdonosai: 3/4-ed részben Kiss Gyuláné (született: Dencsi
Gizella, Budapesten 1936.06.14.; anyja neve: Bíró Gizella;
állampolgársága: magyar), valamint 1/4-ed részben Kiss Gyula
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(született: Kiss Gyula, Mosónszentjánoson 1930.10.31.; anyja neve:
Papp Gizella; állampolgársága: magyar) 1105 Budapest, Halom köz
3/A. II/8. szám alatti lakosok.
-

32975/0/A/23. számú különlapon nyilvántartott, a tervrajzon 23.
számmal jelölt II. emelet 21. szám alatti lakás megnevezésű, egy és
fél szobából, konyhából, WC-ből, fürdőből, előszobából álló 40,78
nm (kerekítve: 41 nm) alapterületű öröklakás, valamint a közös
tulajdonból hozzá tartozó 153/10.000-ed rész.
Tulajdonosa 1/1 arányban: Fockter Zoltán (született: Fockter
Zoltán, Budapesten 1974.05.26.; anyja neve: Sebestyén Anna;
állampolgársága: magyar) 1077 Budapest, Baross tér 13. II/21.
szám alatti lakos.

-

32975/0/A/24. számú különlapon nyilvántartott, a tervrajzon 24.
számmal jelölt III. emelet 22. szám alatti lakás megnevezésű,
három szobából, tárolóból, konyhából, kamrából, fürdőből, WCből, előszobából álló 97,24 nm (kerekítve: 97 nm) alapterületű
öröklakás, valamint a közös tulajdonból hozzá tartozó 366/10.000ed rész.
Tulajdonosa 1/1 arányban: Nagy Richárd (született: Nagy Richárd,
Budapesten 1976.12.01.; anyja neve: Vas Anna; állampolgársága:
magyar) 1077 Budapest, Baross tér 13. III/22. szám alatti lakos.

-

32975/0/A/25. számú különlapon nyilvántartott, a tervrajzon 25.
számmal jelölt III. emelet 23. szám alatti lakás megnevezésű,
három szobából, előszobából, fürdőből, WC-ből, konyhából,
lakófülkéből, kamrából álló 115,25 nm (kerekítve: 115 nm)
alapterületű öröklakás, a hozzátartozó 3,24 nm alapterületű
erkéllyel, valamint a közös tulajdonból hozzá tartozó 439/10.000ed rész.
Tulajdonosa 1/1 arányban: Grosso Liborio Giuseppe (született:
1937; anyja neve: Romeaggió Lucia; állampolgársága: olasz)
Crescentino, Strada Torino 90. (Olaszország) szám alatti lakos.

-

32975/0/A/26. számú különlapon nyilvántartott, a tervrajzon 26.
számmal jelölt III. emelet 24. szám alatti lakás megnevezésű, kettő
szobából, előszobából, fürdőből, WC-ből, konyhából, lakófülkéből,
kamrából, átjáróból álló 75,46 nm (kerekítve: 75 nm) alapterületű
öröklakás, valamint a közös tulajdonból hozzá tartozó 284/10.000ed rész.
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Tulajdonosa 1/1 arányban: Tury Anikó (született: Tury Anikó,
Budapesten 1980.04.30.; anyja neve: Bagó Mária; állampolgársága:
magyar) 1077 Budapest, Baross tér 13. III/24. szám alatti lakos.
-

32975/0/A/27. számú különlapon nyilvántartott, a tervrajzon 27.
számmal jelölt III. emelet 25. szám alatti lakás megnevezésű, kettő
és fél szobából, előszobából, fürdőből, WC-ből, konyhából,
kamrából, átjáróból álló 69,09 nm (kerekítve: 69 nm) alapterületű
öröklakás, valamint a közös tulajdonból hozzá tartozó 260/10.000ed rész.
Tulajdonosa 1/1 arányban: Bencsik Márton József (született:
Bencsik Márton József, Budapesten 1988.03.21.; anyja neve:
Gyurkó Anna; állampolgársága: magyar) 1077 Budapest, Baross tér
13. III/25. szám alatti lakos.

-

32975/0/A/28. számú különlapon nyilvántartott, a tervrajzon 28.
számmal jelölt III. emelet 26. szám alatti lakás megnevezésű, kettő
és fél szobából, előszobából, fürdőből, konyhából, kamrából álló
68,99 nm (kerekítve: 69 nm) alapterületű öröklakás, valamint a
közös tulajdonból hozzá tartozó 259/10.000-ed rész.
Tulajdonosa 1/1 arányban: Tarjáni Tímea (született: 1976; anyja
neve: Csapó Mária; állampolgársága: magyar) 1077 Budapest,
Baross tér 13. III/26. szám alatti lakos.

-

32975/0/A/29. számú különlapon nyilvántartott, a tervrajzon 29.
számmal jelölt III. emelet 27. szám alatti lakás megnevezésű, kettő
szobából, előszobából, fürdőből, WC-ből, konyhából, tárolóból,
kamrából álló 79,29 nm (kerekítve: 79 nm) alapterületű öröklakás,
valamint a közös tulajdonból hozzá tartozó 298/10.000-ed rész.
Tulajdonosa 1/1 arányban: Pékné Varga Katalin (született: Varga
Katalin, Budapesten 1959.11.20.; anyja neve: Lengyel Margit;
állampolgársága: magyar) 1131 Budapest, Reitter Ferenc utca 114.
fsz/5. szám alatti lakos.

-

32975/0/A/30. számú különlapon nyilvántartott, a tervrajzon 30.
számmal jelölt III. emelet 28. szám alatti lakás megnevezésű, egy
szobából, előszobából, WC-ből, konyhából, zuhanyzóból álló 33,13
nm (kerekítve: 33 nm) alapterületű öröklakás, valamint a közös
tulajdonból hozzá tartozó 125/10.000-ed rész.
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Tulajdonosa 1/1 arányban: Gelencsérné Sipos Renáta (született:
1961; anyja neve: Nagy Ilona; állampolgársága: magyar) 7200
Dombóvár, Bezerédi utca 23. II/5. szám alatti lakos.
-

32975/0/A/31. számú különlapon nyilvántartott, a tervrajzon 31.
számmal jelölt III. emelet 29. szám alatti lakás megnevezésű, egy
és fél szobából, előszobából, fürdőből, WC-ből, konyhából álló
41,23 nm (kerekítve: 41 nm) alapterületű öröklakás, valamint a
közös tulajdonból hozzá tartozó 155/10.000-ed rész.
Tulajdonosa 1/1 arányban: Gál Tibor Ádám (született: Gál Tibor
Ádám, Eger 1985.03.08.; anyja neve: Kelemen Ibolya;
állampolgársága: magyar) 3300 Eger, Zugó utca 11. szám alatti
lakos.

IV. Közös tulajdon
a) A tulajdonostársak közös tulajdonában maradnak az 1. szám alatti
tervrajzokon feltüntetett és a 2. szám alatt mellékelt Műszaki leírásban
körülírt telek és a következő épületrészek, berendezések és
felszerelések.
b) Közös tulajdonba tartoznak továbbá azok az épületrészek,
berendezések, melyek esetleg nem szerepelnek a jelen pontbeli
felsorolásban, de az Alapító Okirat külön tulajdonként nem jelöli meg.
c) A közös tulajdon 10.000/10.000 eszmei tulajdonhányadból áll.
I.
II.
III.

IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.

telek 1003,00 nm
alap, függőleges szerkezetek, felmenő falak, lépcsőházi falak,
lakáselválasztó és határoló falak, kémények
közbenső födémek burkolat nélkül, zárófödém burkolattal,
egyéb szerkezetek, koszorúk, kiváltók stb., az épület
szigetelései, függőfolyosók szerkezete és korlátja
magas tetőszerkezet és héjalása
tetőn kívüli kémények, -fedkövek, -járdák
lakatos és asztalos szerkezet a közös tulajdoni részekben
bádogos szerkezetek
külső homlokzatvakolat, lábazat, homlokzatdíszek, burkolat,
lépcsőházi vakolat közös helyiségekben is
elektromos bekötés, elektromos fővezeték a külön tulajdoni
illetőségek fogyasztásmérőjéig, a közös helyiségek vezetékei,
berendezései
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X.
XI.

XII.

gáz bekötés, gáz fővezeték a külön tulajdoni illetőségek
fogyasztásmérőjéig
vízbekötés, vízóra, víz alap- és felszállóvezeték a külön tulajdoni
illetőségek leágazó vezetékéig, a közös helyiségek víz
átvezetékei és berendezései
csatorna bekötés, csatorna alap és ejtővezeték a külön tulajdoni
illetőségek leágazásáig, a közös tulajdoni helyiségek csatorna
ágvezetékei és berendezései

Pinceszint:
XIII.
XIV.
XV.
XVI.
XVII.
XVIII.
XIX.
XX.
XXI.
XXII.
XXIII.
XXIV.
XXV.
XXVI.
XXVII.
XXVIII.
XXIX.
XXX.
XXXI.
XXXII.
XXXIII.

pincelépcső
mosókonyha
WC
tároló
tároló
közlekedő
közlekedő
pincerekeszek
közlekedő
közlekedő
pincerekeszek
közlekedő
tároló
közlekedő
tároló
közlekedő
tároló
közlekedő
tároló
tároló
tároló

6,79 nm
18,52 nm
0,80 nm
11,66 nm
9,40 nm
12,54 nm
6,64 nm
16,24 nm
3,96 nm
13,56 nm
40,95 nm
13,91 nm
25,88 nm
12,04 nm
37,80 nm
3,29 nm
30,04 nm
11,64 nm
25,60 nm
13,22 nm
15,75 nm

Földszint:
XXXIV. árkádsor 4 db kirakattal
153, 52 nm
A társasház területi specialitása, hogy a telken belül a
földszinten árkádsor van, ami a tulajdonosok közös
tulajdonában van. Ezen terület az osztatlan közös tulajdon
része. Az árkád használata – gyalogos közlekedésre –
közterületként mindenkit megillet, így ennek fenntartása –
takarítás, világítás, rongálások kijavítása – a közterületet
üzemeltető intézmény kötelessége.
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XXXV.
XXXVI.
XXXVII.
XXXVIII.
XXXIX.
XL.

bejárati kapualj
főlépcsőház
udvar előlépcsőkkel
folyosó
melléklépcsőház
légudvar

13,72 nm
18,59 nm
116,22 nm
10,49 nm
11,02 nm
9,75 nm

Galéria szint:
XLI.

légudvar

3,90 nm

Első emelet:
XLII.
XLIII.
XLIV.
XLV.
XLVI.
XLVII.
XLVIII.
XLIX.
L.

főlépcsőház
folyosó
függőfolyosó
folyosó
melléklépcsőház
légudvar
légudvar
légudvar
légudvar

31,92 nm
18,14 nm
14,90 nm
17,98 nm
10,45 nm
0,95 nm
0,67 nm
2,60 nm
2,52 nm

Második emelet:
LI.
LII.
LIII.
LIV.
LV.

főlépcsőház
folyosó
függőfolyosó
folyosó
melléklépcsőház

31,92 nm
18,14 nm
14,90 nm
17,98 nm
10,45 nm

Harmadik emelet:
LVI.
LVII.
LVIII.
LIX.
LX.
LXI.

főlépcsőház
folyosó
függőfolyosó
folyosó
melléklépcsőház
légudvar

31,92 nm
18,14 nm
14,90 nm
17,98 nm
10,45 nm
0,84 nm

Padlástér:
LXII.
LXIII.

padlásfeljáró
6,04 nm
padlástér a bennelévő vízszintes és függőleges acél és beton
tartószerkezetekkel
557,38 nm
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Felvonó:
LXIV. A belső lépcsőház orsóterébe telepített gépháznélküli
személyfelvonó, liftakna, a földszinttől a harmadik emeletig
(négy megállóval 0-1-2-3), nyitható ajtóval, berendezésekkel és
szerelvényekkel

V. A tulajdonostársak egymás közötti jogviszonya
1. A társasházi tulajdon egysége
a) A társasházban lévő lakások (ideértve a nem lakás céljára szolgáló
helyiségeket is) az egyes tulajdonosok külön-külön tulajdonában vannak.
b) Az épület azon része, továbbá azok a felszerelések, berendezések,
amelyek nincsenek külön tulajdonban, a tulajdonostársak közös
tulajdonában vannak. A tulajdonostársak közös tulajdonában van a telek
is. A társasházi-lakás a közös tulajdonból a tulajdonostársat megillető
tulajdonhányaddal együtt önálló ingatlan.
c) Az öröklakás és a közös tulajdonban lévő vagyonrészek eszmei hányada
jogi egységet képez, amelyet csak együtt lehet elidegeníteni, illetőleg
megterhelni.
2. Birtoklás, használat, rendelkezés joga
a) A tulajdonostársakat a társasház-lakásra megilleti a birtoklás, használat és
rendelkezés joga.
b) A tulajdonostárs külön tulajdonával a külön tulajdonhoz tartozó közös
tulajdonra vonatkozó hányaddal együtt szabadon rendelkezhet.
c) A tulajdonjog védelmében bármelyik tulajdonostárs önállóan is felléphet.
d) Egy társasházon belül a tulajdonjognak adásvétel útján történő átruházása
esetén bármelyik tulajdonost harmadik személlyel szemben elővásárlási és
előbérleti jog nem illeti meg.
3. A közös tulajdonban lévő telek, épületrészek birtoklása, használata
a) Az épülethez tartozó telek és a közös tulajdonban álló épületrészek
birtoklására és használatára – a jogszabályok és hatósági rendelkezések
keretei között – a tulajdonostársak mindegyike jogosult, e jogát senki sem
gyakorolhatja a többiek jogánk vagy jogos érdekeinek sérelmére.
b) A tulajdonostársak többségi közgyűlési határozattal ettől eltérően
megállapodhatnak. A telekrész vagy valamely épületrész kizárólagos
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használata azonban nem változtat a vagyonrészek közös tulajdoni jellegén.
A tulajdonostársak abban is megállapodhatnak, hogy ha valaki a tulajdoni
hányadát meghaladó telekrészt vagy épületrészt használ kizárólagosan,
akkor a többlethasználat arányában a többi tulajdonostársnak térítést
fizessen.
4. Építkezés
a) A tulajdonostárs a lakásában építési munkát végezhet. Ha a munka más
lakás tulajdonosának jogát sértené, ki kell kérni annak hozzájárulását.
b) Közös tulajdonban lévő vagyonrészben építkezni csak az összes
tulajdonostárs hozzájárulásával lehet. Tulajdonostársak tudomásul veszik,
hogy építési munkát végezni csak a fafödém (bauxitbeton) szerkezetekre
vonatkozó előírások betartásával lehet.
5. A közös tulajdonban lévő telek, épületrészek, berendezések, felszerelések
fenntartásával (karbantartás, felújítás) járó költségek viselése
a) A tulajdonostársak az Alapító Okirat III. fejezet 2. pont I-LXIV. szám alatt
felsorolt telek, építményrészek, berendezések és felszerelések
fenntartásával járó költségeket tulajdoni hányaduk szerint viselik.
b) A tulajdonostársak a felújítási munkák fedezetének biztosítására felújítási
alapot képeznek. Az alap mértékét a közgyűlés határozza meg. A
társasházzal járó egyéb kiadások (kezelési, üzemeltetési költség, közüzemi
díjak stb.) a tulajdonostársakat tulajdoni hányaduk arányában terhelik. A
tulajdonostársak a fafödém (bauxitbeton) szerkezetű épület öt évenkénti
kötelező felülvizsgálatának kötelezettségére tekintettel megállapodnak
abban, hogy a vizsgálat elvégzését külön felhívás nélkül vállalják.
Ugyancsak elvégzik a vizsgálatban vagy annak alapján elrendelt
munkálatokat.
6. Lakások költségeinek viselése
a) A külön tulajdonban lévő lakások berendezésének, felszerelésének
karbantartásával, felújításával, fenntartásával, pótlásával járó költségek a
lakás mindenkori tulajdonosát terhelik.
b) Ha a lakásbérleti vagy egyéb jogszabályok egyes karbantartási, pótlási
vagy egyéb kötelezettséget a lakás bérlőjének, használójának a terhére
állapítanak meg, ezek teljesítéséért a többi tulajdonostárs felé a lakás
mindenkori tulajdonosa felelős abban az esetben, ha az érinti, illetve
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befolyásolja más lakás vagy közös tulajdonban lévő épületrész,
berendezés állapotát.
c) Ha az érdekelt tulajdonostárs kötelezettségét nem teljesíti és ez a többi
tulajdonostárs érdekét sérti, a szükséges intézkedéseket az érdekelt
tulajdonostárs terhére és költségére a közös képviselő megteszi.
7. Közös költségek biztosítása
a) A közös költségek biztosításáról a tulajdonostársaknak kell
gondoskodniuk. Ennek összegét, nagyságát, esedékességét a közgyűlés
állapítja meg.
b) A tulajdonostársak a fafödém (bauxitbeton) szerkezet kötelező
felülvizsgálatát, illetőleg az abban vagy annak alapján elrendelt
munkálatok költségeit a közösköltség részének tekintik és az e részben
foglaltaknak megfelelően tulajdoni hányadában viselik.
8. Az önkormányzati tulajdon fenntartására vonatkozó külön jogszabályok
a) Az önkormányzati tulajdon fenntartására (kezelésére) vonatkozó
jogszabályi rendelkezéseket és hatósági előírásokat a tulajdonostársak
kötelesek figyelembe venni és azokhoz alkalmazkodni.

VI. Egyéb rendelkezések
a) A társasház szervezetét, az egyes szervek hatáskörét, jogait és
kötelezettségeit, a közös költségek viselésének részletes szabályait, a
társasház házirendjét, valamint a Társasházakról szóló törvény által
kötelező tartalmi elemként előírt kérdésköröket a tulajdonostársak a
szervezeti-működési szabályzatban (SZMSZ) állapítják meg. Az SZMSZ-t a
közgyűlés az összes tulajdoni hányad szerinti legalább egyszerű
szavazattöbbségű határozatával módosíthatja.
b) A társasháztulajdonnal kapcsolatban a Polgári Törvénykönyv
rendelkezéseit a Társasházi törvényben nem szabályozott kérdésekben
kell alkalmazni.
c) Az Alapító Okirat hatálya kiterjed a társasház mindenkori
tulajdonostársaira, illetőleg azok jogutódaira.
A tulajdonostársak jelen alapító Okirat elkészítésével, ellenjegyzésével és a földhivatal előtti
képviselettel meghatalmazzák dr. Bohanek Oliver ügyvédet (1092 Budapest, Bakáts tér 3.).
A jelen Alapító Okiratot a tulajdonostársak elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal
mindenben megegyezőt, jóváhagyólag írják alá.
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Budapest Főváros Önkormányzata (tulajdonos): ……………………………………………..
Aláírás kelte:

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata (tulajdonos): ………………………………………
Aláírás kelte:

Jászberényi Zsuzsa (meghatalmazott tulajdonos): …………………………………………………………
Aláírás kelte:

Tury Árpád (meghatalmazott haszonélvezeti jogosult): …..…………………………………………

Aláírás kelte:

Jelen Alapító Okiratot szerkesztettem és ellenjegyzem:

