
Ha dnoj<

Budapcsi. P;iiv;

BUDAPEST, L kér. ROHAM U. 3. SZ.

alatti ingatlan

TÁRSASHÁZ TULAJDONT

ALAPÍTÓ OKIRATA

l EGYSÉGES SZERKEZET

2008.



A. FEJEZET

A Budapest, I. kér. Roham u. 3. sz. alatti ingatlan tulajdonosa a fenti ingatlanon összesen 11
db öröklakást, 3 db iroda helyiséget, l db rendelőt, l db raktár helyiséget és 25 db gépkocsi
befogadására alkalmas pinceszinti teremgarázs helyiséget magában foglaló épületet a 2003.
CXXXIII. Tv. rendelkezéseinek megfelelően társasházzá alakítja.

A társasház tulajdonosa:

FISCHER-BAU INGATLANFORGALMAZÓ, ÉPÍTŐIPARI ÉS KERESKEDELMI
KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG
(2536 Nyergesújfalu, Ipari park 1. Cg.: 11-09-002617, adószám: 11183185-2-11, KSH
számjel: 11183185-7012-113-11) ügyvezető: Varga István

B. FEJEZET

A közös tulajdonba kerülő társas-háztulajdoni illetőségek:

I. A budapesti, I. kerületi, 7092 hrsz-al jelölt 516 m2 területű telek a
rajta lévő élő növényzettel együtt.

II. az előcsarnok, a lépcsőház, és minden szinten a lépcsőházi előtér - külön tulajdonba
kerülő ingatlanrészekhez tartozó nyílászárók kivételével - valamennyi nyílászáró,
korlát,

III. alapok, felmenő falak, födémek, kiváltók és pillérek, homlokzat,
IV. a tetőszerkezet és épületbádogos szerkezetek, kémények, szellőző csatornák,

vízalap és felszálló vezetékek, az utcai bekötéstől külön tulajdonú ágvezetékig,
a közös tulajdonú helyiségekben lévő közösségi mérőórák, a közös tulajdonban
lévő helyiségek és területek vízvezetéki berendezései és felszerelési tárgyai,

V. a csatorna vezetékek, az utcai bekötéstől a külön tulajdonú ágvezetékig, ideértve
az összes felszálló és vízszintes fővezetékeket és a bekötő vezetékeknek úgy a
közös, mint a külön tulajdonban lévő területeken áthaladó részei, továbbá a közös
felszerelési tárgyak valamennyi bekötő vezetékét,

VI. elektromos helyiség, az elektromos vezetékek, huzalok és csövezés, a külön
tulajdonú helyiségek árammérő órájáig, továbbá a közös tulajdonú helyiségekben
elhelyezett minden villamos berendezés és felszerelés, valamint a jelzőcsengő
berendezésnek a közös tulajdonú helyiségekben lévő részei és felszerelései,

VII. a központi TV antenna és csatlakozásai,
VIII. a gázvezetékek, az utcai bekötéstől a kazánházig,
IX. a kazánház, és a kazánházban elhelyezett minden gázberendezés és felszerelés,
X. l db liftakna, l db lift, minden tartozékával és felszerelésével együtt,
XI. közös tároló
XII. elektromos garázsajtók,
XIII. járdák, garázsbejárat, térbeton,
XIV. kukatároló,
XV. kerítés
XVI. kapubejárat.
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A közös tulajdonból az egyes öröklakások, irodahelyiségek, rendelő, a raktár helyiség és a
pinceszinti teremgarázs helyiség mindenkor tulajdonosait a külön tulajdonba kerülő
öröklakások, irodahelyiségek, rendelő, raktárhelyiség és a pinceszinti teremgarázs helyiség
felsorolásánál feltüntetett hányad illeti meg.
A közös tulajdoni hányad: 10000/10000

C. FEJEZET

Külön tulajdon

Az egyes tulajdonostársak külön tulajdonát képezik általában mindazok a szerkezetek és
létesítmények, amelyek az öröklakást, az irodahelyiséget, a rendelőt, a raktárt és a pinceszinti
teremgarázs helyiséget határoló falakon belül nyertek elhelyezést és szerkezeti egységükben
az öröklakást, az irodahelyiséget, a rendelőt és a pinceszinti teremgarázs helyiséget alkotják.

l./ A tervrajzon fszt. 1. sorszámmal feltüntetett
l db iroda, l db tárgyaló, 2 db irattár, előtér,
gardróbé, WC + kézmosó, teakonyha helyiségekből álló,
76 m2 területtel rendelkező iroda helyiség.
A közös tulajdonból az ingatlanhoz tartozó hányad:

415/10000
Helyrajzi szám: 7092/0/A71
Tulajdonos: Fischer-Bau Kft.
(2536 Nyergesújfalu, Ipari park 1.)

27 A tervrajzon fszt. 2. sorszámmal feltüntetett
l db műtő, l db röntgen, l db váró, l db kezelő,
l db elkülönítő, l db.teakonyha, l db zuhanyozó,
l db takarítófülke, l db WC + kézmosó helyiségekből álló,
47 m2 területtel rendelkező rendelő helyiség.

A közös tulajdonból az ingatlanhoz tartozó hányad:
257/10000

Helyrajzi szám: 7092/0/A72
Tulajdonos: Fischer-Bau Kft.
(2536 Nyergesújfalu, Ipari park 1.)

3./ A tervrajzon fszt. 3. sorszámmal feltüntetett
l db raktár, l db zuhanyzó + WC helyiségekből álló
49 m2 területtel rendelkező raktár-ingatlan.
A közös tulajdonból az ingatlanhoz tartozó hányad:

268/10000
Helyrajzi szám: 7092/0/A/3
Tulajdonos: Fischer-Bau Kft.
(2536 Nyergesújfalu, Ipari park 1.)
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4./ A tervrajzon L em, 4, sorszámmal felLünleleli,
4 db iroda, előtér, közlekedő, 2 db tárgyaló, l db recepció,
konyha, 4 db WC, 2 db WC előtér, 2 db mosdó, l db irattár,
l db takarító helyiségből, álló, 287 m2 területté]
rendelkező iroda-ingatlan a 4,35 m2 és 2,99 m2 területtel
rendelkező erkéllyel, valamin! a huz/á tartozó pinceszinti
2. 3, 4. 11. számú tárolóval,
A közös tulajdonból az ingatlanhoz iarto/ft hányad:

1568/10000

Helyrajzi szám: 7092/0/A/4
Tulajdonos: Fischer-Bau Kft.
(2536 Nyergesújfalu, Ipari park l -)

5./ A tervrajzon II. cm, 5, sorszámmal feltüntetett
4 szoba, előszoba, közlekedő, konyha -f étkező,
fürdőszoba, WC helyiségekből álló, 97 m2 területtel
rendelkező öröklakás-ingatlan, a 4,49 m2 területű
erkéllyel és az 5,29 m2 területű loggiával, valamint
hozzá tartozó pinceszinti 4.5,6,7. sorszám alatti tárolóvá!,
A közös tulajdonból a?, ingatlanhoz tartozó hányad:

530/10000
Helyrajzi szám: 7092/0/A/5
Tulajdonos: Fischer-Bau Kft,
(2536 Nyergesújfalu, Ipari park 1.)

6J A tervrajzon II. em. 6. sorszámmal feltüntetett
3 db oktatóterem, előtér, közlekedő, l db konyha,
] db takarító helyiség, 2 db, WC+kczmosó,
1 db WC helyiségekből álló, 74 m2 terül éllel rendelkező
iroda-ingatlan, a 2,99 m2 területű loggiával.
A közös tulajdonból az ingatlanhoz lartozó hányad:

404/10000
Hely rajzi szám: 7092/0/A/6
Tulajdonos: Fisclier-6au Kfl.
(2536 Nyergesújfalu, Ipari park 1.)

l.l A tervrajzon II, cm. 7. sorszámmal fekünieteit
2 szoba, előtér, gardróbé, konyha, fürdőszoba, WC+kézmosó
helyiségekből álló, 47 m2 területű öröklakás-ingatlan,
a 4.31 m2 területű loggiával, valamint a hozzá tartozó pinceszinti
1. sz. tárolóval.

A közös tulajdonból az ingatlanhoz tartozó hányad:
257/10000

Helyrajzi szám: 7092/0/A/7
Tulajdonos; Fischer-Bau Kfl.
(2536 NyergesújTalu, Ipari park l.)
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8./ A tervrajzon II. em. 8. sorszámmal feltüntetett
l + fél szoba, előtér, konyha, fürdöszoba+WC
helyiségekből álló, 39 m2 területtel rendelkező
öröklakás-ingatlan, a 3,14 m2 területű erkéllyel.
A közös tulajdonból az ingatlanhoz tartozó hányad:

213/10000
Helyrajzi szám: 7092/0/A/8
Tulajdonos: Fischer-Bau Kft.
(2536 Nyergesújfalu, Ipari park l .)

9.1 A tervrajzon III. em. 9. sorszámmal feltüntetett
4 szoba, előszoba, közlekedő, gardróbé, konyha+étkező,
kamra 2 db fürdőszoba, WC helyiségekből álló,
96 m2 területtel rendelkező öröklakás-ingatlan,
a 4,65 m2 területű erkéllyel, a 5,78 m2 területtel rendelkező
loggiával, valamint a hozzá tartozó pinceszinti 12. sz. tárolóval.
A közös tulajdonból az ingatlanhoz tartozó hányad:

525/10000 £/
Helyrajzi szám: 7092/0/A/9
Tulajdonos: Fischer-Bau Kft.
(2536 Nyergesújfalu, Ipari park 1.)

10./ A tervrajzon III. em. 10. sorszám alatt feltüntetett
3 szoba, előszoba, gardróbé, konyha, kamra, fürdőszoba,
zuhanyzó, WC helyiségekből álló, 74 m2 területtel
rendelkező öröklakás-ingatlan, a 3,30 m2 területű loggiával,
valamint hozzá tartozó pinceszinti 8. sorszám alatti tárolóval.
A közös tulajdonból az ingatlanhoz tartozó hányad:

404/10000
Helyrajzi szám: 7092/0/A/10
Tulajdonos: Fischer-Bau Kft.
(2536 Nyergesújfalu, Ipari park l .)

1 1 ./ A tervrajzon III. em. 1 1 . sorszám alatt feltüntetett
4 szoba, előszoba, 2 db gardróbé, konyha+étkező, fürdőszoba,
zuhanyzó helyiségekből álló, 94 m2 területtel rendelkező
öröklakás-ingatlan, a 3,30 m2 területű erkéllyel, a 4,69 m2

területű loggiával, valamint a hozzá tartozó földszinti 15. sz. tárolóval.
A közös tulajdonból az ingatlanhoz tartozó hányad:

514/10000
Helyrajzi szám: 7092/0/A/ll
Tulajdonos: Fischer-Bau Kft.
(2536 Nyergesújfalu, Ipari park 1.)
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12.1 A tervrajzon IV. em. 12. sorszám alatt feltüntetett
4 szoba, előszoba, közlekedő, gardróbé, konyha+étkező,
kamra, 2 db fürdőszoba, WC helyiségekből álló, 96 m2 területtel
rendelkező öröklakás-ingatlan, a 4,65 m területű erkéllyel,
az 5,78 m2 területű loggiával, valamint a hozzá tartozó pinceszinti
9. sz. tárolóval.
A közös tulajdonból az ingatlanhoz tartozó hányad:

525/10000
Helyrajzi szám: 7092/0/A/12
Tulajdonos: Fischer-Bau Kft.
(2536 Nyergesújfalu, Ipari park 1.)

13.1 A tervrajzon IV. em. 13. sorszám alatt feltüntetett
3 szoba, előszoba, gardróbé, konyha, fürdőszoba,
zuhanyzó, WC helyiségekből álló 72 m2 területtel
rendelkező öröklakás-ingatlan, a 3,30 m2 területű,
és az 5,42 m2 területű loggiával, valamint a hozzá tartozó
földszinti 13. és 14. sorszám alatti tárolóval.
A közös tulajdonból az ingatlanhoz tartozó hányad: t

393/10000
Helyrajzi szám: 7092/0/A/13
Tulajdonos: Fischer-Bau Kft.
(2536 Nyergesújfalu, Ipari park 1.)

14./ A tervrajzon IV. em. 14. sorszám alatt feltüntetett
4 szoba, előszoba, 2 db gardróbé, konyha+étkező, fürdőszoba,
zuhanyzó helyiségekből álló, 91 m2 területtel rendelkező
öröklakás-ingatlan, a 3,30 m2 területű erkéllyel, a 7,61 m2

területű loggiával, a hozzá tartozó pinceszinti 10. sz. tárolóval.
A közös tulajdonból az ingatlanhoz tartozó hányad:

497/10000
Helyrajzi szám: 7092/0/A/14
Tulajdonos: Fischer-Bau Kft
(2536 Nyergesújfalu, Ipari park 1.)

15./ A tervrajzon Tetőtér 15. sorszám alatt feltüntetett
2 + 3 fél szoba, előszoba, 2 db gardróbé, konyha, fürdőszoba,
zuhanyzó, WC helyiségekből álló, 101 m2 területtel rendelkező
öröklakás-ingatlan, a 9,75 m2 területű tetőterasszal,
valamint a hozzá tartozó földszinti 17. sorszám alatti tárolóval.
A közös tulajdonból az ingatlanhoz tartozó hányad:

552/10000

Helyrajzi szám: 7092/0/A/15
Tulajdonos: Fischer-Bau Kft
(2536 Nyergesújfalu, Ipari park 1.)

Wl\
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16.1 A tervrajzon Tetőtér 16. sorszám alatt feltüntetett
l + 3 fél szoba, előtér, 2 db gardróbé, konyha+étkező.
fürdőszoba, zuhanyzó, WC helyiségekből álló, 90 m2

területtel rendelkező öröklakás-ingatlan, a 10,30 m2

területű tetőterasszal, valamint a hozzá tartozó földszinti
16. sz. tárolóval.
A közös tulajdonból az ingatlanhoz tartozó hányad:

492/10000

Helyrajzi szám: 7092/0/A/16
Tulajdonos: Fischer-Bau Kft
(2536 Nyergesújfalu, Ipari park 1.)

17./ A 25 db gépkocsi tárolására alkalmas
400 m2 területtel rendelkező pinceszinti teremgarázs-ingatlan
A közös tulajdonból az ingatlanhoz tartozó hányad:

2186/10000

Helyrajzi szám: 7092/0/A/17
Tulajdonos: Fischer-Bau Kft
(2536 Nyergesújfalu, Ipari park 1.)

D. FEJEZET

Ingatlan nyilvántartásra vonatkozó rendelkezések:

l./ Az Alapító Okirat aláírója beleegyezését adja ahhoz, hogy a budapesti, I. kerületi,
7092 hrsz-al jelölt ingatlanra a Földhivatal a társasháztulajdon alapítást az ingatlan
nyilvántartásba jegyezze be.
Ennek során a társasház közös tulajdonában maradó, B. fejezet I. pontjában
meghatározott telket, II-XVI. pontjában felsorolt építményrészeket, berendezéseket,
felszereléseket önálló ingatlanként egyesítse a társasház törzslapján 7092/0/A hrsz alatt.

Az öröklakás-ingatlanokat, az iroda ingatlanokat, a rendelőt és a raktár ingatlant a
közös tulajdonból az öröklakás ingatlanokhoz az iroda ingatlanokhoz, a rendelőhöz,
valamint a raktár ingatlanhoz tartozó hányadokkal együtt az 7092/0/A/l-hrsz-tól -
7092/0/A/16 hrsz-ig, a pinceszinti teremgarázs-ingatlant 7092/0/A/17 hrsz alatt a
Budapesti 1. számú Körzeti Földhivatal külön tulajdoni lapra jegyezze be.
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Egyéb rendelkezések

A társasház tulajdonosa a társasház működésére, a közös és külön tulajdonra, a közgyűlésre, a
közös képviseletre vonatkozó szabályokat a Szervezeti és Működési Szabályzatban határozza
meg.

A társasháztulajdon megszüntetését be kell jelenteni az ingatlan nyilvántartást vezető
Budapesti 1. számú Körzeti Földhivatalhoz / 1 1 1 1 Budapest, Budafoki út 59./

Az Alapító Okiratban nem szabályozott kérdésekben a 2003. CXXXIII. sz. Tv. és a Polgári
Törvénykönyvnek a közös tulajdonra vonatkozó rendelkezései az irányadóak.
Az Alapító Okirat hatálya kiterjed a társasház mindenkori tulajdonosaira, illetőleg
jogutódjára.

Az alapító az alapító okirat egységes szerkezete elkészítésével, ellenjegyzésével és az azzal
kapcsolatos valamennyi ügyintézéssel Dr. Madarász Judit (1027 Bp. Fő u. 73.) ügyvédnek ad
megbízást.

Kelt, Budapesten, 2008. április 15. napján.

: FischW-Hau Kft.
Varga István

's% : ügyvezető

Ellen jegyzem:
Budapesten, 2008. április 15. napján.

Dr. Madarász
ügyvéd


