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Alu] iro t t szerződő fe tek névs zerint :

L-/ Falus La jos oill. i:iér,nölr tluCa;res ti /IT. Pasaréti ut 87./ és rle je
^/2./ -'a]-us Lajosné sz. Rái<os Juli.a,nrra házte_rtásbeli ugra;rotta:ri,
3./ Fa]-us Lajos o1l1. mérnrjk budapes ti /TI. pasaréti ut 87./ és ne je
\./ Talus Lajcsné sz. Ríl-.os Ju] iarrna h.áztartásbeli u6;vanottanjr
-/5./ i'alus La jos okl. niérnök buCalestí /:I_I. Pasaréti ut 87./ és ne je
6./ ialus Lajosné sZ. r1l,,l.:os Juliar:na r1oztartásbeli ugyanotta:lir
^/7 -/ i'alus La jos okl. niérnö}l bude_pss tí /3.í. Pasaréti rrt 8?./ és ne je
3./ ]ia]_us Lajosné ;.z. B,ákos Juliarrrra báztaytásbeli ug-y-anottar11.,
C / Ti.,arr. 1,-.i^ a ^'1-1 --'---.:1- 

L-- i lrr l ó- r ,)}J :.i_u_: -..jcs okl. mérnők buda_pes ti /aI. Fasaréti rlt 8? "/ és neJe
/-LU. / .'a]-u.s L;_ jcsné sz. i?ákos Julia:l_na tlázta:.tásbelí ugy3n6ttani,
J _-LL,/ ialus T-a jos okl. rnérnöi; bi:d.;,pe sti /f-1. Pasaréti ut 87./ és ne je
/ ^-L2 

" / i'aius La josné sz. j?ákos .ju]_ia:::-ra b"áztartásbeli ugyanotta-rri,
/ -.L:,./ j'a-lus Lajos ol;1. :nérnök luda::esti /rr. Pasaréti ut 87./ és ne je

a\. i Fa]_us La josné sz. Ilákos -Tulia:rrra 'náztzrtásbeli u.E:_vanottani,
15,i Fe,]_us Lp jos oki. mérr:ök bi.:ca::e lti /f'T. Pasaréti ut 8?./ és neje
15. / j]alus La josné sz. Rákos .irrliaí!:t3 Tté ztarÍ;ásbeli rrg},a-raotta;:ri,

/-L7.,i ']=d,os ]iornálné sz. Reich" 3rzsébet W.z*asté_sbe]_i budacesi,3_ /v,
]ri-^-=j^i ui Lg.il ic§lJ!au-

í-lt./ j-ei]:ler 3é]-áné 3z. iiénig Farury 1r/.ziartás-i:eli brrdapesti /]trI. Ki-
r j l-.- u. l}., . /

-:L./

!:.1
2-. /

t::.i

lalus Lajos oit]_. r:érnök buia:esti
Falus Lajosné sz. Rákos Ju]_iai-,rra
ia]_us La_,i os c1<]_. r,érnök bu§aires ti
iar us Lr. josné 3z" Rlilros Ju] iar::ea
iaius Lajcs oiil. mór::rö!l buia:esti
la]_us Ll"jcsné sz. Rí.:kcs Juli31513
Falus La j os cj<I. rirérnök budape s t j_

lalus La josné sz. lákos Ju]_iar::la
.j]'a]_us Lajos o]rl, rrórnöl< 5udapesti
i''a]_us i,;i josné sz. ?,;':llos Ju]_iar-rrra

ír= l \ . l n< ! }
/lLl !'C._qr.ref,]_ LIT ö"l./ es neJe

b,ázt ar iá sb e 1i r:gya_no t i arri,
/tt. Fasa::éti rrt 8?./ és ne je

báz tar iá sbe ]_i ug_:,-ano t t ani,
/lZ. Fasaréti ut B?./ és neje

lrJ_zia:, iá:beti ug},ar:o tta::i n

ill. Pasaréti ut 87,./ és ne je
!t!.z t ar tá sb e lJ- u5_-l=ar:o t t e:ri,
itt. Pasaréii ut S?./ és neje

}ráz t ar tá sb e li ugl,ario t ta,rri,
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29./ ]:alus Lajos ckl. :,.érnölt bucapes fi ia]'. Fasaréti ut 8?./ és ne je
}a"/ Falus Lc josné sZ. RJ_kos Julianna báztartásbeli ugyu!11ottani,
3L./ F'a-lus Lajos okl. mérnök budanesti /ZX. pasaréti ut 87./ és ne je
3:./ !'a.lus La-josn{ sZ. Rákos Julíarrna báztartásbelí u8yarroitaní,/ ^-3j. / -L"alus Lajos o]<1. r,rérnök bud"a.re sti /T,l. Pasaréti ut s?./ és ne je
3U,/ laius Lajosné 3Z- P,ákos Julianna háztartásbeli ugyanottani_

};ii..osok, akik a tsudapesti Székesfővár.os dunajobbpaz" tí részérrek
r i 'l'"g ' Zo titvi. betétben A. + 1r soT1 ??L5/LL lrrsz. alatt íel-

tsÖszÖrnrén-r",i ut S/a összeirási szá.rxl közös tulajclonunkban áLLó
ing:atlarr tulajdonos társai, még peCig:

1./ Fa1us Lajos és ne je sz. Rákos Juliarrna
e;lr:,.,sllözti eSYenlő
a::ánY"!:asr. I?/LOOO azaz Tízenki]-encezred részben

2. / ?alus La jos és ne je 
"".Rákos Juliarirra

eg;táskőzti e8jrenlő
arányban lg/rcOO a_zaz Tízenkilerrcezred '

3.,/ Fa]_us Lajos és ne je .-z. Rákos Juliarrna
e3r,ai sközti e8:,.enlő
aránr:ban r9/rooo azaz Tizenkilencezred a

lt4./ t,'aius L= jos és neje sz. Rákos Julianna
e g,,-n-i si-,ö z t i e 33-en1 6

a::án_wba:r ?L/YOaa azELz íletvennég:_,,*ezred n
_,l5./ l'aius La_jos és neje sz. Rákos Juliar:na

e3'_.,::_á sközti e€}.en]_ ő

ai'j:r,.,1:rn 7?/Laoo azaz ]letvenhétezred. ,r

6. / trrLus La jos és rie je
sz. §ákos Jrrliar::ra 48/rOOO a_zaz Neg.y1.ennyol_cezred, n

*l
7 . / t'alus La jos és ne je sz. Rákos Julianna

e 3_"l-r::á sk ö z ti t J..,en lő
ar1,.rr1,-lan 7!/rooo ezez }ietverr:ré§},ezr.ed tl

8. / Fa]_us La. jos és ne je 5z, R1l."os Jutia]ilta
e.31.:::ásk özti e g:l-cnlő
ar:;in1.'|2.n sgircao azaz ijarrninckj_]_encezred ,t

9. r/ iai c s iiorné lné
sz. lei c}r Iirzs,ibet ?7/TaaO aze,z Iletverrtrétezred.

La./ Leibler ili1,,p.!
3Z. Iijr]ig ler1]l}r 58rltOOO r-la.z Ötvcn:eyolcezred. lt
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7L./ Falus L.. jos í,:s ne jc sZ..i;iitos Juliar]íra
, 1 ,,

e ?ill. sl:':ztí c,;-.,e:ll":

aránvl;a::r ?ll/yaoa ij*tvenl:égl.ezred részben
/ ^-L2"i l'alus Lajos és ne je sz. Rákos Julianna

e ]3rnl-slrőz|i € g],enlő
;.rán1.| 231 39/rcOO iiar:rninc1<_i lenc ezred l?

T3 . 1 íalus La j os ós nc je sz. Rá]ios .Tuliarrna
e5,i:-l1 s]töztí e5;_.en 1í
a.rr_.nt,bart 77 /tOaa }ie trrerehétezred. ''

, |. / _L4./ :'a-lus La_jos és ne je sz. i]ákos Julíarrna
e 5_r,ráskö z t i e gl,enl ái

' arán.".bail 5B/1OOO Ötverrnyolcezred 'l
L5./ Falus..Lajos és neje 3z" F.álros JuLianrra

e1-:,/ sliözti e5;,enlő
arán_vban 74/ rcaO lietver:-rré g3TezFed 'r

16./ Fa'lus L:.jos és neje sz. Rákos Ju] ianna
e g;t-lil,s!--f zti e gf.enlő
art'.r;,i,_:r 39/LOOO }i-rrj ncl;ílencezred tl

/ --L'l . / ;'alus Lajos és ne je sz. iá'llos Julian:ra
a 

-.-7.'. 
c'.- H q ,{-i 

^ *,^.- '] Á. J _l ..l _.-* Zti e8],ejilő

a::áni.ban ?7 / LCCIa lie tvenlié iezred ll

L8./ Falrrs Lajos és ne je sz. Rákos Juiiarrrra
eglnnásközti egyenlő
arányban 58 / 1ooo ötvennyolcezred 'losztatlan hányadrészben,
r=r,r!'* 1;ö]_csönöserr 1,-,öte'l ezően negállapodnak abban, t:Logy az e-

1őbjr eiitliteti te]_ken és jelen ol.1irathoz a Políárnresteri Yárosreirdezé-
si és r:-:lI:éuri_té:i üg;,cs ztáLy-a ;]1ta1 hitele sitett pé,ldán_r,.i:an

1, szám al att riel]_éi,lelt a 3O9. 329/II1. 1941. polgár::iesteri száx
a1;.ii jivátrag3,ott eredeii terl,ek a]_ap jál eLőállitott

2. sZlirn alatt neltáke]_t r:észle;es nrüszaki lei rásba, száíx a-
l=ii i:el lélre''! tr a i;özlcnti fiiió=, hiCeg és nelegv-i z \-ezetékek csa-
'1,olli=-l,.=:-:-:czós te ryeit ::3::ál-::n fo3ia3_ó, l;u:riiaterrrekben felsoroli
íe ]_: zerel éselilie1 és bere.;:dezi.iselii<e1 elliiott laliólrázra aZ L92r+" XII.
+ ^ /^- ^].:r.b. Cr iaL 3-.,!-i,lDj-;i;.kban röviCen 2:-,r.,.ré*3r/ a'iapján ezennel társasház-
tulrjdont alr_pita;-ral<, és ezt a ialr,lházar a jelen alapitó okirat ren-
ci=1];azéseinal< megfeLelően te:,;részetb,en meEosztva és a l<özds tulaj-
do:":l;::n narad_1 rószeli liözös }raszi-lÉ..,laiána}t jo§ával , l<ülön-klilön tu]-a j-
t:.,,]'_-.. 1/?s:'il; ós bir-tol;b;.n t;:.i j:l}i.



5*

A társasháztuiajdon megosztása ós a tulajdonostársak
egYmáskÖzÖtti jogviszonya |ekintetében felek a kövei,kezőkben
állapodnak meg:

^.í
Közös tulajdonban maradó részek és az eL,ben való tu-

lajd,o.ni hányedok meghatározása

A tulajdonostársak egy akarattal megegl"ez::ek abban, hoggg a
közös tulajdonjog = közös telekben, valamint tervrajzokon és
munkatervekben feltüntetett, alább felsorolt közös épitményré-
szekben, felszerelésekben és berendezésekben a fent felsorolt
tulajdonostárs:ka-, a telek tulajdonban birt, ott kifejezetten
megállapítot.t osztatlan hányadokban ílleti meg.

A kÖzös tulajdont képező épitmérryrészek, felszerelések és
berendezések a köve-ukezők :

Alag,sorban: T. Lépcsóház és előtér
1r. Kamra

1rr. Raktár
IV. óvóhely-előtér
V. óvóhely-belsőtér

Vr. Folyosó
VrI. KazánLiáz

VrII. Szénraktár
rX. Száritó
x. W.C.

XI. Mosókonyha

Földszínten: XrT.

4. 85

15, 18

8.o1
o.96
1.oo

1o.57
2.oo

55.oo
5,2o

47.7o
11. 3o

16.3o
29.3o
1o. Bo

1. oo
8.1o

13. oo
1 .5o
1. 7o

m

ll

XTII.
XrV.
XV.

XV/a.
XV/b.
XV/c.
xv/d.
Xv/e _

Lépcsőház és mérőszekrény
Előtér
Lift-akna
Házfelügyelői lakás:
Előszoba
Szoba
Konyha
Kamra
W.C-

m

ll

3o. oo ll



1. !.l:ieleten

Ir. L]xTeleter:

TTI. ,l-meleien

Parilá_s, eil-lelet

1I.

XVI" Lépcs t,hi!.z és llór,-,szekrény
XVIT" ]_;Lő trl:r

XVTIT. Lifiai<rla
XIX. Lé6akna
jfi. Lépcs őbáz és mérőszekrény

Á^l-.l]löier

XXII. Lifiakna
XjIII , Léi:al<sla
XXIV. Lépcs őnáz és prérős zel<rérly

;"iiiv. :jLőtér
XXVI. Liftakna

,iXVII. Lé€;akna

XXVT1 I. E lőtér
XXTX.Lift gépház

-Lq. L\v

6. 08

1.7o
1. oo

t 
'{. 

6o
6. 08

L.7o
,L. o0

14.60
6. 08

L.7O
l. oo

2.43
5.38

m

ll

,l

ll

ll

lt

ll

,,

I. Alap- f ő- és vála_s zfa1.ak, ezelgrek mind,en kiils6 vakoLásávar.,

de a belső vakolatok közü| csa1< azo|J<aL, ame1-yek közös tu-
'l ajdonban lévő helyiségekben va:-urak;

\iasbeton szerkezetek, ig,y födé:tek és erkélyszerkezetekt az
uiibbiak müj:urkolata inár 11eii a közös iulajdonban 1éwő lrelyi-

ségekben a födómeken lévő feli;öltés a,z alsó wakolás és a brir-

koIat;

1II" A tető lrőszigetelése;
I1r. '{az elleni tető- és padló alaiii rrecivesség ellen, valamint

ez alapfalak f,ölöttj. nedvesség elleni szi8etelés;
V. Tüzfa]_ak hrőszigete]_ése;
YI. Á pince és a IIT. cmelet fölötti 1.ég,véclelmi födém;

VII. ilér:ér:"yek és s zelLűzőktrrtók;
lTIi. La;:ostetől a Fresskies - hé jazattaL eg)üti;
I;i. Fiideg-viz v€Zetéki Yg;!(;za:., a vizórától a na5ántulajdonba-rr 1é-

.vő helyiségekben elireiyezeii bere::dezési iárgyak átere sztő
csap jáic ,/nasuk a csapok nár nem,/l -,,alanint a közös trr].aj-
cionban iévő irelyiségek ós területek vizvezetékí berendezései
és felszerelési tár6l-ai /pL. i;ie ntők, irl. C. -k, kerti csap,

/toiilj.{_,K, stD./
Csatornl: zásí fu;,ijzat, a i;lag,iliiulajdonban Iévő helyiségekben

e 1lre Ly c ze i t b crer:de zó s i tii r6;r.ali::ak fe ls záLLőv eze tékbe valÓ

ieköiésétij1, illeivc a lrerti összeíolyótó1 az utcai 1:özcsa-
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tornába vaLó bekötóséig, ir]eórtvc az összes fels zí;lLJ és
vizszi-ntes fővezeiéi,leket és a bekötővezetéitnelc a kőzös, va€y
fiaaántulajdcnban Lévő területen keresztütiraladó részelit,
rovábbá általában a közös tulajdonba:r Lóvő területeken e1-
helyezett íelszerelési tárgtr,ak beltö tőyezetékei :

,iI. iiözpon;i fütés berend92§5, a l-azálés a kazántőL a fütőtes-
;-ail elz,,róc5apjáie terjedő vezeték, a magántulajdonban 1é-
vő ilelyiségekT:en elhelyezett fütőtestek és 7zok el.zárőcsap-
jai nár ne[-ir a közós tulajcionban lévő }relyiséEekben elhelye-
zeit fütőtestek és azok ej.zárőcsapjai, valamínt a- teljes ke-
r i:rgte tőv ezeték;

_,:iT. l,ieleg-v-izs
boylerig,
c s ap jáis
ién a ie1

zolgáltató bereredezés, a boyler, a kazántó1 a
wala-l:ni nt a boylertő1 a nrelegrrízórák áteresztő

ter jedő v:,zeték /maguk az crák iii.ár nem/ r u§íszig-
jes ireringtetővezeték, magi_rk a csapok azonba:r riem;

],III, ]iözös tulajdoni helyisó5ekben és r*a3ái:,teriileteken niinden a,sz-
;alos, l:idzoLó, ] a}laios és üveg:esr.runi;a7 ig}. többek között láb-
iör'iákeret 1;'.btörtővel9 tető-léira, i.;özponii f,ltés, kériény,
irágcsó t zászL':tartó / "e-i szabványos l:ernzeiiszinü és eg_\. § ?.ab-
ványos g},ásziobogő/ a }lözös tu_l ajdonban lévő }lelyiségeket a
nag;_ntulajdonban lévőktől eLwáLasztó fatakban eltrelyezett
asZtaloqnunliák, 6 vlizoLó1 lakatos és üve5esrrrtnkával e§}ütt
/^' ei6szobaajtókon lévő 1akaio§laurrka azonba::r nem/ a kertben
ethei3 ezeit porolóálil.ány, sib.

,.Itri. iiivéte1 néiküL e.z épiileien található l-.inclen bádogosmurrka,
iióllÓ::.y t,a;zfaL, wílágitóurlvari szegéllezések, préselikavics
fedésszegélye, p6{rkárryok Lefedése, ablailkönyökölők 1efedése,
^11-.: UU,

-',il . ;jielrirGI]o§rlitágitási berenrlezés a ieljes csövezés, trruzalok,
nj-nCen felszeTelési iár6l,ak, jiülső kapcsolók e§észerr a ma-

3áiliulajcionban 1évő i,ei_wisó;elt vi láaiiásil iLletve ipari ó-
rá jái;; a kUzössé€; tulajclonát képezik carfelüI a közös he-
i.wisi;t,}<ben el}rel_vezett '!ánpaiesiek és égők, vj-lágitó báz-
s zánii:jbia, ]_ akónévscr.iáblai

Á jelz-ii cse:rgő és telefonierct:clezé
ró }.el3.,-i,sé;*i;en jrivü1 csL ]:észei

lriiiön tuLa jdonban á1-
ze{,e 1é s ei, lrivéve ier-

snek a

és fcls

,i i;r.
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i.,.'. :--l-eic:en e. po9 t?. tu}ajdonát
s i tá r.:,aiiat ;

feLszerele'si és

r;\ rntclln2yg{, 2_zoli 1cvezciÓ:ei;

Sze:::éll,íelvont:_tó te1 jcs cépi berendezéssel és felszere] éssel;

Á tcleknt}< a lal.,'hő_zzal be neí]l épiteit része telj*s eaószéi]en

e_z épület rrcntón j:1::clávll;

Lé5o1_iai1 ni fr:,lszerelési t;llr§;",a:l<i

R./

}iül§n tula,.jdoni ille_tr'iségell lneghatr"_rozása é_s azoF iula.ido+osa-
inal< felsorolása

!:,z 9§}.es tuiajdonostársa]< jlülön tulajdonába és en:nek r':egfe-

ie]_ően ie]_ei.:i:ön-;"wi albetétbe ker:_r'l nel..r nint iársasháztulajdoni ille-

ií]sésiik al},oió részei a ]ljveikező részek:
-tl - / 1,a. ! us L.a.losi és ne.jé i sz. F;i_!los Jul_i:rrn{t ílleti eLz ala6sori I.

2
57.!.1a_ a]_a,tii ]_. sor§zánu ::zleilre1]..isé6 15.0O m* ierülette1-;
q 1 -t,]r,- T - i9<f ás ne _iri t sr. i-,- os .julieT,rlét i]_leii az alagsori 1T.
Z -í - -ilu i L,-' .il

-.>

sz.!s:i alatii 2. scrs z:.,r;,l izL.:titel_i-isés 14.85 *- teiülettel;
,:. / llp''i rr. T,- lg;t és ne.jéi sz. Ri j<os Ju]_iannát iLletí az alagsori f tI.

sz::m alatti }. sorszáiru üzLeihel;.:iség Lő.25 ee ierülette1;
tJ,+.,/ larus r-p,-:ost és ne.ié.!_ sz.. §állos .Tltliannát i 11eti a- földSzirrti I.
sz!:m a1 attí 4. sors zárrc, lalriis, mal="" a lröveii._ező r.észekbő1- át1: 1 szoba

utcai, 3_ szoba ucr;ar: ha,]_1, előszobar cselécs zoba, fÜrdőszoba, kony--lran
)

i;::ra, ;i. C. , L eri<é!3.- utcai, 1 er"kél3r rrdrr:-ri, 82.57 n területtel;
-/5./ la]_us t--,iost és ne.jéi; sz ]? t}los -}q!!;rrnl_i illeti a földszint 1I.
crla -1 - ++i I. 3císzá=u l=klis, nely a l<ör,etl;ező ré:zekbŐl á11: ]- sZo-
- 1,:l1l! a:!i ! U] )

.1:+ .:*nli '! . zcba u,lveli, }ral1, e]_ős zoba, cseléds zoba, fÜrdőszO]:arU- u!U, J, !
)

iion..,ha, át jár,ó, kanra, -,,i.C., B!.82 m* ter,ü]-ette1;
rth / !"= lrrc i .. .c§:t _és ne.jét_*sz._ ]ií-_1tos Ju}_iai:::át illeti a föl dszinii TTT.
" . J :-::-:=-=--=-

3z1:_Iil alatii 6. scrszá_lu 1a1<ií,s, n-isly a i;ö-."etl;e ző ::észekbŐ1 á1]-: 1 szob:

e1l_.szo_-:-a, fü::iils;_O.:]3, konl.i:a, 1::--ra 38.5 2 *2 terÜlette1;
-/,l ./ l alus le_ jost és ne_iéi _sz. aál;cs .q§ar::iát itleti az I. exielet 1"

s z:'m nlatii ? , sors z:'.:ru l::iij.s, lleL-,. a 1;öveti:,ező Té: zekbŐ1 átt: 1 szobC
-liic?j l 1 szcDa udv-Ti, ira,1]_r elli;szoba, cse]_i]dszoba, fÜrdősZoba,

ila, ít jliró, 1<_-,_i::ra, '.i. C, , t erké1;,, ric'ail 1 er'liéi_v uCva,ri 82.1O m

1ettel.

irc:r3r-
z t e rL}-

S_ i lpli:. l.- -] 6l<t é. :-o ii * sz. ]i:'lio5 julia:-inát ilLetí az T. eSe]-et 2.*./ -i|Y:_,:1 ,_v L, \ - --u,i:_w _-

sril'.n ali tti 8. soTs z.l:mu le.l<ás 1 !:ellr a. l;i_,ve tl ező rés ZekbŐL átt : 1 5Zo-

bl, e 1íszoi:a, f,Jr:daiszoba , főzőfJ1]<e 3a.23 *2 tcrülette1.



9.rl 1:j-qi _:_ ,::1_.'_i;_ij1. _=ír*.*_ . *i_r-:.,t_i_z,i',:!{- ri.'r:i,r ?,7 T, í]::.-r:, 1ct ). , . .,.

l-''i -:t j O . -.-.,! L!l 7 :,i,: S?a:"::U ir.1,1,'-., ,:c1._.", a ];i;-,.e T,''_1{rZ(, rósze!<lr1,1 ;'.,1 1: 1 szcbr,
utcri, ]- szob: lr,l-r'- ri, :,.a11, ci |:,szabe_, csr:.1éCs;:oba, f'Jrd " rzabr.., i.l,],l ..

L- .'+ :-'-!1j.], i;,LJiaí,{], l.-;:!]r;;, 1i'.C., *r}iéllr, 8?.85 m2 tertlctte1;
LŰ./ Leij:ler §_é]_,.:ré__§3-9__j illeti aZ I. enelet J4. szi_:m 7-
1r i;ii 1O sor:Z:!;l\) !aki_s, ilcl1. p* kör,e t'*iező r:r] szei<bJ]_ í 1t: l szoba,

2::a]-]-9 e1,..:zaba: fi.,rr],.jszcba, lioni.ha, 1.;:,;l:,a l:..ü5 r-i'r.rül.ittel;
y;^\ / .. -W./ ._'1gS__iil:rr_tj_: nt.i,t §z. ii;1_1:o§ J9lie,nnát ilteti a 11. cnelet
L szi:l a]_aiti ]_1. sorszi:lu La;,r_i:.sl fiely a kőwet1,:ező rószel<bőI á11:
a =.'o};a uc1ro;lri, ira11, elős zc:be, cselédszoba, íűrdl',szoba1 ilr:n...rJ13, át-
:,.'r/, ].-,:.l_ l.' |1 1 ^..]. :1 -- -- J-_ _ j aa . n _2j. : u, :_.-:r4 ci, ,..'. C. , i er-kély udvari 82.1O m - ierülette]_ i
,l . / :--,t,,^ r -L.-./ rarus i:.19;_| Ós ne.iy'.i sF. F*.]lcs *Tuliarr::áí illeti a II. e.:elet
-. -_#ll -l._L Li L2. sor5zánu lakí:s, rielj, a 1<ör.etkező részekbŐl átl :

27 =zobz: cl,:= zaba, íürdős zcba, főzőfülke, 3a}2 az területte1.
J ^-L:-/ ,'-lu: _!_a*iP:!__ss__:=j_i'!_s,z. F.állos _Juliannái itle ti a rT. eí,lelet

1 ^-:^ ^1 - )-::). s!:.Ti a i : TTi 1:' soTszij,i:lu 1e,kás, tn:1;,r a 1<öveii:-ező részekbőI átt:
1 s:ol--a- uicair 1 szoba udvlri ]r-'l'1 a'l Aazg'31, cseléciszoban fürd' szcba,
=lc;:-,--'-,a., i-il'.rí, _1;,^, llTt,o '...C.. er],é11, 'ö7.a' r,2 :1ri.ierületre1.
L4,/ F=1::;,L_. iost j;*_::ejé3 sz. lii];os :*r_Li__ai4é! itleti a Ii. inel
l . sZ:j-". ata t ti 1& §ors zánu ]_a,l<ás r *9L.- a iciil,ei!;ez ő részekbő]_ á11
'? szoba, i:a1 ]-, e]-ős zaba, fürdős zoba, licnr.}ia, kalrra, t+2.05 m2 ter
''! o*ia]

l ^-L5. í i'alus La.ios t és ne jé! p". F-r"llos Julia:::iát illeti 3 III. einelet
1 szé:n alatti 15 sor§zilrnu 1akás, ne 1,v* a követlilző Tészekből ál-Lz 1
szcba uicai, 1 qZoba ucilra_r,! , 1ia1 1, előszcbal cseléd,s zaba, fürdás zob?_-,

,:c;i,:il , i.t;':', l-l,.Ia. '-.C.. l utc-i erl;clr-. 1udvari e;.kélr-. 82.1O
}i].. te::ii1 eiiel.

lí i ^--,"- 1 - :^ : -,^ *- _-lL,Jo/ ]a-,]_us :-_.j,csi ás ::ej§: s*z__. §jro"=_J:1]jlg.:_t i3_1eti a ITTl .;|'.e]..t
:. s Z,'!1 ala,.ii L6 § o3,s z:!1a\a ia};ij_s, ;eI>- l. ]löve t':ező ::é szekbő1 át1 :

]- szoba, elüszcba, fürd.iiszoba, fízőfü11-.e, 30.23 ya? i.rületie]-.
l--L7 -/ :a lus L:,jost és;;p;!éi az._ j:.:1ltos Ju§_?irJlát. illeti a f,IT. cnelet

3. =r;;"; L7 sorsziriu lakís, ncl1. a iiör,e ti."ező ré=zekb61 ál1:
1 szcba utr:a,io ]_ s zoba -udva_r-i , !i:''i 1, cl.i s7c:3_, :. =1é,jszcba, lJ_::l: ij,szt -
b"_, iicn3.ii- , átjáró, lianra, iti. C., =:,'i;ély E7..c5 IEl ic.i-ületie1.
rö / 

- -L\"/ iru§_,L*r!€i é.r_:rg;sj_:z.. 3l'llcs_ -T,,.]ia:-:ii:i rlleii a lIT. e:_,c],e t
l. sZ:!7: a,laiti rS sors zr|,_i";,J la1,1':sr nel_v a iiöveti<sző ::é- ze]tbő''l áYL:

4
1_ szcba, ]1-11; előszoba, filrciőszoi.,.ao ,iicin1.}.a, l;;.:;ra , I:2.a5 rn< tr.r.ü-
-1 a;-*^]

cE

ü-
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3zl.rzőr}ij fclek n.'.8je§},zi1i, lio:-,- az
1:,-,tr-r'1.1 e-iei c t.,:-r.e}: nla;_l j11 n =d:^ct:,ck íc1 ,
t;ij1 ós ?z e3:res tr:la_.jdrrncstár.sait egltrásna"l< a
:l ajlj s 7,._- -\'?, t c, 1 l al< .

ö."szes he1l,isé5ell tl-
VaL?SZ- eS I'J1 '-.lel; jlCI-

néretek }rely*es s éeóért

?c le};::5n}-v-i__ije.iea-izé s é s ielzl Lorck ?zé io s?tésa

3zerz(id:: felek rne3en3ecik, :_o61, a társz_sbáztw1 ajdon aLa-
pii:Ísa trlel'.kön_rrvben ninrjen további rnegkérdeztetésük nélkü1 jelen
iár: , si1'-ztula jclorrt 3t ;11i tó cliirat a1 a?ján bár'!<i lláré sére feltün-
tei;ie=sék ós eZ elózőkben foglalt megáll apociá_soknajl negfelelően a
t:1 r:s z.sti,',,z lriizösben maradó épii;nén;-részei l fel szerelései és a bereli-
iezései a iiözös telel<kel eg'y ti-l ei-:kdn;r,i részletből áLLő telekkön3,vi
j1-=z,á3t es tié e§}resittes s enek ó s afels croÉ cr-i nden egyes épitrr.ény-
::=sz és a ll 'z5s t:leirJsi'i i, élríir:én_l-részeilbő1l fels zerel_ésekbŐ1 éS

be::endeZései;bŐ1 iulajdcncstár,.-.a,kr ya;,; e;,uttes tulajdcnostár:sa-
]iat ii]_ető tulajdcni- bi:_n3,arJ.ré=z e31,*e33, telekköny-vi. lőszáatest mód-
jjra ielel-:<i,'n-),v.-zetessék és rrinden eg_:.es i13,err külön t_ 1_ajdoni i1-
ietí sé3e, irini iársas}rázii_,,1a;doni- illeiősé3re ez i1-lető tr:la jdoncs-
társl yá.3,a, e-3J.üttes tr:lajdonosiársak javára a iársasLráz-tu]-ajdoa
bei;cbe'] ezie s sék 9 rl'SgperjiE e§-;=-üiies tu'l a jdonosiársak kó zőtt a iei:rti-
e_l,lben c szizilarr tuiajáoni fuinl.adré szeik fe]_i.jntetésél,el.

i,. r C F_c. :,- Z-t:. i ?._ri on1 r l IeT . s_q€_€,{..-:€e_

- i:i:rC"€;J,i]i iá:,s aslzi.z-Lt,l la jdcni i1]_etőség a]_]lot:rőszea e6}.-
.:ó;:s tin,'11ó ir^.]_ei^;}ldiir-vi j,jszásicstilóili oszte.tlan- jogi e8]ószet a1-
l,:,it::e.1<, a;:e1,,,et .:ir3oszta;ii és ]:. -3s z-|,.,a !:i.'s3.a 1111}r{znin vagy akár
].ie8C3Zf,lrp, al:iir e3:ész'ben nii_s társr.shi,z-tul_ajrioni illetőségge1 eg},

te,'.ell];ii::,r.l-i j!.sz,:1 3iesité ejS.\.esiie::i 1 C..:?.ii val._;,le]fji}ri tu]_a jdo;iosií,:rs-
:rEl,; a jc]_rn al:.,j_tó al.;ira,tot :ne5rráltoz;aió o,1iratbarr fo3lalt 'kciz3s
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i.irrcle-3,ik tr:laj.joncstárs saj t társastrá;i;ulajdcni ille-
tősógtl vcl a Törl-ények é s a tuIa j<lr:riosiársa^k, wlla;i:irit m;j_soil jo5ai-
nal< korlil taj_ i;ízött nrind é1& i.,cizöit, tirinci 1ratill esetére szaba_<ion
rencielkezl,ciiir, azt elidegenit}reti és ne3tsrlrellreti.

Társasház-tula-idoni ilteti',jségnek bárr:rily nódon iőrtétő
elíciegenitó se, ilIeive átszá-Llása eseién az u j tula jrionos koteles
ezgT! 'Lírrs ls]-.áztula jdont aiapitó o};iratot nrinden vonatkozásban rra-
g,ára nózve feltétientt iröteLezőllek elisrnerni. Á:eennyiben ezt ne1-
Lőzr;él u§.v a ti:,rsasfuiztulajrlorri itleiiisó6 nevezeit részére át nem

-:_"; lii z):i, tó .

lz eredei;i, illeive eLőző iula jConosi;árs azonbarr elide-
3enitési, illeive átsz-;:l:: aztatásj- szindékát a felté;áek közlése
rr€}l ipif,, a nirrdenkori 1<özős ki_l pviselőve1 ide jekorán közölni ta:.-
t o zii<.

i iulajcio-csiársaK különj:eni káriériiés terlre me13_ei;t

eS}'fiá5§al, -; 1tetőieg jo8utódaikkai szei*-ben a_rí,a kötelezik rnag::kat,
hog}. :;ársa:h.áz-tula jcjoni illeiéíségeik e6;és zberr, va§í részberi valÓ
elide6eni;ése, illetve átzzárnaztaiás eseién 1egjobb tudásrrk és
leil;iísre::eiüi; szerint üg3,elni fognak arra, i:og:y a joguiód szerlé-
i-é ben :e.jlő oi.:ck e sz*rződő feletl által elérni kir.ánt azt a.
cél-i;, ;:cg1- raa3i:k::ak i;iszteséges környezetben béirés és nl,trgodt csa.*
1ádi o-ir:}ici:i bi ztosi isai:akr [€ \í"széL-.,eztessék. iz a triötelezett-
s.1 g azt ls ;::a$á'b:n fcglal ja, hog1, e]_-i ce5enités eseté:r a jelenlegi
iárse,:jaimi és ex,kölcsi szinvcrial ferrntartására íckozoir gond íor-
cii iandó 

"

,1-z *Lőző -_, eliez.jó sben íoglaltali r.;e6íelelően. alkalrnaza.ndék
ai"ra ez eseire i*, ]ia va]_ane1l,i1,, iulajdcnostárs lakásának va§y egy
részének jl:.s zl1!:,Latllt brir)eaciás ui jan, vag1, n{s alapon lrarnadik sze*
néI,wnei; en;edi át. Á hasznrilai jcsát tnl'.sra átrrrházó tula jciolrcs társ
ieielős r:-indazckr,lrt a kár:ckért, all]e1l.gl.,g1 2 bérlő /ta<ő/ a 1akás,
vi3}r á ]l, zi1 s ségl;en ;:iarad,i rószel< re,nC€l1enes, vagJ,, a jelen írre€:álIa-
iloclil sbi.n i:iköző 1ia_",zni. 1ata lltal ol<oz. _t bórbcaciás és bérös5ze8 a
j.-ő:.,ös'i;iipwiselőnlk i:e jeleiiierrdő .
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!nil':?líer:ések a'i,:ő.áezettsée,é_t :iein teI_Le_sitő tula.iciono§tnirssa1
s ze.lrben

,,::te;ir:l,iben a tulajdonostársak valalrelyikel - vaóy }ra a

;ulajdoni ille t(iségéi na szrLáLatra átadtá, a:rriak lraszrrál , ja - a, je-

len alap,itó olij_rati:an fo91 al t szerző.,ési ]l:ati,rozrnajlItyokat, !-a8y a

i_,lzirend"et nicgsórtené, llagy a reá ir1-_ruló fa zetésí köte Lezettsóaét
j:€]it tei jesitené l &z i]_1ető iulajdonostái,sat a közös a sérelr:res rna-

;,atariás abbairagyására.o il1 etve kötelezeitségének te1 jesítésére zá-

ros }latáridő köztése í§€lleit ajánlott 1evélben fe1}:-ivja.

. r.a a sérelmesen eLjárő tulajd.onostárs, íLletve haszl;'áLő

a íeliiivásrlak az aján]_ott 1er,éj_ budapesti posiára adását kÖvető

r:yolc nap alait nem iesz elegetn a kőzős kópviselŐ köteles a k-Öz-

;,,-,i;lést összeiiírnei és a továblial;ra erurel<'natározatát kikérni.

Á 1röz3y-,.ilés joaában á11 e8l,s zeri1 szótőbbséste1 lrczarrdó

i:aiárczaiial / szavazaie§,e:rlősé3 esel,én az glnök ilatáro=*ata döniy',

a ;<dteleze;tsését lenr i;eLjesii;ő tulajd.onostárssal szemben a- tarta-

1_é1;alap jar,ára, 2OO. - Á,P €.zaz Lieitősáz aran}:perrgŐia ter jedhető

rötbéri j;i -i:etni és az i1]_ető tula jdonostársat ezen k5ti:ér kiveté-

sóve1 *ötelezettsé8ének iel jesiié sérel ya6ts a, sérelnes rna5:atariás

a;.-a:ia;i-!sára :zo itaní. E5yide jüleg a kőz€y.;1ésriek joaábarr á11 a
i<5zös -tiépviselőt íeliratairrazni é s utasiia:ri, ho§y a.menrryiben a

llöibéri !:iT,eí lraiározat ;iiir:ak liövei6 i:ryolc nap alati sziirtén nem

wezet::e ere.jnén;,-::e, a tulajdonosiársak közőssé8ének nevében a iiÖ-

iclez3'1;ieógét nen teljesiiő t,aiá}, a séreliles rnagatartást folYtató

tu1 ajdcrrosiárs ellen az atapitó-okiratr a,a6y a }1ázj_rend rer:de'lke-

zéseii sértő llagatar:iás abbalia;yása, a közösség érd.ekélen sz;ksé-

5as csele'i.i;énl. i;üré_*el \iaáJ, az alapi_ió okirat és a tulajdonostár-
s ajla.L e s eile 6 ezi l,ie53ral aCóan ért }iárosocjás negfízeté se iránt,

ez iliető iuiaj*olfosií.r,s e]_ien pert b§_:""" iol3,araatba és §iarasz-

taló biróí jrati l:ozat esetón a \résreha jtási e1_ járást folytassa Le.

j-ia a tu]_ajd,:nostjrs, a'iii ellen a natározatot hozták a

1<iiz;}.-iiié sen j.ien nincs , a ]T atllrozat hcza"taláról őt a je§}'z;kön}'v

e_]],.5ze::ii n"li':solatá::ak rre€kiiLdésér,e1 óriesiieni keI1. Ezetl eljárás

l:-j irr_],a:,::r,iszor és ninir.C<] i3 is:-;óte 1i::etőn ahánlrszor az al apitó ok-
i.3]3ir 1n?,i]-}, i'.r,|_zi r clrd nl;.=crtése 'ile1,1övei;1,;eznékl vaáy a;neddit iart"

-{-:ieiin,,,ib9n pr.di§ a iula jdcr:o -, |;j,"rsak valarnetyikórrek bér:-
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ió je tren tartaná be a Iiá zircniet l u§y a közös képviseló clső iz en
eiili]el{ betar:tására_ szóbelilegr vaáy irásbeli j_eg fi6_ve Lrlezteii. ln:iek
err.'dnlÓnyl;elensé8e esetén intézóbizottság elé viszi az ű&vetr. a:;iely
ezuián irásban hiv ja fel az illető bérl'őt a házirend be ia_rii-sára s
e3},ben írásban értesiti az íllető lalirés z tula jdonosát is.

rrne felhivás ereclménytclcnsége esctén a kózós képviselő
i;i;zg:1.,.ilés elé viszi az ügyet. A közgi.ülés jogosult a bérlŐnet< azoTr-
rialil Vai}. későbbi }:,atá tL3,-a1 feiilondaní es ped)-6 az illető Lakcrősz
tu] ajdonosa ngv$ben. Erre a feimondásra az összes tulajdonostársak
a l<öz53rülést ezeíl:lel visszavonfratatlanu1 feljqpsitják. Á felniond.ás
eszkÖzLésérŐL a feInondott Lakrész tulajdonosát haladéktalanul ér-
tesiteni ke11.

A kőzös köielezetl..sé3ek pol1tos teljesitésének biztositá-
s/lr'a a 'i;ulajclonostársak }iikötik, i:og;, az a_ tulajdonostárs, aki a
]<özösségbŐl folyó fizetési köteLezettségének a lejáraikor vétke-
sen, vaay 6oirCatlansl,gból eleget ner::l tesz, a reá eső összel LO ?-át
bi r,ói lag sem niérsékel}rei ő kötbér ci_r:rén tariozik a tartalék-alap ja-
vár'a r:re€fizetni. ]imeltett a késedelem ide jére a tulajdonostárs a.

iráiralókos összag uián 2 1,i35y3r }iemzeti B3nk mindenkori váltőLeszá-
miiolási kanatlábát 2 ,{.*ua]- megiraladó késedeLni kalnatot tartozik
negfizetl::i ug1,33csak a tartalékalap javára.

Á közds ]<öltségekbő1 az e§yes t;ulajdoni illetőségekre eső
rósz 1rátr.alélla{nak biztcsitása vé8ei;t a jeiz1lggjogot aLz e§yes iulaj-
doni illető ségekre á közös képvis *]-ei kére]_raére a tulajdonostársak
grl§edé]_rre né lkü1_ is be 1ehet a_ telekkönyvbe jetl.ezní.

I17 vzclios társasfuíztu]-ajdoni ílletősé§lek több i;ulajdo-
nosa v?[l u3y ezek a társasháztulajdoni közösség8e1 szemben e§ye-
tenie$esen fetelősek minden köielezettségükért. A közös képviselőto1
a Ecndnoktól, aZ intézőbizotts:i5tó1, yag*,: a közglürést őt származő
bai_rrrely ír;lsbeli, vaglr szóbeli közlós, aniely az :ily tulaj<ionosok
bári;el_,,.i kéi:ez inté ztetett, ug),allolyan haiá111.61 bir, rnintha val_a-
n:elyj_kükiröz eg;,,enként intéztetett volna. Az e8yeteralegesen fi-lelős
1-u]_-_ jdonos társak azonba]1 nia8uk 1<ijzött bárnelyiket ki jelöl},letik az
j Iy }<i; z7 ósek átvé telére.
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A kiilön tula jcicni ille ti'lségi:ez ii,riazó épiinénvrészt a

rr: 1 a_ jrl í}j1 c § il rs :, enr,l e lki_, z i :, i,l iek n c3fe 1 e l ű en s zab adon has znzi].ha t j a

és a ha-*zrráIatot e"kár bérlet utján, a'!<ár rnís uton másnak is áten-
gr,.,l:i,-eti. A reir.leltetésszerü LlasznáLattót a tulajdonostársak érde-
]t*inek s/_,::elrié::e - v.,]lar.tennl,i tulaj<lonosteirs 7lozzájárulása nélkü1
e;,1,i1l íuLajcioircsi;lrs !em ti!rhei e1.

Tj_lo 3 ez eg_ves iakásokat biirmiféle ipari üZeinre, kere ske-
e, Nl'.:rc-, torna*, vivó l -{a3j, zetteiskolár"a fellrasznáLrlj.. .átt.tá-
a La]<iisok csal< oliian célokra szol6áJ_irainak, melyek ser:r Láioga-
ág, sem a 1raszrláLattal járó zaj iekinietében nen tra].adják me6:
'l,*ás, iroda va6}, rendelő f'orga]_iirát.

.Á tulajdonostársak azt a szigorrr k-ikötést f,6gzik' ho6y a

sz+TzőCés tárg_-r.át képező Tí-:z:alt csak erkölcsileg és társadalarile-g
ís negfeie]_ő e5;-r.,éiiek iakh.ainak. .]r:rréI iogwa a Budapest Székesfővá-
ros Laklér,leti Szabátyrend:,1etóriek 3E-39 §-aina_k esetei eLZ ott fo8-
]_alt iniézkeilésekei,,**c§ják r,raguk után.

iitp6.*.,ik tula joor:csi;ársnak jogában á11 a saját 1akré3Zé-
nek i:írick]_ásán kivül a i:ázian és a.rlralr ielkén a mindenkor é:"wény-

ben révő ug\icevezett t't{ázirend" korlátain belü1 a kapube járat, lép-
cső]:il_z, uda.e_r, liftr Bosókon_whák, száritópadlások és a sa- ját L*-ásá-
}toz ve zeiő er*eletenkénti pi}re::rő /zárt fxLyaső/ }rasznáI ata.. A tulaj-
ao:rosol; rendelkezésére áI1 a_ ietőn fgl szerélt 2 db a;rterrrrala-rbóc, ve-
zeiékei csak ezekrőIl a közö: képvi selő bczzájárulásával szabati fe1-

=Zer s1 ni .

i:gvlk tula jcionositirsna1< a tras z-záLat,í jogát ser€ 1ehei lloz-
z;, jzru:ása né]_kü1 elvonnil va-y :icrliiiozl:,i, a használatban azcnbari
egl,i k tuia jdonostárs sem lépiiei;i iul eLz okszerü szüksé8esség nlér-
tékét és l;öi;eles a jeien alapi,i;ó o;rirgtban lefektetettekiiez szi-

Jc]]uan 31kal;lazkccni, -!iülőn;€Jr a iulajáonce iáz,sak a rnegfeleIŐ, rr*

;:,,anc=;.k a jeiei: alapitó o];iratb?_n i;lc8jlajcározott iiie3i;or]-ó eljárá*
scl.;at jo;cs*liak i;ie5inoitaní Ós 1eío11,tatni.

A tula,jdoi-iostárs;li< JiölcsönLi sen i:ö,ielezik nraguTiat, kogy
v-, 1a;iicnr:wi -rula jrio.:.ostárs előzetcs belcc,g}"ezése néLkül tartóz'ilod-



]i ''i_ j,] i,,li - i_lil i]1,, trti; jr]r_i:;i i.'l_ j_l.t'sl1 5.iii:,loz t:,rrtaző épi i:.ll1ri".-T,|::,,z,:.,1

ir,.ii -r' .l-roz1,: -r-':ti,1o ,_l.;,::l-,r : ',|j,-,,|'--_:-! S. §*, szarj_ni clajt a iij.::3i
,l:1 ;:.ir,'c::o.. t,1 l"q b:,.L:,c:!{,:)a,1 siii -i vl;:l :l1 i]Jcjl::C{i\re. ,,]'zlirfelÜ1 is ltij;a-
]r, zi'i; :,ll ;1,1:-i .1,].]]-. , '!:c,_y ?z .i,;_i,:l.;lllj.l:t !,j.J ..r-j]jl;cl,ett áta]_ai,:itásr".1r
\';,i_1' e ;:',.|.,".: vll i.t |t'.::v-:,t:.l, cl;:: j]_ f c;;;l, l;.;=it:_ sir'] : eli'ti 1e3all,bb B r:a1:,.,,:-|

j::-r-: .L;rt'ti .i'o,; j:'1< a l:iizdg ].-él-.-v-ií-3lí;i i.-,,é..]b'jl , i:cr;r. me$álla;it]rató
ie_,1-c,r'il i,,,j-il;:'l, :| icr,,,,,,zr:it yl']_tozti--T;1 s ]'}tji.: ór.int-i-e eLZ épitnén1'
."1_i;;i]"i-l ós :,ieil siirti-e a t:,,,l i.trl:.jcic,iosii-r.s érrlel<éi, s lea aZ i-
l.,,-.:: i:::-.,e7,::ti v;',Ltozi;_t 1:ol< : 'llc:ös i,i]-rr,ri selő ne3-i télése szeriIet
si,t t::::!l,',;,r, v, ],i!:ie 1;,,i1< Tulí; jrio:ro5 ti'Isa érd=1.1eit, ug:}r ]{öteles a közös
l;é;r'i =tLí a v"'.1 tozt;:,i1l sT:L erz é::dc]relt tu]_: jio:,ostaj_rsakat azo;T:"al
jrtc-'ltr.i, s ha v iul=j,ic,::osi1.:,sal,: i..-özi-;_l ;árne}3,i]1 iulajrjonosiárs
LZ óliesi;ós t,_l száil.i ic-ci j r1:].p ali ui :i]_ta]:i; zá:-t jeleniene be ?.

v-liiozit'ú":.t i:iv:].nó tu]_a.-i r]cirostl'.rsn:4 1s ?z a terr,,eze-Lt válioziatást
JVl

Ljr-.:::_:iv:.,líri ]-_:jz-::.i:l és eihEz cz;.-,r;..z3.f,r5: ;séi.3e''l i:ozz{j-.'_y91.

7 CT|4- : G ]- 
,,i c:Lrr, _,l _í :,_:,t. _:L__j! 9

,_,- ; i.:, :l: ]-,:1] l ii-;.,'.'jl.l-"l' l,:,3sen

_:a _:/ a]'_ :l :( TT _ a: : i ._ :.

tu:la ji.c::c: iárs
r U Lj:.:i__ ! 1::.: t U u L.

a szi:l:séSes troz-
wi,,1 to ztat'_s:őL e*/" I

Tu'] :..i.]:l:c,: t- ':ls .:íte'l es ípi t;.:,;ilr.-rtl szét j: l;a::ba:r
ic:lac = .*1,zc=1 , c::,jo:sl'_: _r,a1 ]:ezel nÍ. Ti L:s aZ é-
váltc-tit.'.si ie:::ri r 1-&_l. azz7l oly njcc;1 }j.:-rni,
:1'l 1..-'+, 1,.:J- a i,_: Jlrl iull. jdcncstárs Í::]ellét sér';-

-:_ tj-r,si,shl_z ,J3-.| i__i1: _: , :-inT ':els5 c_r-l,é*r.s ll-jvászi L:raii,-
s,':'".j; ,li::-]9:-r ir:i;e:l 1ie::dij iel.:r'ri.r;'.si_ eL i..._3,ajrjc;rcstl-rsak fontcs ór:*
ó.l]:e. -zéti" a ?y'_z l:c;,:r cl;;l.t:.:lr €rl:al3,cin, t+t:,zeiénl k:.;u)e jár-ati_bi:-r,
i 13cr.":Y:_:!,_z",,",::,.r .js l"-a__,u j':r :_ ;^,,|.z €;j,:é:.cs ilópét, n.lvészi iratjsát ,biirr-

i.'; i:i-:,-:r'. t:.;al_á:i, ]:j.:,]c',,-..l.,:l,-;, ii,".'i,i lr,::i-jt, l;iltordarabot, vi i.á-
-.:'--i: -,'-,''.a,'§tr ,.'_i;-i9 , _.' ?. ;'1 ..,., -.;,- -_',!."::'", 1'.:., sL.: l.:oll bé::1i,i-

,--c'rr- i^.i-,irL'-'!r.:;:,,i, oil-el,-e:ljli ]],,:l:z-.ll:i1 . i,,,_-:ils 1;épvi:elő llöt,,-
.-.r:,|,s:.',;?, l:;;,;. ?,z ,.|,r".,..;_]_i a']_ Jc._c,,i -:::,.-:i.l,c]; i.lér:leJe 1éséve1 - ?_z

] 1,., -l1."]=:'Jr í,-: " 11.|-,',, t .,.',--,:',.,,Zr. 1 .'s :,,:_;: r,ij iellirrretében dü:rt-
5:!]:, -_r,, l_"_:- ::,'],:1,1 " 1],ir_]i,:|]; Cz l:.__,,ci ;z,_i.:,,t,|_,z_-,:l_zcti;siiS, 1Ia.},.-. 1-_'.'z,-

,. -'1is cLj \ri1_1,,c. Tl,]1..;,_],.-,lo. t ,r,;1,1l i.,z s:.1 i,rli -,ivár:i; cé1 é::lel<óbcir
, iJ-.,,.. l:,.i.i-]l, ll,*.';-,. :: l;;i, __ , ]._,"'.s',_:z t-,,iir'ill;:z^]ct5, sérel,iilcs:]el{ l.jlt l,:,;*

] ..; -^1--., 1^- - i:a ;bl_-ri1 j,i:ct ltl.:osccr:l,s ór"*J _ .J!. 
'JlCiÉ>

],::1 l: ::c,;L,ert li, r:i.1 rit:i,si ir,lri} i :le;,l i:',.lasz-i:,,r]_,., j.; c,ll,: :, t'. i-,.



t-,-.-,]:. *,:c."i,L,..^r,:. ll'Iüsíli;'s r. ll,..,]]i:l. r,1 se vó3eit crjLszerÚ, ha a t:;1l. j-

c,io:lc: i.'rsí-.,i, 1,- _), j.,,',rl.ii //'.,1,1," yLö'*11 li{!iséa eseién eLŐzetese:r llir j-1:

]:i'i ,_ T-".:. - tl :vise]_Ő r}i:l'LT,:",.t.

:.,z rLűző l:,,1-.az.ljscll el ]_enóre eL j;l_ró tulajdoncstárs a r3n-

cje]_l;e z.ísel< i:,:l],. r',rtó s(:bi:} r:r;.i),l,i i: j_],!í]G]-rr]cnü l;áért íelel-Ő1 a kiizÖs 1;Í;-'-.

vi r .lő í Ltt:L a jo:;c_i_ ]_c]:cs ;i J,lapot ne3s zűntetésére bíróilag lirin;':'Ze-

il t,il4ta).

T,/

l íel1,onó csa1., szenél_v-e!< szállitására szoLgáL, rnelyet irirr-

ce::iu].ajrioncstérs,.ná.zlépe,va:l.nísokjogosultakamegfelelőlift-
dij, Y?-Jr l:yczzájíruL/:s r:leltér.:tóse ellenében a Székesf6várcsi Lak-

}ór,]_eti i::t/zl,_:c]ó" szerint igén-;}e ve:-lni.

_tl íe1 rro:ró k=rb;ni=,,r:tá_.i l-,_ijltségei a iulajd,ollostá;sak1<Ö-

zős ie;.he ós en:,:e1i 1röltsé3ei i a tula, jdcni TLárrye.dtészeik as/:nYábz-n

t:::toznak rr-i selni. _i_ fe]_vonó éYi=_t fo;,,asz;ott ár:a,rrrköltséS rn3;3o§ z-

t 1sa iek_inieté,ben a tu]_ a jciln.: s iárs ak a 1eÖvcil.-ezőkben eg-i'eznek I;33 :

Iie3cnek a 3zék=sfűvár:osi L:kbérleti Szai:ályrerrde*

1eiben nindeit:_or: ;::e3ha t/_rcza6 1 6i jat ta::tczilak negfizetni. Tde §en-

nel; tel::_nteldő :;:ini:e= oly::n e;},,in, ai,i a ié-rsaqlrázban nincs mini (L-

1=:-rcó 1alió rendór:ileg ,b .,jel::tve. .l- lrá-ba:: 1a_iló áttat a liftbe-szná*
,l _+ jr* ri zr,*r.ndő di ja,1< tel;in_;eté"l;cn a 'liijz;,",iilé5 eg:\rszerÜ sza,laznz-
L - L c]

i ő-=b s ó íi;e ]- 1ii, z andó hai i,,r c za,i i ;l1 3 €:r1,- 6 llre z{ 1l,

J./

!'"C=i_ls iil.1a .j.] :ni :í s zek 1ls z_e.]_ j§.e

1iözös iclel; ós a, ],i,iz:i:sá;,;,c]i ni.í:C15 éP

ilP t_.-a se 9],_r ] i

t,'sl:':ve1 i,e li11 tz(,rint cl;;".:tt j'r11 llSj" -l,i:i a ;ondno'l<

z,l s s ó;,i;ar]_i,iivr+l sze;:lL-en llillri:. ,.cn j,c;oi;l<a1 í.elru

}:,.ztrrLa.iciorros t i1 1c ti k.

;,l l_i;zi:. sri;l:c;-t ;-, .r..1i.' é_.iii;:{n..,rósze1.1 et, fel,sZeIelósel-.c;t .is

L- .i.,:]_ .,a.-,.,-n,,, t, ,',l_tl],1-.,:r ?_z ...-.isz 'iiilctct, tilzli:':r1 Vi l i;:ilrt a !','L-

i-i f_'c]-._q z4;1!a:i

itnJn;részek, ijzlei-
séwel és karbintar,-

ini<* zi, aiii a ;,|]-

}ráztatik, a:ilell-ek a



*L7

-"Ll_. a.1 .1rr;l . :.T3. ]::':-uló - z,ir,, l.toss;',3: ellen kCzösen biztositani 'l,;el1. lia

v:13:,el_r- i1l.en l_*; izi;s t,il r;l, fi]"3]:ang.ilódikl v36}, elpusztrr1, he1l'rc:'L-

}itj] s:ár(1 z_zcnnal |:onr]osi<odni lie11. A l,,özössÓ3ben maradó épitn:éri')'Té-

: ze1; , IuL:.zt:Teliis eii é s bt,r.cnd ez(:sek g.31eib:1 s odl sl'-lról eLZ e§Ies trrl-a j-

r],oni illet,isé3ekl:en eset]_eg beálló ltj.rokórt a társiulajrJonosok tu-

1a jc1 oni h:in;'aCaili ar-1 n},l{,'Da]t €íi,e ten]-e3e§en lelelősek,

!_ lltizös tiir3;.e.1.: rendcs ]i35znílatából crcdő ron3:ál-Ódás,

vajlr" e]_-,u sz'ct:L-J.s kövctkeztébcn s züllséges treL3,reátlitás kcttsége a

t:.rlajdonosiírsal-;nak kozós terhe. Oly kár r,regtérLtése azaTrbaxl, aíű,e-

l},ei rri:,1anelyik tul_a jdonosiá_rs, va§_lr bi!rlő je a közös tár§;ban vét-

]<esen, 5c;..dlatla_nu1l v?__}. a rendestől e'l térő tlasznáLattaL oi,lózott,

ez i]_1ető .,LuLa jdonostársat t.:rlrelí.

lri.l

I,iözös k;,11tsé;reE

Á ];-,z:lo:_rii íütés ós =:, 1g3.!2 szcl3áltatás]roz szül<séges sZe-

rir.i ?z i::ciizill.'.izcrtts:J. 1; =27!,.-Tzi l;e. l]i,tl:el; 1ld]_tséS;eit a. tul ajdonastár-

s,e,'lt u;" cszt jil,1r il:e5 ei;_1..!]i;'s jillzirit, 1j."3J. a íi1 ié s} ,ez szü}:sée;es szcnet

tuiajdoni há.n;l.,adr_rk a,i,án;,ába.Ir r.iselik. A kiilön tula.jdoni illeiŐ9éS
ne}efviz§zo]_6áii aiásánat k9li ségé! a társtulajdolosok fog;rasztásuk
&ííl1.1áDnR v]_§e1ik. Ezér:t nirrden társtulajdonos kÖtele§ a 1akásban
sa;ái kö}tségén ncl e gviz,rérőt íelszereltetni, hogy, arról

.l l:dzös teiek, a',tőzős épitnén1,,részek, felszerelések és e-
-_|.!b 1:Áq.Áe i.a-.c_.,-r-] p7l..rr1: _ ?z a, lapokn. szerkezeti falakn .1<ÖZÖS fala-k,

_,,.'- 
! _L -_-,

1-!-.}_-- :.- 1l--..11T1 =-?;1 p\: _ illj:_ndcl13ierrü r,.j_zszintes szerkeZet /fCaénet<,:.._l.:e]r., ..; :t:-,,l:,.:a! j -rtl-,_, ;,_-

.*,,;!.:éii-e1l ,.zerlleze ii rész,í/ , r,;lamirit a báz iro:al akzat|,_ra és a lép-

"3i!y!zl:a 
n;,íi_ó ösqzes a jtj;k és a,blal;ok kjlső fel_ületei, ierrászokn

ertr<é1;,ek ne1]_véc jeinek és rá,csozata,inak 1<.jlső felülete, al-iiiak el le--

nére, 1rog'}, ezei,: r:..J::elirike i,liilön tula jdoni i]_letőséeet kéPez, vala-

;ii nt a 1;őzös ud1,ar } hlz:nesierlakás közterl:ei, ü§_r.szintén a jó ka;r-

baniai:ii.si:jrlrozr vaJl.. l:e3_1.-reái iiiásul :_?:-cz, ;ll:61 ásuk}roz szilksé3es iii:li-

:.é:*kei iulajdo::o=táreak a ki_,zös iul_ajConb=n i:iaradt részel-]:en valÓ

;;]_a;di:ni h::.lii.e_11 i,,::i.::i,ilb:= - ta:,t,_.znalr lriselni. Tjg;r'ane Ze!1- :-,ránr,-barr

vi se j_ik a iu]_a jdc:Tcstá,r,s;.il i:.z iizc:-!beniarii:ssa]_ járó nind,eruremü kd]_t-
l,_.i:eitl /l,i zdi j, 1épcs ő-:v'.z, i:osi,l,on;-ira és e3;,-éb közös 1:_e1;;iséSek

,j ] á:itási:i, l:é;jn_r-seDrési-, biztosit:'_si rii ja1,,, stb./ , r.a..la::lint riiir*

de;1 e 1*,:,éb l;öLi;só3et, -Li;:e]_i- :,"z in;ai1:.i:i, i::int e;c!szet terhe]_i.



4 ,,,.J j:'bizói;t v ír,l:,;,.,r.s:zi;cltt l.i...,Il.j-}\_,i:i. ct lcol.r,as}t_assa. A ilelelrriZ c5.\I-

ri ^ir,!t .,;r.nl,nli3f,i 3?.i';:i i'io}r ali.r,. j;í_n az i:rtóziibj_zottsás: jarr;-ls1=.tá-

ri ;l l:öz|:,''7-is il.L:.ilit j? :,^j. }jinC-.]rli3l al.i!íg az összes.ne 1ei,r-izrn(:-
riri; fi:1l,?..}]:clvc ii,-i nc, nc_1l, a tr.l].a, jliolrcst:irsa.1,1 eszirei hiin1l26.".1i' tttá-
n;.ál:?;r l,i seLík e ílc ] cC:rrizr zrsLii',,]_etl:i:':s liölt=ógeit.

-'-l:l_rrrr;iL;elr velalii ?. il:li ir,] i,s z?}l.-b"_í! !1.)|3 i:,cl ja tlérbe Lc.:r,! sr'_t,

ve]]\, nejn li,l;ja, Cz lf.n oli .,j]ra_, )lr.;3J a fiitési 1rö1 iség lá eső r(:szé-

n-ra -l-]-1]]r.,.i._1 an amel_wet e a:.,.-ei)r lall<:1 s fiitéséne1< elmara-dás folYtán_|J Lt]J. *"' ,!

]:l€,::1 el"is i t -'l:=_rit 2fi i.

. ]lözös ki.cl:'.sol:r 1ciiLöni,isen ?. fiités1:.ez és mele8vizszaL-
-A1+,,i,'-1 az -zi:1,;sé3es sz'óT!, j;eszerzési köli.sé3e,i nek fecezésére a i;u-bL! U

1a jCcnos o]i az i]_1e tííség,i hán_va.r_lai]<kal aTi,rrjr65, a liözg-yülé s által
negiretár ozott na3_wsá3 és nci]á_LlaF,i tott időkben esedékes össze;eitct
t: rt az!,:x'|.| 7 tll.rs z slrj. z t ze;:.i =z:|_r".7_!*jíra befi zetni.

,!,z =".]jk és jl::,;_i.3-1l_a_í1; iejl{rrieté:en a. tulajd,onostá_rsak 3_

köve t'.--ez (:'r.-ól^ri l,en,:l e 1 jie znc1": :

i_ 1löz::s iu]_aj:, cn'l-.1Ir :.i.;r.ció részel<rő]t / náztelüg_-i--elői és
,JF^-,,;aAry,,^ t;:-r/o1ői le1:::,s/ = ::ö=ijs l:é';irisclő ia.rtoz-:-k házbér'va11o:.l.',st

1ré sziieni n }-z eze1< ,.rtiir: ki.,ciendő s a iuia jioncsiársakat liözösen ter-
l]:elő adól;ai ós J':.ují-ilij1l:i a tul:i_ido,iosr.'_r,sa1,. ?z L./ po]]iban fe1-

soroli tu1 a jdcni }rl!_r;"adrrjszeik ar-'_ni:ában iarioznak vise].ni.
, A tu]_a jConcs il_rsa.ll ;-lta_ll'_ssa1 a ZCC/P.b1, L927a. 32. rel1-

rj.e]_et 1,! sz. §--'_incli.iík, ho;1, a l;iilön tulajdoni részel;et i:épez]
r l i eTGseJea :re 'i.;:l1 ő::-1.-':1cn 7**::.z:,d.,''.:sr,:_1 lási tartoznak be ac-ni zzéTt l
].(:---1, = 1'" z-:!. -l;,-il5n-l; '1ön i,:1 ;.'l:ori i 1ici,,]s j -eik szei,int veiessék
L-j -3^t l,{.,^ i:oa1. ._z ei.]l,-s illct11 si_ei_re nézve a lnázadőmentesSé€: ez
eseij:en i 5 b"; zto:-i ttarik.

.'. il.r.s,":r':.-,l.,z il:l-, j..i,.,-:,]-_.;:li,i:,sé]; i]-]..J§z,;ir.tetése eseijrr b:..r:ne1l-i1l
,1 --(,-.'i,lr,, l,].]v;t,-ll:""il .:o,_-.-., l;özi;s l-:öir.. 1 rzeitsti;ck r.:i:rr]c,n e-

l,.j::.]en ol,,-ln l:"te1 |,z._\ tts _ _,,i::i, i;:clir a 1<?'.zössé;ből íc3_3-r'..

j;ijlls=;,ei-:l-,,1, 1 ;1 s rcl]:cl"].ij]_ s _.'.T":]i-_z-i_l.i ,_| s ;:.r,,eL-l_et iulajdonosiárs:k
e]:j.;:,'sllizti ja3.iÉ zoj-]ln]]il,r:n ":z p'! i_i'i,llli l:e'-=zöétel; ,]rie1:-"rében FI..'.ny-

1_1.._o.. l:": vi:eli::] :, v.. -.,Ji li:-i:-et i1:, i, rtcz:',_3 lii,_:i-e:l 1itése véscit t--
1njri3i1 cstÍ.rsl1l ililzörcii :"ílL-l l':1:l ;l -_,., li..jd. l:rcsl,',::salt a köveiel-jsre
jo -o:;:-,, 1t, ilietl. 1cE a ::i'l '-.7!ő :,_:"-_i:.,,,:':,:n c§-,l .rcr:rlege":en felelnelr.



* t!:

;,i]r,cs i;ula_ jl,io:-to,,|:]r,s a:7 ,11},l^i..zlbőL arl]ni,l agosaI1 elógittessc::el< ki
és 1:a ',ll ]-::ic11.,i]t i,-:ia;r:cl::o,: i;l,rs a ;rás j_ll tula jdcnostárs ellen a kö-
7i':s,1 ',.,. ;l: rrjIÓ l:.i,jlr.l lc]-ést v::,r'-}, a. tula jcir:nostár,s a lii,jzCssc1 ; j;je g.-

sZi,,:1 tct,!:,':1.1o:']::]r,r-tr11::,tin ]ic;*., l;övei;clóse az adós cszií1-,.ri,szébőL
elL,-aLtC,,sc!i ilf_r

-|zel: a lilvr:iel_Ósel: a t,irlajcl o;rostiirsa_'l< jogutódai e] Lc;n is
<1::vr1 rir,e s í ti: e t i]!:.

ll
J-l /

i 2,, I't, l c lia l iiT)

'!-z ével< raulva 
"§e 

ili; eiőíorduló i:.rt azé_sok eay összegben
o1 /,: c, '-ar ):,=<Ze3et jeletiicnéi:.eir_ az e5.y,es tu]_a_jdonostársaj._nak. á köz--'' a,_-

J]-üi.l,sne'lr jogában ;!,11 ninden cá..es iula_,idonostárstó1 óvenként nár
rlc'st }ei:érni "§l.'rtisebb összg=gf,, a;nel:.let g;+"inölc.özően lie11_ a 3,o11d-
nc],:re,'j : 1:'-e Z? l nie abbó1 a cé]_bÓ1 l llo.-, a iateroz!_sak esedé'!<cs ségé;rek
i,j= j 

"-rer: cll,an dsszeg á1l_ion a jlözö:séi: re:lieikezésére, 7ta;:y ez rra-
g_:.,obb e;}.sz+Tíe walÓ !*e§ter,i_r.Lést s_eíi;+ j]€}i se je]_ents3rr. 3zül:séges
a luz_r,t::.1 Óli=.lap a!,r._ iu, 1:o;_r. e]_íre ]lei: Lá_ilrat5 ne_g1,6'65 kiadlsok fe-
i e zi:.et ők 1 eg_-l-e:i ekr

i.:. /
t

}iö 1 cs ,,lnf *_1l.é t e 1
1

Ha a közös i;ijitsé*ei: é s 'l-,ia.d-'so'!; fei_ezésére '!tö]_csörrt, va8y
hi telt ke]_1 íelrnei:::i, i1]_eiőleg i 3énri;e vc:]]-ri, en.r:ek igón.,bawé ie 1é-
7:ez z 1,|öz;1, 1'1és h-t-irc:z".ia sz.]l,,s,i;;3_..

,N, /:a c /

|]iiCZC,l]r7c

kozL] 35:.1,5b:',1 fclvó iig_wr,liet inté zik :

li:;.,3lőbizotts 15:i taE és

A tula jli c::t::.
l-

"../ 
el]-]ó!{,

b.i 3oi}anoli,
c./ a liét 

',,C,/ e jc.;1.ző

a l.:_iizi t sí 3 ne;s zc;né ]_;*esiiő je,

azO]i a. '!e ö icles sé 3ei<, t.::le11,-eliet

őt irleij_k azold a

a 'l'orvL.ny a í{CZoS

'..z e ] nii.i.:

c it: ",s

jo;o1t ós ierheli1<



::(ji)vj s,- _! () u*\-ji.,rt ijc

cl< j_rai re::r:le]_1iezé s ei
iniézC1,,i zott,;1 ,^ ot ós

'!r iii..-e1 fc1 íl]1],3,, hog_v az aialitó
i} nrJ5yi, lósu]_ ja,np.li. Ös sze]liv ja ez
ti s : z-ollon e]_ni;'!r_ö1. Gondosltodik a

hozci;t b-til :,czaioii vú

_.! lcjrinsl],i i:lil zi rl s ,-i_. ;zi a ]rá zllz),, a irözössé3et iliető C",z-
clasá:i és oéirzü,11.g!i ós vczeti a =,l:l'.mr*Cásait- 1i..zeli és teij-:sitil
ugy a ki:z|::ssÍ.Jrek, i;,int ?z ca),cs itarglutaj:ionosolrnaji - tracsa_ll rrala1;i
az.* 11= rá o] ,i n t:':znJ- neni eitar ja a t;'lr,s es}ázbó1 ered6 adóüg*r,gi1. Véc---..:Du

zi nin.jazo'lli.lt a ieenrlőket, a:;el".-er;e t e,.z aIapitó o}ti ratr vag-}, a 7<öz-
:-:.-i:'] á§ óí"!iÉs renl] eL]l,-ezősei 1r:-t:'silöróbe utalnal: . őtzí a szát*ac:i,_sokat
ós a 1,'-őzi',=si-r nl<ir;,iait.

{ |elijr-,-előbizot isár ia; jai ellenőrzik a $,az:}a3i3! iigi,vi-
telt, lénzi;ezelést és szá:i:-r.iteit. _i,l golrdnok üg_,r,vitelét és szárna_dá-

sái i ::e33-eriéwe:rként r;rssvj. zs3j"lni i. llriozna1.*, de 7za1r-at bármikor meg-
r.izs:é_lha t ják. Yi zs Eá]_atuk e::e i::rén}",,jrijl ?_z iniőző bj-zottsJEnak és a
1löz3l-i;.tósrrek jeientó *.t ieszliek.

J_e_::iz§ vcze ií ez intézőbi zcitság és közg3niLés je33,z(,kőny-
vei i

!,z elnök, go:rd,nok, feLü,3_r.,eLőbízatisí:3i tagck és a jeE}.ző
al!:ot iák az i ntézőb:zotiságot. \

_4_z intézőbi-zottsá5 legaljlbb n€gJ,edélrerrként €§}.szer ülést
tartr sze::a-ne1 tartja_ a ház E?z{-"sási és pénzl-ig;,i ügyvítetéi, kéllő
j_dőben gcndo=kodik ? 11n::.:6}b l,;,ijltséJ;e1 járó teendők elkészítésér61
és ezek tá-r,3,-,.ábe-n a kőz;;;iilé snc'lr i:idcliolt jar.as]_atot ter jeszi elő.

!:.z intézCb:_zattsí_g ,,',l éseire a;:_nak iiiinden tagja megle5-*

s{.rŐL jeg;,-zii'lröiyv vezet en11ő.

Lz intéz!:bj_zotrsi,'3 _'1éscire b,_ir:ire1.,.ik társtulaj.jenost, ii*
l^t-"'e ez i1-.,.,--lel< =c:,!::,i^].::,zlri j',; ;,i. .]:ir-]:li:_ia. :i ncü'!i.'r,c:r a bizoii-
sá3 részére r;le59]1Je-ieit t,.!:l;"il:il rís::t vehet a ianácskozis.}:1, de a
h. ,i /.r,oz athozaia]_iro z s z3r,,1, zl ii j o ]c l:itlc s .

A jr,vi'r_:ási, bn |7._T7.'si , l_-.rb:-ntai.tlisi ós tataroz;i_sí, vag}i
.-:ai-ól] l.;ieC3so1< fel51 1_e,r.ont-.JO F-i; - Joncinak, 5C-IOO tr-i5 az inté-
Z(:i.", zcitsíg, cY]cnfcLiil n llr:z.:.;".-iilés fu:.f,1'.i,oz. lji:laisztást reetn ti',rő rerld-
l;ivilLi j.r'it:j_s:i l-iiiln]ta s;:..l<sé;-é:lr.ii csctó'belr a.z intézőlJizoitsás ].l.atás-
liijr:e 1:CO i'-is e ii,szcrj_ l;i,i._l].'ls,'-i:' -*r_.r jeri.



j,.z Éj .,.i,cs tirs t,-rl a jdorroqolt ós az el nökl va3y 3onclnok közt
a ]:ÖzÖss.!;i','ii1 fr:lirer.']-Ő nlizi-ieltórés esetén a követlr_ező 1--őz3,;t.lósíg
te:: jcdő jo5}:at,1llJ,e.L 7z intózőb; zotts,_jg diirrt.

j,z e'l nÖkötr 3onclno1iot, felii1;.,előbizotisá3i ta;c1.,at és e
je 7,zőt, c];.szr-.rü széiLil.,lró:se1 a köz,]},;1és v:ila s.zt ja. }1eE]-.izatásuk
ireirom Ór.re sz(lL, de nc;i;-i z:tí srrkat a llö z;. t].és egJis zerű, szótö]:b§óg-
6e1 b.azatt hati',_r:ozeita1 bil r,l:ikor nt3onhat.ja.

A felsorolt tisztvise}dík álIása tiszteletbe'l í, Á 8onllnciiot
a 1r 7i z,--,-ii1 /_ c -|'

1;'n., i11,,ti.

.-li neta!i:n szüksÓEes leelyettesit ésrőLl ?z -;nté zőbtzottság
,:ond o skoCik.

_ii fuizfelii_;,.91 őt / seaéaházf eLi33,előt/ az i nié zőbi-zattság lra-
tá::czata alapjáyt az elnök fo3ad ja fel és bocsát ja el.

n/ve /

}_l]Z?:\-U!es

,l iri3_ajdcnortij_::sa}; n":-inden éw első nea;,edében tarian:k rerr-
des i:dZgr:ülZ <t. Il=. a 1:öz;-Lilés haiáskörébe tartc,zó wala;:re]_y ügj"'ben
surg:Ősen kel1 ha.rirozfli-, u§}- a szüks é§zez liépest halacléktala::nrl rend,-
kiv-}li köz3;'ülést ke]_1 e5;,-;ei:ir..ni. Á r"endkiwü]_i iröz5,yülé s e;,l.i:ei:_ivá-
sát foi-rios ckbÓ1 2-Z ok 1:özlÓsér.e1 }j1;19!_1:ita iulajdonostárs is kérlie-
ii.

-4" i;öz;;riilé:t ?:Z elnöl; }r:v ja öss ze. Szü1.1sé3 es =tán az érde-
j<e "l ,;elt bl:ri:g'l :l,i]té:Telt krjre'l nére 3z erre iránr.uló szabályck s:ierint a
ie1ellkön-u-T --i ]:rtósá3 }rivja e6..be.

. _r^ !.özg'lülésre a tula.jdcnost;':rs:,1<et ?Lz elnök a ne3:}:_ir"ó és a_

iÍ"r;-s orcz:t l-"Özlé séve1 a ltöz;_-,.iilé. n2l ja e]_őtt "! esatábi: La / iiz/
113lPa1, ha_lns zi,ást nem türő slirgős esetben 1e:atább Z /l;,ettő/ nappal
hivja []e3. Ha vaL:.neivil< tulajclorro:;tá.::s. t i1-1,inódon értesiteni rrelrt le-
hei, ?Z elnök a::'1cSl:i,"ói :L t;ir,.]_.,.sorczatia1 c5;üit a tulajdonostdrs
1al<ására ci=zgtt ajárrloii 1cr,él.-,en l;iiidi neE éspedi5 1egalább 8 /nvaLc1



jl::, 
_1

5.7 C:Yl

a]C'<

l|_ - i!:1

=l ,. kC z:,.:..i:Léé 1- -: jl']1 í.k i,iőponi ja clőti. 3ür3ős kö z€yüLÓs ijsz-

_iv;is a 3s.e t{;lr a nca,]1ia,íis il_v e sr: tb€n is eszl{özöljrető. -!,z rir-i

cs l:_Ljz,,,,-:lés elajtt lr:,3a]_r..bL B ,.!nr,oLc/ ntppa1 a rnult élá sZ:,íi-
,', a j.;rr,3 ér.i 1.1ölisó-l'].,:iés ::l1 so],iia rni:Tden tu]_ajdcrro*.ti'_rsril,,}_

:-, 1{r:iii{j.

,^, llö z:::r''Léscn a t,,_rla jcionoqtí_':rs..i. össze ssége IOOO /,:znr/
slrJ.yrz^:,úot =,.l.-oro1 

és ni]-l{]en iulajr]o:rosta1 rsat a közgYJléscn an}'-
nll{ =7,7,,-i_i:?_t ille ti l:reg, a_.t_r"-,, lOOO-ed rész a 1tözös tr":l ajdoni i 1-

ieiősé;i:eir naradó éli trrén_.:1 $qzek]]en való tészeserlése, azol1ba:r ?

r,e3 je]_3nt és z 1<-i,z]:,."1é se]] iiéprli sclt összes sz?.vazatok 20 /?rusz/
száz=!ő'i:íyláL iöbb sz-e.vez1"1_ jr:3oi €§\, iu]_ajdonostárs §em 3_!-a1,:orol-

hat. Szav. z,..ira a. 1o3i;isel;b illetősóg is jo3osit.

A l.:öz31,1j_lé s i:at;i.rozatirópe.s sé:é!rcz a tulajdonc stárs ak sZa-
1rr.-!?:!s.z/,r^ szer::_nii 5L ,?:, többsé3ónek jelenlé*e szüksé8es. Azok a iu-
1-,:-1 ^_"..c*.l:.c=li, a_liilt ki,ilön tulajdoni illeiőségüket es:.üttesen bir-: ._j- rJ !"

ic,:o1jí1-, a társ astráz trr1 2;,dcni i]_1eiJ, sé8 tula jdona ala-p jii-n raeg-

ill eiéi s zava z.-i_ul:a,t cs ail e3]r3 é3e=erl , ia pedi5 a kiiz5yü]-és en nei:i ri'l.a-

$i:}i -,,3 E :u nck r é --zt r c ! ak 1,<özós ilegbi zatlai; ut ján g}.akorolbat ják. ji-

- 
-.{-_:.-,',,r,,i- }. -1 ---j,;L,ilc:l ! p.,.L.-elr.ik ;uLa jdo::os tá,is jc3osi tva van szavazatát negbi*

zcit ut jl_n ;..ailo::eni . :i ::i,=l;i zott ]1e\iét a r:egbtző tula jdonostár's

a l._:zl c i:éj:r.,ise] ővel i:.lsbr:r tariczik 1.;őzölni. Fia a közgyirlés ner.t

ll:iárcz-:tl:ózes, a iár5-sor:ozat :,r jai:b 7tózl éséwe1 2-1k ,/ke1lt6-ti*
ze::,né;_1-7l naion belül €ső -i.jőr,e u j:bb 1<öz3l.i;l6st ke11 egf,,behilT ri,

a:el;-,en a ::la§j€leniei.l nir:l'.en ol:-,",n üa]..ben h=.iá::oz}ratnak, a-r;iel}b:31

a hl, ir,',.::az:tlic zzzt=.Lbaz a tör,vénJ.r \r".3:,., az alapiió oi<irat é::te]-mÁ-
]l.tr _ v.f -::e:i:li-i iul,: jc1 o::os ti.rs hc zzJ, l".ri;lí.sa i:ei:-'! sZüksé5es. -!'^ .i|-öz-

r.:-:i:''l é s p.--,.h,r-:]l-i r,é_salior az ei:löl"-nek jo:l':l:r:: ál1 ez e$y-i:e}livírst u8:.'

acz1.-'i.z.|'1ni Lo;_r, ;_,.c;::l:.iJ)en 3 ne gl-rai j::ozoit í].apra kit'r:ZÖtt kÖZ3_:rÜ-

tós ]^l:':ozlrllJpt-]<,n v01]]^, .. l:öt,:_'];cző i:öz;.,-''1és a 1<öZ3y',:1é,en

:,;e1l,,i.',t,czi:lrié i c].J]:en a i]:,] -;ri_c:_ -'ei.l :zi,nr .ra va]_ó tekintet ná]_kJ1
-a^ : ^ -,L,|]!:i,§ rvi] ,.,, ..j;li ,js ,jo:;{rr,.::-_,--] , ,::]] j::t:].:czr:i fo3l az : !-i,r:ródon l<i-

ri;:l,n-ii'i 'i:'-z:-,,iile1 síD a irr]*: jtcrrc.=il:i1,5:-k ?:z ellíiri nódon 1--ive:nd/jk

li'? j.

A iu}a.jic:-ics
l. 1i z .-':] l', s r-r- - t l:r i;l = li t
li:.r",]_i l<;'z .,.- 'r'i,s c]_i; ;i
.,,--:l -,':'],ni t,,i,i{-:'.ji-li.

t.-: ": -,l: e s.i'l c.':e s inciitví.:nyaj_kat a rc]-tdes

i:.]:c !-',zl'r;n i.íillihb 3 /1r':o^/ naipa1, Tc:-ld-

1_1 ;]i-i j: i,..;.r. l ,..t t. 24 óráwa1 eLz elrrcl;1rel i T;j.s-



Á 1lözött t!.r:,r-3o]]cz:"ctó1 eltérni csr.k 3niryiban 1chet, a-

nl t'!.;o zó inr] jbván-,,r ó L vart szó .

A i:ö z3-7úLésen m€ j jeJ_entclr eJ},szerü szőtöbbsé;ge1 h.jtílroZ-

rral:. !:z e]_ndk utol jrira szevzz; lra a sza\7?.zatok, az etnök -zavazaiát,
ís s:ziTr,itl.?, eE],e:r1 jen oszli.nak t:c3l ?z a ji.l,ailat erre'1 kedik hatá-

rozattál anell"hez az elntj}l 7lozzé j,'rul t. -!,-z e'l nöl,-nek bárrne]-yik tag

}:i viinsii ]ára liötelessé3e tit].1os sz7vazás t elrendelni. A titkos sza-

v,,zi_s a t,-rlajCcl,i ilLetólsé5.:ére}ne néLl{ü]. ejtendő meg.

ll i;öz .}.iilés 1ra.iároz 3 TLirvónr.'1--en, valamint az alai:itó ok-

i::z.tbin ne g je]_ölt tár,;1"1r-ba.n és eze};err k,i vü-1 kiilönöseí!:
L./ ,o- i;ölt sé7te1-és ós a szímadi_sck ne3rri zsgáLá-sa és a fe]_-

lienivény negadása fe-|ŐL.
2,/ Ya:rar.eLy ti sztvi selő el jírása ellen beadott panaszok

fe]_ő'! .

3. / L t1 szir.ise]_ők :Tle!..r,á1,:=ztása IeLőL
]:. / l:-j ztre::id ne5ílLla:itá =a és,,i.}r{ltaztal"ása felő1.

5./ ;_, alapitó okirai ilódositása és i._ie8és zítése, ?Lz e8ész
inEatlan e lidegeniiése, yaga; negteí,lietéser vasy áLJ-agárrrak

|én3.eg,es ::eg:váitoztatíl,sa, ii3i-szintén a tá3.sastláz tr:"lajdori-

trrjzCsség ne3szii:tie;ése íelő1, Ce 1|_.en ügyelci:en a tratározat-
1ra z at a.llio z rnirrd eir1<o r wa_l =.nenn _r-i iu 1 a j d.ono s t ár s ?lo zz á járu-

lása szükséges.
6./ Ór"ók1 akás tu]_ajdonoso];, va3_r- más ilyen érdekiá_rsak e-

€:.9suletóbe való belápés, il]_eil,e ily ér<jei,;közösségekben va-

1ó rászvéte1 felíj1.

P./

?J:rs.a."i: jz_ ;:=:: z::né se

A iula jdo:rosillr*=:]i 'L:öZ':.s c,!i ja és iöi,e!ir,ése aZt trog-.\," a

jelcn o'i;iritban fc:rtebb nl3l111llí1-ott íel-i óiolek nellcit a magrrk és

ui;ódl iit szi:nír a bjlle s s ó 5es iír öl<1.j..j.. s t },,i zi o: í t s a:lak. jilj 1c sönös en

}i,ia-,l pzil< ir:..r,,:'!:a,b, e:::T élfo5.2. arr.., -;lo;1, ezt a cólt €},aliorlatben i-

dők f clvar:lán netal;1_n f clner;lő e.!_1elrié ietr é s e 8-\-éb ne}rézsé3ei< }ii ]iü-

s:t:bölésér,e1 i],1iili ici]:ei ]1e§ :, i.5zös cjinall negfelelő e33,et3rtésse1
c 1őrozdiiini é s z 'uí_rs r sn!-z -cut: jriont feii::tarte-ni fog jált. Jg},óbkónt



a i't.i,v,'nr, 5, §-* i!,rie]_n,jll .:,n \r- l ,:,::cn:;yi tula.jrio]fo§társnak ltaz 

-.:'. 

j/rvLá*
9i. j,esz sz,l]ls éa,e 3 :.,},:}1oz, ].olj., L tlirs ?^aház tul a jdon'!,"özöss ég ]- *3 zötiiilr
t.]l,'t,! _, .l;,|/_11-1

Iia i,zo:1.l 71 ?_ ti--rs?s':ti!:_z tule.,jdon fet::rtartása s z:llzCréÉ <rrk el-
1en1.,r.e e3yá.lt,,1;iba.n 1elreteii€i,:lé l,y?.3!, elv-iselhetetlen ieher 

-é 

vi1-
nii<r- l1;l;-jl cz cset'bcn, ho a jlieg,sztr,.és lliniondását a tulajdoilc =: társak
'!:i seb} si:3e ii;dol.:o1::tla:rul ellenezlré, birrji_ uton kérhetik a i< 

-= 
Zössé8;

Ine,-q z::nte iósét.

?,/

Per:víta esetére az összcs érdel<eltelr aLáyetik ma8r=-é.<a-t .a,

bud:.;:csti l,-özpontí li-ir. járásbir, ősíg 1,:,!z!:rőLagos illetékessé €érrek és
flcjU -llu!U-a=l-!a

s./
-,}zt az aiapitó o'!liratot a:szerzőő,ő felek felo]_wasÉ -- és

::e=]a:}r".r,.:,zás lii,n aka_r,atui:_l<:_1 nindenbeii i:leeeg},zőnek nyilwár*-----= *ották
e s a.!a-]-r í3_i{.

Buia,;:est, L9U". jurtiu_s 25.


