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Előterjesztő: Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt., 
Nováezki Eleonóra vagyongazdálkodási igazgató 

Készítette: Balaton Boglárka referens 
A  napirendet nyilvános ülésen kell tárgyalni. 
A  döntés elfogadásához egyszerű szavazattöbbség szükséges. 
Melléklet: árverési hirdetmény, alapító okirat, alapító okirat módosítás, műszaki  tetras, 
tulajdoni lap, alaprajz, kérelem 

Tisztelt Tulajdonosi, Vagyongazdálkodási és Közterület-hasznosítási Bizottság! 

1.  Tényállás  es  a döntés tartalmának részletes ismertetése 

A Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 
Tulajdonosi, Vagyongazdálkodási és Közterület-hasznosítási Bizottsága  168/2020.  (VII.  15.) 
számú határozata alapján döntött az alábbi üres helyiségek árverés útján történő 
elidegenítéséről, egy árverés keretében, összesen  11.728.000 Ft  kikiáltási áron. 
1. a  Budapest  VIII. kerület,  Prater  utca  60.  szám alatti,  17.  emeleti,  35728/18/A/196 

hrsz.-ú,  12 m2  alapterületű irodahelyiség, 
2. a  Budapest  VIII. kerület,  Prater  utca  60.  szám alatti,  17.  emeleti,  35728/18/A/197 

hrsz.-ú,  12 m2  alapterületű irodahelyiség, 
3. a  Budapest  VIII. kerület, Práter utca  60.  szám alatti,  17.  emeleti,  35728/18/A/198 

hrsz.-ú,  12 m2  alapterületű irodahelyiség, 
4. a  Budapest  VIII. kerület,  Prater  utca  60.  szám alatti,  17.  emeleti,  35728/18/A/199 

hrsz.-ú,  12 m2  alapterületű irodahelyiség, 
5. a  Budapest  VIII. kerület, Práter utca  60.  szám alatti,  17.  emeleti,  35728/18/A/201 

hrsz.-ú,  6 m2  alapterületű raktárhelyiség, 
6. a  Budapest  VIII. kerület,  Prater  utca  60.  szám alatti,  17.  emeleti,  35728/18/A/202 

hrsz.-u,  6 m2  alapterületű irodahelyiség, 
7. a  Budapest  VIII. kerület,  Prater  utca  60.  szám alatti,  17.  emeleti,  35728/18/A/203 

hrsz.-ú,  8 m2  alapterületű irodahelyiség, 
8. a  Budapest  VIII. kerület, Práter utca  60  szám alatti,  17.  emeleti,  35728/18/A/204 

hrsz.-ú,  8 m2  alapterületű irodahelyiség, 
9. a  Budapest  VIII. kerület,  Prater  utca  60.  szám alatti,  17.  emeleti,  35728/18/A/205 

hrsz.-ú,  6 m2  alapterületű irodahelyiség, 
10.a  Budapest  VIII. kerület,  Prater  utca  60.  szám alatti,  17.  emeleti,  35728/18/A/206 

hrsz.-ú,  6 m2  alapterületű irodahelyiség. 

A  határozat alapján a JGK Zrt.  2020.  augusztus  6.  napján meghirdette az ingatlant. Az 
ingatlan megtekintésére  2  alkalommal nyílt lehetőség,  2020.  szeptember  3.  és szeptember  8. 
napján. Az árverésre való jelentkezés határideje  2020.  szeptember  14.,  a bánatpénz 
befizetésének határideje  2020.  szeptember  16.  Az árverés lebonyolítása  2020.  szeptember  23, 

1 



10  órára van kitűzve. Az ingatlan árverésére az előterjesztés megírásának időpontjában  3 
jelentkező van. 

2020.  szeptember  8.  napján a társasház közös képviselője, Ábel Csaba az alábbi e-mailben 
soron kívüli intézkedés kérése ügyében fordult Pikó  Andras  polgármester úrhoz. 

Tisztelt Polgármester Úr! 

Tavalyi évben, még az előző városvezetés időszakában azzal a kéréssel fordultunk az 
önkormányzathoz, hogy a  Prater u. 60.  számú Társasház XVII. szintjén (nem lakószint) lévő, 
és Önkormányzati tulajdonban álló tároló helyiségeket az Önkormányzat  99  évre adja a 
Társasház használatába, és ellentételezésül az Önkormányzat nem fizetett volna közös 
költséget a helyiségek után. Személyesen is vettünk részt ezügyben a JGK  Zn.  Or  utcai 
székhelvén. 
2019.  tavaszán, nyarän ígéretet kaptunk arra, hogy a szakemberek a döntést előkészítik és 
bizottság fog majd tárgyalni róla. 
Kérésünket elsődlegesen az indokolta,  bogy  ezekben a helyiségekben olyan 
épület berendezések találhatóak (strangelzárók, légtelenítők, a fűtésrendszer cirkulációs 
vezetéke és elzárói). Erről a szintről lehet a lifigépházat megközelíteni, amelybe idegen 
személyek jogszabály szerint nem tartózkodnak, ugyanakkor az épület kialakítása miatt 
teljesen nem lehet ettől elkülöníteni, a szellőzését ugyanakkor biztosítani kell. Itt található a 
szellözöberendezések elektromos rendszere, kapcsolói, és az időkapcsolók. 
Az épület XVII. szintjén lévő helyiségek eredendően szárítóhelyiségek voltak, és az IKV 
idejében a tulajdonosok beosztás szerint itt száríthatták a ruháikat. Az önálló albetétbe sorolt 
helyiségek a társasház közös tulajdonú folyosójáról nyílnak a társasház tulajdonában maradt 
helyiségekkel együtt.  A  Tűzoltósággal egyeztetve korábban a társasház lezárta a XVII. szintre 

,felvezető utat, tekintettel arra, hogy drogosok és hajléktalanok kedvenc búvóhelye volt. 
Sajnos az rejtély, hogy az alapító okiratban miért kaptak iroda megjelölést ezek az átlag  6-7 
nm-es  helyiségek, tekintettel arra, hogy iroda itt sohasem működött (ismereteink szerint), az 
önálló albetétbe sorolt helyiségekben nincs vízvételi lehetőség, nincsenek csatornázva, a 
világításukat pedig a társasház folyosói világításáról kapják 
A  helyiségek után az Önkormányzat vízórás közös költséget fizet a vízvételi lehetőség 
hiányában, amely jelenleg  180  Ft/hó, így havonta az Önkormányzatnak  15840,- Ft  kiadást 
jelent. 
Sajnálatos módon azóta az ügyben értesítést nem kaptunk, majd  2020.  augusztusában azzal 
keresték meg a vagyongazdálkodás kollégái a társasházat, hogy a helyiségeket felmérik, inert 
azok értékesítésre kerülnek. Ekkor jeleztük, hogy értetlenül állunk a helyzet előtt, mert abban 
a hiszemben voltunk az előzmények után, hogy elindult az a folyamat, hogy  ha  a helyiségek 
tulajdonba adása nem is megoldható,  de  a társasház továbbra is használhassa ezeket a 
helyiségeket az épületműködéshez és fenntartáshoz szükséges mértékben. 
Az elmúlt napokban többen érdeklődtek a helyiségek iránt, és van aki lakásokat, míg van aki 
irodát szeretne kialakítani azzal, hogy a társasház biztosítsa a vízvétel a csatornázás és az 
áramellátás lehetőségét. 
Az áramellátással kapcsolatban tervezőtől megtudtuk hogy az épület jelenlegi hálózata egy 
újabb bővítést már nem bír el,  40)  a társasház több milliós kiadással is terhelődne egy 
esetleges hálózatbővítés kapcsán. 
A  kiírás szerint  2020.  szeptember  14.  a jelentkezési határidő, és az árverés időpontja  2020. 
szeptember  23. 
Az épületünkben  192  lakás található, és a lakóközösségnek nem érdeke, hogy a lakószintek 
felett irodák nyíljanak, és a társasház idegenek számára átjáróvá válna.  A  társasház 
működéséhez pedig szükséges, hogy az érintett helyiségekben lévő épületberendezések a 
társasház, és a szolgáltató számára elérhetőek és megközelíthetőek legyenek. 
Tisztában vagyunk azzal, hogy a helyiségek az Önkormányzat vagyonának elemei, és azzal 
Önöknek jó gazda módjára kell gazdálkodniuk,  de  ezek a helyiségek elsődlegesen az 
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épületben kialakított lakások épületgépészetének kiszolgáló helyiséget Ezeket nem lakásnak, 
vagy irodának tervezték. 
Mindezekre tekintettel tisztelettel kérjük T Polgármester Urat, hogy az ingatlanok 
értékesítésére kiírt pályázatot szíveskedjen visszavonni, és megvizsgálni annak a lehetőségét, 
bogy  a fenti helyiségek továbbra is az épületben lévő  192  lakás tulajdonosi közösségének 
közösségi érdekeit szolgálják. 
Amennyiben szükséges úgy a tulajdonosok támogató aláírásait is összegyűjtjük annak 
érdekében, hogy ezek a helyiségek a társasház kizárólagos használatába kerüljenek 

Tisztelettel:  'Libel  Csaba 
Fráter Ingatlancentrum Bt. 
közös képviselő 

Bérbevételi kérelmet a társasház nem nyújtott be, az elmúlt három évi közgyűlési 
jegyzőkönyveik sem tartalmaznak döntést a bérbevételi kérelemre vonatkozóan. 
A  társasház közös tulajdonát képező gépészeti berendezések a társasház közös tulajdonát 
képező helyiségekben helyezkednek el,  nein  az eladni kívánt önkormányzati tulajdonú 
helyiségekben. Amennyiben ez utóbbi valósulna meg, úgy az adásvételi szerződés 
tartalmazna erre vonatkozóan kikötést, miszerint a tulajdonos indokolt esetben köteles a 
helyiségbe való bejutást biztosítani. 

A  helyiségcsoport bérletére vonatkozóan a társasházat nem illeti meg a bármely bérlőtől 
eltérő bérleti díj, így — amennyiben a társasház nem tesz bérleti díj ajánlatot — a bizottság a 
248/2013.  (VI.  19.)  számú Képviselő-testületi határozatban foglaltak szerinti bérleti díjon 
tudja a helyiséget bérbevenni, a következők szerint: a nettó bérleti díj a forgalmi érték  6  %-a, 
ami a helyiség hasznosítatlansága miatt önkormányzati érdekből  50  %-kal csökkenthető. 
A  bérleti díj mellett megfizetendők a kapcsolódó közüzemi és különszolgáltatási díjak, amibe 
a közös költség is beletartozik. Utóbbi megoldás választása esetén nem garantálható, hogy 
minden helyiség bérbeadásra kerül. 

Az árverési felhívás visszavonásához a Tulajdonosi, Vagyongazdálkodási és Közterület-
hasznosítási Bizottság döntése szükséges -  2020.  szeptember 10-én —, ezt követően van 
lehetőség az árverési felhívás visszavonásáról szóló felhívás közzétételére. 

Javasoljuk, hogy a Tisztelt Bizottság járuljon hozzá a  Prater  utca  60.  szám alatti,  17.  emeleti, 
35728/18/A/196-199  és  201-206  helyrajzi számú  10  darab üres irodahelyiség árverés útján 
történő elidegenítésének visszavonásához a mellékelt kérelem alapján, valamint a bérbevételi 
lehetőség felajánlásához a társasház részére. 

II. A  beterjesztés indoka 

A  helyiségek elidegenítésének árverésen történő visszavonásával kapcsolatos döntés 
meghozatalára a Tisztelt Bizottság jogosult. 

III. A  döntés célja, pénzügyi hatása 

A  döntés meghozatala pénzügyi fedezetet nem igényel. 

IV. Jogszabályi környezet 

A  Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló  36/2014. 
(X1.06.)  önkormányzati rendelet  7.  melléklet  4.1.  pont  4.1.1.  alpontja alapján a Tulajdonosi, 
Vagyongazdálkodási és Közterület-hasznosítási Bizottság dönt az Önkormányzat 
tulajdonában álló nem lakás céljára szolgáló helyiségek elidegenítésének feltételeiről szóló 
önkormányzati rendeletben, az Önkormányzat tulajdonában álló lakások elidegenítéséről 
szóló önkormányzati rendeletben, az Önkormányzat tulajdonában álló nem lakás céljára 
szolgáló helyiségek bérbeadásának feltételeiről szóló önkormányzati rendeletben, valamint a 
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VERES GXÖR 

TULAJDÓNOSI, VAGYONGAZDÁLKODÁSI ÉS 
KÖZTERÜLET-HASZNOSÍTÁSI BIZOTTSÁG ELNÖKE 

Budapest  Józsefvárosi Önkormányzat vagyonáról és a vagyon feletti tulajdonosi jogok 
gyakorlásáról szóló önkormányzati rendeletében meghatározott tulajdonosi hatáskörökben. 

Fentiek alapján kérem a Tisztelt Bizottságot, hogy a döntését meghozni szíveskedjen. 

HATÁROZATI JAVASLAT 

Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 
Tulajdonosi, Vagyongazdálkodási és Közterület-hasznosítási Bizottsága /2020.  (IX.10.) 
számú határozata 

a  Budapest  VIII. kerület, Práter utca  60.  szám alatti,  17.  emeleti,  35728/18/4/196-199  és 
201-206  helyrajzi számú  10  darab üres irodahelyiség árverés útján történő 

elidegenitésének visszavonásáról 

A  Tulajdonosi, Vagyongazdálkodási és Közterület-hasznosítási Bizottság úgy dönt, hogy 

1.) a Tulajdonosi, Vagyongazdálkodási és Közterület-hasznosítási Bizottság  168/2020. 
(V1I.15.) számú határozatát visszavonja. 

2.) felkéri a  Budapest  Józsefvárosi Önkormányzat képviseletében eljáró Józsefvárosi 
Gazdálkodási Központ Zrt.-t a határozat  1.)  pontja szerint az árverési hirdetmény 
visszavonására, azzal a kikötéssel, hogy amennyiben a  Prater  utca  60.  szám alatti 
társasház  2021.  január  31.  napjáig nem nyújt be bérbevételi kérelmet a  17.  emeleti 
önkormányzati tulajdonban levő  35728/18/A/196-199  és  201-206  helyrajzi számú  10 
darab üres irodahelyiség bérbevételére, azokat a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. 
árverés útján értékesíti. 

Felelős: Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatója 
Határidő: az I. pont esetében  2020.  szeptember  10.,  a  2.  pont esetében  2021.  március  31. 

A  döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. 

A  lakosság széles körét érintő döntések esetén az előterjesztés előkészítőjének javaslata a 
közzététel módjára: a honlapon. 

Budapest, 2020.  szeptember  9. 
Nováczki Eleonóra 

vagyongazdálkodási igazgató 

KÉSZÍTETTE: JÓZSEFVÁROSI GAZDÁLKODÁSI KÖZPONT ZRT. 

LEÍRTA: BALATON BOGLÁRKA REFERENS 

PÉNZÜGYI FEDEZETET IGÉNYEL / NEM IGÉNYEL, IGAZOLÁS: -

 

JOGI KONTROLL:  .3n 

BETERJESZTÉSRE ALKALMAS TÖRVÉNYESSÉGI ELLENŐRZÉS: 

JÓVÁHAGYTA: 

\4L,  

CZUKKERNÉ  DR.  PINTÉR ERZSÉBET 

IEGYZŐ 
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HIRDETMÉNY  

Józsefvárosi Önkormányzattól  (1082 Budapest,  Baross  u. 63-67.)  elektronikus árverésen megvásárolható ingatlanról: 
Az ingatlan adatai:  

BUDAPEST Pilate** 64.17. *Nick; M AL 35728/18/A/196,35728/48197, 
33728/18/81188, 35728t1i/M198,35rgi8M/201; 35728/18/Ä402; 38 7:28/18/4483,35713/18M204, 

35728118/At205,35728/18M#08,  1,18.82e0 88 ALAPTEkÜLETU:10-4inesb Indibelyiseg , , 

Kikial iisi ára: 11.728.000 Ft 
Megtekinthető:  2020.  szeptember  3.  (csütörtök)  09:30-10:00  és  2020.  szeptember  8.  (kedd)  09:30-10:00  óra között 

A  megtekintésen a biztonságos távolság betartása is maszk viselése kötelező. 
Jelentkezési határidő:  2020.  szeptember  14.  hétfő  24:00  óra 
Arverés időpontia: 2020.  szeptember  23.  szerda  10:00  óra 
Az elektronikus árverésre jelentkezni a Józsefvárosi Önkormányzat megbízásából eljáró Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. 
arveres(Mjak.hu  e-mail  címen lehet a wwwjgk.hu oldalról letölthető pályázati anyag -jelentkezési lap, nyilatkozat és adatvédelmi 
nyilatkozat nyomtatványok - beküldésével (a megtekintéseket követően, ugyanis a megtekintés a jelentkezés egyik feltétele). Az 
árverés a vatera.hu oldalon zárt körben kerül lebonyolításra, ezért a jelentkezési lap kitöltése előtt a vatera.hu honlapon el kell 
végezni a regisztrációt. Az ott megadott felhasználónevet a jelentkezési lapon fel kell tüntetni.  A  jelentkezést legkésőbb  2020. 
szeptember  14.  (hétfő)  24:00  óráig a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. részére elektronikus úton az arvereseigk.hu címen 
az ajánlattevőnek be kell nyújtani, illetve egyidejűleg átutalni a jelentkezési lap árát,  3.500  Ft-ot (ÁFÁ-val) / jelentkezesi lap a 
Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. OTP  Bank  Nyit. által vezetett  11784009-22229762  számú bankszámlájára,  (my,  hogy az a 
jelentkezési határidőn belül a számlára megérkezzen. 
Az árverés lebonyolítása elektronikus úton történik. Az árverésen az az ajánlattevő vehet részt, aki a vatera.hu oldalon elvégzi a 
regisztrációt, a pályázati anyagot  2020.  szeptember  14.  (hétfő)  24:00  óráig elektronikus levelezés útján leadja  es  a kikiáltási ár 
10  %-ának megfelelő összeget - bánatpénz címen -  2020.  szeptember  16.  (szerda)  24:00  óráig átutalással megfizeti a Józsefvárosi 
Gazdálkodási Központ Zrt. OTP  Bank  Nyrt. által vezetett  11784009-22229762  számú bankszámlájára úgy, hogy az a jelentkezési 
határidőn belül a számlára megérkezzen. Részletek: jgthu/pályázatok. 
A  pályázati eljárás nyelve magyar. Amennyiben a jelentkező nem beszéli a magyar nyelvet, tolmácsot - az árverés teljes 
szakaszában (negtekintes, érdeklődés, jelentkezési lap benyújtása, licitálás) - saját magának kell biztosítania. 
A  nemzeti vagyonról szóló  2011,  évi CXCVI. törvény  14.  §  (2)  bekezdése értelmében a hirdetményi ingatlanra vonatkozóan a 
magyar Államot minden más jogosultat megelőző elóvásárlási jog illeti meg. 
Az egyes állami tulajdonban levő vagyontárgyak önkormányzatok tulajdonba adásáról szóló  1991.  évi XXXIII. tv.  39.  §  (2) 
bekezdése alapján a  Budapest  Fővárosi Önkormányzatnak a nem lakás céljára szolgáló ingatlanra elövásárlási joga van. 
Az elővásárlási jog gyakorlására külön törvényben meghatározott szerv — amennyiben törvény a nyilatkozattételi határidőre 
vonatkozóan eltérően nem rendelkezik — az átruházás valamennyi lényeges elemét tartalmazó ajánlat vagy az elővásárlási jog 
jogosultjával szemben még hatályba nem lépett a nemzeti vagyon értékesítésére irányuló szerződés részére történő megküldésétő l 
számított  35  napon belül nyilatkozik, hogy kíván-e élni elővásárlási jogával az állam nevében.  A 35  napos határidőt az ajánlat vagy 
a szerződés személyes átadása eseten az átadás igazolt napjától, postai küldemény esetén a küldemény feladásának igazolt napjától 
kell számítani.  A  határidő elmulasztása jogvesztö. 
Az árverés nyertese az lesz, aki a fenti kikiáltási árat meghaladó — az elektronikus úton lebonyolított — licitálás során a 
legmagasabb  Mat  ajánlja.  A  nyertes ajánlattevő az árverést követő 

a) 15  munkanapon belül köteles az általa megajánlott vételár és a letétbe helyezett bánatpénz közötti összeg különbözetet a 
Kiiró által megjelölt bankszámlára befizetni, és az árverésen vállalt feltételekkel adásvételi szerződést kötni. 

b) 30  munkanapon belül köteles az általa megajánlott vételár és a letétbe helyezett bánatpénz közötti összeg különbözetét a 
Kiiro által megjelölt bankszámlára befizetni, és az árverésen vállalt feltételekkel adásvételi szerződést kötni, amennyiben 
a vételárat munkáltatói támogatásból, vagy lakás-takarékpénztári kifizetésből, vagy állami gondozásból kikerült személy 
részére nyújtott támogatásból kívánja megfizetni, és az erről szóló hiteles igazolást az árverés megkezdése előtt a 
Bonyolitónak átadja, 

c) 15  naptári napon belül köteles az általa megajánlott vételárat, a megajánlott vételár 50%-ának megfelelő összegig a Kiíró 
által megjelölt bankszámlára befizetni.  es  az árverésen vállalt feltételekkel tulajdonjog fenntartással vagy függőben 
tartással adásvételi szerződést kötni, amennyiben a vételárat banki hitel felhasználásával kívánja kiegyenlíteni.  A  vevő 
által megajánlott teljes vételárat az árverés napjától számított  45  munkanapon belül kiegyenlíteni. 

A  vételár megfizetésére nyitva álló határidő, a nemzeti vagyonról szóló  2011.  évi CXCV1. törvény  14.  §  (2)  bekezdésében 
szabályozott elővásárlási jog fennállása esetén, az elövásárlási jog gyakorlására fennálló idő lejártának a nyertes pályázóval történő 
közlésének napjával kezdődik. 
A  kiíró fenntartja jogát arra, hogy 
- a nyertes ajánlattevő visszalépése eseten, a soron következő ajánlattevővel kössön adásvételi szerződést, 
- a hatályos rendeletben szabályozott feltételek bekövetkezése esetén az árverést eredménytelennek nyilvánítsa. 
- az a hatályos rendeletben szabályozott feltételek bekövetkezése esetén árverési hirdetményt visszavonja. 

Budapest, 2020.  augusztus  6. 

Nováczki Eleonóra sk. 
vagyongazdálkodási igazgató 

s-

 





TÄREASHAZTULAJDONT ALAPITO OKIRAT 

I. 

Általános rendelkezések 

Alulirott Fővárosi VIII. ker. Ingatlankezeló Vállalat  /Budapest, 1804, 

Baross  u. 65-67.  sz./ mint a  Budapest,  VIII.  key. 2470  sz. tulajdoni 

lapon  35.728/18  hrsz. alatt felvett,  918 m2  területű, természetben 

Budapest.  VIII. ker.  Prater u. 60.  számú, a  Magyar  Állam kizárólagos 

tulajdonát képező ingatlan kezelője, a módositott  32/1969.  Korm. sz. 

rendelet  2.§. /2/  bekezdése alapján a fent kördlirt ingatlant az 1977.évt 

11.  tvr rendelkezései szerint és a mellékelt alaprajznak megfelelően 

társasházzá 

alakitja. 

A Magyar  Állam a társasházban lévő és a tulajdonát képező lakásokat 

valamint egyéb helyiségeket a jelen alapitó okirat rendelkezéseinek 

megfelelően - természetben megosztva, a telek és a közös tulajdonban 

maradó épületrészek közös használatának jogával együtt - a vevő személyi 

tulajdonába adja. 

A./ 

Közös tulajdon  

A  lakások és a nem lakás céljára szolgáló helyiségek mindenkori tulaj-

donosainak osztatlan közös tulajdonába kerülnek az alaprajzon feltünte-

tett következő épületrészek és berendezések: 

I. Telek  918 m2 
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II. tiületszerkezetek: alapok, főfalak, födémek, lakáselválasztó válasz - 

falak, valamint a födémek hanggátló és hőszigetelő anyaga. 

Külső homlokzatok, valamint a közösségi helyiségek fal és padlóburkolatai, 

azok berendezési és felszerelési tárgyai. 

III.Tetőszerkezet: lapostetó lágyfedéssel. 

IV.Kémények, Kéményszegélyek, szellázók, villámvédelem, közösségi antennák. 

V.Az összes vizelleni szigetelés. 

VI.Az épületen levó csapadékcsatornák, valamint az alapvezeték a telek határig. 

Szennyvizcsatorna alap  es  ejtövezetékek a külön tulajdoni illetőségű 

helyiségekbe történő leágazásoktól a telekhatárig. 

VII.Vizvezetékhálózat a vizmérötől a külön tulajdoni illetőségü helyiségekbe 

történő leágazásokig. 

VIII.Elektromos vezetékek a főelosztótól a külön tulajdoni illetőségű helyiségek 

fogyasztásmérő órájáig, valamint a közösségi helyiségek vezetékhálózata  es 

szerelvényei. 

IX.Gázvezetékek az utcai elzárótól a külön tulajdoni illetőségű helyiségek 

fogyasztásmérő órájáig. 

X.A  teljes fütési rendszer. 

XI.Közös  TV  adás vételi hálózat vezetékei, berendezései 

XII.Közös kaputelefon hálózat. 

XIII.Bejárati Előtér /fszt./ 45,00 m2 

XIV.lépcsőház /fszt./ 40,50 m2 

XV.Közlekedő If ezt.! 10,50 m2 

XVI.Szeméttároló /fszt./ 15,70 m2 

XVII.Közlekedő /fszt./ 10,50 m2 

XVIII.Lépcsőház 17 x 8,5 144,50 m2 

XIX.Szemétledobó 17 x 3,8 64,60 m2 

XX.Felvonó 3,00 m2 

XXI.Felvonó 3,00 m2 
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XXII. Müszerhely 

XXIII. Teherfelvonó 

XXIV. Szivattyúház 

XXV. Lépcsökijärat 

18 x 0,5 9,00 m2 

5,00 m2 

7,20 m2 

6,00 m2 

XXVI. Előtér 

 

8,20 m2 

XXVII. Keräkpártároló 

 

13,20 m2 

XXVIII. Kábelfej helyiség 

 

18,00 m2 

XXIX. Gondnoki iroda 

 

4,75 m2 

XXX. Gondnoki raktár 

 

8,20 m2 

XXXI. Raktár 

 

8,80 m2 

XXXII. Vizóra helyiség 

 

13,20 m2 

XXXIII. Folyosó 17 x 14,44 245,48 m2 

XXXIV. Telefonszoba 

 

13,20 m2 

XXXV. Höközpont 

 

117,40 m2 

XXXVI. Kukatároló 

 

3,60 m2 

XXXVII. Szeméttároló 

 

8,80 m2 

XXXVI1I. TRAFG 

 

21,06.  m2 

XXXIX. közlekedő 16 x 62 992,00 m2 

• XL. Folyosó 16 x 14,40 230,40 m2 

XLI. EEPESZ hely 16 x 0,7 11,20 m2 

XLII. GEPESZ hely 16 x 0,7 11,20 m2 

XLIII. GEPESZ hely 16 x 2,72 43,52 m2 

XLIV. GEPÉSZ hely 16 x 0,70 11,20 m2 

XLV. GÉPÉSZ hely 17 x 0,70 11,90 m2 

XLVI. GEPESZ hely 17 x 0,70 11,90 m2 

XLVII. GEPESZ hely 16 x 0,70 11,20 m2 

XLVIII. GEPES2 hely 17 x 2,70 45,90 m2 

8' 



XLEX. 

L. 

LE. 

LII. 

Lépcsőház 

Raktár 

Közlekedő 

Közlekedő 

50,00 

2,20 

6,00 

6,00 

m2 

m2 

m2 

m2 

LIII. Tágulási tartály 5,40 m2 

LIV. Mérőhely 2,25 m2 

LV. TV-antenna 8,80 m0 

LVI. Lépcsőfeljáró 1,50 m2 

LVII. Gépterem 41,50 m2 

LVIII. Felvonó gépház 3,00 m2 

LIX. Felvonó gépház 9,50 m2 

LX. I. em. 2/a. Szolgálati lakás 

   

/ Szoba 18,00 mO, félszoba 12,00, konyha 7,76 m2, 

Fürdőszoba  3,40 m2, WO 0,88 m2,  Előszoba  5,18 m2, 

Ätjáró  4,40  mO, Loggia 7,5o m2  / 

Szolg.lakás:Összesen: 51,62 m2 

A  közös tulajdon  10.000/10.000.-  Azaz: Tízezer - tizezredrész 

eszmei hányadból áll. 

O./ 

Külön tulajdon  

A  tulajdonostársak külön tulajdonába kerülnek - mint társasháztulajdoni 

illetőségük alkotó részei - a II/A. pontban felsorolt,.közös tulajdonban 

maradó vagyonrészek közös használatának jogával együtt - természetben 

megosztva az egyes épitményrészek tartozékaikkal, felszereléseikkel és 

berendezéseikkel együtt, a következők szerint: 

1./ 2470/1,  sz. társasházi különlapon,  35.728/18/A/1.  hrsz. alatti a tervrajzon 

L. számmal jelölt, földszinti,  4  raktár, műhely, üzlet műhely,  2  iroda, 

konyha, közlekedő, előtér és folyosó helyiségekből álló  128,34 m2  területű 

nem lakás céljára szolgáló helyiség /üzleti, valamint a közösségben maradó 
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telekből, épitményrészekböl, felszerelésekból  es  berendezési tárgyakból 

148/10.000.-  azaz: Egyszáznegyvennyolc - tizezredrész eszmei tulajdoni 

hányaddal. 

2./ 2470/2.  sz. társasházi különlapon 35.728/18/4/2.,hrsz. alatti, a terv - 

rajzon  2.  számmal jelölt, földszihti,  2  iroda, öltöző, zuhanyzó,  WE,  előtér 

helyiségekből álló  47,23 m2  területű nem lakás céljára szolgáló helyiség, 

valamint a közösségben maradó telekből, dpitményrészekból, felszerelések - 

böl és berendezési tárgyakból  54/10.000.-  azaz: Ötvennégy tizezredrész 

eszmei tulajdoni hányaddal. 

3./ 2470/3.  sz. társasházi különlapon  35.728/18/4/3.  hrsz. alatti, a terv - 

rajzon  3.  számmal jelölt;löldszinti,  1  raktárhelyiségből álló  3,6 m2 

területű nem lakás céljára szolgáló helyiség, valamint a közösségben maradó 

telekből, Apitményrészekból,•foiszerelésekból és berendezési tárgyakból 

3/10.000.-  azaz: Három - tizezredrész eszmei tulajdoni hányaddal. 

4./r i sz. társasházi különlapon 'tsz. alatti, a terv - 

rajzonftszámmal jelölt, I.  em.  MI ajtó alatti, szoba, konyha, fürdőszoba + 

+  WE,  előszoba, gardrob szekrény helyiségekből álló  30 m2  területű összkom-

fortos öröklakás, valamint a közösségben maradó telekból, épitményrészekból, 

felszerelésekből és berendezési tárgyakból  38/10.000.-  azaz: Harminenyolc 

- tizezredrész eszmei tulajdoni hányaddal. 

5./ MOM»  sz. társasházi különlaponfl. hrsz. alatti, a terv - 

rajzonniszámmal jelölt, I.  em, jtó alatti, szoba, konyha, fürdőszoba e 

+  WE,  előszoba, gardrob szekrény helyiségekből  alto 30 m2  területű összkom-

fortos öröklakás, valamint a közösségben maradó telekből, épitményrészekből, 

felszerelésekből és berendezést tárgyakból  38/10.000.-  azaz: Harminonyolc 

- tizezredrész eszmei tulajdoni hányaddal. 

6./ sz. társasházi különlapon hrsz, alatti, a tervrajzon 

MillOtámmal jelölt, I. emeilajtó alatti,  1,5  szoba, konyha, fürdőszoba,  WE, 

előszoba, átjáró helyiségekből álló  52 m2  területű összkomfortos öröklakás, 

a hozzátartozó  7,50 m2  területű loggias/al, valamint a közösségben maradó 

telekből, épitményrészekból, felszerelésekből  es  berendezési tárgyakból 

64/10.000.-  azaz: Hatvannégy - tizezredrész eszmei tulajdoni hányaddal. 

10 
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7./ NM  sz. társasházi különlapon hrsz. alatti a tervrajzon 

IMMIM'ámmal jelölt, I.  em. ajtó alatti, szoba, konyha, fürdőszoba +  WE, 

előszoba, gardrob szekrény helyiségekből álló  30 m2  területű összkomfortos 

öröklakás a hozzátartozó  4,30 m2  területű loggiával, valamint a közösségben 

maradó telekből, épitményrészekböl, felszerelesekből  es  berendezési tárgyak-

ból  38/10.000.-  azaz: Harmincnyolc - tizezredrész eszmei tulajdoni hányaddal. 

8./ sz. társasházi különlapon hrsz. alatti a tervrajzon 

allizemal jelölt, I. emillimigó alatti, szoba, konyha, fürdőszoba +  WE, 

előszoba, gardrob szekrény helyiségekből álló  30 m2  területű összkomfortos 

öröklakás a hozzátartozó  4,30 m2  területű loggiával, valamint a közösségben 

maradó telekböl, épitményrészekböl, felszerelésekből és berendezést tárgyak-

661 38/10.000.-  azaz: Harmincnyolc - tizezredrész eszmei tulajdoni hányaddal. 

9./ sz. társasházi különlapon irsz. alatti a tervrajzon 

IIMMhzámmal jelölt, I. emaillijtó alatti, szoba, konyha, fürdőszoba +  WE, 

előszoba helyiségekből  and 27 m2  területű összkomfortos öröklakás a hozza-

tartozó  4,30 m2  területű loggiával, valamint a közösségben maradó telekből, 

épitményrészekból, felszerelésekből és berendezési tárgyakból  35/10.000.-

azaz: Harmincöt - tizezredrész eszmei tulajdoni hányaddal. 

10./ sz. társasházi különlapon hrsz. alatti a tervrajzon 

111111111111/áramal jelölt, I.  em.  Illajtó alatti,  1,5  szoba, konyha, fürdőszoba,  WE, 

elószoba, átjáró helyiségekből álló  52 m2  területű összkomfortos öröklakás, 

a hozzátartozó  7,50 m2  területű loggiával, valamint a közösségben maradó 

telekből, épitményrészekből, felszerelésekből és berendezési tárgyakból 

64/10.000.-  azaz: Hatvannégy - tizezredrész eszmei tulajdoni hányaddal. 

sz. társasházi különlapon rsz alatti a tervrajzon 

MMOMOzámmal jelölt, I. emeliajtó alatti,  1,5  szoba, konyha, fürdöszoba,  WE, 

előszoba, átjáró helyiségekből álló  52 m2  területű összkomfortos öröklakás, 

a hozzátartozó  7,50 m2  területű loggiával, valamint a közösségben maradó 

telekból, épitményrészekböl, felszerelésekből és berendezési tárgyakból 

64/10.000.-  azaz; Hatvannégy - tizezredrész eszmei tulajdoni hányaddal. 

-1A 
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12./ sz. társasházi különlapon hrsz, alatti a tervrajzon 

számmal jelölt, I.  ern."'  ajtó alatti,  1,5  szoba, konyha, fürdőszoba,  WC, 

előszoba, átjáró helyiségekből álló  52 m2  területű összkomfortos öröklakás, 

a hozzátartozó  7,50 m2  területű loggiával, valamint a közösségben maradó 

telekből, dpitményrdszekból, felszerelésekböl és berendezési tárgyakból 

64/10.000.-  azaz: Hatvannégy - tizezredrész eszmei tulajdoni hányaddal. 

13./ sz. társasházi különlapon 111111111.11.rsz. alatti a tervrajzon 

számmal jelölt, I.  em.  IMIlajtó alatti,  1,5  szoba, konyha, fürdőszoba,  WC, 

előszoba, átjáró helyiségekből álló  52 m2  területű összkomfortos öröklakás, 

a hozzátartozó  7,50 m2  területű loggiával, valamint a közösségben maradó 

telekből, építményrészekből, felszerlésekből és berendezés! tárgyakból 

64/10.000.-  azaz: Hatvannégy - tizezredrész eszmei tulajdoni hányaddal. 

14./ sz. társasházi különlaporaillehrsz. alatti a tervrajzon 

MOIszánnal jelölt, I. cm.fillajtö alatti, szoba, konyha, fürdőszoba +  WC, 

előszoba helyiségekből álló  27 m2  területű összkomfortos öröklakás, a hozzá-

tartozó  4,30 m2  területű loggiával, valamint a közösségben maradó telekböl, 

épitményrészekból, felszerelésekből és berendezési tárgyakból  35/10.000.-

azaz: Harmincöt - tizezredrész eszmei tulajdoni hányaddal. 

15.//a  sz. társasházi különlapon hrsz. alatti a tervrajzon 

MOMMIszámmal jelölt, mem.illIajtó alatti,szoba, konyha, fürdőszoba +  WO, 

előszoba, gardrob szekrény helyiségekből  and 30 m2  területű összkomfortos 

öröklakás a hozzátartozó  4,30 m2  területű loggiával, valamint a közösségben 

maradó telekböl, épitményrészekból, felszerelésekből és berendezés! tárgyakból 

38/10.000.-  azaz: Harmincnyolc tizezredrész eszmei tulajdoni hányaddal. 

16./ sz. társasház! különlapoillesz. alatti a tervrajzon 

számmal jelölt, II.em. Onlajtó alatti, szoba, konyha, fürdőszoba +  WC, 

előszoba, gardrob szekrény helyiségekből álló  30 m2  területű összkomfortos 

öröklakás a hozzátartozó  4,30 m2  területű loggiával, valamint a közösségben 

maradó telekből, épitményrészekböl, felszerelésekből és berendezési tárgyakból 

38/10.000.-  azaz: Harmincnyolc - tizezredrész eszmei tulajdoni hányaddal. 
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17./ sz. társasházi különlapon hrsz. alatti a tervrajzon 

IIIIMpzámmal jelölt, II.  em,  Millajtó alatti,  1,5  szoba, konyha, fürdőszoba,  WE, 

előszoba, átjáró helyiségekből álló  52 m2  területű összkomfortos öröklakás, 

a hozzátartozó  7,50 m2  területű loggiával, valamint a közösségben maradó 

telekből, épitményrészekböl, felszerelésekből és berendezési tárgyakból 

64/10.000.-  azaz: Hatvannégy - tizezredrész eszmei tulajdoni hányaddal. 

18./ sz. társasházi különlapon hrsz. alatti a tervralzon 

számmal jelölt, II.  ea.  ajtó alatti,  1,5  szoba, konyha, fürdőszoba,  WE, 

előszoba, átjáró helyiségekből  M.I.6 52 m2  területű összkomfortos öröklakás, 

a hozzátartozó  7,50 m2  területű loggiával, valamint a közösségben maradó 

telekből, épitményrészekből, felszerelésekből  es  berendezési tárgyakból 

64/10.000,-  azaz: Hatvannégy - tizezredrész eszmei tulajdoni hányaddal. 

19./ sz. társasházi különlapon hrsz. alatti a tervrajzon 

MMOOlzámmal jelölt, II. amid' ajtó alatti, szoba, konyha, fürdőszoba +  WE, 

előszoba, gardrob szekrény helyiségekből álló  30 m2  területű összkomfortos 

öröklakás a hozzátartozó  4,30 m2  területű loggiával, valamint a közösségben maradó 

telekből, épitményrészekból, felszerelésekből és berendezési tárgyakból 

38/10.000.-  azaz: Harmincnyolc - tizezredrész eszmei tulajdoni hányaddal. 

20./MOMMOOMMOOk. társasházi különlapo hrsz. alatti a tervrajzon 

IMMOO'ámmal jelölt, II.  em. á alatti, szoba, konyha, fürdőszoba,  WE, 

előszoba, gardrob szekrény helyiségekből  UM 30 m2  területű összkomfortos 

öröklakás a hozzátartozó  4,30 m2  területű loggiával, valamint a közösségben 

maradó telekből, épitményrészekböl, felszerelésekből és berendezési tárgyakból 

38/10.000.-  azaz: Harmincnyolc - tizezredrész eszmei tvlajdoni hányaddal. 

21.0.111.11.  sz. társasházi különlapon hrsz. alatti a tevrajzon 

111,11pzámmal jelölt, II.  em.  alliajtó alatti,szoba, konyha, fürdőszoba +  WE, 

előszoba helyiségekből  and 27 m2  területű összkomfortos öröklakás a 

hozzátartozó  4,30 m2  területű loggiával, valamint a közösségben maradó 

telekből, épitményrészekből, felszerelésekből és berendezési tárgyakból 

35/10.000.-  azaz: Harmincöt - tozezredresz eszmei tulajdoni hányaddal. 

715 
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22./  Sallsz. társasházi különlapon hrsz. alatti a tervrajzon 

számmal jelölt, II. em.IMMetó alatti,  1,5  szoba, konyha, fürdőszoba, 

WC,  előszoba, átjáró helyiségekből  and 52 m2  területű összkomfortos 

öröklakás a hozzátartozó  7,50 m2  területű loggiával, valamint a közösségben 

maradó telekből, épitményrészekből, felszerelésekből ds berendezési tárgyak-

ból  64/10.000.-  azaz: Hatvannégy - tizezredrész eszmei tulajdoni hányaddal. 

23.a.  társasházi különlapoehrsz. alatti a tervrajzon 

ámmal jelölt, II. em.fillajtó alatti,  1,5  szoba, konyha, fürdőszoba, 

WC,  előszoba, átjáró helyiségekből  and 52 m2  területű összkomfortos 

öröklakás a hozzátartozó  7,50 m2  területű loggiával, valamint a közösségben 

maradó tekekböl, dpitményrészekböl, felszerelésekből és berendezési tárgyak-

ból  64/10.000.-  azaz: Hatvannégy - tizezredrész eszmei tulajdoni hányaddal. 

24./S  társasházi különlapon hrsz. alatti a tervrajzon 

i'llirzámmal jelölt, II. em.111111jtó alatti,  1,5  szoba, konyha, fördöszoba, 

WC,  előszoba, átjáró helyiségekből álló  52 m2  területű összkomfortos 

öröklakás a hozzátartozó  7,50 m2  területű loggiával, valamint a közösségben 

maradó telekból, dpitményrészekböl, felszerelésekből és berendezési tárgyakból 

64/10.000.-  azaz: Hatvannégy - tizezredrész eszmei tulajdoni hányaddal. 

25./ 11111111111z.  társasházi különlaponalaillersz. alatti a tervrajzon 

Ilingzámmal jelölt, II. em. 111111.tó alatti,  1,5  szoba, konyha, fürdőszoba, 

WC,  előszoba, átjáró helyiségekből álló  52 m2  területű összkomfortos 

öröklakás a hozzátartozó  7,50 m2  területű loggiával, valamint a közösségben 

maradó telekből, Apitmänyrészekből, felszerelésekből és berendezési tárgyakból 

64/10.000.-  azaz: Hatvannégy - tizezredrész eszmei tulajdoni hányaddal. 

26./ sz. társasházi különlapon hrsz. alatti a tervrajzon 

Milmirämmal jelölt, II. em.illgajtó alatti, szoba, konyha, fürdőszoba +  WC, 

előszoba helyiségekből álló  27 m2  területű összkomfortos öröklakás a 

hozzátartozó  4,30 m2  területű loggiával, valamint a közösségben maradó telek-

bál, épitményrészekből, felszerelésekből ds berendezési tárgyakból 

35/10.000.-  azaz; Harmincöt - tizezredrész eszmei tulajdoni hányaddal. 
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27.1111111111sz.társasházi különlapon hrsz, alatti, a terv-

 

rajzon ámmal jelölt, III.  em, ajtó alatti, szoba, konyha, 

fürdőszoba +  WC,  előszoba, gardrob szekrény helyiségekből álló  30 m2 

területű összkomfortos öröklakás a hozzátartozó  4,30 m2  területű 

loggiával, valamint a közösségben maradó telekből, épitményrészekból, 

felszerelésekből és berendezési tárgyakból  38/10.000.-  azaz: Harminc-

nyolc - tizezredrdsz eszmei tulajdoni hányaddal. 

28.71111111111p.társasházi különlapon hrsz. alatti, a terv-

 

rajzon számmal jelölt, III.  em.  Injiajtó alatti, szoba, konyha, 

fürdőszoba +  WC,  előszoba, gardrob szekrény helyiségekből álló  30 m2 

területű összkomfortos öröklakás a hozzátartozó  4,30 m2  területű 

loggiával, valamint a közösségben maradó telekből, doitményrészekből, 

felszerelésekből és berendezési tárgyakból  38/10.000.-  azaz: Harminc-

nyolc - tizezredrész eszmei tulajdoni hányaddal. 

29./ .sz.társasházi különlapon hrsz. alatti, a terv-

 

rajzon .zámmal jelölt, III.  em. jtó alatti,  1,5  szoba, konyha, 

fürdőszoba,  WC,  előszoba, átjáró helyiségekből álló  52 m2  területű 

összkomfortos öröklakás a hozzátartozó  7,50 m2  területű loggiával, 

valamint a közösségben maradó telekből, épitményrészekból, felszerelések-

bál és berendezési tárgyakból  64/10.000.-  azaz: Hatvannégy - tízezred-

rész eszmei tulajdoni hányaddal. 

30.111111111.z.társasházi hrsz. alatti, a terv-

 

rajzon számmal jelölt, III. em.1118 ajtó alatti,  1,5  szoba, konyha, 

fürdőszoba,  WC,  előszoba, átjáró helyiségekből  and 52 m2  területű 

összkomfortos öröklakás a hozzátartozó  7,50 m2  területű loggiával, 

valamint a közösségben maradó telekből, dpitményrészekból, felszerelések-

bál és berendezési tárgyakból  64/10.000.-  azaz: Hatvannégy - tizezred-

rész eszmei tulajdoni hányaddal. 

31.1MIMMOOORsz.társashäzi különlapon hrsz. alatti, a terv-

rajzon iiiiszámmal jelölt, III.  em.  11111,jtó alatti, szoba, konyha, 

fürdöszoba +  WC,  előszoba, gardrob szekrény helyiségekből álló  30 m2 
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területű összkomfortos öröklakás a hozzátartozó  4,30 m2  területű 

loggiával, valamint a közösségben maradó telekből, épitményrészekból, 

felszerelésekből és berendezési tárgyakból  38/10.000.-  azaz: Harminc-

nyolc - tizezredrész eszmei tulajdoni hányaddal. 

32.j .társasházi különlapon IMMIIIIIIIIIIIIIhrsz. alatti, a terv-

 

rajzon számmal jelölt, III. email ajtó alatti, szoba, konyha, 

fürdőszoba +  WE,  előszoba, gardrob szekrényekből álló  30 m2  területű 

összkomfortos öröklakás a hozzátartozó  4,30 m2  területű loggiával, 

valamint a közösségben maradó telekből, dpitményrészekból, felszerelések-

ből és berendezési tárgyakból  38/10.000.-  azaz: Harmincnyolc - tizezred-

rész eszmei tulajdoni hányaddal. 

33.AMMIMMIMMEz.társasházi különlapon hrsz. alatti, a terv-

 

rajzon számmal jelölt, III.  em.  mi. ajtó alatti, szoba, konyha, 

fürdőszoba +  WE,  előszoba helyiségekből  and 27 m2  területű összkomfortos 

öröklakás a hozzátartozó  4,30 m2  területű loggiával, valamint a közösség-

ben maradó telekból, épitményrészekból, felszerelésekből ős berendezési 

tárgyakból  35/10.000.-  azaz: Harmincöt - tizezredrész eszmei tulajdoni 

hányaddal. 

34./11,1111111sz.társasházi különlapon hrsz. alatti, a terv-

 

rajzon Számmal  jelölt, III.  em.  MIllajtó alatti',  1,5  szoba, konyha, 

fürdőszoba,  WE,  előszoba, átjáró helyiségekből  and 52 m2  területű 

összkomfortos öröklakás a hozzátartozó  7,50 m2  területű loggiával, 

valamint a közösségben maradó telekbál, épitményrészekból, felszerelések-

13(31  és berendezési tárgyakból  64/10.000.-  azaz: Hatvannégy - tizezredrész 

eszmei tulajdoni hányaddal. 

társasházi különlapon hrsz. alatti, a terv-

 

rajzomillliszámmal jelölt, III.  em.  IMMIlajtó alatti,  1,5  szoba, konyha, 

fürdőszoba,  WE,  előszoba, átjáró helyiségekből  and 52 m2  területű 

összkomfortos öröklakás a hozzátartozó  7,50 m2  területű loggiával, 

valamint a közösségben maradó telekbál, épitményrészekból, felszerelések-

bál és berendezési tárgyakból  64/10.000.-  azaz: Hatvannégy - tizezredrész 

eszmei tulajdoni hányaddal. 

16 
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36.411111111112.társasházi különlapon z.  alatti, a terv-

 

rajzon IMMMI'ámmal jelölt, III.  em. MN  ajtó alatti,  1,5  szoba, konyha, 

fürdőszoba,  WC,  előszoba, átjáró helyiségekből álló  52 m2  területű 

összkomfortos öröklakás a hozzátartozó  7,50 m2  területű loggiával, 

valamint a közösségben maradó telekből, épitményrészekból, felszerelések-

ből és berendezési tárgyakból  64/10.000.-  azaz: Hatvannégy - tizezredrész 

eszmei tulajdoni hányaddal. 

37./1111111116.társasházi különlapon hrsz. alatti, a terv-

 

rajzon jelölt, III. eminaiajtó alatti,  1,5  szoba, konyha, 

fürdőszoba,  WC,  előszoba, átjáró helyiségekből álló  52 m2  területű 

összkomfortos öröklakás a hozzátartozó  7,50 m2  területű loggiával, 

valamint a közösségben maradó telekból, dpitményrészekból, felszerelések-

hűl éS berendezési tárgyakból  64/10.000.-  azaz: Hatvannégy - tizezredrész 

eszmei tuladoni hányaddal. 

38111111111.sz.társasházi különlapon rsz. alatti, a terv-

 

rajzon ffl számmal jelölt, III.  em. 35.  ajtó alatti, szoba, konyha, 

fürdőszoba +  WC,  előszoba helyiségekből álló  27 m2  területű összkomfortos 

öröklakás a hozzátartozó  4,30 m2  területű loggiával, valamint a közösségben 

maradó telekból, épitményrészekból, felszerelésekből és berendezési 

tárgyakból  35/10.000.-  azaz: Harmincöt - tizezredrész eszmei tulajdoni 

hányaddal. 

39.4111111111111.társasházi különlapon hrsz. alatti, a terv-

 

rajzon MOOlszámmal jelölt,  IV. em.  Milmajtó alatti, szoba, konyha, fürdő-

szoba +  WC,  előszoba, gardrob szekrény helyiségekből álló  30 m2  területű 

összkomfortos öröklakás a hozzátartozó  4,30 m2  területű loggiával, valamint 

a közösségben maradó telekból, épitményrészekböl, felszerelésekből és 

berendezési tárgyakból  38/10.000.-  azaz: Harmincnyolc'- tizezredrész 

eszmei tulajdoni hányaddal. 

40.41111111111z.társasházi különlapon hrsz. alatti, a terv-

 

rajzon fillszámmal jelölt,  IV. em.  IIMMUtó alatti, szoba, konyha, fürdő-

szoba +  WC,  előszoba, gardrob szekrény helyiségekből álló  30 m2  területű 
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összkomfortos öröklakás a hozzátartozó  4,30 m2  területű loggiával, vala-

mint a közösségben maradó telekbál, épitményrészekből, felszerelésekből 

és berendezési tárgyakból  38/10.000.-  azaz: Harmincnyolc - tizezredrész 

eszmei tulajdoni hányaddal. 

41./ sz.társasházi különlapon Se»  hrsz. alatti, a tervrajzon 

Iligszámmal jelölt,  IV. em,  Illlajtó alatti,  1,5  szoba, konyha, fürdőszoba, 

WE,  előszoba, átjáró helyiségekből álló  52 m2  területű összkomfortos 

öröklakás a hozzátartozó  7,50 m2  területű loggiával, valamint a közösségben 

maradó telekből, épitményrészekből, felszerelésekből és berendezési tárgyak-

ból  64/10.000.-  azaz: Hatvannégy - tizezredrész eszmei tulajdoni hányaddal. 

42.4IMMEMENIez.társasházi különlapon hrsz. alatti, a tervrajzon 

számmal jelölt,  IV, em.  ilimutó alatti,  1,5  szoba, konyha, fürdőszoba, 

WE,  elószoba, átjáró helyiségekből álló  52 m2  területű összkomfortos 

öröklakás a hozzátartozó  7,50 m2  területű loggiával, valamint a közösségben 

maradó telekből, épitményrészekből, felszerelésekből és berendezési tárgyak-

ból  64/10,000.-  azaz: Hatvannégy - tizezredrész eszmei tulajdoni hányaddal. 

43./ sz.társasházi különlapon hrsz. alatti, a tervrajzon 

számmal jelölt,  IV. em. ajtó alatti, szoba, konyha, fürdőszoba +  WE, 

elöszaba, gardrob szekrény helyiségekből  Lid 30 m2  területű összkomfortos 

öröklakás a hozzátartozó  4,30 m2  területű loggiával., valamint a közösségben 

maradó telekből, épitményrészekből, felszerelésekből  es  berendezési tárgyak-

ból  38/10.000.-  azaz: Harmincnyolc - tizezredrész eszmei tulajdoni hányaddal. 

44./ . z.társasházi különlapon hrsz. alatti, a tervrajzon 

IIIIszámmal jelölt,  IV. em. ajtó alatti, szoba, konyha, fürdőszoba +  WE, 

előszoba, gardrob szekrény helyiségekből álló  30 m2  területű összkomfortos 

öröklakás a hozzátartozó  4,30 m2  területű loggiával, valamint a közösségben 

maradó telekből, épitményrészekből, felszerelésekből és berendezési tárgyak-

ból  38/10.000.-  azaz: Harmincnyolc - tizezredrész eszmei tulajdoni hányaddal. 

45./ szatársasházi különlapon alatti, a tervrajzon 

MIOnszámmal jelölt,  IV.  em. ..ajtó alatti, szoba, konyha, fürdőszoba +  WE, 

előszoba helyiségekből álló  27 m2  területű összkomfortos öröklakás a 
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hozzátartozó  4,30 m2  területű loggiával, valamint a közösségben maradó 

telekből, dpitményrészekből, felszerelésekből és berendezési tárgyakból 

35/10.000.-  azaz: Harmincöt - tizezredrész eszmei tulajdoni hányaddal. 

46.Aiiiiiiiiiz.társasházi különlapon hrsz. alatti, a tervrajzon 

11111számmal jelölt,  IV. em. ajtó alatti,  1,5  szoba, konyha, fürdőszoba, 

WC,  előszoba, átjáró helyiségekből  and 52 m2  területű összkomfortos 

öröklakás a hozzátartozó  7,50 m2  területű loggiával, valamint a közösségben 

maradó telekből, dpitményrészekból, felszerelésekból és berendezési tárgyak-

 

ból  64/10.000.-  azaz: Hatvannégy tizezredrész eszmei tuljadoni hányaddal. 

47.71111111111z.társasházi különlapon MIIIIIIMINIhrsz. alatti, a tervrajzon 

111111pzámmal jelölt,  IV. em.  IMMIlbtö alatti,  1,5  szoba, konyha, fürdőszoba, 

WC,  előszoba, átjáró helyiségekből álló  52 m2  területű összkomfortos 

öröklakás a hozzátartozó  7,50 m2  területű loggiával, valamint a közösségben 

maradó telekből, épitményrészekból, felszerelésekből és berendezési tárgyak-

ból  64/10.000.-  azaz: Hatvannégy - tizezredrész eszmei tulajdoni hányaddal. 

40.7111111111.z.társasházi különlapon irsz. alatti, a tervrajzon 

IMIMMIzámmal jelölt,  IV.  em.OVIajtó alatti,  1,5  szoba, konyha, ‚fürdőszoba, 

WC,  előszoba, átjáró helyiségekből  and 52 m2  területű összkomfortos 

öröklakás a hozzátartozó  7,50 m2  területű loggiával, valamint a közösségben 

maradó telekból, épitményrészekböl, felszerelésekből és berendezési tárgyak-

 

ból  64/10.000.-  azaz: Hatvannégy tizezredrész eszmei tulajdoni hányaddal. 

49./ z.társasházi különlaponi1M111.1111111ersz. alatti, a tervrajzon 

számmal jelölt,  IV. em. ajtó alatti,  1,5  szoba, konyha, fürdőszoba, 

WC,  előszoba, átjáró helyiségekből álló  52 m2  területű összkomfortos 

öröklakás a hozzátartozó  7,50 m2  területű loggiával, valamint a közösségben 

maradó telekből, épitményrészekból, felszerelésekből és berendezési tárgyak-

 

ból  64/10.000.-  azaz: Hatvannégy tizezredrész eszmei tulajdoni hányaddal. 

különlapon rsz. alatti, a tervrajzon 

IIIMIMszámmal jelölt,IV.  em. ajtó alatti, szoba, konyha, fürdőszoba +  WC, 

előszoba helyiségekből álló  27 m2  területű összkomfortos öröklakás a hozzá-

tartozó  4,30 m2  területű loggiával, valamint a közösségben maradó telekből, 

5 
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épttményrészekböl, falszerelésekból és berendezési tárgyakból  35/10.000.-
azaz: Harmincöt - tizezredrész eszmei tuljadoni hányaddal. 

51.0.111111111sz.társasházi különlapoialliahrsz. alatti, a tervrajzon 

számmal jelölt, V. emilliajtó alatti, szoba, konyha, fürdőszoba + wc, 

előszoba, gardrob szekrény helyiségekből álló  30 m2  területű összkomfortos 
öröklakás a hozzátartozó  4,30 m2  területű loggiával, valamint a közösségben 

maradó telekből, dpitményrészekböl, felszerelésekből és berendezési tárgyak-

ból  38/10.000.-  azaz: Harmincnyolc - tizezredrész eszmei tulajdoni hányaddal. 

52., társasházi különlapang........hrsz. alatti, a tervrajzon 

ámmal jelölt, V.  em. ajtó alatti, szoba, konyha, fürdőszoba +  WC, 

előszoba, gardrob szekrény helyiségekből álló  30 m2  területű összkomfortos 

öröklakás a hozzátartozó  4,30 m2  területű loggiával, valamint a közösségben 

maradó telekböl, dpitményrészekböl, felszerelésekböl és berendezési tárgyak-

ból  38/10.000.-  azaz: Harmincnyolc - tizezredrész eszmei tulajdoni hányaddal. 

53.0111111111h.társasházi különlapon4IIMMIIIMMORIMIhrsz. alatti, a tervrajzon 
III számmal jelölt, V.  em ajtó alatti,  1,5  szoba, konyha, fürdőszoba, 

WC,  előszoba, átjáró helyiségekből  and 52 m2  területű összkomfortos 

öröklakás a hozzátartozó  7,50 m2  területű loggiával, valamint a közösségben 

maradó telekböl, dpitményrészekből, felszerelésekből és berendezési tárgyak-

ból  64/10.000.-  azaz: Hatvannégy - tizezredrész eszmei tulajdoni hányaddal. 

54./MINIMMOOsz.tarsasházi különlapon hrsz. alatti, a tervrajzon 

IMMIMIszámmal jelölt, V. email" ajtó alatti,  1,5  szoba, konyha, fürdőszoba, 
WC,  előszoba, átjáró helyiségekből álló  52 m2  területű összkomfortos 

öröklakás a hozzátarozo  7,50 m2  területű loggiával, valamint a közösségben 

maradó telekből, épitményrészekböl, felszerelésekből  As  berendezésitárgyak-

ból  64/10.000.-  azaz: Hatvannégy - tizezredrész eszmei tulajdoni hányaddal. 

55.01.0.111k.társasházi különlaponal......Ihrsz. alatti, a tervrajzon 
lilliszámmal jelölt, V. emilimmojtö alatti, szoba, konyha, fürdőszoba +  WC, 
előszoba, gardrob szekrény helyiségekből álló  30 m2  területű összkomfortos 
öröklakás a hozzátartozó  4,30 m2  területő loggiával, valamint a közösségben 
maradó telekből, épitmenyrészekböl, felszerelésekből és berendezési tárgyak-
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ból  38/10.000.-  azaz: Harmincnyolc - tizezredrész eszmei tulajdoni há-

nyaddal. 

56./IMMIMMIMMi.társasházi különlapon rsz. alatti, a tervrajzon 

illimiszámmal jelölt, V.  era, ajtó alatti, szoba, konyha, fürdőszoba +  WC, 

előszoba, gardrob szekrény helyiségekből álló  30 m2  területű összkomfortos 

öröklakás a hozzátartozó  4,30 m2  területű loggiával, valamint a közösségben 

maradó telekből, épitményrészekből, felszerelésekből  es  berendezési tárgyak-

ból  38/10.000.-  azaz: Harmincnyolc - tizezredrész eszmei tulajdoni hányad-

dal. 

57./ sz.társasházi különlapon rsz. alatti, a tervrajzon 

zámmal jelölt, V.emillnajtó alatti, szoba, konyha, fürdőszoba +  WC, 

elószbba helyiségekből Old  27 m2  területű összkomfortos öröklakás a hozzá-

tartozó  4,30 m2  területű loggiával, valamint a közösségben maradó telekből, 

épitményrészekből, felszerelésekből  es  berendezési tárgyakból  35/10.000.-

azaz: Harmincöt - tizezredrész eszmei tulajdoni hányaddal: 

58./IIIMMIMMIsz.társashazi különlapon hrsz. alatti, a tervrajzon 

számmal jelölt, V.  em.  11111ajtó alatti,  1,5  szoba, konyha, fürdőszoba, 

WC,  előszoba, átjáró helyiségekből álló  52 m2  területű összkomfortos 

öröklakás a hozzátartozó  7,50 m2  területű loggiával, valamint a közösségben 

maradó telekből, épitményrészekből, felszerelésekből és berendezési tárgyak-

ból  64/10.000.-  azaz: Hatvannégy - tizezredrész eszmei tulajdoni hányaddal. 

59.011MMIMMIgh.társasházi különlapon hrsz. alatti,  a  tervrajzon 

számmal jelölt, V.  em.  MIR  ajtó alatti,  1,5  szoba, konyha, fürdőszoba, 

WC,  előszoba, átjáró helyiségekből álló  52 m2  területű összkomfortos 

öröklakás  a  hozzátartozó  7,50 m2  területú loggiával, valamint  a  közösségben 

maradó telekből, épitményrészekből, felszerelésekből  ós  berendezési tárgyak-

ból  64/10.000.-  azaz: Hatvannégy - tizezredrész eszmei tulajdoni hányaddal. 

60./IIIIIMMOlz.társasházi különlaponS hrsz. alatti, a tervrajzon 

számmal jelölt, V. email ajtó alatti,  1,5  szoba, konyha, fürdőszoba, 

WC,  előszoba, átjáró helyiségekből álló  52 m2  területű összkomfortos 

öröklakás a hozzátartozó  7,50 m2  területű loggiával, valamint a közösségben 
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maradó telekból, epitmenyrészekbál, felszerelésekből és berencezési. 

tárgyakból  64/10.000.-  azaz; Hatvannégy - tizezredrész eszmei tulajdoni 

hányaddal. 

61./1111111.z.társasházi különlapon hrsz. alatti, a teriajzon 

számmal jelölt, V.  am...  ajtó alatti,  1,5  szoba, konyha, fürdöszoca, 

WE,  elöszoba, átjáró helyiségekből  and 52 m2  területű összkomfortos 

öröklakás a hozzátartozó  7,50 m2  területű loggiával, valamint a közösségben 

maradó telekből, épitményrészekból, felszerelésekből és berendezési tárgyak-

bál  64/10.000.-  azaz: Hatvannégy - tizezredrész eszmei tulajdoni hányaddal. 

62./ sz.társasházi különlapon . hrsz. alatti, a tervrajzon 

jelölt, V. emAlliajtó alatti, szoba, konyha, fürdőszoba  WE, 

előszoba helyiségekből álló  27 m2  területű összkomfortos öröklakás a hozzá-

tartozó  4,30 m2  területű loggiával, valamint a közösségben maradó telekből, 

doitményrészekból, felszerelésekből és berendezési tárgyakból  35/10.000.-

azaz: Harmincöt - tizezredresz eszmei tulajdoni hányaddal. 

63./az.társasházi különlapon hrsz. alatti, a tervrajzon 

Számmal jelölt, VI.  em.  Militjtó alatti, szoba, konyha, fürdőszoba  WE, 

előszoba, gardrob szekrény helyiségekből álló  30 m2  területű összkomfortos 

öröklakás a hozzátartozó  4,30 m2  területű loggiával, valamint a közösségben 

maradó telekből, épitményrészekból, felszerelésekből és berendezési tárgyak-

ból  38/10,000.-  azaz: Harmincnyolc - tizezredrész eszmei tulajdoni hányad-

dal. 

64.1 .z.társasház különlapon i  hrsz. alatti, a tervrajzon 

ezámmal jelölt, VI.  em. ajtó alatti, szoba, konyha, fürdőszoba +  WE, 

előszoba, gardrob szekrény helyiségekből álló  30 m2  területű összkomfortos 

öröklakás a hozzátartozó  4,30 m2  területű loggiával, valamint a közösségben 

maradó telekból, épitményrészekból, felszerelésekból és berendezési tárgyak-

ból  38/10.000.-  azaz; Harmincnyolc - tizezredrész eszmei tulajdoni hányad-

dal. 

65./.11111.z.társasházi különlapon hrsz. alatti, a tervrajzon 

számmal jelölt, VI. em..11.1ajtó alatti,  1,5  szoba, konyha,fürdószoba, 

Li 
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WC,  előszoba, átjáró helyiségekből  and 52 m2  területű összkomfortos 

öröklakás a hozzátartozó  7,50 m2  területű loggiával, valamint a 

közösségben maradó telekből, épitményrészekból, felszerelésekből és 

berendezési tárgyakból  64/10.000.-  azaz: Hatvannégy - tizezredrész 

eszmei tulajdoni hányaddal. 

66./ z.társasházi különlaponSMINOIN hrsz. alatti, a tervrajzon 

11111Lzámmal jelölt, VI. em.MMIllajtó alatti,  1,5  szoba, konyha, fürdőszoba, 

WC,  előszoba, átjáró helyiségekből álló  52 m2  területű összkomfortos 

öröklakás a hozzátartozó  7,50 m2  területű loggiával, valamint a közösség-

ben maradó telekből, épitményrészekból, felszerelesekból és berendezési 

tárgyakból  64/10.000.-  azaz: Hatvannégy - tizezredrész eszmei tulajdoni 

hányaddal. 

671 szítársasházi különlapon hrsz. alatti, a tervrajzon 

számmal jelölt, VI. emallajtó alatti, szoba, konyha, fürdőszoba +  WC, 

előszoba, gardrob szekrény helyiségekből álló  30 m2  területű összkomfortos 

öröklakás a hozzátartozó  4,30 m2  területű loggiával, valamint a közösségben 

maradó telekből, épitményrészekből, felszerelésekböl és berendezési tárgyak-

ból  38/10.000.-  azaz: Harmincnyolc tizezredrész eszmei tulajdoni hányad-

dal. 

68.1111111111.sz.társasházi különlapon hrsZ. alatti, a tervrajzon 

IIIIIhzámmal jelölt, VI.  em ajtó alatti, szoba, konyha, fürdőszoba +  WC, 

előszoba, gardrob szekrény helyiségekből  and 30 m2  területű összkomfortos 

öröklakás as hozzátartozó  4,30 m2  területű loggiával, valamint a közösségben 

maradd telekből, épitményrészekből, felszerelésekből és berendezési tárgyak-

ból  38/10.000.-  azaz: Harmincnyolc - tizezredrész eszmei tulajdoni hányad-

dal. 

69./ sz.társasházi különlapon hrsz. alatti, a tervrajzon 

számmal jelölt, VI.  em. ajtó alatti, szoba, konyha, fürdőszoba  WC, 

előszoba helyiségekből álló  27 m2  területű összkomfortos öröklakás a hozzá-

tartozó  4,30 m2  területű loggiával, valamint a közösségben maradó telekből, 

épitményrészekból, felszerelésekből és berendezési tárgyakból  35/10.000.-

azaz: Harmincöt - tizezredrész eszmei tulajdoni hányaddal. 

"1" 
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70./111111111rz.társasházi különlapon . hrsz. alatti, a tervrajzon 

zámmal jelölt, VI.  em. ajtó alatti,  1,5  szoba, konyha, fürdőszoba, 

WC,  előszoba, átjáró helyiségekből  and: 52 m2  területű összkomfortos 

öröklakás a hozzátartozó  7,50 m2  területű loggiával, valamint a közösségben 

maradó telekból, épitményrészekból, felszerelésekből és berendezési targyak-

ból  64/10.000.-  azaz: Hatvannégy - tizezredrész eszmei tulajdoni hányaddal. 

71.11111111111sz.társasházi különlaponallin. hrsz. alatti, a tervrajzon 

számmal jelölt, VI. emilimajtó alatti,  1,5  szoba, konyha, fürdöszcba, 

WE,  előszoba, átjáró helyiségekből álló  52 m2  területű összkomfortos 

öröklakás a hozzátartozó  7,50 m2  területű loggiával, valamint a közösségben 

maradó telekból, épitményrészekból, felszerelésekból ds berendezési tárgyak-

ból  64/10.000.-  azaz: Hatvannégy - tizezredrész eszmei tulajdoni hányaddal. 

72./MIMMONOMhz.társasházi különlaponal..1111111111111. hrsz. alatti, a tervrajzon 

fl  számmal jelölt, VI.  em. ajtó alatti,  1,5  szoba, konyha, fürdőszoba, 

WE,  előszoba, átjáró helyiségekből  and 52 m2  területű összkomfortos 

öröklakás a hozzátartozó  7,50 m2  területű loggiával, valamint a közösségben 

maradó telekből, épitményrészekból, felszerelésekból és berendezési tárgyak-

ból  64/10.000.-  azaz: Hatvannégy - tizezredrész eszmei tulajdoni hányaddal. 

73.1 '.társasházi különlapon hrsz. alatti, a tervrajzon 

111•111számmal jelölt, VI.  em. ajtó alatti,  1,5  s'Zoba, konyha, fürdószoba, 

WE,  előszoba, átjáró helyiségekből álló  52 m2  területű összkomfortos 

öröklakás a hozzátartozó  7,50 m2  területű loggiával, valamint a közösségben 

maradó telekból, épitményrészekból, felszerelésekból és berendezési tárgyak-

ból  64/10.000.-  azaz: Hatvannégy - tizezredrész eszmei tulajdoni hányaddal. 

74./IMOMMIMIsz.tesashei különlapon hrsz. alatti, a tervrajzon 

ellszámmal jelölt, VI.  em. MO'  ajtó alatti, szoba, konyha, fürdőszoba +  WE, 

előszoba helyiségekből álló  27 m2  területű összkomfortos öröklakás a hozzá-

tartozó  4,30 m2  területű loggiával, valamint a közösségben maradó telekból, 

épitményrészekból, felszerelésekból és berendezési tárgyakból  35/10.000.-

azaz: Harmincöt- tizezredrész eszmei tulajdoni hányaddal. 
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75./iiiiiiii sz.társasházi különlapon hrsz. alatti, a tervrajzon 

számmal jelölt, VII.  em. fl  ajtó alatti, szoba, konyha, fürdőszoba +  WE, 

előszoba, gardrob szekrény helyiségekból  and 30 m2  területű összkomfortos 

öröklakás a hozzátartozó  4,30 m2  területű loggiával, valamint a közösségben 

maradó telekból, épitményrészekból, felszerelésekből  es  berendezési tárgyak-

ból  38/10.000,-  azaz: Harmincnyolc - tizezredrész eszmei tulajdoni hányaddal. 

76./ z.társasházi különlaponersz. alatti, a tervrajzon 

MONOIszámmal jelölt, VII. em.111111ajtó alatti, szoba, konyha, fürdószoba +  WC, 

elószoba, gardrob szekrény helyiségekből álló  30 m2  területű összkomfortos 

öröklakás a hozzátartozó  4,30 m2  területű loggiával, valamint a közösségben 

maradó telekból, épitményrészekból, felszerelésekból ás berendezési tárgyak-

ból  38/10.000.-  azaz: Harmincnyolc - tizezredrész eszmei tulajdoni hányaddal. 

77./ sz.társasházi különlapon a hrsz. alatti, a tervrajzon 

zámmal jelölt, VII.  ern.'"  ajtó alatti,  1,5  szoba, konyha, fürdőszoba, 

WE,  előszoba, átjáró helyiségekből álló  52 m2  területű összkomfortos 

öröklakás a hozzátartozó  7,50 m2  területű loggiával, valamint a közösségben 

maradó telekből, dpitményrészekből, felszerelésekből és berendezési tárgyak-

ból  64/10.000.-  azaz: Hatvannégy - tizezredrész eszmei tulajdoni hányaddal. 

78.1 .társasházi különlapon rsz. alatti, a tervrajzon 

11.1111ämma1 jelölt, VII. em.IIMMOMbtó alatti,  1,5  szoba, konyha, fürdőszoba, 

WE,  előszoba', átjáró helyiségekből alló  52 m2  területű összkomfortos 

öröklakás a hozzátartozó  7,50 m2  területű loggiával, valamint a közösségben 

maradó telekból, épitményrészekból, felszerelésekből és berendezési tárgyak-

ból  64/10.000.-  azaz: Hatvannégy - tizezredrész eszmei tulajdoni hányaddal. 

797  iiMisz.tarsasházi különlapon . hrsz. alatti, a tervrajzon 

IMMIszámmal jelölt, VII. em.111111ajtó alatti, szoba, konyha, fürdőszoba +  WE, 

előszoba, gardrob szekrény helyiségekből álló  30 m2  területű összkomfortos 

öröklakás a hozzátartozó  4,30 m2  területű loggiával, valamint a közösségben 

maradó telekból, épitményrészekből, felszerelésekból és berendezési tárgyak-

ból  38/10.000.-  azaz: Harmincnyolc tizezredrész eszmei tulajdoni hányaddal. 
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80 elan  .társasházi különlapon hrsz. alatti, a tervrajzon 

IIIIRszámmal jelölt, VII.  em. ajtó alatti, szoba, konyha, fürdőszoba WE, 

előszoba, gardrob szekrény helyiségekből  alto 30 m2  területű összkomfortos 

öröklakás a hozzátartozó  4,30 m2  területű loggiával, valamint a közösségben 

maradó telekből, épitményrészekból, felszerelesekból és berendezési tárgyak-

ból  38/10.000.-  azaz: Harmincnyolc - tizezredrész eszmei tulajdoni hányaddal. 

8111111111111z.társasházi különlapon hrsz. alatti, a tervrajzon 

számmal jelölt, VII.  em ajtó alatti, szoba, konyha, fürdőszoba +  WE, 

előszoba helyiségekből  alto 27 m2  területű összkomfortos öröklakás a hozzá-

tartozó  4,30 m2  területű loggiával, valamint a közösségben maradó telekből, 

épitményrészekból, felszerelésekből és berendezési tárgyakból  35/10.000.-

azaz: Harmincöt - tizezredrész eszmei tulajdoni hányaddal. 

82.! '_sz.társasházi különlapon hrsz. alatti, a tervrajzon 

számmal jelölt, VII. emAIMM ajtó alatti,  1,5  szoba, konyha, fürdőszoba, 

WE,  előszoba, átjáró helyiségekből álló  52 m2  területű összkomfortos 

öröklakás a hozzátartozó  7,50 m2  területű loggiával, valamint a közösségben 

maradó telekből, épitményrészekból, felszerelésekből és berendezési tárgyak-

ból  64/10.000.-  azaz: Hatvannégy - tizezredrész éeszmei tulajdoni hányaddal. 

83./ sz.társasházi különlapon  1111101111111.1111.11.  hrs. alatti, a tervrajzon 

MIMI számmal jelölt, VII.  em. tó alatti,  1,5  szoba, konyha, fürdőszoba, 

WE,  előszoba, átjáró helyiségekből  alto 52 m2  területű összkomfortos 

öröklakás a hozzátartozó  7,50 m2  területű loggiával, valamint a közösségben 

maradó telekből, épitményrészekből, felszerelésekből és berendezést tárgyak-

ból  64/10.000.-  azaz: Hatvannégy - tizezredrész eszmei tulajdoni hányaddal. 

84./ sz.társasházi különlapon hrsz. alatti, a tervrajzon 

számmal jelölt, VII.  em ajtó alatti,  1,5  szoba, konyha, fürdőszoba, 

WE,  előszoba, átjáró helyiségekből  alto 52 m2  területű összkomfortos 

öröklakás a hozzátartozó  7,50 m2  területű loggiával, valamint a közösségben 

maradó telekből, épitményrészekből, felszerelésekből és berendezési tárgyak-

ból  64/10.000.-  azaz: Hatvannégy - tizezredrész eszmei tulajdoni hányaddal. 

26 
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85./1111111111z.tarsasházi különlapon tsz. alatti, a tervrajzon 

IMMIMIrmmal jelölt, VII.  em. ajtó alatti,  1,5  szoba, konyha, fürdőszoba, 

WE,  elószoba, átjáró helyiségekből  and 52 m2  területű összkomfortos 

öröklakás a hozzátartozó  7,50 m2  területű loggiával, valamint a közösségben 

maradó telekból, épitményrészekből, felszerelésekból és berendezési tárgyak-

 

ból  64/10.000.-  azaz: Hatvannégy tizezredrész eszmei tulajdoni hányaddal. 

86./IMMIMMIlsz.társasházi különlapon hrsz. alatti, a tervrajzon 

IMMIWzámmal jelölt, VII. em.11111 ajtó alatti, szoba, konyha, fürdőszoba +  WC, 

előszoba helyiségekből  and 27 m2  területű összkomfortos öröklakás a hozzá-

tartozó  4,30 m2  területű loggiával, valamint a közösségben maradó telekból, 

épitményrészekból, felszerelésekból  es  berendezési tárgyakból  35/10.000.-

azaz: Harmincöt - tizezredrész eszmei tulajdoni hányaddal. 

87./ sz.tärsasházi különlapon  1111.11111111.1  hrsz. alatti, a tervrajzon 

zämmal jelölt, VIII. em.Iffl ajtó alatti, szoba, konyha, fürdőszoba +  WE, 

előszoba, gardrob szekrény helyiségekből álló  30 m2  területű összkomfortos 

öröklakás a hozzátartozó  4,30 m2  területű loggiával, valamint a közösségben 

maradó telekből, épitményrészekból, felszerelesekból és berendezési tárgyak-

ból  38/10.000.-  azaz: Harmincnyolc - tizezredrész eszmei tulajdoni hányaddal. 

88.0 '.társasházi különlapon hrsz. alatti, a tervrajzon 

nzámmal jelölt, VIII.  em. ajtó alatti, szoba, konyha, fürdőszoba + WE, 

előszoba, gardrob szekrény helyiségekből álló  30 m2  területű összkomfortos 

öröklakás a'hozzátartozó  4,30 m2  területű loggiával, valamint a közösségben 

maradó telekból, epitményrészekból, felszerelésekből és berendezési tárgyak-

ból  38/10.000.-  azaz: Harmincnyolc tizezredrész eszmei tulajdoni hányaddal. 

89./111111111sz.társasházi különlapon hrsz. alatti, a tervrajzon 

számmal jelölt, VIII.  em. ajtó alatti,  1,5  szoba, konyha, fürdőszoba, 

WE,  előszoba, átjáró helyiségekből álló  52 m2  területű összkomfortos 

öröklakás a hozzátartozó  7,50 m2  területű loggiával, valamint a közösségben 

maradó telekből, epitményrészekból, felszerelésekből és berendezési tárgyak-

ból  64/10.000.-  azaz: Hatvannégy - tizezredrész eszmei tulajdoni hányaddal. 
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90./MINIMMIlletársasházi különlapon hrsz. alatti, a terv - 

rajzonOlOMhzámmal jelölt, VIII.  em.  IIIIIajtó alatti,  1,5  szcoa, konyha, 

fürdőszoba,  WE,  előszoba, átjáró helyiségekből  álló  52 m2  területű összkom-

fortos öröklakás a hozzátartozó  7,50 m2  területű loggiával, valamint a 

közösségben maradó telekből, dpitményrészekból, felszerelésekból és 

berendezési tárgyakból  64/10.000.-  azaz: Hatvannégy - tizezredrész eszmei 

tulajdoni hányadoal. 

91./ .sz.társasházi különlapon hrsz. alatti, a terv - 

rajzon  MN  számmal jelölt, VIII.  em. MOO  ajtó alatti, szoba, konyha, fürdő-

szoba +  WE,  elószoba, gardrob szekrény helyiségekből álló  30 m2  területű 

összkomfortos öröklakás a hozzátartozó  4,30 m2  területű loggiával, valamint 

a közösségben maradó telekből, épitményrészekből, felszerelésekből és 

berendezési tárgyakból  38/10.000.-  azaz: Harmincnyolc - tizezredrdsz eszmei 

tulajdoni hányaddal. 

92.7 sz.társasházi különlapon rsz. alatti, a tervrajzon 

ilazámmal jelölt, VIII.  em.  MOOMLjtó alatti, szoba, konyha, fürdőszoba +  WE, 

előszoba, gardrob szekrény helyiségekból álló  30 m2  területű összkomfortos 

öröklakás a hozzátartozó  4,30 m2  területű loggiával, valamint a közösségben 

maradó telekből, épitményrészekből, felszerelésekból és berendezési tárgyak-

ból  38/10.000.-  azaz: Harmincnyolc - tizezredresz -eszmei tulajdoni hányadóal. 

93./.111111117.társasházi különlapon hrsz. alatti, a tervrajzon 

III számmal jelölt, VIII. em.IIIII ajtó alatti, szoba, konyha, fürdőszoba +  WE, 

előszoba helyiségekból álló  27 m2  területű összkomfortos öröklakás a hozzá-

tartozó  4,30 m2  területű loggiával, valamint a közösségben maradó telekból, 

épitményrészekból, felszerelésekból és berendezési tárgyakból  35/10.000.-

azaz: Harmincöt - tizezred eszmei tulajdoni hányaddal. 

94.11111111111 sz.társasházi különlapon hrsz. alatti, a tervrajzon 

IMIllszámmal jelölt, VIII. em.IIMUMajtó alatti,  1,5  szoba, konyha, fürdőszoba, 

WE,  előszoba, átjáró helyiségekből álló  52 m2  területű összkomfortos öröklakás 

a hozzátartozó  7,50 m2  területű loggiával, valamint a közösségben maradó 

telekböl, dpitményrészekból, felszerelésekből  es  berendezési tárgyakból 
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64/10.000.-  azaz: Hatvannégy - tizezred eszmei tulajdoni hányaddal. 

95./ sz.társasházi különlapon hrsz. alatti, a tervrajzon 

MMOMMhzámmal jelölt, VIII.  em. jtó alatti,  1,5  szoba, konyha, fürdószoba, 

WC,  előszoba, átjáró helyiségekből  and 52 m2  területű összkomfortos 

öröklakás a hozzátartozó  7,50 m2  területő loggiával, valamint a közösségben 

maradó telekbál, épitményrészekből, felszerelésekből és berendezési tárgyak-

ból  64/10.000.-  azaz: Hatvannégy - tizezredrész eszmei tulajdoni hányaddal. 

96./ sz.társasházi különlapon 11111111,111,11111hrsz. alatti, a tervrajzon 

allIszámmal jelölt, VIII.  em. ajtó alatti,  1,5  szoba, konyha, fürdőszoba, 

WC,  előszoba, átjáró helyiségekből  and 52 m2  területű összkomfortos 

öröklakás a hozzátartozó  7,50 m2  területű loggiával, valamint a közösségben 

maradó telekből, építményrészekből, felszerelésekből és berendezési tárgyak-

ból  64/10.000.-  azaz: Hatvannégy - tizezredrész eszmei tulajdoni hányaddal. 

97./ sz.társasházi különlapon hrsz. alatti, a tervrajzon 

számmal jelölt, VIII. em.113 ajtó alatti,  1,5  szoba, konyha, fürdőszoba, 

WC,  előszoba, átjáró helyiségekből álló  52 m2  területű összkomfortos 

öröklakás a hozzátartozó  7,50 m2  területű loggiával, valamint a közösségben 

maradó telekböl, ipitményrészekból, felszerelésekból  es  berendezési tárgyak-

ból  64/10.000.-  azaz: Hatvannégy - tizezredrész esimei tulajdoni hányaddal. 

különlapon.....larsz. alatti, a tervrajzon 

IIIIINzámmal jelölt, VIII.  em. ajtó alatti, szoba, konyha, fürdőszoba +  WC, 

előszoba helyiségekből álló  27 m2  területű összkomfortos öröklakás a hozzá-

tartozó  4,30 m2  területű loggiával, valamint a közösségben maradó telekből, 

Apitményrészekböl, felszerelésekből és berendezési tárgyakból  35/10.000.-

azaz: Harmincöt - tizezredrész eszmei tulajdoni hányaddal. 

99.! z.társasházi különlapon hrsz. alatti, a tervrajzon 

On  számmal jelölt,  IX.  em.1,111pjtó alatti, szoba, konyha, fürdőszoba +  WC, 

előszoba, gardrob szekrény helyiségekből  and 30 m2  területű összkomfortos 

öröklakás a hozzátartozó  4,30 m2  területű loggiával, valamint a közösségben 

maradó telekből, Apitményrészekböl, felszerelésekből és berendezési tárgyak-

ból  38/10.000.-  azaz: Harmincnyolc - tizezredrész eszmei tulajdoni hányaddal. 

32) 
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100. .z.társasházi különlapo  .1.1.11111.11  hrsz. alatti, a tervrajzon 

1111111számmal jelölt,  IX. em. ajtó alatti, szoba, konyha, fürdőszoba + 

+  WO,  előszoba, gardrob szekrény helyiségekből  end 30 m2  területű összkomfor-

tos öröklakás a hozzátarozó  4,30 m2  területű loggiával, valamint a közösségben 

maradó telekből, épitményrészekból, felszerelésekból  es  berendezési tárgyak-

ból  38/10.000.-  azaz: Harmincnyolc - tizezredrész eszmei tulajdoni hányad-

dal. 

101. ‚társasházi különlapon hrsz. alatti, a tervrajzon 

alliszámmal jelölt,  IX. em.  ION ajtó alatti,  1,5  szoba, konyna, fürdőszoba, 

WE,  előszoba, átjáró helyiségekből álló  52 m2  területű összkomfortos öröklakás 

a hozzátartozó  7,50 m2  területű loggiával, valamint a közösségben maradó 

telekből, épitményrészekből, felszerelésekból és berendezési tárgyakból 

64/10,000.-  azaz Hatvannégy tizezredrész eszmei tulajdoni hányaddal. 

102. sz.társasházi különlapon hrsz. alatti, a tervrajzon 

MIL  számmal jelölt,  IX. em.  Onlajtó alatti,  1,5  szoba, konyha, fürdőszoba, 

WE,  előszoba, átjáró helyiségekből  and 52 m2  területű összkomfortos öröklakás 

a hozzátartozó  7,50 m2  területű loggiával, valamint a közösségben maradó 

telekből, épitményrészekből, felszerelésekből és berendezési tárgyakból 

64/10.000.-  azaz: Hatvannégy - tizezredrész eszmei tulajdoni hányaddal. 

103. '.társasházi különlapon hrsz. alatti, a tervrajzon 

MOOR  számmal jelölt,  IX. am...  ajtó alatti, szoba, konyha, fürdőszoba +  WC, 

előszoba, gardrob szekrény helyiségekből  and 30 m2  területű összkomfortos 

öröklakás a hozzátartozó  4,30 m2  területű loggiával, valamint a közösségben 

maradó telekból, épitményrészekból, felszerelésekból és berendezési tárgyak-

ból  38/10.000.-  azaz: Harmincnyolc tizezredrész eszmei tulajdoni hányaddal. 

1043111111111.z.társasházi különlapon hrsz. alatti, a tervrajzon 

aft  számmal jelölt,  IX. em. MEMO  ajtó alatti, szoba, konyha, fürdőszoba +  WE, 

előszoba, gardrob szekrény helyiségekből álló  30 m2  területű összkomfortos 

öröklakás a hozzátartozó  4,30 m2  területű loggiával, valamint a közösségben 

maradó telekből, épitményrészekból, felszerelésekból és berendezési tárgyak-

ból  38/10.000.-  azaz: Harmincnyolc tizezredrész eszmei tulajdoni hányaddal. 
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105 sz.társasházi különlapon hrsz. alatti, a tervrajzon 

számmal jelölt,  IX. em.  IMMIlajtö alatti, szoba, konyha, fürdőszoba  4- WC, 

előszoba helyiségekből álló  27 m2  területű összkomfortos öröklakás a hozzá-

tartozó  4,30 m2  területű loggiával, valamint a közösségben maradó telekből, 

épitményrészekból, felszerelésekból ás berendezési tárgyakból  35/10.000.-

azaz: Harmincöt - tizezredrész eszmei tulajdoni hányaddal. 

10611iniMil z.társasházi különlapon hrsz. alatti,  a  tervrajzon 

ilim számmal jelölt,  IX. em.  MIR  ajtó alatti,  1,5  szoba, konyha, fürdőszoba, 

WC,  előszoba, átjáró helyiségekből álló  52 m2  területű összkomfortos öröklakás 

a  hozzátartozó  7,50 m2  területű loggiával, valamint  a  közösségben maradó 

telekből, épitményrészekból, felszerelésekből és berendezési tárgyakból 

64/10.000.-  azaz: Hatvannégy - tizezredrész eszmei tulajdoni hányaddal. 

1071111111111sz.társasházi különlapon irSZ. alatti, a tervrajzon 

.11111aámmal jelölt,  IX, em. ajtó alatti,  1,5  szoba, konyha, fürdőszoba, 

WC,  előszoba, átjáró helyiségekből  and 52 m2  területű összkomfortos öröklakás 

a hozzátartozó  7,50 m2  területű loggiával, valamint a közösségben maradó 

telekböl, épitményrészekból, felszerelésekból és berendezési tárgyakból 

64/10.000.-  azaz: Hatvannégy - tizezredrész eszmei tulajdoni hányaddal. 

108ettärsasházikülönlapon hrsz. alatti, a tervrajzon 

sh számmal jelölt,  IX. em. ajtó alatti,  1,5  szoba, konyha, fürdőszoba, 

WC,  előszoba, átjáró helyiségekből álló  52 m2  területű összkomfortos öröklakás 

a hozzátartozó  7,50 m2  területű loggiával, valamint a közösségben maradó telek-

bál, épitményrészekból, felszerelésekből és berendezési tárgyakból 

64/10.000.-  azaz: Hatvannégy - tizezredrész eszmei tulajdoni hányaddal. 

109111Sz.tarsashazikülönlapon hrsz. alatti, a tervrajzon 

BIM  számmal jelölt,  IX.  em.11.111 ajtó alatti,  1,5  szoba, konyha, fürdőszoba, 

WC,  előszoba, átjáró helyiségekből álló  52 m2  területű összkomfortos öröklakás 

a hozzátartozó  7,50 m2  területű loggiával, valamint a közösségben maradó 

telekból, dpitményrészekból, felszerelésekből és berendezési tárgyakból 

64/10.000.-  azaz: Hatvannégy - tizezredrész eszmei tulajdoni hányaddal. 
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11.0. társasházi különlapon hrsz. alatti, a tervrajzon 

számmal jelölt,  IX. em. ajtó alatti, szoba, konyha, fürdőszoba .  WE, 

előszoba helyiségekből álló  27 m2  területű összkomfortos öröklakás a 

hozzátartozó  4,30 m2  területű loggiával, valamint a közösségben maradó 

telekből, épitményrészekból, felszerelésekból  es  berendezési tárgyakból 

35/10.000.-  azaz: Harmincöt - tizezredrész eszmei tulajdoni hányaddal. 

111.iiiiiiiilsz.társasházi különlapa hrsz. alatti, a tervrajzon 

11111ezámmal jelölt, X.  em. MOM  ajtó alatti, szoba, konyha, fürdőszoba +  WE, 

előszoba, gardrob szekrény helyiségektől álló  30 m2  területű összkomfortos 

öröklakás a hozzátartozó  4,30 m2  területű loggiával, valamint a közösség-

ben maradó telekből, épitményrészekböl, felszerelésekből  es  berendezési 

tárgyakból  38/10.000.-  azaz: Harmincnyolc tizezredrész eszmei tulajdoni 

hányaddal. 

112. .sz.társasházi különlapon hrsz. alatti, a tervrajzon 

számmal jelölt, X.  em. BIM  ajtó alatti, szoba, konyha, fürdőszoba +  WE, 

előszoba, gardrob szekrény helyiségekből álló  30 m2  területű összkomfortos 

öröklakás a hozzátartozó  4,30 m2  területű loggiával, valamint a közösségben 

maradó telekböl, épitményrészekból, felszerelésekból és berendezési tárgyak-

ból  38/10.000.-  azaz: Harmincnyolc - tizezredrész. eszmei tulajdoni hányaddal. 

113Milliiiiiikz.társasházi különlapon hrsz, alatti, a tervrajzon 

MOOR.  számmal jelölt, X. em.MMIR ajtó alatti,  1,5  szoba, konyha, fürdőszoba, 

WE,  előszoba, átjáró helyiségekből  and 52 m2  területű összkomfortos örök-

 

lakás a hozzátartozó  7,50 m2  területű loggiával, valamint a közösségben 

maradó telekből, épitményrészekból, felszerelésekből és berendezési tárgyak-

ból  64/10.000.-  azaz: Hatvannégy - tizezrderész eszmei tulajdoni hányaddal. 

1141111MOMMItsz.társasházi különlaponlIMINIMM. hrsz. alatti, a tervrajzon 

számmal jelölt, X.  em..  ajtó alatti,  1,5  szoba, konyha, fürdőszoba, 

WE,  előszoba, átjáró helyiségekből álló  52 m2  területű összkomfortos örök-

 

lakás a hozzátartozó  7,50 m2  területű loggiával, valamint a közösségben 

maradó telekből, épitményrészekból, felszerelésekből és berendezési tárgyak-

ból  64/10.000.-  azaz: Hatvannégy - tizezredrész eszmei tulajdoni hányaddal. 

32 



-28-

 

115111MMINOMIsz.társasházi különlapon hrsz. alatti, a tervrajzon 

számmal jelölt, X. ems's ajtó alatti, szoba, konyha, fürdőszoba *  WC, 

előszoba, gardrob szekrény helyiségekből álló  30 m2  területű összkomfortos 

öröklakás a hozzátartozó  4,30 m2  területű loggiával, valamint a közösségben 

maradó telekből, épitményrészekból, felszerelésekból és berendezési tárgyak-

ból  38/10.000.-  azaz: Harmincnyolc - tizezredrész eszmei tulajdoni hányaddal. 

116 sz.társasházi különlapon hrsz. alatti, a tervrajzon 

számmal jelölt, X.  em.  MIMI ajtó alatti, szoba, konyha, fürdőszoba +  WE, 

előszoba, gardrob szekrény helyiségekből  and 30 m2  területű összkomfortos 

öröklakás a hozzátartozó  4,30 m2  területű loggiával, valamint a közösségben 

maradó telekből, épitményrészekből, felszerelésekból és berendezési tárgyak-

ból  38/10.000.-  azaz: Harmincnyolc - tizezredrész eszmei tulajdoni hányaddal. 

11711111111111z.társasházi különlapon hrsz. alatti, a tervrajzon 

IIIIIIIIszemal jelölt, X. emallk ajtó alatti, szoba, konyha, fürdőszoba +  WC, 

előszoba helyiségekből álló  27 m2  területű összkomfortos öröklakás a hozzá-

tartozó  4,30 m2  területű loggiával, valamint a közösségben maradó telekből, 

épitményrészekból, felszerelésekből és berendezési tárgyakból  35/10.000.-

azaz: Harmincöt - tizezredrész eszmei tulajdoni hányaddal 

newaidi stársasházi különlapon hrsz. alatti, a tervrajzon 

111,111számmal jelölt, X.  en.  MI ajtó alatti,  1,5  szoba, konyha, fürdőszoba, 

WC,  előszoba, átjáró helyiségekből álló  52 m2  területű összkomfortos 

öröklakás a hozzátartozó  7,50 m2  területű loggiával, valamint a közösségben 

maradó telekből, épitményrészekból, felszerelésekból és berendezési tárgyak-

ból  64/10.000.-  azaz: Hatvannégy - tizezredrész eszmei tulajdoni hányaddal. 

119.1111111111hz.társasházi különlapon hrsz. alatti, a tervrajzon 

191111!számmal jelölt, X.  em. ajtó alatti,  1,5  szoba, konyha, fürdőszoba, 

WE,  előszoba, átjáró helyiségekből álló  52 m2  területű összkomfortos örök-

lakás a hozzátartozó  7,50 m2  területű loggiával, valamint a közösségben maradó 

telekból, épitményrészekból, felszerelésekból és berendezési tárgyakból 

64/10.000.-  azaz: Hatvannégy tizezredrész eszmei tulajdoni hányaddal. 
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120.11111111111z.társasházi különlapon hrsz. alatti, a tervrajzon 

4111.11számmal jelölt, X.  em. ajtó alatti,  1,5  szoba, konyha, fürdőszoba, 

WE,  előszoba, átjáró helyiségekből álló  52 m2  területű összkomfortos 

öröklakás a hozzátartozó  7,50 m2  területű loggiával, valamint a közösségben 

maradó telekből, épitményrészekból, felszerelésekből és berendezési 

tárgyakból  64/10.000.-  azaz: Hatv annégy - tizezredrész eszmei tulajdoni 

hányaddal. 

121 zatársasházi különlapon hrsz. alatti, a tervrajzon 

számmal jelölt, X. em.1101.1ajtó alatti,  1,5  szoba, konyha, fürdőszoba, 

WE,  előszoba, átjáró helyiségekből  and 52 m2  területű összkomfortos örök-

lakás a hozzátarozó  7,50 m2  területű loggiával, valamint a közösségben 

maradó telekból, épitményrészekből, felszerelésekből és berendezési tárgyak-

ból  64/10.000.-  azaz: Hatvannégy - tizezredrész eszmei tulajdoni hányaddal. 

122111.11.111sz.társasházi különlapon hrsz. alatti, a tervrajzon 

számmal jelölt, X. em.iggi ajtó alatti, szoba, konyha, fürdőszoba +  WE, 

előszoba, átjáró helyiségekből álló összkomfortos öröklakás a hozzátartozó 

4,30 m2  területű loggiával, valamint aközösségben maradó telekből, 

építményrészekből, felszerelésekból és berendezési tárgyakból  35/10.000.-

azaz: Harmincöt - tizezredrész eszmei tulajdoni hányaddal. 

123.1111111116z.társasházi különlapon hrsz. alatti, a tervrajzon 

számmal jelölt,  XI. em. ajtó alatti, szoba, konyha, fürdőszoba +  WE, 

előszoba, gardrob szekrény helyiségekből  016 30 m2  területű összkomfortos 

öröklakás a hozzátartozó  4,30 m2  területű loggiával, valamint a közösségben 

maradó telekből, épitményrészekből, felszerelésekből és berendezési tárgyak-

ból  38/10.000.-  azaz: Harmincnyolc - tizezredrész eszmei tulajdoni hányaddal. 

124. .sz.tarsasházi különlapon . hrsz. alatti, a tervrajzon 

számmal jelölt,  XI. em, ajtó alatti, szoba, konyha, fürdőszoba +  WE, 

előszoba, gardrob szekrény helyiségekből álló  30 m2  területű összkomfortos 

öröklakás a hozzátartozó  4,30 m2  területű loggiával, valamint a közösségben 

maradó telekből, épitményrészekból, felszerelésekből  es  berendezési tárgyak-

ból  38/10.000.-  azaz: Harmincnyolc - tizezredrész eszmei tulajdoni hányaddal. 

-3.'? 
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125.11MOIMMOOKtársasházi különlapon hrsz. alatti, a tervrajzon 

olli -ámmal jelölt,  XI.  em.1111111,jtó alatti,  1,5  szoba, konyha, fürdőszoba, 
WC,  előszoba, átjáró helyiségekből álló  52 m2  területű összkomfortos öröklakás 

a hozzátartozó  7,50 m2  területű loggiával, valamint a közösségben maradó 

telekből, épitményrészekböl, felszerelésekből  es  berendezést tárgyakból 
64/10.000.-  azaz: Hatvannégy - tizezredrész eszmei tulajdoni hányaddal. 

126.1111111111111z.társasházi különlapon MOOMMINIMMIMMIIhrsz. alatti, a tervrajzon 

ilimpzámmal jelölt, xI,  em.  alliajtó alatti,  1,5  szoba, konyha, fürdőszoba, 

WC,  előszoba, átjáró helyiségekből  and 52 m2  területű összkomfortos örök-

lakás a hozzátartozó  7,50 m2  területű loggiával, valamint a közösségben 

maradó telekből, dpitményrészekból, felszerelésekből és berendezési tárgyak-

ból  64 /10.000.-  azaz: Hatvannégy - tizezredrész eszmei tulajdoni hányaddal. 

127 sz.társasházi különlapon hrsz. alatti, a tervrajzon 

számmal jelölt,  XI. em.  dalajtó alatti, szoba, konyha, fürdőszoba +  WC, 
előszoba, gardrob szekrény helyiségekből  and 30 m2  területű összkomfortos 

öröklakás a hozzátartozó  4,30 m2  területű loggiával, valamint a közösségben 

maradd telekből, dpitményrészekböl, felszerelésekből  es  berendezést tárgyak-

ból  38/10.000.-  azaz: Harmincnyolc - tizezredrész eszmei tulajdoni hányad-

dal. 

128.4111111111sz.társasházi különlapon hrsz. alatti, a tervrajzon 

IMMI számmal jelölt,  XI. em. ajt6 alatti, szoba, konyha, fürdőszoba +  WC, 
előszoba, gardre szekrény helyiségekből álló  30 m2  területű összkomfortos 

öröklakás a hozzátartozó  4,30 m2  területű loggiával, valamint a közösségben 

maradó telekből, dpitményrészekból,felszerelésekból és berendezési tárgyak-

ból  38/10.000.-  azaz: Harmincnyolc - tizezredrész eszmei tuladoni hányaddal. 

12911111111111z.társasházi különlapan  1.11.111.1111.1  hrsz. alatti, a tervrajzon 

111111számmal jelölt,  XI.  em.IIIIIMIjtó alatti, szoba, konyha, fürdőszoba +  WC, 
előszoba helyiségekből  and 27 m2  területi összkomfortos öröklakás a hozzá-

tartozó  4,30 m2  területű loggiával, valamint a közösségben maradó telekből, 

épitményrészekból, felszerelésekből és berendezési tárgyakból  35/10.000.-

azaz: Harmincöt - tizezredrész eszmei tulajdoni hányaddal. 
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130. dz.társasházi különlapon  11.1.111.11111111.  hrsz. alatti, a tervrajzon 

számmal jelölt,  XI. em.  Ingspitá alatti,  1,5  szoba, konyha, fürdőszoba, 

WC,  elöszoba, átjáró helyiségekből  and 52 m2  területű összkomfortos 

öröklakás a hozzátartozó  7,50 m2  területű loggiával, valamint a közösségben 

maradó telekból, épitményrészekből, felszerelésekból és berendezési tárgyak-

ból  64/10.000.-  azaz: Hatvannégy - tizezredrész eszmei tulajdoni hányaddal. 

131 sz.társasházi különlapon hrsz. alatti, a tervrajzon 

számmal jelölt, xI.  em. ajtó alatti,  1,5  szoba, konyha, fürdőszoba, 

WC,  előszoba, átjáró helyiségekből álló  52 m2  területű összkomfortos 

öröklakás a hozzátartozó  7,50 m2  területű loggiával, valamint a közösségben 

maradó telekból, épitményrészekből, felszerelésekből és berendezési tárgyak-

ból  64/10.000.-  azaz: Hatvannégy tizezredrész eszmei tulajdoni hányaddal. 

132. sz.társasházi különlapon 1.1111.11111111111.11frsz. alatti, a tervrajzon 

ISOM számmal jelölt,  XI. em. MOO  ajtó alatti,  1,5  szoba, konyha, fürdőszoba, 

WE,  előszoba, átjáró helyiségekből  and 52 m2  területű összkomfortos 

öröklakás a hozzátartozó  7,50 m2  területű loggiával, valamint a közösségben 

maradó telekből, épitményrészekből, felszerelésekból és berendezési tárgyak-

ból  64/10.000.-  azaz: Hatvannégy - tizezredrész eszmei tulajdoni hányaddal. 

133 sz.társasházi különlapon hrsz. alatti, a tervrajzon 

jelölt,  XI. em.  11111lajtó alatti,  1,5  szoba, konyha, fürdőszoba, 

WE,  előszoba, átjáró helyiségekből álló  52 m2  területű összkomfortos 

öröklakás a hozzátartozó  7,50 m2  területű loggiával, valamint a közösségben 

maradó telekből, épitményrészekből, felszerelésekból és berendezési tárgyak-

ból  64/10.000.-  azaz: Hatvannégy tizezredrész eszmei tulajdoni hányaddal. 

134jiiiiiiii .sz.társasházi különlapon hrsz. alatti, a tervrajzon 

számmal jelölt,  XI. am...  ajtó alatti, szoba, konyha, fürdőszoba  -4- WC, 

előszoba helyiségekből  and 27 m2  területű összkomfortos öröklakás a hozzá-

tartozó  4,30 m2  területű loggiával, valamint a közösségben maradó telekből, 

épitményrészekből, felszerelésekból és berendezést tárgyakból  35/10.000.-

azaz: Harmincöt - tizezredrész eszmei tulajdoni hányaddal. 
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135.e  z.társasházt különlapon hrsz. alatti, a tervrajzon 

számmal jelölt, XII.  em.  Iiiilajtó alatti, szoba, konyha, fürdőszoba t  WC, 

előszoba, gardrob szekrény helyiségekből álló  30 m2  területű összkomfortos 

öröklakás a hozzátartozó  4,30 m2  területű loggiával, valamint a közösségben 

maradó telekből, dpitményrészekből, felszerelésekből és berendezési tárgyak-

ból  38/10.000.-  azaz: Harmincnyolc - tizezredrész eszmei tulajdoni hányaddal. 

136. sz.társasházi különlapon hrsz. alatti, a tervrajzon 

IMMIWzámmal jelölt, XII.  em. ajtó alatti, szoba, konyha, fürdőszoba +  WC, 

előszoba, gardrob szekrény helyiségekből álló  30 m2  területű összkomfortos 

öröklakás a hozzátartozó  4,30 m2  területű loggiával, valamint a közösségben 

maradó telekből, épitményrészekból, felszerelésekből és berendezési tárgyak-

ból  36/10.000.-  azaz: Harmincnyolc - tizezredrész eszmei tulajdoni hányaddal. 

137411111111 z.társasházi különlapon hrsz. alatti, a tervrajzon 

számmal jelölt, XII, emillikaitó alatti,  1,5  szoba, konyha, fürdőszoba, 

WC,  előszoba, átjárd helyiségekből álló  52 m2  területű összkomfortos 

öröklakás a hozzátartozó  7,50 m2  területű loggiával, valamint a közösségben 

maradd telekből, dpitményrészekból, felszerelésekből  As  berendezési tárgyak-

ból  64/10.000.-  azaz: Hatvannégy - tizezredrész eszmei tulajdoni hányaddal. 

138. '.társasházi különlapon  111111111S  hrsz. alatti, a tervrajzon 

számmal jelölt, XII.  em. ajtó alatti,  1,5  szoba, konyha, fürdőszoba, 

WC,  előszoba, átjáró helyiségekből  ale 52 m2  területű összkomfortos öröklakás 

a hozzátartozó  7,50 m2  területű loggiával, valamint a közösségben maradó 

telekből, épitményrészekból, felszerelésekből  es  berendezési tárgyakból 

64/10.000.-  azaz: Hatvannégy - tizezredrész eszmei tulajdoni hányaddal. 

139. sz.társasházi különlapon hrsz. alatti, a tervrajzon 

számmal jelölt, XII.  em. ajtó alatti, szoba, konyha, fürdőszoba +  WC, 

előszoba, gardrob szekrény helyiségekből álló  30 m2  területű összkomfortos 

öröklakás a hozzátartozó  4,30 m2  területű loggiával, valamint a közösségben 

maradó telekből, épitményrészekból, felszerelésekből  es  berendezési tárgyak-

ból  38/10.000.-  azaz: Harmincnyolc - tizezredrész eszmei tulajdoni hányaddal. 
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140.11111111111z.társasházi különlapon hrsz. alatti, a tervrajzon 

számmal jelölt, XII. em..1111 ajtó alatti, szoba, konyha, fürdőszoba +  WE, 

előszoba, gardrob szekrény helyiségekből  and 30 m2  területű összkomfortos 

öröklakás a hozzátartozó  4,30 m2  területű loggiával, valamint a közösségben 

maradó telekből, épitményrészekból, felszerelésekből és berendezdsi tárgyak-

ból  38/10.000.-  azaz: Harmincnyolc - tizezredresz eszmei tulajdoni hányaddal. 

141.1111MMIMMItztársasházi különlapon hrsz. alatti, a tervrajzon 

számmal jelölt, XII.  em. ajtó alatti, szoba, konyha, fürdőszoba +  WE, 

előszoba helyiségekből  and 27 m2  területű összkomfortos öröklakás a hozzá-

tartozó  4,30 m2  területű loggiával, valamint a közösségben maradó telekből, 

epitményrészekből, felszerelésekből és berendezési tárgyakból  35/10.000.-

azaz: Harmincöt - tizezredrész eszmei tulajdoni hányaddal. 

142.1111111111sztársasházi különlapon hrsz. alatti, a tervrajzon 

számmal jelölt, XII.  em. ajtó alatti,  1,5  szoba, konyha, fürdőszoba, 

WE,  elószoba, átjáró helyiségekből álló  52 m2  területű összkomfortos 

öröklakás a hozzátartozó  7,50 m2  területű loggiával, valamint a közösségben 

maradó telekből, épitményrészekból, felszerelésekból és berendezési tárgyak-

ból  64/10.000.-  azaz: Hatvannégy - tizezredrész eszmei tulajdoni hányaddal. 

143.a.sz .társasházi különlapon hrsz. alatti, a tervrajzon 

számmal jelölt, XII.  em. BIM  ajtó alatti,  1,5  szoba, konyha, fürdőszoba, 

WE,  előszoba, átjáró helyiségekből álló  52 m2  területű összkomfortos 

öröklakás a hozzátartozó  7,50 m2  területű loggiával, valamint a közösségben 

maradó telekből, dpitményrészekból, felszerelésekből  es  berendezési tárgyak-

ból  64/10.000.-  azaz: Hatvannégy - tizezredrész eszmei tulajdoni hányaddal. 

14411111111gsz.társasházi különlapon hrsz. alatti, a tervrajzon 

számmal jelölt, XII.  ern. ajtó alatti,  1,5  szoba, konyha, fürdőszoba, 

WE,  előszoba, átjáró helyiségekből  and 52 m2  területű összkomfortos 

öröklakás a hozzátartozó  7,50 m2  területű loggiával, valamint a közösségben 

maradó telekből, epitményrészekből, felszerelésekböl és berendezési tárgyak-

ból  64/10.000.-  azaz: Hatvannégy - tizezredrész eszmei tulajdoni hányaddal. 

LOE 



145.11111111isz.társasnázi különlapon hrsz. alatti, a tervrajzon 

számmal jelölt, XII.  em. ajtó alatti,  1,5  szoba, konyha, fürdőszoba, 

WC,  előszoba, átjáró helyiségekből  and 52 m2  területű összkomfortos öröklakás 

a hozzátartozó  7,50 m2  területű loggiával, valamint a közösségben maradó 

telekból, épitményrészekból, felszerelésekből és berendezési tárgyakból 

64/10.000.-  azaz: Hatvannégy tizezredrész eszmei tulajdoni hányaddal. 

146.1IMMOOMMILz.társasházi különlapon hrsz. alatti, a tervrajzon 

számmal jelölt, XII.  em. ajtó alatti, szoba, konyha, fürdőszoba +  WE, 

előszoba helyiségekből álló  27 m2  területű összkomfortos öröklakás a 

hozzátartozó  4,30 m2  területű loggiával, valamint a közösségben maradó 

telekból, épitményrészekból, felszerelésekből és berendezési tárgyakból 

35/10.000.-  azaz: Hatvanöt - tizezredrész eszmei tulajdoni hányaddal. 

147.011111111 sz.társasházi különlapo hrsz. alatti, a tervrajzon 

számmal jelölt, XIII.  em. ajtó alatti, szoba, konyha, fürdőszoba + 

+  WE,  előszoba, gardrob szekrény helyiségekből álló  30 m2  területű összkomfortos 

öröklakás a hozzátartozó  4,30 m2  területű loggiával, valamint a közösség-

ben maradó telekból, épitményrészekből, felszerelésekből és berendezési 

tárgyakból  38/10.000.-  azaz: Harmincnyolc - tizezredrész eszmei tulajdoni 

hányaddal. 

148. sz.társasházi különlapon hrsz, alatti, a tervrajzon 

számmal. jelölt, XIII.  em. ajtó alatti, szoba, konyha, fürdőszoba + 

+  WC,  előszoba, gardrob szekrény helyiségekből álló  30 m2  területű összkomfortos 

öröklakás a hozzátartozó  4,30 m2  területű loggiával, valamint a közösségben 

maradó telekből, épitményrészekböl, felszerelésekből és berendezési tárgyak-

 

ból  38/10.000.-  azaz: Harmincnyolc - tizezredrész eszmei tulajdoni hányaddal. 

1491,1111,11isz.társasházi különlapon hrsz. alatti, a tervrajzon 

számmal jelölt, XIII.  em. ajtó alatti,  1,5  szoba, konyha, fürdőszoba, 

WE,  előszoba, átjáró helyiségekből  Odd 52 m2  területű összkomfortos öröklakás 

a hozzátartozó  7,50 m2  területű loggiával, valamint a közösségben maradó 

telekből, épitményrészekböl, felszerelésekből  es  berendezési tárgyakból 

64/10.000.-  azaz: Hatvannégy - tizezredrész eszmei tulajdoni hányaddal. 
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150allanitärsasnazikülönlapon  1111.1a.  hrsz. alatti, a tervrajzon 

111111111111számmal jelölt, XIII.  em.  lig. ajtó alatti,  1,5  szoba, konyha, fürdőszoba, 

WE,  előszoba, átjáró helyiségekből  and 52 m2  területű összkomfortos 

öröklakás a hozzátartozó  7,50 m2  területű loggiával, valamint a közösségben 

maradó telekből, épitményrészekbell, felszerelésekből és berendezési tárgyakból 

64/10.000.-  azaz: Hatvannégy - tizezredrész eszmei tulajdoni hányaddal. 

15Ia z.társasházi különlapon hrsz. alatti, a tervrajzon 

számmal jelölt, XIII.  em. ajtó alatti, szoba, konyha, fürdőszoba 

+  WE,  előszoba, gardrob szekrény helyiségekből álló  30 m2  területű összkomfor-

tos öröklakás a hozzátartozó  4,30 m2  területű loggiával, valamint a közösség-

ben maradó telekből, épitményrészekb(51, felszerelésekból és berendezési tárgyak-

ból  38/10.000.-  azaz: Harmincnyolc - tizezredrész eszmei tulajdoni hányaddal. 

152. társasházi különlapon hrsz. alatti, a tervrajzon 

411111Mszámmal jelölt, XIII. em.8.3 ajtó alatti, szoba, konyha, fürdőszoba + 

WE,  előszoba, gardrob szekrény helyiségekből álló  30 m2  területű összkomfor-

tos öröklakás a hozzátartozó  4,30 m2  területű loggiával, valamint a közösség-

ben maradó telekből, épitményrészekból, felszerelésekből és berendezési tárgyak-

ból  38/10.000.-  azaz: Harmincnyolc - tizezredrész eszmei tulajdoni hányaddal. 

153. . z.társasházi különlapon hrsz. alatti, a tervrajzon 

számmal jelölt, XIII.  em. ajtó alatti, szoba, konyha, fürdőszoba +  WE, 

előszoba helyiségekből álló  27 m2  területű összkomfortos öröklakás a hozzá-

tartozó  4,30 m2  területű loggiával, valamint a közösségben maradó telekböl, 

épitményrészekból, felszerelésekből és berendezési tárgyakból  35/10.000.-

azaz: Harmincöt - tizezredrész eszmei tulajdoni hányaddal. 

154.01111111111.szétársasházi különlapon hrsz. alatti, a tervrajzon 

91110számmal jelölt, XIII. em.IIM. ajtó alatti,  1,5  szoba, konyha, fürdőszoba, 

WE,  előszoba, gardrob szekrény helyiségekből álló  52 m2  területű összkomfortos 

öröklakás a hozzátartozó  7,50 m2  területű loggiával, valamint a közösségben 

maradó telekből, épitményrészekból, felszerelésekből és berendezési tárgyak-

 

ból  64/10.000.-  azaz: Hatvannégy tizezredrész eszmei tulajdoni hányaddal. 

tro 
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155.1.11.1.sztársasházi különlapon hrsz. alatti, a tervrajzon 

számmal jelölt, XIII.  em. ajtó alatti,  1,5  szoba, konyha, fürdőszaba, 

WE,  előszoba, átjáró helyiségekből álló  52 m2  területű összkomfortos 

öröklakás a hozzátartozó  7,50 m2  területű loggiával, valamint a közösségben 

maradó telekből, épitményrészekből, felszerelésekből és berendezési tárgyak-

ból  64/10.000.-  azaz: Hatvannégy - tizezredrész eszmei tulajdoni hányaddal. 

156.41111MOMOgz.társasházi különlapon hrsz. alatti, a tervrajzon 

számmal jelölt, XIII. em.11111 ajtó alatti,  1,5  szoba, konyha, fürdőszoba, 

WE,  elószoba, átjáró helyiségekből  and 52 m2  területű összkomfortos 

öröklakás a hozzátartozó  7,50 m2  területű loggiával, valamint a közösségben 

maradó telekböl, épitményrészekböl, felszerelésekből és berendezési tárgyak-

 

ból  64/10.000.-  azaz: Hatvannégy tizezredrész eszmei tulajdoni hányaddal. 

157. .sz.társasházi különlapon hrsz. alatti, a tervrajzcn 

számmal jelölt, XIII. email ajtó alatti,  1,5  szoba, konyha, fürdőszoba, 

WE,  előszoba, átjáró helyiségekből álló  52 m2  területű összkomfortos 

öröklakás a hozzátartozó  7,50 m2  területű loggiával, valamint a közösségben 

maradó telekből, épitményrészekból, felszerelésekból és berendezési tárgyak-

ból  64/10.000.-  azaz: Hatvannégy - tizezredrész eszmei tulajdoni hányaddal. 

158. sz.társasházi különlapon hrsz. alatti, a tervrajzon 

számmal jelölt, XIII.  am, ajtó alatti, szoba, konyha, fürdőszoba + 

+  WC,  előszoba helyiségekből álló  27 m2  területű összkomfortos öröklakás 

a hozzátartozó  4,30 m2  területű loggiával, valamint a közösségben maradó 

telekből, épitményrészekből, felszerelésekből és berendezési tárgyakból 

35/10.000.-  azaz: Harmincöt - tizezredrész eszmei tulajdoni hányaddal. 

159. sz.társasházi különlapon hrsz. alatti, a tervrajzon 

számmal jelölt, XIV. email. ajtó alatti, szoba, konyha, fürdőszoba +  WC, 

előszoba, gardrob szekrény helyiségekből álló  30 m2  területü összkomfortos 

öröklakás a hozzátartozó  4,30 m2  területű loggiával, valamint a közösségben 

maradó telekből, épitményrészekból, felszerelésekből  es  berendezési tárgyak-

ból  38/10.000.-  azaz: Harmincnyolc - tizezredrész eszmei tulajdoni hányaddal. 

'1\ 
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160.4111111111hz.társasházi különlapon  1.11.101110111.  hrsz, alatti, a tervrajzon 

számmal jelölt,  XIV.  em.  MIMI ajtó alatti, szoba, konyha, fürdőszoba + wC, 

előszoba, gardrob szekrény helyiségekből  all() 30 m2  területű összkomfortos 

öröklakás a hozzátartozó  4,30 m2  területű loggiával, valamint a közösségben 

maradó telekből, épitményrészekból, felszererelésekböl és berendezési tárgyak-

ból  38/10.000.-  azaz: Harmincnyolc tizezredrész eszmei tulajdoni hányaddal. 

161.S  z.társasházi különlapon hrsz. alatti, a tervrajzon 

MOROI számmal jelölt,  XIV.  em. ajtó alatti,  1,5  szoba, konyha, fürdőszoba, 

WE,  előszoba, átjáró helyiségekből álló  52 m2  területű összkomfortos 

öröklakás a hozzátartozó  7,50 m2  területű loggiával, valamint a közösségben 

maradó telekből, épitményrészekból, felszerelésekból és berendezési tárgyak-

 

ból  64/10.000.-  azaz: Hatvannégy tizezredrész eszmei tulajdoni hányaddal. 

152.,Siesz.társasházi különlapon hrsz. alatti, a tervrajzon 

számmal jelölt,  XIV.  em. ajtó alatti,  1,5  szoba, konyha, fürdőszoba, 

WC,  elöszoba, átjáró helyiségekből álló  52 m2  területű összkomfortos 

öröklakás a hozzátartozó  7,50 m2  területű loggiával, valamint a közösségben 

maradó telekből, épitményrészekból, felszerelésekből és berendezési tárgyak-

ból  64/10.000.-  azaz: Hatvannégy - tizezredrész eszmei tulajdoni hányaddal. 

163.40Witsz.társashäzi külänlapon hrsz. alatti, a tervrajzon 

számmal jelölt,  XIV.  em.  ilallajtó alatti, szoba, konyha, fürdőszoba +  WE, 

elöszoba, gärdrob szekrény helyiségekből álló  30 m2  területű összkomfortos 

öröklakás a hozzátartozó  4,30 m2  területű loggiával, valamint a közösségben 

maradó telekből, épitményrészekból, felszerelésekból és berendezési tárgyak-

ból  38/10.000.-  azaz: Harmincnyolc tizezredrész eszmei tulajdoni hányaddal. 

164.4e.sz..tarsasházi különlapon hrsz. alatti, a tervrajzon 

1111111számmal jelölt,  XIV.  em.fljtó alatti, szoba, konyha, fürdőszoba +  WE, 

előszoba, gardrob szekrény helyiségekből  MI5 30 m2  területű összkomfortos 

öröklakás a hozzátartozó  4,30 m2  területű loggiával, valamint a közösségben 

maradó telekból, épitményrészekból, felszerelésekből és berendezési tárgyak-

ból  38/10.000.-  azaz: Harmincnyolc - tizezredrész eszmei tulajdoni hányaddal. 
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165.111MOMMez.társasházi különlapon hrsz. alatti, a tervrajzon 

számmal jelölt,  XIV.  em. ajtó alatti, szoba, konyha, fürdőszoba +  WC, 

előszoba helyiségekből álló  27 m2  területű összkomfortos öröklakás a hozzá-

tartozó  4,30 m2  területű loggiával, valamint a közösségben maradó telekből, 

épitményrészekból, felszerelésekből és berendezési tárgyakból  35/10.000.-

azaz: Harmincöt tizezredrész eszmei tulajdoni hányaddal. 

166.11111111Msz.társasházi különlapon hrsz. alatti, a tervrajzon 

számmal jelölt,  XIV.  em. ajtó alatti,  1,5  szoba, konyha, fürdőszoba, 

WC,  előszoba, átjáró helyiségekből álló  52 m2  területű összkomfortos öröklakás 

a hozzátartozó  7,50 m2  területű loggiával, valamint a közösségben maradó 

telekből, épitményrészekből, felszerelésekból és berendezési tárgyakból 

64/10.000.-  azaz: Hatvannégy - tizezredrész eszmei tulajdoni hányaddal. 

167.eztársasházi különlapon hrsz. alatti, a tervrajzon 

MEMO  számmal jelölt, XIV. em.111111111jtó alatti,  1,5  szoba, konyha, fürdőszoba, 

WC,  előszoba, átjáró helyiségekből álló  52 m2  területű összkomfortos öröklakás 

a hozzátartozó  7,50 m2  területű loggiával, valamint a közösségben maradó 

telekból, épitményrészekból, felszerelésekból és berendezési tárgyakból 

64/10.000.-  azaz: Hatvannégy - tizezredrész eszmei tulajdoni hányaddal. 

168./.11111111sz.társasházi különlapon hrsz. alatti, a tervrajzon 

számmal jelölt,  XIV.  em. ajtó alatti,  1,5  szoba, konyha, fürdőszoba, 

WC,  elöszobla, átjáró helyiségekből  alto 52 m2  területű összkomfortos öröklakás 

a hozzátartozó  7,50 m2  területű loggiával, valamint a közösségben maradó 

telekből, dpitményrészekből, felszerelésekból és berendezési tárgyakból 

64/10.000.-  azaz: Hatvannégy tizezredrész eszmei tulajdoni hányaddal. 

169.$01111111 .sztársasházi különlapon hrsz. alatti, a tervrajzon 

számmal jelölt,  XIV.  em ajtó alatti,  1,5  szoba, konyha, fürdőszoba, 

WC,  előszoba, átjáró helyiségekből  alto 52 m2  területű összkomfortos öröklakás 

a hozzátartozó  7,50 m2  területű loggiával, valamint a közösségben maradó 

telekból, épitményrészekből,felszerelésekből és berendezési tárgyakból 

64/10.000.-  azaz: Hatvannégy tizezredrész eszmei tulajdoni hányaddal. 

LC'? 
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170./ sztársasházi különlapon hrsz. alatti, a tervrajzon 

számmal jelölt, XIV.  min  ajtó alatti, szoba, konyha, fürdőszoba +  WC, 

elászcoa helyiségekből  Lid 27 m2  területű összkomfortos öröklakás a hozza-

tartozó  4,30 m2  területű loggiával, valamint a közösségben maradó telekből, 

épitményrészekből, felszerelésekból és berendezési tárgyakból  35/10.000.-

azaz: Harmincöt - tizezredrész eszmei tulajdoni hányaddal. 

171. sz.társasházi különlapon . hrsz. alatti a tervrajzon 

BIOS  számmal jelölt, XV.  ern...  ajtó alatti, szoba, konyha, fürdőszoba +  WC, 

előszoba, gardrob szekrény helyiségekből álló  30 m2  területű összkomfortos 

öröklakás a hozzátartozó  4,30 m2  területű loggiával, valamint a közösségben 

maradó telekből, épitményrészekból, felszerelésekből és berendezési tárgyak-

ból  38/10.000.-  azaz: Harmincnyolc - tizezredrész eszmei tulajdoni hányaddal. 

171111S.társasházikülönlapon hrsz. alatti, a tervrajzon 

MIMI számmal jelölt, XV.  em. ajtó alatti, szoba, konyha, fürdőszoba +  WC, 

előszoba, gardrob szekrény helyiségekből  alai 30 m2  területű összkomfortos 

öröklakás a hozzátartozó  4,30 m2  területű loggiával, valamint a közösségben 

maradó telekből, épitményrészekból, felszerelésekből és berendezési tárgyak-

ból  38/10.000.-  azaz: Harmincnyolc - tizezredrész eszmei tulajdoni hányaddal. 

173elellillii társasházi különlapon hrsz. alatti, a tervrajzon 

számmal jelölt, XV.  era  ajtó alatti,  1,5  szoba, konyha, fürdőszoba, 

WC,  előszoba, átjáró helyiségekből álló  52 m2  területű összkomfortos 

öröklakás a hozzátartozó  7,50 m2  területű loggiával, valamint a közösségben 

maradó telekból, épitményrészekból, felszerelésekból és berendezési tárgyak-

ból  64/10.000.-  azaz: Hatvannégy tizezredrész eszmei tulajdoni hányaddal. 

174.410...z.társasházi különlapon IIIIIMMEnhrsz. alatti, a tervrajzon 

számmal jelölt, XV.  em. ajtó alatti,  1,5  szoba, konyha, fürdőszoba, 

WC,  előszoba, átjáró helyiségekből álló  52 m2  területű összkomfortos 

öröklakás a hozzátartozó  7,50 m2  területű loggiával, valamint a közösségben 

maradó telekből, dpitményrészakből, felszerelésekból és berendezési tárgyak-

ból  64/10.000.-  azaz: Hatvannégy tizezredrész eszmei tulajdoni hányaddal. 
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175411111.1Mtársasházikülönlapon hrsz. alatti, a tervrajzon 

számmal jelölt, XV. villa ajtó alatti, szoba, konyha, fürdőszoba +  WC, 

előszoba, gardrob szekrény helyiségekből álló  30 m2  területű összkomfortos 

öröklakás a hozzátartozó  4,30 m2  területű loggiával, valamint a közösségben 

maradó telekból, épitményrészekból, felszerelésekből és berendezési tárgyak-

 

ból  38/10.000.-  azaz: Harmincnyolc tizezredrész eszmei tulajdoni hányaddal. 

176.1111811111z.ursasházi különlapot hrsz. alatti, a tervrajzon 

számmal jelölt, XV.  em.  S ajtó alatti, szoba, konyha, fürdőszoba +  WE 

előszoba, gardrob szekrény helyiségekből Old  30 m2  területű összkomfortos 

öröklakás a hozzátartozó  4,30 m2  területű loggiával, valamint a közösségben 

maradó telekből, dpitményrészekból, felszerelésekből és berendezési tárgyak-

ból  38/10.000.-  azaz: Harmincnyolc - tizezredrész eszmei tulajdoni hányaddal 

177. társasházi különlapon hrsz. alatti, a tervrajzon 

számmal jelölt, XV. em.fl ajtó alatti, szoba, konyha, fürdőszoba +  WC, 

előszoba helyiségekből álló  27 m2  területű összkomfortos öröklakás a hozzá-

tartozó  4,30 m2  területű Loggiával, valamint a közösségben maradó telekból, 

épitményrészekból, felszerelésekből és berendezési tárgyakból  35/10.000.-

azaz: Harmincöt - tizezredrész eszmei tulajdoni hányaddal. 

178./Masz.társasházi kölönlapon hrsz. alatti, a tervrajzon 

178.  számmal jelölt, XV. email' ajtó alatti,  1,5  szoba, konyha, fürdőszoba, 

WE,  elószoba, átjáró helyiségekből  and 27 m2  területű összkomfortos 

öröklakás a hozzátartozó  7,50 m2  területű loggiával, valamint a közösségben 

maradó telekből, épitményrészekból, felszerelésekből és berendezési tárgyak-

ból  64/10.000.-  azaz: Hatvannégy - tizezredrész eszmei tulajdoni hányaddal. 

179.4470/1111Iszstársasházi különlapon hrsz. alatti, a tervrajzon 

számmal jelölt, XV.  em. ajtó alatti,  1,5  szoba, konyha, fürdőszoba, 

WE,  előszoba, átjáró helyiségekből  and 52 m2  területű összkomfortos 

öröklakás a hozzátartozó  7,50 m2  területű loggiával, valamint a közösségben 

maradó telekból, épitményrészekből, felszerelésekból és berendezési tárgyak-

ból  64/10.000.-  azaz: Hatvannégy - tizezredrész eszmei tulajdoni hányaddal. 

a\S 
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180..247dlir2 z.társasházi különlapon hrsz. alatti, a tervrajzon 

IOW  számmal jelölt, XV.  em.  MORO ajtö alatti.  1,5  szoba, konyha, fürdőszoba, 

WE,  előszoba, átjáró helyiségekből  and 52 r2  területű összkomfortos 

öröklakás a hozzátartozó  7,50 m2  területű loggiával, valamint a közösségben 

maradó telekből, épitményrészekból, felsze-..4cekből és berendezési tárgyak-

ból  1/10.000.-  azaz: Hatvannégy - tizezrezzész eszmei tulajdoni hányaddal. 

181-24721,11..társasházi különlapon hrsz. alatti, a tervrajzon 

számmal jelölt, XV.  em. ajtó alatti.  1,5  szoba, konyha, fürdőszoba, 

WE,  előszoba, átjáró helyiségekból álló  52 r2  területű összkomfortos 

ordklakás a hozzátartozó  7,50 m2  területű 1.tggiával, valamint a közösségben 

maradó telekből, épitményrészekból, felsza-reekból és berendezési tárgyak-

ból  64/10.000.-  azaz: Hatvannégy - tizezreczész eszmei tulajdoni hányaddal. 

1111111111•• 

1.82./2470111,z.társasházi különlapon hrsz. alatti, a tervrajzon 

S számmal jelölt, XV.  em. ajtó szoba, konyha, fürdőszoba +  WC, 

előszoba helyiségekből álló  27 m2  területű összkomfortos öröklakás a hozzá-

tartozó  4,30 m2  területű loggiával, valardrz a közösségben maradó telekből, 

épitményrészekból, felszerelésekból  es  berencezési tárgyakból  35/10.000.-

azaz: Harmincöt - tizezredrész eszmei tuIaCccni hányaddal. 

183/Winalaz.társashazikülönlapon hrsz. alatti, a tervrajzon 

számmal jelölt, XVI.em. ajtó alarti, szoba, konyha, fürdőszoba +  WE, 

előszoba, gardrob szekrény helyiségekből álló  30 m2  területű összkomfortos 

öröklakás a hozzátartozó  4,30 m2  területű InGgiával, valamint a közösségben 

maradó telekből, épitményrészekból, felszereiésekból  es  berendezési tárgyak-

ból  38/10.000.-  azaz:Harmincnyolo-tizezietz eszmei tulajdoni hányaddal. 

94.011111111Mhz.ursasházi különlapon hrsz. alatti, a tervrajzon 

5.  számmal jelölt, XVI.em. S. ajtó alatti, szoba, konyha, fürdőszoba +  WE, 

előszoba, gardrob szekrény helyiségekből Mid  30 m2  területű összkomfortos 

öröklakás a hozzátartozó  4,30 m2  területű lccgiával, valamint a közösségben 

maradó telekből, épitményrészekbeil, felszerelésekből és berendezési tárgyak-

ból  38/10.000.-  azaz: Harmincnyolc - tizezreCrész eszmei tulajdoni hányaddal. 
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185 sz.társasházi különlapon hrsz. alatti, a tervrajzon 

számmal jelölt, XVI.  mow  ajtó alatti,  1,5  szoba, konyha, fürdőszoba, 

WE,  előszoba, átjáró helyiségekből álló  52 m2  területű összkomfortos 

öröklakás a hozzátartozó  7,50 m2  területű loggiával, valamint a közösségben 

maradó telekből, épitményrészekből, felszerelésekból és berendezési tárgyak-

ból  64/10.000.-  azaz: Hatvannégy - tizezredrész eszmei tulajdoni hányaddal. 

186. .társasházi különlaponatapal hrsz. alatti, a tervrajzon 

fl  számmal jelölt, XVI.  em. ajtó alatti,  1,5  szoba, konyha, fürdőszoba, 

WE,  előszoba, átjáró helyiségekből  and 52 m2  területű összkomfortos 

öröklakás a hozzátartozó  7,50 m2  területű loggiával, valamint a közösségben 

maradó telekből, épitményrészekból, felszerelésekből és berendezési tárgyak-

ból  64/10.000.-  azaz: Hatvannégy - tizezredrész eszmei tulajdoni hányaddal. 

187.ez.társasházikülönlapon hrsz. alatti, a tervrajzon 

1111  számmal jelölt, XVI.  em. fl.  ajtó alatti, szoba, konyha, fürdőszoba +  WE, 

előszoba, gardrob szekrény helyiségekből  and 30 m2  területű összkomfortos 

öröklakás a hozzátartozó  4,30 m2  területű loggiával, valamint a közösségben 

maradó telekből, épitményrészekból, felszerelésekból és berendezési tárgyak-

ból  38/10.000.-  azaz: Harmincnyolc- tizezredrész eszmei tulajdoni hányaddal. 

188. sz.társasházi különlapon hrsz. alatti, a tervrajzon 

leg  számmal jelölt, XVI.  em. ajtó alatti, szoba, konyha, fürdőszoba + WE, 

előszoba, gardrob szekrény helyiségekből álld  30 m2  területű összkomfortos 

öröklakás a hozzátartozó  4,30 m2  területű loggiával, valamint a közösségben 

maradó telekből, épitményrészekból, felszerelésekból  es  berendezési tárgyak-

ból  38/10.000.-  azaz: Harmincnyolc - tizezredrész eszmei tulajdoni hányaddal. 

189.0iiiiiiiisz.társasházi különlapon hrsz. alatti, a tervrajzon 

MOMMeszámmal jelölt, XVI.  ea  ajtó alatti, szoba, konyha, fürdőszoba +  WE, 

előszoba helyiségekből álló  27 m2  területű összkomfortos öröklakás a hozzá-

tartozó  4,30 m2  területű loggiával, valamint a közösségben maradó telekből, 

épitményrészekből, felszerelésekből és berendezési tárgyakból  35/10.000.-

azaz: Harmincöt - tizezredrész eszmei tulajdoni hányaddal. 

ROE\ 
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190./...1111..társasházi különlapon hrsz. alatti, a tervrajzon 

11111  számmal jelölt, XVI.  em. ajtó alatti,  1,5  szoba, konyha, fürdőszoba, 

WE,  előszoba, átjáró helyiségekből álló  52 m2  területű összkomfortos 

öröklakás a hozzátartozó  7,50 m2  területű loggiával, valamint a közösségben 

maradó telekből, épitményrészekból, felszerelesekból és berendezési tárgyak-

ból  64/10.000.-  azaz: Hatvannégy - tizezredrész eszmei tulajdoni hányaddal. 

1912111111111r.társasházi különlapon hrsz. alatti, a tervrajzon 

51.  számmal jelölt, XVI.  em. ajtó alatti,  1,5  szoba, konyha, fürdőszoba, 

WC,  előszoba, átjáró helyiségekből  and 52 m2  területű összkomfortos 

öröklakás a hozzátartozó  7,50 m2  területű loggiával, valamint a közösségben 

maradó telekből, épitményrészekból, felszerelésekból és berendezési tárgyakból 

64/10.000.-  azaz: Hatvannégy - tizezredrész eszmei tulajdoni hányaddal. 

192Stársasházi különlapon hrsz. alatti, a tervrajzon 

11111Iszámmal jelölt, xvi.  em. 1111  ajtó alatti,  1,5  szoba, konyha, fürdőszoba, 

WE,  előszoba, átjáró helyiségekből Old  52 m2  területű összkomfortos 

öröklakás a hozzátartozó  7,50 m2  területű loggiával, valamint a közösségben 

maradó telekből, épitményrészekból, felszerelésekből  es  berendezési tárgyak-

ból  64/10.000.-  azaz: Hatvannégy tizezredrész eszmei tulajdoni hányaddal. 

193.11Sleszytársasházi különlapon hrsz. alatti, a tervrajzon 

számmal jelölt, XVI.  em. fl  ajtó alatti,  1,5  szoba, konyha, fürdőszoba, 

WE,  előszoba, átjáró helyiségekből álló  52 m2  területű üsszkomfortos 

öröklakás a hozzátartozó  7,50 m2  területű loggiával, valamint a közösségben 

maradó telekből, épitményrészekból, felszerelésekből és berendezési tárgyak-

ból  64/10.000.-  azaz: Hatvannégy - tizezredrész eszmei tulajdoni hányaddal. 

194.41#11211..szatársasházi különlapon hrsz. alatti, a tervrajzon 

1111.  számmal jelölt, XVI.  em. ajtó alatti, szoba, konyha, fürdőszoba +  WE, 

előszoba helyiségekből álló  27 m2  területű összkomfortos öröklakás a hozzá-

tartozó  4,30 m2  területű loggiával, valamint a közösségben maradó telekből, 

epitményreszekból, felszerelésekból és berendezési tárgyakból  35/10.000.-
azaz: Harmincöt tizezredrész eszmei tulajdoni hányaddal. 

Ltd 



195./ 2470/195.  sz. társasházi különlapon  35.728/18/4/195.  hrsz. alatti, a 

tervrajzon  195.  számmal jelölt, földszinti,  2  iroda,  2  folyosó,  3 WC;  zu-

hanyozó helyiségekből álló  52,0 m2  területű nem lakás céljára szolgáló 

helyiség, valamint a közösségben maradó telekből, épitményrészekból, fel-

szerelésekből és berendezési tárgyakból  60/10.000.-  azaz: Hatvan - tiz-

ezredrész eszmei tulajdoni hányaddal. 

196./ 2470/196.  sz. társasházi különlapon 35.728/18/A/196.hrsz. alatti, a terv-

rajzon 196.számmal jelölt, 'XVII.  em.  /száritószinti/ egy irodahelyiségből 

álló  11,70 m2  területű nem lakás céljára szolgáló helyiség, valamint a 

közösségben maradó telekból, épitményrészekből, felszerelésekból és 

berendezési tárgyakból  13/10.000.-  azaz: Tizenhárom tizezredrész eszmei 

tulajdoni hányaddal. 

197./ 2470/197.  sz. társasházi különlapon  35.728/18/4/197.  hrsz. alatti, a terv-

rajzon  197.  számmal jelölt, XVII.  em.  /száritószinti/ egy irodahelyiségből 

álló  11,70 m2  területű nem lakás céljára szolgáló helyiség, valamint a 

közösségben maradó telekből, épitményrészekból, felszerelésekből és 

berendezési tárgyakból  13/10.000.-  azaz: Tizenhárom - tizezredrész eszmei 

tulajdoni hányaddal. 

198./ 2470/198.  sz. társasházi különlapon  35.728/18/A/198.  hrsz. alatti, a terv-

rajzon 198. .számmal jelölt, XVII.  em.  /szárftószinti/ egy irodahelyiségböl 

álló  11,70 m2  területű nem lakás céljára szolgáló helyiség, valamint a 

közösségben maradó telekből, épitményrészekból, felszerelésekből és 

berendezési tárgyakból  13/10.000.-  azaz: Tizenhárom - tizezredrész eszmei 

tulajdoni hányaddal. 

199./ 2470/199.  sz. társasházi különlapon  35.728/18/4/199.  hrsz. alatti, a terv-

rajzon  199.  számmal jelölt, XVII.  em.  /száritószinti/ egy irodahelyiségből 

and 11,70 m2  területű nem lakás céljára szolgáló helyiség, valamint a 

közösségben maradó telekból, épitményrészekból, felszerelésekből és 

berendezési tárgyakból  13/10.000.-  azaz: Tizenhárom - tizezredrész eszmei 

tulajdoni hányaddal. 
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200./ 2470/200.  sz. társasházi különlapon  35.728/18/A/200.  hrsz. alatti, 

a tervrajzon  200.  számai jelölt, XVII?  em.  /szdritószinti/ mosdó; 

WE,  előtér helyiségekből Mid  3,6.m2  területű nem lakás céljára 

szolgáló helyiség, valamint a közösSégbenlerettelekb:51,-épitMény-

részekből, felszerelésekből  es  berendezést tárgyakból  3/10.000.-

azaz: Három - tizezredrész eszmei tulajdoni hányaddal. 

201./ 2470/201.  sz. társasházi különlapcn  35.728/18/A/201.  hrsz. alatti, 

a tervrajzon  201.  számmal jelölt, XVII.  em.  /szdittószinti/ konyhá-
ból álló  6,15 m2  területű nem lakás céljára szolgáló 41yiség, vala-

mint a közösségben maradó telekből, épitményrészekbölífelszerelések-

ből  es  berendezési tárgyból  7/10.000:-  'Miaz:  Het  - tizezredrész 

eszmei tulajdoni hänyeddel. 

202./ 2470/202.  sz. társasházi különlapon  35.728/18/A/202.  hrsz. alatti, 

tervrajzon  202.  számmal jelölt, XVII.  em.  /szdritószinti/ egy. 

irodahelyiségből álló  6,50 m2  területű nem lakás céljára szolgáló 

helyiség, valamint a közösségben maradó telekből, dpitményrésiekböl, 

ielszerelésekból ás berendezési tárgyakból  8/10.000.-  azaz: Nyolc 

tizezredrész eszmei tulajdoni hányaddal. 

203./ 2470/203.  sz. társasházi különlapon  35.728/18/A/203.  hrsz. alatti, 

a tervrajzon  203.  számmal jelölt, XVII.  em.  /száritószinti/ egy 

irodahelyiségekből álló  7,80 02  területű nem lakás céljára szolgáló 

helyiség, valamint a közösségben maradó telekből, épitményrészek-

böl, felszerelésekből  es  berendezési tárgyakból  9/10.000. - 

azaz: Kilenc - tizezredrész eszmei tulajdoni hányaddal. 

JOE 



204./ 2470/204.  sz. társasházi különlapon  35.728/18/4/204,  hrsz. alatti, 

a tervrajzon  204.  számmal jelölt, XVII.  em.  /száritászinti/ egy 

irodahelyiségböl álló  7,80 m2  területű nem lakás céljára szolgáló 

helyiség, valamint a közösségben maradd telekböl, épitményräsiek-

böl, felszerelésekböl és berendezést tárgyakból  9/10.000.-

 

azaz: Kilenc - tizezredrész eszmei tulajdoni hányaddal. 

205./ 2470/205.  sz. társasházi különlapon  35.728/18/A/205.  hrsz. alatti, 

a tervrajzon  205.  számmal jelölt, XVII.  em.  /száritdszinti/ egy 

irodahelyiségből álló  6,50 m2  területű nem lakás céljára szolgáló 

helyiség, valamint a közösségben maradd telekböl, épitményrészek-

bál, felszerelésekböl  es  berendezési tárgyakból  8/10.000.-

 

azaz: Nyolc tizezredrész eszmei tulajdoni hányaddal. 

206./ 2470/206.  sz. társasházi különlapon  35.728/18/4/206.  hrsz. aletti, 

a tervrajzon  206.  számmal jelölt, XVII.  em.  /száritószinti/ egy' 

irodahelyiségból Old  6,15 m2  területű nem lakás céljára szolgáló 

helyiség, valamint a közösségben maradó telekból, dpitményrészekból, 

felszerelésekból és berendezési tárgyakból  7/10.000.7  • 

azaz:  Het  tizezredrész eszmei tulajdoni hányaddal. 
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Innatlannyilvántartási rendelkezések  

Alulirott Fővárosi VIII.ker. Ingatlankezelő Vállalat, mint a kizáróla-

gosan  Magyar  Állam tulajdonát képezd lakóház kizárólagos kezelője, a Fő-

városi Kerületek Földhivatala Ingatlannyilvántartási és Földminösitési 

Osztályánál kérelmezi, hogy a társasháztulajdon alapitását a Földhivatal 

az ingatlannyilvántartásba jegyezze be. 

Ennek során a II. fejezet  A./  pontjában foglaltaknak megfelelően a társas-

házközösségben maradó épitményrészeket, felszereléseket és berendezéseket 

a közös telekkel eovesitse a társasház törzslapját, mig a II. fejezet  8./ 

pontjában felsorolt öröklakásokat  es  egyéb nem lakás céljára szolgáló 

helyiségeket, valamint a közösségben lévő vagyonrészekból ugyanott fel-

tüntetett eszmei tulajdoni hányadokat önálló ingatlanként elkülönitve a 

tulajdoni lapokon tüntesse fel és azokra: 

1./  a tulajdonjogot a  Magyar  Állam javára, 

2./  a kezelői jogot pedig a Fővárosi VIII.ker. Ingatlankezelő Vállalat 

javára jegyezze be.  

IV. 

A  tulajdonostársak eqvmásközötti viszonya  

I./  A  társasháztulaidon egysége  

A  társasházban lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek 

a tulajdonostársak külön tulajdonában vannak. 

Az épület azon részei, berendezései, felszerelései, amelyek nincsenek 

külön tulajdonban, a tulajdonostársak közös tulajdonában vannak.  A 

tulajdonostársak közös tulajdonában van a telek is. 

3-2 
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A  iürsasházi öröklakás, illetőleg a külön tulajdonban lévő egyéb 

helyiség a közös tulajdonból a tulajdonostársat megillető tulajdoni 

hányaddal együtt önálló ingatlan. 

Az öröklakás és a közös tulajdonban lévő vagyon részek eszmei hányada 

jogi egységet képez, amelyet csak együtt lehet elidegeniteni. Megosz-

tani, megosztva másra átruházni, illetve tulajdoni állagváltozást végre-

hajtani, - csak valamennyi tulajdonostárs által elfogadott, okiratba 

foglalt - megegyezés alapján lehet. 

2./  Birtoklás, használat. rendelkezés joga  

A  tulajdonostárs az öröklakását és kizárólagos használatába tartozó 

berendezéseket rendeltetésének megfelelően szabadon nasználhatja és bir-

tokolhatja. 

A  rendeltetésszerü használattól a tulajdonostársak érdekeinek sérelmére 

- valamennyi tulajdonostárs hozzájárulása nélkül - egyik tulajdonostárs 

sem térhet el. 

A  tulajdonostárs köteles öröklakását jól karbantartani.  Tiles  az örök-

 

lakáson olyan változtatást tenni, amely az épület állagának, vagy a 

többi tulajdonostárs érdekeinek sérelmét okozza 

A  társasház külső vagy belsó egységes képének megváltoztatásához 

valamennyi tulajdonostárs hozzájárulása szükséges. Nem szabad el-

helyezni a ház homlokzatára, erkélyeire, tetöterére, kapubejáratában, 

udvarán, stb. a ház egységes képét vagy művészi hatását bántó fel-

iratú táblát, világitást, reklámot, butordarabot, napellenzöt, 

virágtartót, stb.  A  rendelkezés megsértéséból eredő mindennemü 

kárért az ezzel ellentétes magatartást tanusitá tulajdonostárs felel 

es  a jogellenes állapot megszüntetésére  birch  uton is kényszerithetó 

a tulajdonostársak által. 

A  tulajdonostárs a külön tulajdonában  ley()  öröklakásával, a közös 

tulajdonból öt megillető tulajdoni hányaddal együtt szabadon rendel-

kezik.  A  tulajdonjog védelmében bármelyik tulajdonostárs önállóan is 

felléphet. 
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;./ Haöern;itati Inn átennedése  

A  tulajdonostárs felelős mindazokért a károkért, amelyeket a használa-

ti jog másnak történő átengedése folytán a használó a lakás, vagy a 

közösségben maradó részek jogellenes vagy a jelen alapitó akiratban 

foglaltakkal ellentétes használatával okoz. 

4./  Közös tulajdonban lévő telek. épületrészek birtoklása. használata  

A  lakóépülethez tartozó telek /  ill.  a közös tulajdonban maradó épület-

részek / birtoklására és használatára - a jogszabályok és hatósági 

rendelkezések és a tulajdonosok megállapodásának keretei között - a 

tulajdonostársak mindegyike cgosult. E jogát azonban egyik tulajdonos-

társ sem gyakorolhatja a tobeiek jogának vagy jogos érdekének sárel-

mére. 

A  tulajdonostársak közgyűlési határozattal ettől eltérőleg is meg-

állapodhatnak.  A  telekrész, vagy valamely épületrész, kizárólagos hasz-

nálata nem változtat azonban a vagyonrészek közös tulajdoni jellegén. 

5./  goités, változtatás 

A  tulajdonostárs az öröklakásában és a nem lakás céljára szolgáló 

helyiségben a hatályban levő mindenkori építési szabályrendelet 

figyelembevételével és betartásával építési munkát is végezhet.  Ha 

a munka más öröklakás és nem lakás céljára szolgáló helyiség tulaj-

donosainak jogát és jogos érdekét sérti, ki kell kérnie az érintet-

tek hozzájárulását. 

A  közös tulajdonban lévő vagyonrészekben építkezni azonban csak az 

összes tulajdonostárs hozzájárulásával lehet, 

A  tulajdonostársak kötelezik magukat arra, hagy az egyébként meg-

engedett lényegesebb átalakitásról  es  változtatásról foganatositá-

suk előtt- előzetesen ertesitik egymást, hogy megállapithassák a 
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tervezett v:iltnztatAs nem érint  n  ai épület állagit  es  nem sérti-e 

a többi tulajdonostárs érdeket. 

Ez esetben a tervezett változtatás ellen bármelyik tulajdonostárs az 

értesités vétele után legkésőbb  15  napon belül tiltakozást jelenthet 

be. Ebben az esetben a tervezett változtatás csak akkor foganatasit-

ható,  ha  ahhoz - legkésőbb  15  napon belül - a tulajdonostársak tulaj-

doni hányad szerinti többsége hozzájárult. 

Az a tulajdonostárs, aki a fentiek ellenére a szükséges hozzájárulás 

nélkül vagy jogszabályellenesen eszközöl változtatást, felelős az 

ebből eredő károkért és a jogellenes állapot megszüntetésére kénysze-

rithetó. 

6./  Kötelező biztosítás és kárrendezés 

Az épület / a közösségben maradd felszereléseivel  es  berendezései-

vel együtt / tüzkár ellen biztasitani kell. 

Tik esetén a kártérités' összeget az épület helyreállitására kell 

forditani. 

Bármely közösségi épületrész, felszerelés vagy berendezés meg-

rongálódása, vagy megsemmisülése esetén helyreállításáról azonnal 

gondoskodni kell. 

Bármelyik tulajdonostárs által rendeltetés-ellenes használattal, 

vagy vétkesen a közös vagyonban okozott kár megtéritése az illető 

tulajdonostársat terheli. 

7. A  közterhek és közös költségek viselése  

a. /  A  közös tulajdonokban álló épitményrészek, felszerelések  es  egyéb 

berendezések, valamint a közös használatra szolgáló telek / udvar, 

parkterület / felujitási, karbantirtási, helyreállitási, kezelési 
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a uzoneltétést köttLiö9ölt, közterheit és közüzemi dijait a 

tulajdonostársak egymáskdzötti viszonyukban a II. fejezet  8.! 

pontjában megnatározott tulajdoni hányaduk arányéban kötelesek 

viselni. 

A  közös költség tartozásáért a tulajdonostárs jogutódja az élők 

közötti jogutödlas esetén a volt tulajdonostárssal egyetemlegesen 

felelős. 

b./ A  külön tulajdonban lévő öröklakások / helyiségek / berendezései-

nek, felszereléseinek karbantartásával, felujitásával, pótlásával 

fenntartásával járó költségek az öröklakás / helyiség / mindenkori 

tulajdonosát  es  tulajdonosait - ez utóbbi esetben egymásközötti 

külön tulajdonilletőségük arányában - terhelik. 

Ha  a lakásbérleti vagy egyéb jogszabályok egyes karbantartási, pótlási 

vagy egyéb kötelezettséget a lakás / helyiség! bérlőjének, használójának 

terhére ellapitanak meg, ezek teljesitéséért a többi tulajdonostársak 

felé az öröklakás / helyiség/ mindenkori tulajdonosa felelős abban az 

esetben,  ha  az érinti, illetve érinti más öröklakás / helyiség! vagy 

közös tulajdonban lévő épületrész, berendezés állapptát. 

Ha  az érdekelt tulajdonostárs kötelezettségét nem teljesiti és az  a 

többi tulajdonostárs érdekét sérti,  a  szükséges intézkedéseket az  erde-

kelt tulajdonostárs terhére  es  költségére  a  társasházközösség többi tagja, 

ill.  megbizott megteheti. 

8./  Közös költségek biztositása  

A  közös költségek fedezetére a mindenkori tulajdonostársak 

a./ felujitási  as 

b./  fenntartási 

alapot kötelesek biztositani. 
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a./  A  felujitisi alap képzésére és mértékére a lo/1977. /VII.1./ PM.sz. 

rendelet szabályai az irányadók. 

A  felujitási alap pénzeszközeit a lakóház nagyobb javitására tartalék-

alapként kell kezelni  es  a tulajdonközösség eseti döntése alapján az 

alábbi munkák költségére lehet felhasználni: 

1./ A  lakóház rendeltetésszerü használatával összefüggő időszakonként 

műszakilag is szükséges minden olyan javitás, amely biztosítja: 

a lakóház elhasználódott állagának helyreállitását, az eredet 

használhatóságának ás üzembíztonságának eléréset az egyes épület-

szerkezetek és központi berendezések felujitásával, átalakitásá-

val, vagy kicserélésével. 

- az egyes épületszerkezetek hibáinak megelőzését vagy kedvezőbb 

élettartamának elérését. 

2./  Mindennemű korszerüsitésre, átalakításra, mely a lakóház rendeltetés-

szerü használhatóságának vagy gazdaságos üzembetartásának növelését 

eredményezi. 

3./  Az épitésügyi hatóságok által, a társasházközösség terhére elrendelt 

munkákra, valamint a közüzemi szolgáltatások feltételeinek megváltoz-

tatása miatt a szükségessé váló korszerüsitésre, átalakitásra, beszer-

zésre. 

4.1  Minden olyan, a lakóház állagának helyreállítását szolgáló munkákra, 

amelyet a társasház közgyűlése tételesen elfogadott. 

b./ A  fenntartási alap pénzeszközeit a közös képviselő használ-

hatja fel éves elszámolási kötelezettséggel, a fentieken 

kivül eső kisebb javitásokra / karbantartási munkákra, 

illetve egyéb kezelési  es  üzemeltetési költségekre. 
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A  fonntactjili atap mertekét a tulajdonostársak közgyülése 

állapitja meg.  A  közös képviselő által évente készitendö költség-

vetésbe a tulajdonostársak havonta kötelesek befizetést teljesi-

teni. 

A  hozzájárulást a tulajdonostársak minden hó 5-ig az OrP 

vagy más jogositott pénzügyi intézmények által a felujitási és 

fenntartási alapnak külön-külön vezetett csekkszámlájára köte-

lesek befizetni.  A  fenntartási alap számlája felett a közös kép-

viselő rendelkezik általános megbizatása alapján, a felujitási 

alap felett a közgyülés eseti megbizása alapján. 

9./ A  tersasházközösséa üaveinek intézése 

a./ Közös keaviselö 

A  tulajdonostársak a közösségből folyó ügyek intézésére a köz-

gyülésükön szavazattöbbséggel választanak közös képviselőt. Meg-

bizatása határozott időre szól, vagy visszavonásig, legfeljecb 

azonban  3  évre szólhat. 

A  közös képviselő dönt a közgyűlés hatáskörebe nem tartozó 

ügyekben, beszámolási kötelezettséggel tartozik a közgyűlésnek. 

Megbizatását a közgyűlés indokolt esetben bármikor - a 

határozott időtartamra történő megválasztása mellett is - 

visszavonhatja.  A  közös képviselő a tulajdonostársak nevében 

jogokat szerezhet és kötelezettségeket vállalhat. 

Képviseli a társasházközösséget; 

- az aIapitó okiratban vagy a közgyűlés határozatában előirt 

kötelezettségét nem teljesitő tulajdonostárs ellen inditott 

birósági eljárásban. 

JX 
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- vaiameiy tulajdonostárs által a közgyűlési határozat érvény-

telenségének megállapitása iránt inditott perében. 

A  közös képviseló gondoskodik : számadási kötelezettség terhe 

mellett az  0W-nél csekkszámlán kezelt és szükséges kiadások tel-

jesitéséról, a hozzájárulási összeg behajtásárdl. 

A  közös képviselő tisztsége ellátásáért tiszteletdijban részesül, 

amelyet a közgyűlés állapit meg. 

A  közös képviselő csak a közgyűlés előtt mondhat le, a közgyűlés-

nek azonban azonnal ujat kell választania.  A  közös képviselő el-

halálozása esetén választás céljából nyolc napon belül össze kell 

hivni a közgyűlést. 

U./ Közavülés  

A  tulajdonostársak minden év első hónapjában tartanak közgyülést. 

Összehivásárdl a közös képviselő gondoskodik a tárgysorozat elő-

zetes közlése mellett évente legalább egyszer, illetve a szükség-

letnek megfelelően.  A  közgyűlés összehivását --fontos okból - bar-

melyik tulajdonostárs kérheti, kérelmének megtagadása esetén a 

közgyűlést a tulajdonostársak egyharmada által irásban megbizott 

személy hivja össze. 

A  közavülés határoz:  

1./ A  közös tulajdonu épületrészek, berendezések és felszerelések 

felujitásárdl. 

2./  Az alapitó okiratban meghatározott esetekben a társasház karban-

tartásáról és egyéb vállalt kötelezettségekröl, illetve a fel-

ujitási alap  81  pont  al  bekezdése szerinti képzéséről, 
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3.1 kozos tulajdonban  and  épület, illetve telekrészek birtoklásáról, 

használatáról el hasznósitisáril, - a jogszabály és hatósági rendel-

kezések keretei között - valamint az esetleges közös bevételek fel-

használásáról. 

4,/ A  közös képviselő választásáról, jogköréről, visszahivásáról, le-

mondásának elfogadásáról és dijazásáról, 

5.1 A  közös képviselő által előterjesztett költségvetés és elszámolás 

elfogadásáról, a felmentvény megadásáról, 

6.1 A  közös képviselő ellen beadott panaszok felől, 

Esetleges helyreállitási, felujitási kölcsön felvitele felől. E 

határozatokat a közgyűlés  5o tulajdonillétóséget képviselő 

hányada hozhatja meg. 

S./ Az alapitd okirat módositásáról és kiegészitéséról, az ingatlan el-

idegenitése  vac,/  állagának lényeges megváltoztatása felől, a társas-

házközösség megszüntetése felől.  A  határozathozatalhoz valamennyi 

tulajdonostárs hozzájárulása szükséges. 

Szavazati jog a tulajdonostársakat a tulajdoni hányaduk szerint 

illeti meg, ez alapján kell megállapitani,a közgyűlés határozat-

képességét is.  A  tulajdonostárs jogosult szavazatát irásban meg-

bizottja utján gyakorolni. Az egy albetétben felvett öröklakás 

tulajdonosai szavazatukat együttesen -  ha  nem személyesen vesznek 

részt - közös megbizottjuk után gyakorolhatják. 

A  közgyűlés határozatait szavazattöbbséggel hozza, határozatképes-

ségéhez a tulajdonostársak tulajdoni hányada szerint számitott leg-

alább kétharmados jelenléte szükséges: 

Szavazategyenlőség esetén a közgyűlés által a tulajdonostársak 

közül esetenként választott elnök szaVazata dönt. 

n 
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Ha  a közgyűlés nem határozatképes, ujabb közgyűlést kell össze-

hivni  8  /nyolc/ napon belül eső időszakra, a tárgysorozat ujabb 

közlésével. 

A  megismételt közgyűlés a jelenlévő tulajdonostársak arányára 

tekintet nélkül határozatképes a tárgyszerinti napirendi pontok 

vonatkozásában. 

A  közgyűlés elnökségének joga a közös képviselőt illeti meg.  A 

közgyűlés ettől eltérően rendelkezhet. 

Szavazati jog a tulajdonostársakat a tulajdoni hányaduk arányában 

illeti meg. 

A  közgyülésról jegyzőkönyvet kell felvenni, amelyet aláirásával 

- az elnök 

- es  legalább  2  jelenlevő tulajdonostárs, illetve 

- ha  a határozathozatalhoz valamennyi tulajdonostárs hozzájárulása 

szükséges, 

valamennyi tulajdonostárs látja el. 

Ha  a közösség határozata jogszabályt, vagy az alapitd okirat 

rendelkezéseit sérti, illetőleg a kisebbség jogos érdekeinek 

lényeges sérelmével jár, a határozat érvénytelenségének meg-

állapitása iránt - a határozat meghozatalától számitatt  6o 

/ hatvan/ napon belül - bármelyik tulajdonostárs a Birásághoz 

fordulhat.  A  birdsági eljárás a határozat végrehajtását nem 

gátolja, a birdság azonban a végrehajtást indokolt esetben 

felfüggesztheti. " 

4\ 
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Ia. Záró rendelkezések  

Jelen alapitó okiratban  new  szabályozott kérdésében a 

társasházról szóló 1977.évi 11..tvr.és a PTK rendelkezései 

az irányadók. 

A  tulajdonostársak célja és törekvése az, hogy a társas-

ház üzemeltetése során megfelelő egyetértésben járjanak 

el  es  a felmerülő ellentéteket megoldják. 

Az alapitó okirat hatálya kiterjed a társasház mindenkori 

tulajdonosaira, illetve jogutódaira. 

-  A  tulajdonostársak a jelen okiratban rögzitett jogviszony-

ból származó perek eldöntésére kikötik a Pesti Központi 

Kerületi Biróság kizárólagos illetékességét. 

- Jelen alapitó okirat és az ezt esetleg megváltoztató későbbi 

okiratok rendelkezései a tulajdonostársak jogutódait is 

kötelezik. 

-  A  tulajdonostársak ezen kivül kötelezik magukat arra is, 

hogy a jelen okiratban foglaltakat nemcsak maguk tartják 

meg, hanem hozzátartozóikkal, alkalmazottaikkal  es  lakásaik 

bérlőivel / használóival /  es  minden más lakóval is megtart-

ják, amire nézve egymással szemben teljes szavatosságot 

vállalnak. 

• 

Ezen alapitó okirat tulajdonjog átruházást  new  tartalmaz, 

ezért illetékkiszabásnak helye nincs. 

9 28. 
Budapest,  19.:4if szeptember  hó ... nap 

A Magyar  Állam tulajdonosi képviseletében: 

F8v. VIII, ker. Inptlank.ezetts V41OEskrt 
Ellenjegyezte: Budapest VW.,  Baross  u. 65-67. 

b 7 
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UOSZAKI LEIXAS 

A 2470.  sz. tulajdoni lapon  35728/15 first.  alatt felvett, természetben 

Bp.  VIII.,  Prater  u.60.sz. alatt fekvő ingatlan alapitó okiratához. 

I. Az inatlan müszaki állapota:  

Az ingatlan lakótelepi toronyház fszt. +  18  szintes  191  lakésos + 

15  egyéb létesitményt tartalmazó, alápincézetlen épület 1979-ben 

épült, telujitva nem volt, szerkezetileg jó állapotu.  A  gépészeti és 

közmű hálózat állagmegóvása szükséges. 

II.Közös tulajdonba kerülő vagyonrészek:  

Közös tulajdonba kerülnek az .I -  LX  sorszám alatt felsorolt telek, épit-

ményrészek, berendezések, felszerelések a következők szerint: 

I.Telek  918 d 

II.Épületszerkezetek: alapok, főfalak, födémek, lakáselválasztó válasz-

falak, valamint a födémek hanggátló és hőszigetelő anyaga. 

Külső homlokzatok, valamint a közösségi helyiségek fal és padlóburkola-

tai, azok berendezési és felszerelési tárgyai. 

III.Tetőszerkezet: lapostet5 lágyfedéssel. 

IV. Kémények, Kéményszegélyek, szellőzők, villámvédelem, közösségi 

antennák. 

V. Az összes vizelleni szigetelés 

VT.  Az épületen lévő csapadékcsatornák, valamint  at  alapvezeték a telek 

határig. 

Szennyvizcsatorna alap és ejtővezetékek a külön tulajdoni illetóségü 

helyiségekbe történő leágazásoktól a telekhatárig. 

VII.Vizvezetékhálózat a vizmérétől a Külön tulajdoni illetéségü helyisé-

gekbe történő leágazásokig. 

VIII.Elektromos vezetékek a flielosztótól a külön tulajdoni illetőségu 

helyiségek fogyasztásmérő órájáig, valamint a közösségi helyiségek 

vezetékhálózata ás szerelvényei. 

IX. Gázvezetékek  at  utcai elzárótól a külön tulajdoni illetéségü helyi-
ségek fogyasztásmér6 órájáig. 

X. A  teljes fütési rendszer. 



II. Közös  TV  adás vételi hálózat vezetékei, berendezései 

XII.Közös kaputelefon hálózat. 

XIII.Bejárati Előtér /fszt./ 45,00 2 

XIV. Lépcsőház 40,50 d 

XV. Közlekedő 10,50 2 

XVI. Szeméttároló 11 15,70 d 

XVII.Közlekedő 10,50 2 

XVIII.Lépcsőház  17 x 8,5 144,50 d 

XIX. Szemétledobó  17, x 3,8 64,60 2 

XX. Felvonó 3,00 2 

XXI. Felvonó 3,00 d 

XXII. Müszerhely 18 x 0,5 9,00 d 

XXIII.Teherfelvonó 5,00 2 

XXIV Szivattyuház 7,20 d 

XXV. Lépcsőkijárat 6,00  e 
XXVI.Előtér 8,20 d 

XXVII.Kerékpártároló 13,20 d 

XXVIII.Kábelfej helyiség 18,00 d 

XXIX. Gondnoki iroda 4,75 d 
XXX. Gondnoki raktár 8,20 d 

XXXI.Raktár 8,30 d 

XXXII.Vizóra helyiség 13,20 d 

'XXIII. Folyosó 17 x 14,44 245,48  e 
Telefonszoba 13,20 

XXXI/. Hőközpont 117,40 

Kukatároló 3,60 

XXXVII.Szeméttároló 13,80 d 

XXXVIII.TRAFÓ 21,06 2 

XXXIX.Közlekedő 16 x 62 992,00 d 

XL. Folyosó 16 x 14,40 230,40 d 

xis. GÉrtsx hely 16 x 0,7 11,20  e 
XIII. GÉPÉSZ hely 16 x 0,7 11,20 d 

XLIII. GÉPÉSZ hely 16 x 2,72 43,52 2 



XIIV. GÉPÉSZ HELY 16 x 0,70 11,20 d 

XIV. GÉPÉSZ HELY 17 x 0,70 11,90 d 
XLVI. GÉPÉSZ HELY 17 x 0,70 11,90 d 
XIVII. GÉPÉSZ HELY 16 x 0,70 11,20 d 
XIVI/I.GEFESZ HELY 17 it 2,70 45,90  e 
XIIX. IÉTC3ÖHA2 

 

50,00 d 
L. Raktár 

 

2,20 d 
Közlekedő 

 

6,00 d 
III. Közlekedő 

 

6,00 d 
LIII.Tágulási tartály 

 

5,40 d 
LIV. Mérőhely 

 

2,25 d 
IV. TV  antenna 

 

8,80  e 
IVI. Lépcsőfeljáró 

 

1,50 d 
Gépterem 

 

41,50 d 
IVIII. Felvonó gépház 

 

3,00 d 
III. Felvonó gépház 

 

9,50  e 
IX. I.em.2/a. Szolgálati lakás 

  

/Szoba  18,00 d,  félszoba  12,00 d,  Konyha  7,76 d, 
F.szóba  3,40 d, WC 0,88 d,  Előszoba  5,18 d, 

Átjáró  4,40 d, /Loggia 7,50  dV 51,62 d 





Külön  tula:feces ner:iadzek felscre asa  
?rater u. 60. 

Sor-

 

szdm 
elet e Nem lakás Lakás célu hely. Loggia 

1. 

2. 
3. 

:att. 

 

128,34 d 

47,23 d 
3,60 2 

 

4. Ľ. 1. 30,18 2 4,30 d 5. T. 2. 30,18 2 4,30 2 6. 
is 

1. 
I. 

3. 
4. 

5.1,62 d 
30,18? 

7,50 2 

4,30 & 8. I. 5. 30,18 e 4,30 d 9. I. 6. 27,32 2 4,30 2 
10. I. 7. 51,62 2 7,50 2 
LI. 

T. a. 51,62 2 7,50 d 12. T. 9. 51,62 d 7,50 2 13. I. 10. 51,62 2 7,50 d 14. I. 11. 27,32 e 4,30 e 15. II. 12. 30,18 2 4,30 2 16. II. 13. 30,18 2 4,30 2 17. II. 14. 51,62 2 7,50 e 18. 
19. 

r-r. 
770 

15. 
16. 

51,62 d 
30,1B 2 

7,50 2 
4930 d 20. II, 17. 30,13 2 4,30 2 21. II. 16. 27,32 e 4,30 2 22. II. 19. 51,62 e 7.50 e 23. II. 20. 51,62 2 7,50 2 24. II. 21. 51,62 e 7,50 d 25. 

26. 
U. 22. 51,62 2 7,50 2 

 

II. 23. 27,32 d 4,30 e 27. 
28. 

III. 24. 30,18 d 4,30 e 

 

III. 25. 30,18 e 4,30 d 29. 
30. 

III. 26. 51,62 e 7,50 d 

 

III. 27. 51,62 e 7,50 d 
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Sor- 
szám 

Emelet Ajtó Nem lakás Lakás 
célu hely. 

Loggia 

31. III. 28. 30,18 m' 4,30 g 
32. III. 29. 30,18 e 4,30 d 
33. III. 30. 27,32 e 4,30 2 
34. III. 31. 51,62 2 7,50 2 
35. III. 32. 51,62 d 7,50 d 
36. III. 33. 31,62 2 7,50 e 
37. III. 34. 51,62 2 7,50 d 
38. III. 35. 27,32 2 4,30 / 
39. Tv. 36. 30,18 2 4,30 
40. Iv. 37. 30,18 2 4,30 e 
41. IV., 38. 51,62 e 7,50 e 
42. IV. 39. 51,62 d 7,50 2 
43. IV. 40. 30,18 d 4,30 2 
44. IV. 41. 30,18 e 4,30 d 
45. Iv. 42. 27,32 2 4,30 e 
46. /V. 43. 51,62 d 7,50 2 
47. Iv. 44. 51,62 e 7,50 2 
48. IV, 45. 51,62 2 7,50 2 
49. rt. 46. 51,62 2 7,50 e 
50. IV. 47. 27,32 e 4,30 e 
51. V. 48. 30,18 e 4,30 e 
52. V. . 49. 30,18 2 4,30 2 
53. V. 50. 51,62 d 7,50 e 
54. V. 51. 51,62 2 7,50 2 
55. V. 52. 30,18 2 4,30 2 
56. V. 53. 30,18 e 4,30 2 
57. V. 54. 27,32 d 4,30 d 
58. V. 55. 51,62 d 7,50 2 
59. V. 56. 51,62 d 7,50 2 60. V. 57. 51,62 e 7,50 2 
61. V. 58. 51,62 2 7,50 e 
62, V. 59. 27,32 2 4,30 2 63. VI. 6o. 30,18 e 4,30 d 

UN-

 



30,18 2 

51,62 2 
51,62 e 

30,18 d 

30,18 2 

27,32 d 

51,62 2 

51,62 2 

51,62 e 

51,62 d 

27,32 e 
30,18 2 

30,18 2 

51,62 d 

51,62 2 

30,18 e 

30,18 d 

27,32 d 

51,62 d 

51,6? d 

51,62 d 

51,62 2 

27,32 2 
30,18 2 

30,18 d 

51,62 e 

51,62 2 
30,18 e 
30,18 2 

27,32 d 

51,62 d 

51,62 d 

51,62 2 

51,62 e 

27,32 d 

4,30 e 
7,50 2 

7,50 2 

4,30 d 

4,30 2 

4,30 2 

7,50 2 

7,50 2 

7,50 e 

7,50 2 

4,30 2 

4,30 e 

4,30 d 

7,50 e 
7,50 2 

4,30 e 
4,30 d 

4,30 e 
7,50 2 

7,50 d 

7,50 d 

7,50 d 

4,30 2 

4,30 e 
4,30 e 
7,50 2 

7,50 e 
4,30 d 
4,30 d 

4,30 d 

7,50 d 

7,50 d 

7,50 2 

7,50 d 

4,30 d 

3 

So: - 
szám 

.Emelet Ajtó Nem lakás 
célu hely. 

Lakás LogGia, 

64. VI. 61. 
65. VI. 62. 
EG. VI. 63. 
67. VI. 64. 
6a. v:. 65. 
69. VI. 66. 
70. VI. 67. 
71. VI. 68. 
72. VT. 69. 
73. V:. 70. 
74. VI. 71. 
75. VII. 72. 
76. VI:. 73. 
77. VII. 74. 
78. VII. 75. 
79. VII. 76. 
30. VII. 77. 
81. VII. 78. 
82. VII. 79. 
83. VII. 80. 
84. VI:. 81. 
85. VI:. 82. 
8E. VII. 83. 
87. VIII. 84. 
88. VIII. 85. 
89. VIII. 86. 
90. VIII. 87. 
91. VIII. 88. 
92. VIII. 89. 
93. VIII. 90. 
94. VIII. 91. 
95. VIII. 92. 
96. VIII. 93. 
97. VIII. 94. 
98. VIII. 95. 



Apel. 

Sor- 
szám 

Emelet Ajtó Nem  lakes Lakás 
cdlu hely. 

Loggia 

99. IX. 96. 30,10 2 4,30 2 
100, II. 97. 30,18 2 4,30 2 
101. II. 98. 51,62 2 7,50 2 
102. IX. 99. 51,62 d 7,50 2 
103. II. 100. 30,18 2 4,30 2 
104. 
105. 

IX. 
II. 

101. 
102. 

30,18 e 
27,32 2 

4,30  e 

'3 
106. IX. 103. 51,62 2 22 1,500 
107. IX. 104. 51,62 2 7,50 d 
108. IX. 105. 51,62 2 7,50 d 
109. IX. 106. 51,62 4 7,50 2 
no. IX. 107. 27,32 2 4,30 e 
111. X. 108. 30,18 2 4,30 2 
112. X. 109. 30,18 d 4,30 2 
113. X. 110. 51,62 2 7,50 2 
1/4. X. 111. 51,62 2 7,50 2 
115. X. 112, 30,18 d 4,30 2 
116. X. 113. 30,18 d 4,30 d 
117. X. 114. 27,32 2 4,30 2 
118. L. 115. 51,62 2 7,50 2 
119. X. 116. 51,62 2 7,50 d 
120. X. 117. 51,62 2 7,50 d 
121. X. 118. 51,62 2 7,50 2 
122. X. 119. 27,32 e 4,30 e 
123. II. 120. 30,18 2 4,30 d 
124. XI. 121, 30,18 d 4,30 d 
125. XI. 122. 51,62 d 7,50 d 
126. XI. 123. 51,62 2 7,50 2 
127. XI. 124. 30,18 d 4,30 d 
128. XI. 125. 30,1e e 4,30 d 
129. XI, 126. 27,32 d 4,30 d 
130. XI. 127. 51,62 d 7,50 d 
131. XI. 128. 51,62 d 7,50 2 
132. XI. 129. 51,62 d 7,50 2 



Sor-

 

szám 
Emelet Ajtó New  lakás Lakás 

cél hely. 
Log-ta 

133. XI. 130. 51,62 2 7,50 m' 
134. II. 131. 27,32 e 4,30 d 
137. XII. 132. 30,18 d 4,30 d 
136. XII. 133. 30,18. 2 4,30 2 
137. XII. 134. 51,62 d 7,50 2 
136. XII. 135. 51,62 2 7,50 d 
139. XII. 136. 30,18 2 4,30 2 
/40. XII. 137. 30,18 2 4,30 2 
141. XII. 138. 27,32 2 4,30 2 
142. XII. 139. 51,62 2 7,50 e 
143. ITT. 140. 51,62 2 7,50 e 
144. XII. 141. 51,62 e 7,50 e 
145. XII. 142. 51,62.2 7,50 e 
146. XII. 143. 27,32 2 4,30 e 
147. XIII. 144. 30,13 2 4,30 e 
148. XIII. 145. 30,18 e 4,30 2 
149. XIII. 146. 51,62 e 7,50 d 
150. XIII. 147. 51,62 d 7,50 e 
151. XIII. 148. 30,16 e 4,30 e 
152. XIII. 149. 30,18 d 4,30 e 
153. xIII. 150. 27,32 e 4,30 e 
154. II/I. 151. 51,62 d 7,50 2 
155. XIII. 152. 51,62 2 7,50 2 
156. XIII. 153. 51,62 7,50 d 
157. xIII. 154. 51,62 7,50 e 
158. XIII. 155. 27,32 4,30 d 
159. XIV. 156. 30,18 e 4,30 e 
160. XIV. 157. 30,13 e 4,30 d 
161. XIV. 158. 51,62 e 7,50 d 
162, XIV. 159. 51,62 e 7,50 d 
/63. xiv. 160. 30,18 e 4,30 2 
164. XIV. 161. 30,18 d 4,30 2 
165. Xlv, 162. 27,32 d 4,30 d 
166. =v. 163. 51,62 d 7,50 e 

-9‘3 



Sor- 
szán 

167. 
166. 

169. 
170. 

171. 

172. 
7'71 
..5.2. 

174. 
l'' -17. 
176. 

177. 

178. 

179. 
180. 

181. 

162. 

183. 

184. 

185. 

186. 

167. 
—  188. 

169. 

190. 

191. 

192. 

193. 

194. 

Emelet Ajtd Nem lakás 
celu hely. 

Lakás Loggia 

 

XIV. 164. 

 

51,62 d 7,50 d 
Xri. 165. 

 

51,62 d 7,50 d 
XIV. 166. 

 

51,62 d 7,50 d 
XIV. 167. 

 

27,32 d 4,30 d 
XV. 168. 

 

30,18 2 4,30 e 
XV. 169. 

 

30,18 2 4,30.e 
XV. 

XV. 
170. 

171. 

 

51,62 d 

51,62 d 
7,50 '2, 

7,50 d 
XV. 172. 

 

30,18 d 4,30 d 
XV. 173. 

 

30,18 d 4,30 2 
XV. 174. 

 

27,32  e 4,30 2 
XV. 175. 

 

51,62 d 7,50 d 
XV. 176. 

 

51,62  i 7,50 2 
XV, 

XV. 
177. 
178. 

 

51,62 d 

51,62 d 
7,50 2 

7,50 d 
XV. 179. 

 

27,32 d 4,30 d 
XVI. 180. 

 

30,18 d 4,30 d 
XVI. 181. 

 

30,18 d 4,30 d 
XVI. 182. 

 

51,62 d 7,50 d 
XVI. 183. 

 

51;62 d 7,50 d 
XVI. 184. 

 

30,18 d 4,30 d 
XVI. 185. 

 

30,18 2 4,30 d 
XVI. 186. 

 

27,32 d 4,30 d 
XVI. 187. 

 

51,62 d 7,50 d 
XVI. 188. 

 

51,62 d 7,50 d 
XVI. 189. 

 

51,62 d 7,50 d 
XVI. 190. 

 

51,62 d 7,50 d 
XVI. 191. 

 

27,32 d 4,30 d 
195. földszint 52.00 d 
196. szántó 11,70 d 
197. il 11,70 d 
198, II 11,70  i 
199. ,OE 11,70  i 

200. 3,60 d 

P3t\ 
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Sor- Emelet Ajtó Nem lakás Lakás Loggia 
szám célu hely. 

201. Száritószint 6,15 e 
202. fl 6,50 d 
2o3. 7,80 d 

204. 7,80 d 

205. 6,50 2 
206. 6,15 d 

4-z 
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INCAT 

Alapitó okirat 

tAlulirott'tulajdonosok és a F6v. VIII.ker. IKV  /:Budapest 18o4. 
Baross-u.  €5-67.sz.z/ mint az ingatlan állami tulajdonu részé-
nek kezelője 7,-a budapesti VIII.ker. 2470/0.-tulajdoni.lapszám • 

35.728/18-A  NESZ alatt felvett társasház  A./  pontjában I-LX. 
tételek alatt felsorolt közösségben lévő épitményrészeit, fel--
szereléseit és berendezéseit,  B./  pontjában  35.728/18/A/1-t51 
2o6-in  jelölttársasházi különlapokon felvett öröklakásait és 
nem lakés céljára szolgáló helyiségeit az alábbiak szerint mó-
dositjuk. 

A./  Közös tulajdon.  

Az alapító okiratban felvett közös tulajdonu helyiségek közé 
a sorban következő sorszám alatt kérjük beszurni: 

LXI. iroda 1E.00  m2 
LXII. iroda 9.10 m2 
LXIII. -öltöző 8.66 m2 
LXIV. zuhany 3.17 m2 

LXV. - WC. 1.30 m2 
LXVI. előtér 7.00  m2 
LXVII. raktár 3.6o m2 
1XVIII. iroda 22.7o m2 
LXIX. iroda 11.7o m2 
LX;» iroda 11.7o m2 
LXXI. ircfla 21.7o m2 
LXXII. mozde 2.5c m2 
LXXIII. Z. 1.00 m2 
LaIV. elt5tr 1.zo  m2 
7::.XV. konyha 5.15 m2 

:Lxvx. ‘iroan 6.5c m2 
LUC.. ire3a 7.2o m2 
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szerelésekből és berendezési tárgyakból 

38/1o.000, azaz: Harmincnyolc-tizezredrész 

eszmei tulajdoni hányaddal." helyett, 

kérjük bejegyezni: 
5./ 2470/5.  sz. társasházi különlapon 35.728/18/A/5.hrsz. 

alatti, a tervrajzon  5.  számmal jelölt  hem. 2.  ajtó alatti, 

szoba, konyha, fürdőszoba +  WC,  előszoba, gardrob szekrény 

helyiségekből álló  30 m2  területü összkomfortos öröklakás, 

a hozzátartozó  4.30 m2  alapterületü loggiával, valamint a 

közösségben maradó telekből, épitményrészekből, felszerelé-

sekből és berendezési tárgyakból 38/1o.000, azaz:.  Harminc-

nyolc.rtizezredrész eszmei tulajdoni hányaddal. 

Kérjük törölni a  2  -  3, 196  -  2o6  sorszám alatt felvett kü-

lön tulajdoni illetóségeket, $ az  A./  pontban részletezett 

LXI - LXXX szám alatt a közös tulajdont helyiségek közé fel-

venni. 

Az alapító okiratban felvett külön tulajdoni illetőségek tu-

lajdoni hányada az alábbiak szerint változik: 

albetét 
száma: 

eredeti 
tul.hányad: 

uj 
tul.hányad: 

válto-

 

zás: 

1. 148/1o.00o 15o/lo.000 +  2 
2. 54/1o.000 --- -54 
3. 3/1o.000 

 

-  3 
4. 38/1 o.000 38/1o.oco h 

5. 38/1o.000 38/1o.coo 4 
6. 64/1o.000 66/1o.000 +  2 
7. 38/1o.000 38/1o.coo 4 
8. 38/1o.coo 38/1o.coo 4 
3  i•

 

35/1o.coc 38/lo.coo - 1 

10. 64/10•000  6S/10.000  4 2 

21. 64/1c.00c 66/1o.coo +  2 
12. S4/10.coc Ei/luecoo +  2 

13. 64/1o.000 f-S/lo. co Y 2 
14. 35/1o.coo 34/1c.coo -  1 

15. 38/1o.cco 36/1o.coo ig 

28\ 
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uj 
tu1.11ányad: tul.hatyad: 

wilto-
z4s: 

eredeti 

16. 38/1o.000 38/10.000 S 

17. t4/1o.000 66/1o.000 + 2 

18. 64/1o.000 66/ 1o.000 + 2 

19. 38/1o.000 38/1o.000 S 

2°. 38/10.000 38/1o.coo S 

21. 35/10.000 34/1o.000 - 1 

22. 64/1o.000 66/1o.000 + 2 

23. 64/1o.000 66/1o.000 + 2 

24. 64/1o.000 66/1o.000 + 2 

25. 64/10.000 66/1o.000 + 2 

26.  35/10.000 34/1o.000 1 

27.  38/1o.000 38/1o.000 S 

28. 38/1o.000 38/1o.000 S 

29. 64/1o.000 66/1o.000 + 2 

30. 64/1o.000 66/ 1o.000 + 2 

31. 38/1o.000 38/1o.00o S 

32. 38/1o.000 38/1o.000 e 

33. 35/1o.000 34/1o.000 - 1 

34. 64/10.000 66/1o.000 + 2 

35. 64/10.000 66/1o.000 + 2 

36. 64/1o.00o 66/1o.000 + 2 

37. 64/1o.000 66/1o.000 + 2 

38. 35/1o.000 34/1o.000 1 

39. 38/1o.000 38/1o.000 S 

40. 38/1o.000 39/1o.000 S 

41. 64/1o.000 66/1o.000 + 2 

42. 64/1o.000 65/1o.000 + 2 

43. 38/1o.000 38/1c.000 S 

44. 38/1o.000 38/1o.000 S 
,c -,./. 35/1o.000 34/1o.000 - 1 

46. 64/1o.000 66/1c.oao + 2 

47. 64/1o.00n 66/1o.wc -, 

48. 64/1c.00p 66/1o.coo + 9 

49. 64/1o.000 66/lo.oco + 2 

./• 
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• 
a/betét 
száma: 

eredeti 
tul.hänyad: 

uj 
tul.hányed: 

válto-

 

zás: 

50. 35/10.000 34/1o.000 - 1 

51. 36/1o.000 38/lop000 h 

52. 38/1o.000 36/1o.000 h 

53. 64/1o.00o 56 / 1o.000 + 2 

54. 64/1o.000 66/1o.000 + 2 

55. 38/1o.000 38/1o.000 h 

56. 38/1o.000 38/1o.000 A 

57. 35/1o.000 34/10.000 1 

58. 64/1o.000 56/1o.00e + 2 

59. 64/1o.00o 66/1o.000 + 2 

6o. 64/10.0oo 66/1o.000 + 2 

61. 64/1o.000 66/1o.000 + 2 

62. 35/1o.000 34/1o.000 - 1 

63. 38/1o.000 35/1o.000 d 

64. 38/1o.000 38/1o.000 S 

65. 64/1o.000 66/1o.000 + 2 

66. 54/1o.000 66/1o.000 + 2 

57. 36/1o.00n 38/1o.000 S 

68. 38/1o.000 38/1o.000 A 

69. 35/1o.000 34/1o.000 - 1 

70. 54/1o.000 66/1o.000 + 2 

71. 64/10.000 66/1o.000 + 2 

72. 64/1o.000 65/1o.000 + 2 

73. 54/1o.000 66/1o.000 + 2 

74. 35/1o.000 34/loc000 - 1 

75. 38/loi000 36/1o.000 S 

76. 38/1apoo 38/1o.000 S 

77. 64/1o.000 66/1o.000 + 2 

76. 64/1o.000 66/1o.000 + 2 

79. 38/10.003 38/1o.000 t 
80. 38/1o.000 38/1o.000 S 

81. 35/lacoo 34/10.coo - 1 

82. 64/lo0000 66/lop000 + 2 

83. ;4/1o.000 66/2o.000 i- 2 

84. 64/1o.000 66/lop000 + 9 

. .  

tit 
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.albetét 
száma: 

eredeti 
tul.hányad: 

uj 
tul.hányed: 

válto-
sás: 

65. 
86. 
87. 

88. 

64/10.000 
35/1o.000 
38/1o.000 

38/10.000 

66/1o.000 
34/1o.000  
38/1o.000 
38/10.000 

+2 
- 1 
e 
s 

89. 64/1o.000 66/1o.000 + 2 

90. 64/lase:it:to 66/10.000 + 2 

91. 38/1o.000 38/1o.000 S 
92. 38/1o.000 38/1o.000 S 

93. 35/1o.000 34/10.000 1 

94. 64/1o.000 66/1o.000 + 2 

95. 64/1o.000 66/1o.000 + 2 

96. 64/10.000 66/1o.000 + 2 

97. 64/10.0o0 66/1o.000 + 2 

98. 35/10.000 34/1o.000 1 

99. ._, 38/1o.000 38/1o.000 S 

loo. 38/10.000 36/1o.000 'S 

1431. 64/1o.000 66/1o.000 + 2 

3o2. 64/1o.000 66/1o.000 + 9 

103. 38/10.000 38/10.000 S 

1o4. 38/1o.000 38/1o.000 S 

lo5. 35/1o.000 34/10.000 - 1 

1o6. 64/1o.000 66/1o.000 + 2 

107.

 

64/1o.000 66/1o.000 + 2 
108. 64/10.000 66/1o.000 + 2 

1o9. 64/1o.000 66/1o.000 + 2 

lb. 35/1o.000 34/1o.000 - 1 
111. 38/1o.000 38/1o.000 S 

112. 38/1o.000 38/1o.000 0 

113. 64/1o.000  66/1o.000 + 2 

114. 64/10.000 66/1o.000 + 2 

115. 38/1o.000 38/1o.oco L 

116. 38/1o.000 38/1o.000 e 

117. 35/1o.000 321/1o.oco - 1 

118. 64/1o.000 66/1o.000 

 

• / • 

124 e 



- 7 - 

albetét eredeti 
tul.hgnyad: 

uj 
tul.hgnyad: 

Válto-

 

zás: 

119. 
I2o. 
121. 

122. 

123. 

124. 

64/1o.000 
64/1o.000 
64/10.000 

35/1o.000 

38/1o.000 

38/10.000 

66/1o.000 
66/1o.000 
86/1o.000 

34/1o.000 
38/1o.000 
38/1o.000 

+ 2 
+ 2 
+ 2 

- 1 

S 

S 

125. 64/10.000 66/1o.000 + 2 

126. 

127. 

64/1o.000 
38/1o.000 

66/1o.000 
38/1o.00o 

+ 2 
S 

128. 38/10.000 38/1o.000 e 

129. 35/1o.000 34/1o.000 - 1 

13o. 64/1o.000 66/1o.000 + 2 

131. 64/1o.00o 66/1o.000 + 2 

132. 64/1o.000 66/1o.000 + 2 

133. 
134. 

64/10.000 

35/10.000 

66/1o.000 

34/1o.000 
+ 2 

- 1 

135. 38/1o.000 38/1o.000 S 

136. 38/1o.000 38/1o.000 S 

137. 64/1o.000 66/1o.000 + 2 

138. 64/1o.000 66/1o.000 + 2 

139. 38/1o.000 38/1o.000 S 

14o. 38/1o.000 39/10.000 S 

141. 35/1o.000 
3646/11::::: 

- 1 

142. 64/1o.000 

 

+ 2 

143. 64/1o.000 66/1o.000 + 2 

144. 
145. 

64/1o.000 
64/10.000 

66/1o.000 
66/1o.000 

+ 2 
+ 2 

146. 
147. 

35/1o.000 
38/1o.000 

34/1o.coo 
38/1o.000 

1 

S 

149. 38/1o.000 38/10.000 S 

149. ‘.)4/1o.oco 66/1D.00t + 2 

mr o. ...) oc/lo.00l SYlc.000 + 2 

151. 35/1o.000 38/1o.000 S 

152. Je/lo.000 38/10.000 S 
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albetét 
szita: 

eredeti 
tulehünyad: 

uj 
tol.hányadt 

V álto-

 

zás: 

153. 

154. 

35/loy000 

64/1o.000 

34/10.000 

66/1o.000 

1 

+ 2 

155. 64/1o.000 66/1o.000 + 2 

156. 64/1o.000 66/1o.000 + 2 

157. 64/1o.000 66/1o.000 + 2 

158. 35/1o.000 34/1o.000 - 1 

159. 38/1o.000 38/1o.000 S 

16o. 38/1o.000 38/1o.000 S 

161.

 

64/10.000 66/1o.000 t 2 

162. 64/1o.000 66/1o.000 + 2 

163. 38/1o.000 38/10.000 S 

164. 38/1o.000 38/1o.000 S 

165. 

166. 

1 67. 

35/10.000 

G4/10.000 

64/1o.000 

34/10.000 

66/1o.000 

66/1o.000 

- 1 

+ 2  
+ 2 

168. 

169. 

64/1o.000 

64/10.000 

66/1o.000 
66/1o.000 

+ 2 

+ 2 

17o. 35/1o.000 34/1o.000 - 1 

171. 

172. 

38/1o.000 

38/1o.00c 

38/1o.000 

38/1o.000 

S 

S 

173. 64/1o.000 66/1o.000 + 2 

174. 

175. 

64/1o.000 

38/1o.000 

66/1o.000 
38/1o.000 

+ 2 

S 

176. 38/1o.000 38/1o.000 S 

177. 35/1o.000 34/1o.000 - 1 

178. 64/1o.000 66/1o.000 + 2 

179. 64/10.000 66/1o.000 + 2 

180. 64/1o.000 66/1o.000 + 2 

181. 64/1o.000 66/1o.000 + 2 

182. 35/1n.000 34/1o.000 - 1 

183. 3S/lo.000 38/1c.00c i5 

15A. 38/1c.coe 36/1o.oco 

 

1",5. 64/1o.occ 66/lo.00c + n c 

1B6. 4/1c.7.000 66/lo.oco i 2 

 

. I 
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a/betét eredeti uj válto-

 

száma: tul.hányad: tul.hányad: zás: 

187. 38/1o.oco 38/10.000 S 

188. 38/1o.000 38/1o.000 S 

189. 35/1o.000 34/1o.000 - 1 

19o. 64/1o.000 66/1o.000 + 2 

191. 64/1o.000 66/1o.000 + 2 

192. 64/1o.000 66/1o.000 + 2 

193. 64/1o.000 66/1o.oco + 2 

194. 35/1o.000 34/1o.000 - 1 

195. 6o/lo.000 6o/lo.oco $ 
196. 13/1o.000 

 

-13 

197. 13/1o.000 ___ -13 

198. 13/1o.coo --._ -13 

199. 13/10.000 

 

-13 

Zoo. 3/10.000 

 

- 3 

2o1. 7/1o.coo --- - 7 
2o2. 2/1o.000 

 

- 8 
203. 9/1o.000 

 

- 3 

2o4. 9/1o.oco 

 

- 9 

2o5. 8/1o.000 

 

- 8 

2o6. 7/1o.000 

 

- 7 

lo.000/lo.000 lo.oco/los000 95 

A  loggia változatlanul  So  %-os alapterülettel szerepel a 

tulajdoni hányadban. 

7,1-IdaPe2t, 1931. október  28. 

Ellenjegyezte: 

Magyar  Állam 
képviseletében 

1 ,2 ,3 ,4 ,7 ,12 ,15 ,16 48  , 
31 ,  35 ,  39 ,  44-46 , 50-51 53  , 
56 ,57 ,59 ,61-64 , 70 ,72 ,74 , 
75 ,77 ,79 ,80 ,88 ,90 , 
94-96 ,98-101 ‚106 407 1118 

126-128 J.30 ,134 0.37-139 442., 
146 ,  147 0.49 ‚150,152 ,155 456  , 
158 ,  162 ,163 469 0.72 ,175 077 
179 ,  180 482-185 ,192 ezámu 
külön tulajdoni lapok kezelője 

S 
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Értékesites (Balaton Boglárka) 

Feladó: dr. GöltSÖS Mónika <gOrtS0Smelgthu> 

Küldve: kedd  2020.  szeptember  8 8:18 

Cimzett: Lakás  es  Helyiség Értékesítés 

Tárgy: FW: FW:  Solon  kívüli intézkedés kérése, Árverési hirdetmény 

Mellékletek: Árverési lista 2020.09..pdf; Hirdetmények  2020.09.  luipdf  

From: Kovacs Otto  <kovacso@jgk.hu> 
Sent: Tuesday, September 8, 2020 7:52 AM 
To:  Nováczki Eleonóra <novarzkie@jek.hu>.; gorcsosrn@jgk.hu 
Subject: Fwd:  FW: Soron kívüli intézkedés kérése , Árverési hirdetmény 

Kérem rögzíteni is választ előkészíteni 
Soron kívülll 

Továbbított üzenet  
Feladó: Pikó  Andras  cpikokejorsetváros.hu> 
Datum: 2020.  szept.  8. 7:37 
Tárgy: FW: Soron kívüli intézkedés kérése, Ärverési hirdetmény 

Címzett: kovacsoraipk.hri.Radai  Daniel  eadaidgaiozselvaros.hu>,Veres  Gabor  creresidaiozselvaros.lig> 

Másolatot kap: Bartók Júlia eartokje5)02setvaroN.hu> 

Kedves Mind, 

kérlek véleményezzétek az alábblakat. Szerintem nem kellene elárvereztetnünk az épület gépészeti elemeit 

magában foglaló helyiségeket. 

Köszönöm:  pa 

From: Prater  Ingatlancentrum  (mailtozurateribiuncmalthu) 
Sent: Tuesday, September 8, 2020 6:57 AM 
To:  Polgármester;  Prico Andras 
Cc: novaczkieeigk.hu 
Subject:  Soron kívüli intézkedés kérése  •  Árverési hirdetmény 
Importance: High 

Tisztelt Polgármester úr! 

Alulírott, mint a  1083 8p. Prater u. 60.  szárnu Tersashaz közös képviseloje az alábbiakkal kapcsolatban szeretném 

segítségét kérni: 

Tavalyi évben, még az előző városvezetés idöszakában  anal  a kéréssel fordultunk az önkormányzathoz, hogy a 

Práter ti.  60.  számú Társasház XVII. szintjén (nem lakószint) levő,  es  önkormányzati tulajdonban  alto  tároló 

helyiségeket az Önkormányzat  99  évre adja a Társasház használatába,  es  ellentételezésül az Önkormányzat nem 

fizetett volna közös költséget a helyiségek után. Szemilyesen is vettünk részt ezügyben a JGK Zrt.  Or  utcai 

székhelyén. 
2019.  tavaszán, nyarán ígéretet kaptunk arra, hogy a szakemberek a döntest elökészitik,  es  bizottság fog majd 

tárgyalni róla. 

keresünket elsődlegesen az indokolta, hogy ezekben a helyiségekben olyan épüktberendezések találhatoak 

(strangelzárók,  lest  elenitök, a hitesrendszer cirkulációs vezetéke és elzárói). Erről a szintröl  Whet  a liftgéphazat 

megközeliteni, amelybe idegen személyek jogszabály szerint nem tartózkodnak, ugyanakkor az épület kialakítása 

miatt teljesen nem lehet ettől elkülöníteni, a szellőzését ugyanakkor biztosítani kell.  In  található a 

szellözöberendezések elektromos rendszere, kapcsolói,  es  az idökapcsolók. 

C) _ 



Az épület XVII. szintjén lévő helyiségek eredendően száritóhelyiségek voltak. is  at  IKV idejében a tulajdonosok 

beosztás szerint itt szorfthatták a ruháikat. Az tinälló albetétbe sorol' helyiségek a társasház  Mr&  tulajdonú 

folyosójáról nyitnak a társasház tulajdonában maradt helyiségekkel együtt.  A  Túzoltósággal egyeztetve korábban a 

társashäz lezárta a XVII, szintre felvezető utat, tekintettel arra,  bogy  drogosok  es  hajléktalanok kedvenc búvóhelye 

volt. 

Sajnos  at  rejtély, hogy  at  alapító okiratban  mien  kaptak iroda megjelölést ezek  at  átlag  6-7  nm-es  helyiségek, 

tekintettel arra, hogy iroda itt sohasem működött (ismereteink szerint),  at  önálló albetétbe sorolt helyiségekben 

nincs vízvételi lehetőség, nincsenek csatornázva, a vitágitäsukat pedig a társasház folyosói világitásáról kapják. 
A  helyiségek után  at  Önkormányzat vizörás közös költséget fizet a vizvételi lehetőség hiányában, amely jelenleg  180 

Ft/ho, igy havonta az Önkormányzatnak  15840;  H  kiadást jelent. 

Sajnálatos módon azóta  at  tigyben értesítést nem kaptunk, majd  2020.  augusztusában azzal keresték meg a 

vagyongazdálkodás kollégái a tärsasházat, hogy a helyiségeket felmérik,mert azok értékesítésre kerülnek. Ekkor 

jeleztük, hogy értetlenül állunk a helyzet előtt, mert abban a hiszemben voltunk  at  előzmények után, hogy elindult 

az a folyamat, hogy  ha  a helyiségek tulajdonba adósa nem is megoldható,  de  a társasház továbbra is használhassa 

ezeket a helyiségeket az épületmöködéshez és fenntartáshoz szükséges mértékben. 
A  vagyongazdálkodás képviselője telefonon arról tájékoztatta a közös képviseletet, hogy az előző irodavezető nem 

adta  at  utódjának ezeket  at  iratokat,  es  ugyan emlékeznek a megbeszélésre,  at  értékesítés folyamata elindult,  de 

vélhetően nem lesz eredményes a licitálásos pályázat, igy ennek lezárultával  at  egyeztetéseket Újra folytathatjuk. 

Csakhogy az elmúlt napokban többen érdeklődtek a helyiségek iránt, és van aki lakásokat, míg van aki irodát 

szeretne kialakítani azzal, hogy a társasház biztositsa a vizvétel a csatornázás is  at  áramellátás tehetőségét. 

Az áramellátással kapcsolatban tervezőtől megtudtuk, hogy  at  épület jelenlegi hálózata egy újabb bövitést mar nem 
bit'  el, igy a társasház több milliós kiadással is terhelődne egy esetleges hálózatbővités kapcsán. 

A  kiírás szerint  2020.  szeptember  14.  a jelentkezési határidő, és  at  árverés időpontja  2020.  szeptember  23. 

Tisztelt Polgármester Úr! 

Az épületünkben  192  lakás található, is a lakóközösségnek nem érdeke, hogy a lakószintek felett irodák nyítjanak, és 

a társasház idegenek számára átjáróvá válna.  A  társasház működéséhez pedig szükséges,  bogy  az érintett 

helyiségekben lévő épületberendezesek a társasház, és a szolgáltató számára elérhetőek és megkozelithetőek 

legyenek. 

Tisztában vagyunk azzal, hogy a helyiségek  at  Önkormányzat vagyonának elemei, és azzal Önöknek jó gazda módjára 

ken gazdálkodniuk,  de  ezek a helyiségek elsődlegesen  at  épületben kialakított lakások épületgépészetének kiszolgáló 

helyiségei. Ezeket nem lakäsnak, vagy irodának tervezték. 

Mindezekre tekintettel tisztelettel kérjük T. Polgármester Urat, hogy  at  ingatlanok értékesitésére  Wirt  pályázatot 

sziveskedien visszavonni,  es  meavizsgálni annak a lehetőségét, hogy a fenti helyiségek továbbra is az épületben lévő 
192  lakás tulajdonosi közösségének közösségi érdekeit szolgálják. 

Amennyiben szükséges úgy a tulajdonosok támogató aláirásait is összegyűjtjük annak érdekében, hogy ezek a 

helyiségek a társasház kizárólagos használatába kerüljenek. 

Segítségét és közremüködését ezúton is köszönjük. 

Tisztelettel:  Abel  Csaba 

.11111.11111.1 

Práter Ingatlancentrum Bt. 

közös képviselő 

Melee, intsg gy Mt' Coe *Kw evennessa le Mt a  levelei  tea fellellervi szueseges' 
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AuszAK: LzIaÄs 

A 2470. 3Z.  tulacdsmi lapon  35728/18  Erez. alatt felvett, természetban 

Bp. :rite:  u.60.sz. alatt neklő ingatlan alapit6 oktratához. 

I. Az tnzatlan müszaki  

Az ingatlat lasótelept toronyház fszt.  18  szintes  191  lakásos 
15  egyéb látesttményt tartalmaze, alápincézetlen épület 1979-ben 

Chat.  felujitva nem volt, ezerkezetileg jö illapotu.  A  gépészett is 

közmil hálózat illagmegóváss sekséges. 

II. Közös tulajdonba kertilá vaayonrészek:  

Közös tulajdonba kerülnek az I -  LX  sorszám alatt felscrolt telek, épit-

ményrészek, berendezések, felszerelések a következők szerint: 

I. Telek  918 d 
U.  Épületszerkezetek: alapok, fűfalak, födémek, lakáselválasztó válasz-

flask,  valamint a födémek hangsátló is hőszigetelő anyaga. 

Külső komlokzatok, valamint a közösségi helyiségek fal és padlóburkola-

tat, azok berendezési és felszerelési tárgyai. 

III. etőszerkezet: lapostet6 lágyfedéssel. 

17.  Kémények, Kéményszegélyek, szellőzők, villámvédelem, közössigi 

antennák. 

V. Az összes vizelleni sztgetelés 

VI. Az épületen lévő csapadékcsatornák, valamint az alapvezeték a telek 

határig. 

Szenwvizcsktorza alap és ejtávezetékek a kölön tulajdoni illetőségü 

helyiségekbe történő leágazásoktól a telekhatárig. 

VII.Vizvezetékhálózat a vizmérétől a Külön tulajdoni /net:3344 helyisi-

gekbe történő ledgazisokig. 

VIII.Elektromos vezetékek a flielosztától a külön tulajdont illetóságü 

helyiségek fogyasztásmérő drájáig, valamint a közösségi hely/ségek 

vezetékhileSzata és szerelvényei. 

U.  Gázvezetékek az utcai elzirótál a külön tulajdoni illetóségil helyi-
ségek fogyasztásméró órájáig. 

E. A  teljes fütési rendszer. 

lemmoimme c -OEL4her::2feeferir:341=2SZLTSie:33).3:!e? 
fi 



XI. Közös  TV  adás vételi hálózat vezetékei, berendezései 

XII.Közös kaputelefon hálózat. 

XIII.Bejárati Elétér /fszt./ 45,00 2 

XIV. Lépcsőház 40,50 2 

XV. Közlekedő 10,50 2 

XVI. Szeméttároló 15,70 d 

XVII.Közlekedó 10,50 2 

XVIII.Lépcsőház  17 x 8,5 144,50 2 

XIX. Szemétledobó  17, x 3,8 64,60 2 

U. Felvonó 3,00 2 

XXI Felvonó 3,00 d 

XIII. Müszerhely 18 x 0,5 9,00 d 

XXIII. Teherfelvonó 5,00 2 

XXIV Szivattyuház 7,20 2 

XXV. Lépcsóki járat 6,00 2 

XXVI.Előtér 8,20 d 

XXVII.KerékPártároló 13,20 d 

XXVIII.Kábelfej helyiség 18,00  e 
flflI  Gondnoki iroda 4,75 d 

XXX. Gondnoki raktár 8,20 d 

MT.  Raktár .  8,80  s' 

XXXII. Vizóra helyiség 13,20 d 

TITTTI. Folyosó 17 x 14,44 245,48 d 

XXXTV. Telefonszoba 13,20 d 

=v.  Hőközpont 117,40  e 
XXXVI. Kukatároló 3,60 d 

XVII. Szeméttároló 8,80 d 

XXXVIII. TRAFÓ 21,06 d 

XXXXX. Közlekedő 16 x 62 992,00 d 

XL. Folyosó 16 x 14,40 230,40 2 

XII. GÉPÉSZ hely 16 x 0,7 11,20  e 
XIII. GÉPÉSZ hely 16 x 0,7 11,20 d 

GÉPÉSZ hely 16 x 2,72 43,52 
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IIIV. GÉPÉSZ HELY 16 x 0,70 11,20 d 

ny. GESZ HELY 17 x 0,70 11,90 d 

nn. Gt,fsz HELY 17 x 0,70 11,90 d 

XIVII. GESZ HELY 16 x 0,70 11,20  a' 

XIVIII.0EPESZ HELY 17 x 2,70 45,90 d 

LOECSÖHÁZ 

 

50,00 d 

L. Raktár 

 

2,20 d 

LI. Közlekedő 

 

6,00 d 
Közlekedő 

 

6,00  mOE 
LIII.Tágulási tartály 

 

5,40 d 
LIV. Mérőhely 

 

2,25 d 
IV. TV  antenna 

 

8,80 d 

LVI. Lépcsófeljärd 

 

1,50 d 
LVII.Gépterem 

 

41,50 me 

LVIII.Felvonó gépház 3,00 d 
LIX. Felvonó gépház 5,50 
IX. I.em.2/a. Szolgálati lakás 

/Szoba  18,00 d,  félszoba  12,00 d,  Konyha  7,76 

P.szába  3,40 d, WC 0,88 d,  Előszoba  5,18 d, 
Átjárd  4,40 d, /Loggia 7.50  di 51,62  e 

d, 

»L 



Sor- 
szám 

Emelet Ajtó Nem lakás 
cálu hely. 

Lakás LoRgia 

99. 
100. 
101. 
102. 
103. 

II. 
U. 
II. 
IX. 
II. 

96. 

97. 
98. 

99. 
100. 

30,13 2 

30,13 2 
51,52 2 
51,62 2 
30,15 e 

4,30 2 
4,30 2 

7,50 2 
7,50 d 

4,30 2 

104. U. 101. 30,18 2 4,30 d 

105. II. 102. 27,32 2 4,30 2 

106. U. 103. 56 

22 5'1,6 

7,50 d 

107. U. 104. 

 

7,50 2 

108. 
109. 

U. 
U. 

105. 
106. 551:66 22 7LI 

7,50 2 

7,50 2 

110. II. 107. 27,32 2 4,30 2 

111. X. 108. 30,18 2 4,30 

112. X. 109. 30,18 d 4,30 2 

113. X. 110. 51,62 2 7,50 2 

114. X. 111. 51,62 7,50 2 

115. X. 112. 30,18 d 4 

116. 
117. 

X. 
X. 

113. 
114. 

30,18 d 
27,32 2 2d2 

4 

4:33 

118. X. 115. 51,62 d 7,50 d 

119. X. 116. 51,62 2 7,50 2 

120. X. 117. 51,62 d 7,50 d 

121. 
122. 

X. 
X. 

118. 
119. 271: 2 2 

7,50 2 
4 

123. XI. 120. 30,18 2 

44E 124. XI. 121. 30,18 d 

 

125. XI. 122. 51,62 d 7,50 d 

126. XI. 123. 51,62 e 7,50 d 

127. XI. 124. 30,18 d 4,30 2 

128. XI. 125. 
327:: 

4,30 d 

129. XI. 126. 

 

4,30 d 

130. XI. 127. 51,62 2 7,50 d 

131. XI. 128. 51,62 d 7,50 d 

132. n. 129. 51,62 2 7,50 e 



s:á 
2melet Ajtó Nem lakás Lakás 

cdiu he17. 
a 

133. 133. 
134. 

135. 

 

130. 

131. 

132. 

,62 

27,32 
7,50 2 

4,30 d 

136. 

137. 
XII. 133. 

134. 

30,18 d 
30,15 d 

4,30 2 
4,30 2 

138. 

 

135. 
51,52 2 7,50 2 

139. nr, 136. 
51,62 d 7,50 2 

140. 

 

137. 
20,1 2 2 4,3C d 

141. fl:. 138. 
30,18 2 4,30 2 

142. XII. 139. 
27,32 2 4,30 2 

143. XII. 140. 
51,62 e 7,50 d 

144. ZIi-

 

141. 
51,62 e 7,50 2 

145. nr. 142. 
51,62 2 7,50 2 

146. 

147. nrr. 
143. 

144. 

51,62.2 

27,32 e 
7,50 d 

4,30 e 

148. 

 

145. 
30,18 2 4,30 2 

149. nrr. 146. 
30,15 2 4,30 2 

150. 

 

147. 
51,62 2 7,50 2 

151. XIII. 148. 
51,62 d 7,50 d 

152. XIII. 149. 
30,18 2 4,30 2 

153. 

154. 
XIII. 

. 

150. 

151. 

30,18 e 

27,32 e 
4,30 d 

4,30 e 
1ZZ XIII. 152. 

51,62 2 7,50 2 

158. 

 

153. 
51,62 2 7,50 2 

157. XIII. 154. 
51,62 2 7,50 2 

158. 

 

155. 
51,62 2 7,50 e 

159. XIV. 156. 
27,32 2 4,30 e 

160. XIV. 157. 
30,18 d 4,30 e 

161. X2V. 158. 
30,1e e 4,30 e 

162. XIV. 159. 
51,62 2 7,50 d 

163. XIV. 160. 
51,62 2 7,50 2 

164. 
165, 

XIV. /61. 

162. 

30,18 2 

30,15 2 
4,30 e 
4,30 e 

166. XIV. 163. 
27,32 d 4,30 d 

   

51,62 d 7,50 d 



Sor- 
szám 

Emelet Ajtó Nem lakás 
cels he ».'.. 

La.cds Logia 

167. XIV, 164. 

 

51,62 2 7,50 d 
168. XI7. 165. 

 

51,62 2 7,50 2 
169. XIV. 166. 

 

51,62 2 7,50 2 
170. XIV. 167. 

 

27,32 2 4,30 d 
171. XV. 168. 

 

30,18 2 4,30 d 
172. XV. 169. 

 

30,18 d 4,30.2 
173. X71. 170. 

 

51,62 d 7,50 2 
174. 

a 

 

171. 

 

51,62 d 7,50 2 
)175. XV, 172. 

 

30,18 d 4,30 d 
176. XV. 173. 

 

30,18 d 4,30 2 
177. XV. 174. 

 

27,32 2 4,30 2 
178. XV. 175. 

 

51,62 2 7,50 2 
179. XV. 176. 

 

51,62 2 7,50 d 
180. XV. 177. 

 

51,62 d 7,50 2 
182. 17. 178. 

 

51,62 d 7,50 2 182. XV. 179. 

 

27,32 2 4,30 2 
183. XVI. 180. 

 

30,18 d 4,30 d 
184. XVI. 181. 

 

30,18 d 4,30 d 
185. XVI. 182. 

 

51,62 d 7,50 e 
186. XVI. 183. 

 

51,62 d 7,50 2 
187. XVI. 184. 

 

30,18 d 4,30 2 
-  188. XVI. 185. 

 

30,18 d 4,3e 2 
189. XVI. 186. 

 

27,32 d 4,50 2 
190. 
191. 

XVI. 187. 
188. 

 

51,62 d 

51,62 d 
7,50 2 

7,50 2 192. XVI. 189. 

 

51,62 d 7,50 2 
193. XVI. 190. 

 

51,62 2 7,50 2 
194. XVI. 191. 

 

27,32 2 4,30 2 195. földszint 

 

52,00 d 

  

196. száritó 

 

11,70 2 

  

197. 

  

11,70 d 

  

198. 

  

11,70 d 

  

199. 11 

 

11,70 2 

  

200. 

  

3,602 

  



Sor- Emelet Ajtó Nem lakás Lakás Loggia 
szám célu hely. 

201. Száritószint 

202. 

2o3. 

204. 

205. 

206. 

6,15 e 

6,50 2 

7,80 d 

7,80 2 

6,50 d 

6,15 d 

  



KUlös tulajóchu  helyiségek sa 

  

Bp. 71:I., Prater u. 60. 

 

szám 
amelet Ajtó Nem lakás 

cálu hely. 
La.kas 

  

razt. 

 

128,34 2 

  

2. e 

 

47,23 2 

  

3. 

  

3,60 a' 

   

I. 1. 

 

30,18 2 4,30 2 

5. I. 2. 

 

30,18 d 4,30 2 
6. I. 3. 

 

51,62 2 7,50 2 
OE• I. 4. 

 

30,18 2 4,30 2 
6. 1. 5. 

 

30,18 2 4,30 2 
9. I. 6. 

 

27,32 2 4,30 d 
IC. I. 7. 

 

51,62 2 7,50 2 
11. T . a. 

 

51,62 -.4) 7,50 2 
12. I. 9. 

 

51,62 d 7,50 2 
in ...,. I. 10. 

 

51,62 2 7,50 2 

. I. 11. 

 

27,32 2 4,30 2 
15. II. 12. 

 

30,18 2 4,30 2 
16. II. 13. 

 

30,18 2 4,30 d 
17. II. 14. 

 

51,62 d 7,50 2 
18. T- . 15. 

 

51,62 d 7,50 2 
19. II. 16. 

 

30,18 2 4,30 2 
20. 

 

17. 

 

30,18 2 4,30 2 
21. I:. 18. 

 

27,32 2 4,30 2 

22. I:. 19. 

 

51,62 ..-.2 7,50 2 
23. II. 20. 

 

51,62 2 7,50 2 
24. II. 21. 

 

51,62 e 7,50 2 
25. U. 22. 

 

51,62 .2 7,50 2 
26. U. 23. 

 

27,32 e 4,30 2 
27. III. 24. 

 

30,18 e 4,30 2 
28. III. 25. 

 

30,18 2 4,30 2 

29. III. 26. 

 

51,62 2 7,50 e 
30. III. 27. 

 

51,62 d 7,50 2 

9\ 
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Nem hiteles tulajdoni lap Nem hiteles tulajdoni lap 

3 

e Bucktpest Fivirogg Kormányttokgra X3. Er:gulch Ifivata. 

Budapest, X1 , Budsloki rt 5 9. 1519 Budapest,  Pf  415 

Nem  Webs tulajdbal  kp  • Ten milder 

3 
leggendelts gaga: 9000004/38941/2020 

2020 01 . 24 

BUDAPEST V/ II . KKK. 

Belt era« 367211/ 18/Ki1 96 belyrajzi azgra 

Oldah 

N
em

 hi
te

le
s 

tu
b
] do

ni la
p 

 

1093 BUDAPEST  VITI.KEA. Priter utca  60. 17.  adealet. 'felülvizsgálat alatt' 
Mtn  

 

    

1.  Az egyéb Onálle stigatlan adatait 
negnevezda terület  ambit mina 

miggs/941 
dB WWI  hányad tulajdoni ETit

s

 

 

   

Ára" 12 11 0 13/10000 állani 
Se jeer"  határozat ;  999993/1999/1999.02.1 9 tad,"  határozatig  19 997/91.11.1 ü 

Árad' 12 0 0 11/10000 gigot ti 
zug jegyz45 határozat't  105002/1/1 991/1997.11 .10 

llAz  kinallt ingatlanhoz tartoznak  at  ala  nitro  okiratban neghatirAe elyratigek. 

atirozat, 195902/1/1997/97.11.10 
jolting adimolt el 39799/1939/1 939.09.06 
jambe: ttittal idgi tits 7 411/1991/1991 .02.25 
jegein'  ertctsti Eelvitel 11 2501/1990/1990 .10 .12 
jogállás' tulajdona. 
nivi NAM ALLAN 

- - - 

tes hAnyads 0/1 teal'  határozat:  105902/1/19 .10 
bejogyaghatirozat. girlumatea id6: 112501/1 .10.12 

tea' hatirozat: 185002/1/1997/91.11.10 
jogcint  »davit el 39 799/1939/1 939 
jogs Ent eelthat »hi tie 7411/1991/ 25 
jogcin' eredeti  Es Iva el 112501/l 
jogállta  t  kezel' 
népi .VIII .Keti .  /KV. 
elm 1092 WWI« VIII.99.9.  Bal 

1.  tulajdoni  hMygigis 1/1 
bajegyttt  határozat' átkozta  d6: 195902/1/1997/91 .11 .10 
jogelget 1991. ‚vi 1112Cal 
rtgällis t tulajdonaa 
mien VZII.NP.A. öttit*eh

ot

 
elm 10112 smm K ar ran ate. 61-67. 

Nem hiteles tulajdoni lap Nem hiteles tulajdoni lap 

2.  be jagyz6 határozat  11 2501/19 90/1990 .10.12 
Tirsadta 

ILBES 
e s.tulaydosti hányad'  1/1 tel." határozat'  1 95902/1/19 97/9 

atjegyz6 hat/front.  ix hegira id&  g  11 2101/1990/1990 .10 .12 

IOLA/DONS LAP MICK 

BLIIKSE 
nut 17191311.Mit eardfläßt 

.11 65-67. 

10.12 



iroda 
Sejagyzó határozat: 

i roda 
Bejegyt6 határozat: 

egénz/E41 

12 0 0 
999991/1999/1999.02.19 

12 0 
195902/1/1997/1997.11 .10 

2.  bejenz6 határozat'  112501/1990/1990.10.12 
rimaaahlit, 
Az dealt°  xngatlanhoz tartoznak az  als  patio  ok xratban meghatár •1  yiségek 

n.atsz 
*'tulajdoni hányad:  1/1 torlb határozat'  195802/1/1997/9 

be jeqyz6 határozat '  4r  kezfli idő:  112501/1990/1990.10.12 
tárosat.  185902/1/1997/9711.10 

rehänyad:  0/1 törlő hat/Ito:at:  185802/1/19 
bergyzó határozat, irkezési idő:  112501/1 

jogcin, adduce/hid 39789/1919/1939 
jogcin: telekalakitis 7411/1981/1 
'egoist;  eradeti felvitel 112501/1 

ktzaló 
née;  FeV.VIII.M441. INV. 
cin:  1082 BUDAPEST  WII.KER.  Sat 

jogclre: artiev4t el 19799/1939/1939.09.06 
jorjcirai telekalakitás 7411/1981/1981. 02 .25 
mein:  eredeti felvétel 112501/1990/1990 .10 .12 

tulajdonize 
wive MAGYAR ALLAN 

4114114*. 10 
.10.12 

tot16 hat irozat : 195902/1/1997/97.11.10 

25 
.10.12 

• 65-67. 

1  tulajdoni hányad:  1/1 
bejegyz6 határozat, érkezloi 'dije  80829/1/2010/87.11.10 
jogcin'  1991.  áva XXXII'. 
jogállás' tulajdonos 
net:  van  Ace».  0111(0.2ehi

sa
 

cin:  1082 BUDAPEST  Vii

r

 atolls  utca  65-67. 

Auk 
71.ILAJDOM LAP 911163 

WEISZ 
NP.11 TAATAMIAZ seaccrztsr 

1.  Az egyéb Önálló ingatlan adatai: 
negnevetée terület szobák  stria 

10111 BUDAPEST  VIII.KER.  Print  utca  60. 17.  eneelat. wEelülvizsgilat alatt' 
1.1218SZ 

AlirSr eizrati hányad tulajdoni  f 

 

.ry•»«•••••dmeem. 

13/10000 illai 
törl6  hat Ararat  g  1.8 991/91.11.10 
13/10000 önk t i 

Nem hiteles tulajdoni lap Nem hiteles tulajdoni  1 ap 

Budapest Pereira: Konninyhmtala XI Yenned Hiveala 
Budapest. XI OE Budaloia tit 59 1519 Budget, Pi 415 

Nan  hiteles  hdajdassi lap - Tdjes misted 

ntwcacee saint: 8000004/38945/2020 

2020.01.24 

BUDAPEST  VIII  . nit. 
Bolt eralet 35728/18/k/197 bin yra jzi sz  im 

t 
C 

Oldal: 1/  I 

; 1111:i 443 !15117 

CO011 

Nem hiteles tulajdoni lap Nem hiteles tulajdoni lap 
,93 



tulajdoni hányad:  1/1 
bajegyz6 határozat, itkozee' •  6: 185802/1/1997/97.1 .10 
pageim:  1991. 4%4  KXXIII. 
jog/L.111u i tulajdonos 
nee: v111.1(41%.  ONN 
• 1002  80011PEST YkSjCflBsrogs utca  6S -67  . 

Mitt S Z 
rem TARIALMAZ  BEJEGYZÉST 

TULAJDONI  LAP WIDE 

3 

Nem hiteles tulajdoni lap Nem hiteles tulajdoni lap 

Buchp..-zt Moires Kenténytavatala XI }<crutch Hintz!' 

His:Tape:I. XI , hurizfola ut 59. 1519 Budapcst, Pi 415 

Nan Wales tulajcbel lap  -Teljes  miscast. 

Ntgendeiet  szám:  8000004,38950/2020 
2020.01.24 

BUDAPEST VI II. /CU.. 
Bolt orillet. 357 28/18/A/198  helyrajzi  Haim 

Oldal: I 1 1 

44**kgr 

1003 suozoest !nix. _sea . Prater  utca  60. 17. omelet. 'E.lilvanagklat  alatt' 
INES 

4111111  tihinyad tulapieni E ST 1 AZ  egyéb onállO ingatlan 
negnevezés terület szóbák SIM& 

epies/E41 
ei zne 1 

ateda 12 0 0 13/10000 illasei 
Bejagyr6 határozat:  999983/1999/1989.02.19 töri' határozat'  18 997/97.11.10 

tra 12 0 0 13/10000 onk tz 
Berigyz6 határozat:  185802/1/1997/1997.11.10 

2 be3.gyz6 habitant: 112501/1990/1990.10.12 
társasház 
Az oni116 xngatlanhoz tartsanak  as  ala p4z4 okiratban weghater slyivégrok. 

4  mattes 
1 
i Pirzulajdoni  hányad'  1/1 tiís16  határozat'  185802/1/1997/9 
I bejegys4 hatlrozat •  érkezési ád':  112501/1990/1990.10.12 

; 
3ts tázoaat' 105902/1/1997 /97 .11.10 

jorins ad/unit  el 19799/1939/1939. 09.06 r jogeing telekalakt  kb  7411/1991/1981.02.25. 
i »rime  oretleti talvital 112501/1990/1990.10.12 
I jog' lika'  zulajdenee 
1 eh: WiCIIAR ÁLL201 
• 

i 
el" - - - 

irecint adiurvitel 39789/1919/1939. 
)ogchat telektlaki tan  7411/1991./ 
jogcbst etecieti  fie  !vet el 112501/1 .10.12 
)ogillks ' kezeik 
név:  S0.012'  .YER 
sin:  1082 BUDAPEST  VIII.KER. earaWa  65 - 47. 

4,4 
Nem hiteles tulajdoni  lap Nein  hitel  es  tulajdoni  lap 

pí 

AN Si r I rhinyadi  0/1 törl6 határozat'  185902/1/19 .10 
6.3teyz6 határozat, erkezési  Mal 112501/3 .10 .12 

töri' határozat'  195802/1/1997/97.11.10 

7 



1.Az egyéb önällét 
negnevezáz 

ingatlan adatai: 
tort:let szablk sztina 
za egiaz/fél 

iroáa 12 0 0 
0ejegyz6 hatirozati 999903/1999/1999.02.19 

ireda 12 0 0 
9iejtigyz6 határozat: 195802/1/1997/1997.11.10 

2. bejegyt6 határ 
rintaahár 
Az önálló ingatlanhoz tartoznak 

: 112501/1990/1990.10.12 Opi r
11 ne : 1 az ala  plea  okiratban ghatir440e« lyáenigek. 

4 1 
tettalajdoni hányad:  1/1 törlá határozat'  185002/1/1997/9 

Istijegy-6 lath • érkozázd  idő:  112$01/1998/1998.10.12 
távolatt 105002/1/1997/97.11.10 

• bejegysti határozat, átkezed  Mitt 112501/ .10.12 
tOr16 határozat:  195802/1/1997/97.11.10 

jogelnt adernitel  39789/1939/1939.09.06 
it:print telekalakitis  7411/1981/1992.02.25 
jogclitt tiredteti falvitel 112101/1990/1990.10.12 
jogállás' tulajdonos 
návl MAGYAR  ALUM 

- - - 

4111111111r I tehltnyad:  0/1 törlő határozat:  195802/1/19 1 .10 

lariat odizvétel 39799/1919/2939. 
jogcin'  telekalakItás 741101981/1 
jogetn:  eredeti felvétel  112801/1 

kezelő 
nth,: et.V211.SER. 2KV. 
civet 1092 BUDAPEST VIZ! .KU. Bar 

25 

.10.12 

a 65-6/. 

n.nisz 

nun:  hinyad tulajdoni  f 

13/10000 Allan: 
teirló hatirozatt 18 997/97.11.10 
13/10000 a ti 

• 

Nem hiteles  tidal  doni lap Nem hiteles tulajdoni lap 

Budtpezt Föviroz Kertnitavatala XI Xeruleti }instals 

Budapest, X1 , Budziotä Or 5 P. 1519 Budapest, Pi 415 

Nan Andes tolajebei bap •  Teljes  znásolalt 

htgraliciét net 800000413895312020 

2020. 01 . 24 

BUDAPEST VI]!. AMR. 

Belt erulet 35728/18/A/199  helyrajzi  saála 

Olttd: 

1093 auritee.st Prater  utca  60. 17. enelept. ufelülvizsgilat  alatt" 
neat  

3.  tulajdoni hányad'  1/1 
be3egyz6 határozat, tirktelti  'deb: 185902/1/1997/97.11 .10 
jogeimt  1991. Lys  XXXII'. 
jogállás' tulajdont« 
név: VIII  PEA 
clot 1092  13001P:riCe

r

ekilatost utca  65-67. 
. 

alien  
Cl TARTALMAZ  eaJectztst 

    

 

TULAJDON1LAP VlbGE 

  

   

Nem hiteles tulajdoni lap Nem hiteles tulajdoni lap 



taw 
tort ulajdoni hányad'  1/1 törl6 határozati  185802/1/1997/97 

be jegyze határozat. krk  • • időt  112$01/199001990.)0.12 
Itrozott 183802/1/1997/97.11.10 

)ogoin: rdgevétel 39789/1919/1939.09.06 
jogcin: telekalakítás  7411/1991/1991.02.25 
jogche: eredeti felvétel  112501/10101990.10.12 
jogál lás: tolajdonoc 
niv, naGrAle  ALLAN 
cite;  - - - 

Prhinyach  0/1 tiic141 határozat:  185802/1/1 
hejegyz6 határozat . árkezici idát  122101/1 

.10 
.1O.» 

ter16 határozott  185802/1/1997/97 -11.10 
jogcin: adászétel 19789/1919/1919. 
'erne:  tolokalakitia  7411/1901/1 25 
jogcin: eredeti feleitol 112501/1 .10.12 
jog/ill/at kezel' 
nay:  cevArizzAcea. ;EV. 
cím:  1082 BUDAPEST  VIIr.K881  Bar a 65-67. 

Nem hiteles tulajdoni lap Nem hiteles tulajdoni lap 

lludaprit flora: Korrenytivela 3Q Kennett HavitaIt 

litriapci 2C .13iiidoks tit 59. 1519 Buda/it:414i 415 

New biters  tulajdoni  lap • Tees inireiat 

Mtguistiri sine: 8000304/38918/2010 

2020. 01. 24 

ktIDAPSST 3r122 art . 

Boltorülot. 3.5728/28/11/201 helyra jzi ba 

54 

100 1300APCST I/MAMA. letter utea 60. 17. omelet. eelalvizsgilat  alatt* 
Latex 

1. At set Önállo  ingatlan adatai: 
sinignenzía terület  Inaba 'Una 

742 ogesz/fil lito
mow i  Mewed  tulajdoni  i 

taktár 6 0 0 7/10000 állami 
be lozyzó határozat t  999993/1999/1999.02.19 törlö határozati  19 

raktár 6 0 0 7/10000 önk 
Ilejegyze hotitosati  165002/1/1997/1997.11.10 

2.  liorgyz6 hats:flat+  112101/1990/1990.10.12 
tizenhat et) 

97/97.11.10 
ti 

3. 

Az önálló ingatlanhoz tartoznak  as  ala pad eitiratban niiighatir lyia6sek. 

tulajdoni  hinyad: 1/1 
bejegyr6 hate:Diet. interim's,. d6: 185802/1/1997/97.11.10 
jogcim: 1991. eox NKM112. . 
jogállás:  tulajd000s 
née: VX11.08.8. önKettlen 
olio: 1095 aucurtsr yik tc at on  utca  C5-67. %  

TVLAJDect LAP VISUZ 

Nem hiteles tulajdoni  lap Nein  hiteles tulajdoni  lap 

III.RESZ 
irns TART7.1104: BEJECYZEST 



Nein  hiteles tulajdoni  lap Nem hiteles tulajdoni  lap 

3 

5 Buimcd AvároilConnärjevatala XI Vanden HavataLa 

Budapest X7 .13udaioti tit 59 1519 Budapea,  Pf  415 

Nem  Weirs tolajdoei bp • Tee inizeiat 

blegraideit seen: 800000448988/2020 
OE 

2020.01.24 

Mann 

3  Belterület 357213/18/A/202  helyrajai  art. 

1083 ROD7'PEStVIt2.888. Prater °tea 60. 17. *mitt. ealiilvazsgálat  alatt" 

Oldat: 

 

till2SZ 
1. As  egyéb  Mille  ingatlan adatai: 

4111411er negneenie terület ezebek  situ  earnei hányad tulajdoni  Ea 
n2 teitt/E41 

---- ------ ----.......-------- ------ _—_-------

 

lreda 6 0 0 8/10000 állami 
Sejagyz6 határozat;  999903/1999/1999.02.19 tent,  határozat,  19' 997/97.11.10 

nods 6 0 0 8/10000 önk ati 
bejlegyz6 határozat;  185802/1/1997/1997.11.10 

2. banyan  határozat'  112501/1990/1990.10.12 
társasház 
At  Önálló ingatlanhoz tartozná  at  ala  pit'  okiratban neghatlr elyiaögek. 

Q4 feltulajdoni hányad'  1/1 
bejegyz6  határozat,  irk 

e 

11.8 88 Z 
törli határozat,  183902/1/1997/9 
• idő'  112501/1990/1990.10.12 

t atározat, 185002/1/1997/97.11 O 
jogeln, adásvétel $9789/1939/1939.09.06 
jogelen telskalakitás 7411/1981/1981.02.25 
jogcbm; eredeti felvitel 112501/1990/1990.10.12 
jogállka ,  tulajdonor 
náv, MAGYAR  ALLAN 

fehányad;  0/1 bulb  határozat:  105902/1/19 .10 
lb bejegyző határozat, irkezésa id6,  1121101/1 10.12 

Á. tOr105 határozat'  165002/1/1997/97.11.10 
'again;  adásvétel  39789/1939/1939 
jegein' telskalakitis  7411/1981/1 25 
jogein, eredeti felvátel 112101/1 .10.12 
jogillie:kerele 
név: IKV. 
tin: 1002 BUDAPEST W/11.664. bar a  65-67. 

3.  tulajdoni hányad'  1/1 
bejegyzi határozat'  Orkezet"  6: 185902/1/1997/97.11.10 
'again% 1991. it =an.  
jogállás, tulajdonos 
née, V121.44.4. 
cite: 1082 80061.88S A baron  %tea  63-67. 

in.aksz 
MS =mum t&J 9CT ZiST 

11/LUDONI LAP WOE 

Nem hiteles tulajdoni lap Nem hiteles tulajdoni lap 

5 -+ 

N
e

m
 h
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ni

 l
a
p 



••• 

I/1 Olalt 

1[4145 
ketulajdoni hányad:  1/1 törlő hmtirozat:  193002/1/1997/9 

bojegyz6 határozat, iskeziai  id*: 112501/1990/1990.10.12 
tárosat:  103002/1/1997/97.11.10 

3ogelni adásvitel  39709/1939/1939.09.06 
jogcin' telekalakitims  7411/1991/1981.02.25 
jogeln: trodeti felvétel  112301/1990/1990.10.12 
jogállás: tzdajdono* 
név: set t» ALLNN  
algal - 

tellinyad:  0/1 zeirlá határozat;  185802/1/19 
bejagyuk Bataan/E. Arkezidil ldil:  112501/ 

jetin! adásvitel  39789/1939/1939. 
jogcini telekalakitim  7411/1981/ 
jowls,  eredeti felvitel ineein .10.32 
jogállis: kezel' 
ado: P61.0217.1011.  TWW. 
tint 1012 BUDAPEST 1/221.81114. 

44414/ 10 
.10.12 

törld nazi:some: 195002/1/1991/97.11.10 

a 65-67. 

Nem hiteles tulajdoni lap Nem hiteles tulajdoni lap 

Budipett Fővto Korminytivtala :OEC rerigeti I4vatelo 

Buduest.31a, Bude44 tit 59 1519 Budaixe. Pi 415 

V4 
Nan !Saes tulajdotd bp • Tees Social 

4 tdripendeléz :tint 6000004/38990/2020 

2020. 01 . 24 

BUDAPEST VT II . /MR .  

ISO  Belt enlist 35 728 / 16/4/2 03 Isere jai a: ém 

4 1093 BUDAPEST Mina  Práter  okra 60. 17. eaglet. efelülvizsgálat  alatt' 
Lain 

1. A: *nab  onalló ingatlan adatait 
magoaöerie zerillot ezebAk  anima 

tel egizzi141 
onset  hányad  tolajdoni. 

2. 

iroda 1 0 0 9/10000 ällasá 
Sejegytö hard's-oral  999991/1999/1999.02.19 törló 11sta-ire:at:  10 97/97.11.10 

iroda 0 0 0 9/10000 önk ti 
Bo jegytó hatatozati  195902/1/1997/1992.11.10 

bajagyat hat/no:at:  112501/1990/1990.10.12 
társat": 
At  önálló ingatlanhoz tartoznek az al4 péti okiratban  imitate lyieigek. 

3.tulajdoni hányad'  1/1 
bejegyzó határozat, árkeslai :  195902/1/1997/97.11.10 
Jeri*: 1991. Sea  MM. 
jogállás: tulajdonos 
nisi;  WITMEA. ÖNK 
elm: 1002 BUDAPEST  VtSICflbarssu utca  65-67. 

Nan  hiteles tulajdoni lap Nem hiteles tulajdoni lap 

m.ättsz 
tun tAttruna et act 

1111.4.1D0441 LAP Vitt 

• 

OE 



•• 65-67. 

Nem hiteles tulajdoni lap Nem hiteles tulajdoni lap 

N
e

m
 b

it
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 a 

i d
o

ni
 I
a
n 

Budape2 röviroz. Yartneyental2 XI Kennet/ Hl \ 21311 

Budapest. XI , Bud afeks  üt  59 1519 Budapeu, PI 415 

New bitelez tulajdool hp • likes Suctlat 

? L"&Lü Szim: 8000004/38999/2.020 

2020.01.24 

BUDAPEST vin . 
Bolt *ruin 35720/18/A/204  helyrajzi  *sin 

Az egyab Önálló ingatlan  Mato.' 
nagnivezez terdiet  'nob)* wain eszoei hányad tulajdoni 

a2 agásr/Eál 
«1•••••»10 

iroda 8 0 0 9/10000 állsoi 
aajegyz6 határozati  999983/1999/1999.02.19 töri' határozat.  IR en /9/  .  11  .  10 

iroda 9 0 0 9/10000 rink ti  
be  jegyrb határozati  195902/1/1997/1997.11.10 

2.  bejagyz6 határozat'  112$01/1990/1990.10.12 
Társasház 
Itz Önálló ingatlanhoz tartosnak  at al*  pit6 Minaret% rughatax lyzaórjak. 

B.ETSE 
ketulajtioni hányad'  1/1 tik16 hatirosat"  19S802/1 /199'2/97 

bejagyad határozat, irkezási 112501/1990/1990 .113 .12 
&truant: 185802/1/1997/97.11.10 

jovial  adásvétel  39789/1939/1939.09.06 
jogom: Slink:alai tar  7411/1981/1981  .  02.25 
jar  int eredeti Eeloital  112501/1990/1990.10.12 
jogállás : tulajdonos 
nay:  MAGYAR  AIL», 
gin: - - -  

1083 BUDAPEST VIZI.XER. Prater aka 60. 17. nutlet.  'felülvizsgálat alatt' 
Lanz 

1. 

teistnyad:  0/1 törl6 határozat;  193802/1/19 
b•jegyzó határozat, erkeuhri add:  112501/1 

1 .10 
.10.12 

törlő határozat'  185802/1/1997/97.11 .10 
adásvitel  39789/1939/1939. 

j aria'  telekalaki  tie 7411/1901/ 25 
jogelso eredeti felvétel  112501/1 10.12 
j ogállás' kezelő6 
nays  FeV.WII.KER. IKV. 
etas 1002  suozeaar VIIZ.E8A.  Bar 
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3.  tulajdoni hányad'  1/1 
bejewel  határozat.  ‚netz'.' 6: 195902/1/1997/97 .11 .10 

jogeire:  1991.  4.ai XXXIII. 
jogállás: tulaldonos 

Innimp. owee 
g

 
eint  1082 BUDAPEST  VII rant  utca  6547. 

I3LRESZ 
TARTALNAZ BE.JEGITEST 

A. 

    

 

1111JUDONI LAP SEGE 

  

   

   

Nem hiteles tulajdoni lap Nem hiteles tulajdoni lap 



Nem hiteles tulajdoni lap Nem hiteles tulajdoni lap 

Bin:pest Fövirot Korrninytirels Eaten Rowan 

Bu&pcat.XI,BuJ4olüÚt59.1519E0d:welt. Pi 415 

Neal Wicks lulajduni lap • Tees inäis' olal 

hYgninelei  szám:  8000004139005/2020 

2020. 41 . 24 

BUDAPEST UZI. . 

Beltordlet 35728/18/k/205  helyrajzi  aria 

OldaLe 

1093 130039.4.41T V2Z1 ABA Prater  utca  60. 19. omelet 'Eel invizegalat  alatt' 
1.12BSZ 

Zsea zee*  i  hanyad tulajdoni  E 

iroda 6 0 0 8/100011 elan  
e jegye6 határozat'  999993/1999/1999.02.19 törli határozat,  lt '999i97.11.10 

iroda 6 0 0 8/10000 
Bernie  határozat'  185902/1/1997/1997.11 .10 

iink%  at  i 

2.  be jegys6 határozat'  112501/1990/1990 .10 .12 
titreashe 
Az önálló ingatlanhoz tartoznak az ala pttó okiratban  nog  hatia lyiakgek 

1.  Az  *gilt  5nl116 ingatlan adatai : 
negneves éz te  hue  t  sub»  szetsa 

ogle/  fél 
..  Sel••••••1011•11,. 

gOE) 
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nittsz 
r e taizytazi tiered' 1/1 tel.&  hate ozat 185802/1/1992/9 

bejegra6  határozat,  ár keen  ide  112501/1990/1990 .10.12 
&resat 19512/1/1991/ 91.11.10 

jar!». add's« t el 39209/1939/2939.09. 06 
jogebee  tol  ekal Jan tit 7411/1991/19131.02.25 
jogeia:  eredeti felvitel  112501/1990/1990 .10 
jogállia z  tulajdonos 
net NACU* ALLAN 
C 

2 

fetányagii  0/ 1 tör3.9 határozat'  195902/1/19 .10 
bejegys6 határozat, e  bezel  id" 112501/1 .10 .12 

tel6 határozat'  195902/1/1997/97 .11.10 
jowls: adeneel 39799/1939/1939 
jogeis: telokalakitas 7411/1991/1 
jogelon esedeti  felvétel  112501/1 

koala' 
née'  KA/  .VIZZ.1011t. INV. 
elan 1082 13001WA2T VIII 

25 
.10.12 

a 65-67. 

3.  tulajdoni hányad' el 
bejegys6 határozat, drketti t  19 2/1/1997/97 .11 .10 
'ogee,' 1991. ‚vi  MCKIM 

tulajdonos 
gaol  V111.94.A.  DNS 
et*: 1042 BUDAPEST Kbaroea utca  65-67  . 

Main 
NEN tearauaz te..3841ate 

   

 

ItAAJDOM LAP VtGE 

 

  

Nan  hiteles tulajdoni lap Nem hiteles tulajdoni lap 

170 



mates  
ertulajdoni hányad:  1/1 trill6 határozat'  195902/1/1997/9 

1 bejegyző határozat,, id6  112501/1990/1990 .10 .12 
atározat: 105902/1/1997/97.11.10 

3oge:tni adiavát•1 39709/1939/1939.09.06 
3oge  tat eel aka'. ski  tan 7411/1991/1981  .  02.23 
jogcin: eredeti Eilvétal 112501/1990/1990.10.12 

tulajdonos 
név: MAGYAR ÁLLAM 
yin:  — - 

2 bejegyall  határozat;  11 2501/1990/1990.10.12 
Tarnish*: 
Az  6'14116  ingatlanhoz tartoznak az ala  pit'  okiratban noghatir4e alyieégek . 

z 

Nem hiteles tulajdoni lap Nem hiteles tulajdoni lap 

Budapeat »vim- Konnitedivatala 70. Meet.  Hivatala 

Budapest, XI, Budaiola  te  59 1519 Budapeat, P1415 

Neat blades hiliudoei hp •  Teljes  inkolat 

Magma* swim: 8000004/39009/2020 

2020.01.29 

BUDAPEST  VIII.XLIt. 

Belterület 357 28/18/A/206  helyrajzi  gram 

1/1 

*fee >  

‘rid 
1083 BUDAPEST  VII1.929.  Prater  utca  60. 17.  emelet. •Eislialozzzgaiat alatt" 

        

I. Az •gyáb önálló ingatlan adatai: 
tazgruenzám terabit  szobák azkza 

n2 egész/fel 

     

., earazi hányad tulajdoni E 

Z  

   

      

iroda 6 0 0 7/10000 állani 
Bejzgyz6 határozat'  999993/1999/1999.02.19 töri' határozat:  19 997/97.11.10 

iroda 6 0 0 7/10000 onk ti  
es jean&  határozat: lessou1/1991/1997.11.10 

tezinyadt 0/1 torló határozat'  195002/1/19 .10 
btjagyzö  határozat,  árkonlei id6: 112501/1 .10.12 

4 torte,' hat in o zat 195902/1/1997/97 .11 .10 
3ogeini adizvét•1 39709/1939/1939. 
3oge tel  aka! ak tie 7911/1901/ 25 
jogcini  •redati En/natal 112501/1 .10.12 
jog/Allis; k•ze145 
nay: Fz5V.VIII.KBA. 
tin: 1092 BUDAPEST VIII.KEB. E5ar a 6$-67. 

N
em
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es
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i  
Ia

n 
tulajdoni hányad:  1/1 
be  je  gyz6 határozat,  r  koala ' •  d6  I  19 5802/1/1997/97 .11 .10 
lariat 1991. EXXIII. 
jogállás: tulajdonos 
nevi  V111.Kaft. • I 
cinu  1082 BUDAPEST roan  utca  65-67. 

111.19ESZ 
TAREldálAZ BEJECYZEST 

    

 

'REJEIDDRILAPVIRE 

  

   

Nem hiteles tulajdoni lap Nem hiteles tulajdoni lap 
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