
TARSASHAZTULAJDoNT ALAPITo oKIRAT

L
itrttAwos REND E LKEZES EK

Alulirott a jelen jogtigyletben Hrob6k L5szl6 ij'gyvezetl 5ltal kdpviselt, a cdgjegyzdkbe 15-09 -079409. sz. alatl
bejegyzett II & T PROJEKT Korlitolt Felel6ss6gii Tfrsasr[g (tov6bbiakban rdviden: H & T PROJEKT
Kft.) (Ad6szhm:23954278-2-15, Ksh.sz.: 23954278-6810-113-15) 4551 Nyfregyhhza, Torn6cos u. 57., mint
tulajdonos, a Nvirewhhza 3127/12. hrsz alatt felvett, 849 mz alapteri.iletri kivett, bedpitetlen tertilet
megnevez6sri ingatlant, mely term6szetben 4400 Nyiregyhhza, Istv6n utca. 3127112. hrsz. szim alatt
talillhato,.a 2013.V.tv. (Ptk.) 5:85. {-a, valamint a2003.6vi CXXXIII. tv. (Ttv.), illetve jelen okirat mell6klet6t
kepezl EP/1350-1012018. sz. (ETDR azonosit6: 201800029855) v6gleges 6pitdsi engeddly, valamint
szintenk6nti, adatokkal kieg6szitett alaprajzok, majdani hasznillatba vdtelei enged6ly alapliln tirsashSzzh
alakitja.

Atfirsashhz III. pontban felsorolt rin6ll6 drcikegys6gei a jelen alapito okirat rendelkez6seinek megfeleloen - a
kdz<is tulajdonban marad6 telek, dptletrdsz, berendezdsek ds felszerel6sek kozris hasznillathnak a jogSval -
ki.ilcin tulajdonba kertilnek azzal, hogy a mindenkori tulajdonost6rsak egymds kcizritti jogviszonyht a Ptk.-nak a
ktizos tulajdonra vonatkozo szab|lyai, a Ttv., valamint ezen Alapit6 Okiratban foglaltak azalilbbiak szerint
szabSlyozzilk.

A iogi szemdly ilgnezetdje bilntetdjogi felelSssdge tudatdban jelen okirat aldfrdsdval kijelenti, hogt a cdgdt
teljes kdrfren, korldtozdstdl mentesen ds dndll1an jogosult kdpviselni, a cdge tdrsasdgi szerzflddsdben niics
olyan rendelkezds, amely a jelen jogilgtletben, bdrmely jognyilatkozat megtdteldben bdrmilyen m6don ds
mdrtdkben korldtozrui. Aiogi szemdly kdpvisekije az ingatlan-nyilvdntartasrdl sz6l6 1997. dvi CXLI. torvdny
alapjdn akkdnt nyilatkozik, hogy a cdg kdpvisekijdnek tigyvdd dltal ellenjegyzett aldirds mintdja a cdgjegyzdk
vonatkoz6 rovata szerint oda becsatoldsra kerillt. Ennek alapjdn nyilatkozik az ilg1nezet6, hogy a cdg
kdpviselfjdnek aldirds minttijdt, illetve cdgkivonatdt az Inytv. 37.5 Gb) bek. alapjdn a bejeg,,zdsre
megkeresett ingatloniig,ti hat1sdg elektronikus ilton szerezze be ds az ily m6don lekdrdezett okirat pap[r alapti
o kir at t a al aklt o t t for m dj dt c s at olj a az ir at o kho z.

il.
r0z0s ruL,/tJDoN

Osztatlan kdzos tulajdonban maradnak a melldkelt terven ds m{ileirason kdrillfrt telek ds az aldbbi
dp ftmdnyr d s ze k, b er endez d sek d s fel s z er e I d s e k :

o Telek (mely megfelel az 6piiletfelttintet6s szerinti feliil6pitm6ny foldszinti alaprajz szerinti falazattal
novelt, <isszesitett teri.iletdnek ds ingatlannyilv6ntartrisi <inrill6 ingatlanhoz tartoz6 osszes telek, on6l16
ingatlanokhoztartoz6, on6ll6 ingatlanokn6l ki.ildn is megjelolt, ktilon tulajdonba tartozo telekr6szek
kivdtel6vel fennmarad6 teri.ilet6nek).

o Elektromos fovezet6k, a ktilon tulajdon lehgazo vezetekeig.
o Csatorna alap 6s ejtovezetdk a kiilcin tulajdon lehgaz6 vezeteklig.
o { viz alap ds felszSll6 vezetdkek, a ki.ildn tulajdon leilgazo vezet6k6ig.
c Gin- alap- 6s felszrill6 vezet6kek a ki.ilon tulajdon fogyaszt6sm 6r(5j6ig.
o Az elektromos kapcsol6helyek.
o Telekhat6ronldtesitend6keritdsek
o Minden olyan egydb berendezdsi 6s felszereldsi t6rgy, amelyet a jovoben kozos k<ilts6gen 6s kcizos

szfimlira szereznek be.
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Osrtatlan k6zris tulajdonban maradnak a fiildszinti a

szhmmaljelrilt, VI!. szdm alatti, 6piitet kiiriili j6rda
teriilet (244,10 m2) ingatlanrdszek, valamint az I.
I6pcs6h{z (kdzleked6 4,30 m2 + l6pcs<itdr g,65 m2, m
t6pcs6hrflz (kdzleked6 4,40 mz + l6pcsot6r'g,60 m2,

6h6z (kdzleked(J 4,30 m2 + l6pcs6t6r g,65 m2,
l6pcs6h6z (k6zleked6 4,40 m2 + Idpcs6t6r g,60

pergolr{val 6rnydkolt terasz (13,95 mr) + eli5kert (21,4
<isszess6ge alapjiln kozdss6gben marad6 rdszek 97/759 tulajdoni hhnyadatartozik.

nI.
KULON TaLAJDuN

Az egyes tulaidonostdrsak kiilon tulaidondba keriil az ,piilet egyes ldzdg szerkezeti egtsdgeinek kivdteldvel
mindaz a szerkezeti elem, amely a helyisdgek szerves
ingatlangkon beltili bels6 vdlaszfalak a vakolattal,

A--kiildn t4lajdon az eg)/es tulajdonostdrsakqt - a kazds tulaidonb,l val6 hdnyaddat egyiitt - az atdbbiak szerintilleti meg:

), A))

EPtiLET
Foldszint

l.sz. lak6s: A/1. H

2.s2. lakis:

pergol6val rirnydkolt terasz (13,95 mr) + ellkert (21,3
dsszess6ge alapjhn k<izciss6gben marad6 r6szek 971759 tulajdoni hdnyad atartozik.
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I. emelet

3.s2. lak6s:

4.s2. lakis:

II. emelet

5.s2. lakfs: H

FiS*#.i!""ix;,1,:"*y1#ry:,jrj:.i ::??fl3i\b" r:-gs_07s40e. sz. araff beje & r
:if,Ey,ffi1,f::l;T*.,,""91:lnn:*,1,:yaggl1u"' il;;;, 

""* 
f ni8T"l"{r*or ,oou,*'I

?il1liir?;l*"**::,?I;:t,"::l:ii?:{i;::?ffi ru#lj:i#"f J.li?,,"ff ,ffi .:ff ff fi rimeg r/r turajdoni arlnyban a rr. emelett 
39,^1|3".?;.',rir.'!*;d#;ffi,J,ll;#ilrr"ll:jffi:::,Ji"Jalatti nappali(16,25 m2) konyha-etkez619,5tirni;, krtzleked6?3.19 m2). szoha /R 4o mz\ cznrro /r t cc *2.

alatti nappali (16,25 m2;, konyha_6tkez6 19,5g 5::i",5:9 9 J. 
2. y.') : szob.a. ( 8, 40 rn';,,ro'Cu frT j z *j-,

a*:::J'#*)^Ti:::?:::,':!)f i;,iq'T:;l;il;-.,iffi ;i'ti:Hd";T'T;#::j''l;'? j
;ltinxrH:,f,;;;m2) amelvhez a lakits- erk6lv teriilctinab ;-dd-^^^.<^^ ^t^,-1.m2) amervhez a tak6s, 

".tety teriiretdneki## iilii;fliilj;,i::T"lT":Tf?::,Frir;:{iLfl:
hiinyada tartozik.hiinyada tartozik.

6.s2. lakSs: I\-Y
C
:H

H":*,.t*'!u^-yy,:'*: Iot. k:p:i"elt, 
_a c6gje gyzekbe rs_0s-07s40e. sz. atatr

Li?#f T IJ i1':i: T:':31'""s: ;11. {t* (##ffi k;;; ffi ;, ? ; i"i'61"[+'ii**i^'ri,n7": J:;:Ti 1l,"\,',meS l/l tulaidoni arAnvhqn q rT o*^t^+: ^r^--^:-- 'r#H^rjetilt, t. #"Jalattinappali(16,23m2), konyha-etkez618,8f rni;, ktizleked<t?3-29m2\ szohq/ooA-z\ no^L^,tt co 2.;i11ltrii31,;ef,.*h !:::it::rx:i'#Ti::i;l**"t#T:iT'ffi?,i;J?51,1'"',"ioll',lu'ffi,
,-#:::Ji'i,, Ll;R1i:::,r#,?tTlyi(ii{,T)i'"',,',,*Y*T,!;::#,Y;T#;},f:,1l li'?ijirynT,,,,?ii:l,T5i?lnl:t:*:j ji:ji:l1;Iiffi il"ffiTil'i#;"ffi .f "",.fu,{r,,?,

ft'1"#;yi;;.1'';5:}Tf;y"i*f :"ff 
-K#;#';;Yi}':1il?Tl1i:"i?1ffi :mJ;:l''^S;k

rlrobrik LiszlS ngwez2t6 riltal k6pviselt, a cdgie gyzlkbe l5-0g-07g409. sz. alatt bejegyzett H & T
:ifrt#ff',yf:t'T;1"j1.,'""g1jl.i1i*,9:yl9qt1u* rl.',ia"n' s a f pnolEKr Kft) (Ad6sz6m:

ZA
Flrobrik Lhszl6 ngwez2t2 Sltal kdpviselt, 

_a 
c6giegyzilkbe t5-0g-07g409. sz. alatt bejegyzett rr & T

:ifrfiffifffJf:'"T|"li','jgl jll'ly,g:yi[qttu," ,ouae,,: u & r pRoJEKr Kft.) (Ad6sz6m:

r6szek 62 / 7 59 tulajdoni hilnyada tartozik.
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nBln

npULET
I. emelet

1.s2. lak6s : NyiRE GyttAzA ztzl t t2 tg I t. ttrsz.
q"!4 L6szlo igyvezetl 6ltal k6pviselt, a c6gegyz6kbe 15-09-079409. sz. alatl bejegyzett H & T
PROJEKT Korlitolt Felel6ss6gfi Tirsasdg (tov6bbiakban rcividen: H & T PROJEKi fft.y lRAOszam:23954278-2-15, Ksh.sz.:23954278-6810-113-15) 4551 Nyiregyh6za, Torn6cos u.57., mint tulajdonost illeti
meg l/l tulajdoni ar6nyban az I. emeleti alaprajzon a sz6mmal jelolt, i. sz6m alatti
nappali (20,38 ry2), konyha-6tkez.6(l.0,gl -r;, k.;rl" 

^6,;;-r*;:-;;'";'^"6i;-"f;,szoba (10,35 -'), wc (1,59 m2y helyisdgekb6l 6116 k -i_"r, term6szetben 4400
Nyfregyh6za, Istv6n utca 3127/l2.Irsz.BlUl. sz6m alatttalillhato lak6s + erk6ly (2,34 m2) amelyheza lakiis,
erkdly tertilet6nek cisszess6ge amelyhez a lakiis tertilete alapj6n k<izossegben -uruaO r6szek AZiSg tulajdoni
h6nyada tartozik.

2.s2. tak6s: NyiRE cylbzn snl nzB,tz. H""r.
Ilo!{! L6szl6 igyvezet6 6ltal kdpviselt, a cdgsegyzekbe 15-09-079409. sz. alatl bejegyzett II & T
PROJEKT Korl6tolt Felet6ss6gii T6rsasig ltovaUUiatUan r<ividen: H & T pROJEK| fft.; ladOszam:23954278-2-15, Ksh.sz.: 23954278-6810-l 13-15) 4551 Nyiregyh6za, Torntcos u. 57., mint tulajdonost illeti
meg lll tplajdoni ar6nyban azl. emeleti alaprajzon ut>i3,f 2. s alatti
nappali (16;,,66 T'), to1yL-6tkezo (9,50 m2), k<jzleked6 oba _;j;
sloba (10,85 m';, wc (1,79 m2) helyisdgekb6l 6116 kerek 56 4400
Nyfregyh5za, Istv6n utca 3 127/12. hrsz. BlIl2. szim alatt taliilhat6lak{s * erk6ly (2,25 m2) amelyheza lakiis,
erkdly teriilet6nek cisszess6ge amelyhez a lak5s teriilete alapjinkozossegben -u.uiO r6szek 58/i59 tulajdoni
hdnyada tartozik.

IL emelet

3.s2. lak6s : NyiRE GyId.AZA, 3127 ll2fB/3. Hrsz.
* 

" 
-0g-07g40g. sz. alatt bejegyzett H & T

iakban rdviden: H & T PROJEKT Kft.) (Ad6sz6m:
I Nyireryh6za, Tornfucos u. 57., mint tulajdonost illeti
"B" 6pti ,3. sz6m alatti
kedil (2, oba (9,02 m2),erekitve szetben 4400

utca 3 l27ll2. hrsz. BlIl3. szim alatt + erk6ly (2,34 m2) amelyhez a lak6s,
sszess6ge amelyhez a lak6s tertilete gben marad6 r6szek 62/i5g tulajdoni

4.s2. lak6s : NyiRE GYHAZA 3127 | t2 tB / 4. Hrsz.

bejegyzett II & T

att + erk6ly (2,25 m2) amelyheza lak6s,erk6ly teriilet6nek cisszess6ge amelyhez a lak6s tertilete gben marad6 rdszek sg/lsgtulajdoni
h6nyada tartozik.
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npULET

GEPKOCSI T,{AOTOX

Foldszint

1.s2. g6pkocsi t5rol6: NYiRn GYId.LZA 3127 lll tB/ S. Hrsz.
Hrob6k L6szlo igyvezeto 6ltal k6pviselt, a c6gjegyzlkbe 15-09-079409. sz. alatt bejegyzett H & T
PROJEKT Korlitolt Felel6ss6gfi Tdrsasdg (tov6bbiakban roviden: H & T PROJEKT Kft.) (Ad6sz6m:
23954278-2-15, Ksh.sz.: 23954278-6810-l l3-15) 4551 Nyiregyhlza, Tornlcos u. 57., mint tulajdonost illeti
meg lll tulajdoni ariinyban a foldszinti alaprajzon Gl. szdmmal jeldlt, Gl. sz6m alatti kerekitve
mindcisszesen 16 mz-es, termdszetben 4400 Nyiregyh6za,3127ll2. hrsz. B/Foldszint/1. szfum alatt talilhat6
e6pkocsi t6rol6 amelyhez a teriilet6nek dsszess6ge alapj6n kozoss6gben marad6 r6szek 161759 tulajdoni
hrinyada tartozik.

Hrob6k Liszl6 igyvezeto 6ltal k6pviselt, a cdgjeg),zdkbe 15-09-079409. sz. alatt bejegyzett H & T
PROJEKT Korkitolt Felel6ss6gti Tdrsasig (tovdbbiakban nividen: H & T PROJEKT Kft.) (Ad6sz6m:
23954278-2-15, Ksh.sz.:23954278-6810-113-15) 4551 Nyfregyhiua,Tornilcos u. 57., mint tulajdonost illeti
meg llI tulajdoni ar6nyban a foldszinti alaprajzon G2. szhmmal jelolt, G2. szilm alatti kerekftve
mindcisszesen 16 m2-es, term6szetben 4400 Nyiregyh6za,3127l12. hrsz. B/Foldszint/2. szilm alatttal6lhat6
g6nkocsi tdrol6 amelyhez a teriilet6nek osszess6ge alapjfin kozciss6gben marad6 r6szek 161759 tulajdoni
h6nyada tartozik.

3.s2. g6pkocsi t6rol6 : NYiRn GYId.AZA 3127 | tttBlT . Hrsz.
Hrob6k Liszl6 igyvezeto Sltal k6pviselt, a cdgjegyzlkbe 15-09-079409. sz. alatt bejegyzett H & T
PROJEKT Korldtolt Felel6ss6gii Tdrsasfg (tov6bbiakban rcividen: H & T PROJEKT Kft.) (Ad6sz6m:
23954278-2-15, Ksh.sz.:23954278-6810-113-15) 4551 Nyiregyhhza,Tornlcos u. 57., mint tulajdonost illeti
meg lll tulajdoni arhnyban a foldszinti alaprajzon G3. sz6mmal jelolt, G3. szlm alatti kerekftve
mindcisszesen 15 m2-es, termdszetben 4400 Nyiregyh6za,3127l12. hrsz. B/Foldszint/3. sz6m alatttal6lhat6
e6pkocsi tirol6 amelyhez a teriiletdnek cisszess6ge alapjrln krizcissdgben marad6 r6szek 151759 tulajdoni
hiinyada tartozik.

4.s2. g6pkocsi t6rol6: NYIREGYHAZA 3127llltBl8. Hrsz.
Hrob6k Lhszlo igyvezetiS 6ltal kdpviselt, a c6gjegyzekbe 15-09-079409. sz. alatt bejegyzett H & T
PROJEKT Korkitolt Felel6ss6gff Tirsasdg (tovribbiakban roviden: H & T PROJEKT Kft.) (Ad6sz6m:
23954278-2-15, Ksh.sz.: 23954278-6810-l l3-15) 4551 Nyiregyhiza, Tomilcos u. 57., mint tulajdonost illeti
meg lll tulajdoni ar6nyban a fiildszinti alaprajzon G4. sz6mmal jelcilt, G4. szitm alatti kerekitve
mindcisszesen 15 m'-es, term6szetben 4400 Nyiregyh6za,3127l12. hrsz. B/Fcildszint/4. szhm alatttalillhato
e6pkocsi tdrol6 amelyhez a tertilet6nek cisszess6ge alapjin kozossdgben marad6 r6szek 151759 tulajdoni
hi{nyada tartozik.
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5.s2. g6pkocsi t6rolO: ltyiRnGyHAZ.q, StZZlttlg/9. Hrsz.
Hrobfk Lhszl6 igyvezet6 6ltal kdpviselt, a cdgjegyzekbe 15-09-079409. sz. alatt bejegyzett II & T
PROJEKT Korlitolt Felel6ss6gii Tirsas6g (tovSbbiakban rcividen: H & T PROJEKT Kft.) (Ad6sz6m:
23954278-2-15, Ksh.sz.: 23954278-6810-l 13-15) 4551 Nyiregyhhza, Tornhcos u. 57., mint tulajdonost illeti
meg lll tulajdoni arfinyban a ftildszinti alaprajzon G5. sz6mmal jelcilt, G5. sz6m alatti kerekitve
mindcisszesen 15 m2-es, term6szetben 4400 Nyfiegyh6za,3127l12. hrsz. B/Fdldszint/S. szhm alatttal1lhato
s6nkocsi t6rol6 amelyhez a tertilet6nek osszess6ge alapj6n kozoss6gben marad6 r6szek 151759 tulajdoni
h6nyada tartozik.

U.
Az nwo+TLqNNvTLVANTARTAg RA voNATKoz d RE NDELKEz E S EK

A tulajdonostiirsak kdrik a Fcjldhivatalt, hogy a tilrsashin alapitilsht tiintesse fel, 6s ennek sor6n a k<izrjs
tulajdonban marad6 telket, 6pitm6nyr6szeket, berendezdseket 6s felszerel6seket a t1rsash1z tdrzslapj6n
nyilvfintartflsi jogi egys6gg6 egyesitve, az egyes lak6sokat, nem lakiis clljhra szolgril6 helyisdgeket peaig u
fentebb & nb6l megillet6 hrinyaddal egyi.itt on5llo ingattnkEnt,
mint ki.ilci 6pi.ilet alaprajza ds'f.j dpitm6ny haszndlatba vdteli
enged6lye ba.

V
A rutttnoNosrARsAK EGvMAs roz|rrt (nntsti) rocvrszoNyA

A rAns,qsnAz szERVEzErn Es *t(t'Kdnnsn

A tdrsashdz tulajdoni egysdge

A thtsashhzban l6v6 lak6sok 6s nem lak6s cdlj6ra szolg6l6 helyisdgek (a tov6bbiakban rircik-egys6gek) a
tulajdonost6rsak ki.ilon-ki.il<in tulajdon6ban vannak (thrsashiz <irciklakris). Az dpiiletek uo, ,""t{i, tivaaAa
azon berendez6si 6s felszerel6si tirgyak - amelyek nincsenek kiilon tulajdonban - a tulajdonost6rsak k<izcjs
tulajdon6ban vannak. A tulajdonost6rsak kozos tulajdon6ban van a telek is (on6ll6 tulajdonban 6116, egyes
ingatlanokn6l megj eldlt udvar rdszek kiv6teldvel).

Az orok-egysdgek 6s a kiilon tulajdonban l6v6 helyis6g a k<iz<is tulajdonb6l a tulajdonost5rsat megilletd
tulajdoni hrinyaddal eryiitt tin5ll6 ingatlanok. Az cirdk-egys6g ds a kozcjs tulajdonban l6v6 vagyoni6szek
eszmei hhnyada egysdget k6pez, amelyet csak egyi.itt lehet elidegeniteni, ill. mint tulajdont-rltruh6zni. A koz<js
tulajdoni hSnyad az <irok-egysdgekhez tartozo (gartas, terasz, udvar teljes terulkei6t is tartalmaz6) osszes
helyis6g ds ingatlanr6szek dsszes tertilet6nek dsszege, melyebol az or<ik-egys6gekhez a terilleti.iknek rnegfelel6
arhny tartozik.

A birtokhis, a haszndlat is arendelkezdsjoga

A tulajdonostSrsat az circik-egys6gre megilleti a birtokliis, haszn6lat, ahasznok szedds6nek ds a rendelkezds
joga' E jogait azonban nem gyakorolhatja a t<jbbi tulajdonostSrsnak a dologhoz ftiz6do joga 6s t6rvdnyes
drdeke sdrelm6vel. A tulajdonostSrs a ki.ilcin tulajdonilval - az ahhoztartoz6 koiostulajdoni h6iyaddal egytitt -
szabadon rendelkezhet. A tulajdonjog v6delm6ben b6rmelyik tulajdonost6rs on6ll6an ir f"ttepn.i

A tulajdonost6rs kcjteles

fenntartani, 6s sztiksdg szerint felfjitani a ki.il<in tulajdon6ban 5116 orok-egysdget,
megtenni a sziiksdges int6zkeddst, hogy a vele egyiitt l6vo szem6ly, valamint az, akinek helyis6ge
husznillatht 6tengedte, a kiilcin tulajdoni illetds6g haszn6lat6t rigy gyakorolja, hogy azzal ne s6rtse- a
tulajdonost6rsaknak a dologhoz fiizodojogait 6s tdrv6nyes 6rdek6t,
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fehetdv6 tenni 6s tiirni, hogy a kiilon tulajdonir iirok-egysdg6be a kozcissdg megbizottja a kozcis
rulajdonban 6116 6piiletr6szekkel, berendez6sekkel d,sszefiigg6sben a szi.iks6ges ellen6rz6s, rendkiviili
kiresemdny, vagy veszhelyzet fennilll6sa mialt az orokegys6gen beltil sziiksdges hibaelhirit1s, valamint a
fenntart'isi 6s fehijitrisi munk6k elv6gz6se cdlj6b6l arra alkalmas idoben bejuthasson a tulajdon.st6rs
(haszr6l6), sziiksdgtelen h6borit6sa n6lktl,
a sztiksdges int6zked6st megtenni ahhoz, hogy a vele egyiittlak6 szemdly, valamint az, akinek a
haszr5latot iitengedte, betartsa a fentebbi tulajdonost6rsat kotelez6 rendelkezdseket, illetve a Ttv. 16.8
rendelkez6seit.
a tew ezett dpitkezd s6r6 I 6rtes fteni a krizcjs k6pviselot.

A L{rsash6z-kcizdss6g, illettileg a tulajdonostiirs kriteles megt6riteni azt akhrt, ami az ellenorz6s. illetve a
fenntartrisi 6s fehijft5si munkiik elv6gz6se sor6n a m6sik tulajdonost6rs kiil<in tulajdondban keletkezett.
Jogut6dl6s estdn az rij tulajdonost6rs tartozik mag6ra ndzve kcitelez6en elismerni az ezen alapit6 okiratban
foglaltakat, igy a jogut6dotugyanazon a jogok illetik, ill. kritelezetts6gek terhelik, amelyek aiogetOatit illett6k,
vagy terheltdk.

Felek ktitelezeltslget vrlllalnak arra, hogy atirsashhz tulajdoni illetos6gtik 1truhiz1sa est6n az en6l k6sziilt
szetz6d|s kikotdsei koz6 felveszik ezen alapito okirat 6s a tfursashhz egeszet 6rinto hat6rozatok betartils6nak
kcitelezetts6g6t.

Tulajdonost6rsak kdtelesek a tiirsashitz:atrendeltet6sszertien haszniilni, rigy hogy ahasznilata tobbi tulajdonos
hasznillatit ne s6rtse. Ennek keretdben kizhrjilk az ingatlanban minden olyan-ievdkenysdg folytatiisft, amely
zalal, az ott tart6zkod6k nyugalm6nak zavarfus|val j6r.

Ha a nem lakds cdlj6ra szolg6l6 helyisdg megvitltoztatotthasznSlata jogszabillyban meghat 1rozon engedelyhez
kdtdtt tevdkenys6ghez sziiks6ges, a kozgyiilds egyhangfan hozott hatilrozata.

A ki)zds tulajdonban liv6 telek, dpiitetr4szek birtokhisa, haszndlata

Az dpi.ilethez tartoz6 kcizos tulajdonban 6116 6piiletr6szek birtokliisiira 6s hasznilat1ra, a jogszab6lyok 6s
hat6srlgi rendelkez6sek 6s az alapito okirat keretei kcizctt a tulajdonostiirsak. Elt6r6 rendelkez6i, szabilyozirs
hifinyhban a hasznillatra a tulajdonost6rsak mindegyike egyforman jogosult. E jogrit azonban Lgyik
tulajdonostrlrs sem gyakorolhatja a tribbiek jog6nak vagylogos Eidekeinek sdrelm6re.

A kozds tulaidonbon dll6 telken taldlhatd a foldszinti alaprajzon PL-PS (5 dil narkot, dltds kizdr1lagos
haszndlatdra az alapitti tulaidonos a a cdgiegltzdkbe |5-0i-o7oloo.i@tett H & T 7R1JEKT
{glltitolt Felel6ssigfi Tdrsasdg (tovdbbiakban rdviden: H & T PROJEKT Xft) (4ddszam: 23954278-2-]5,
Ksh.sz." 23954278-6810-113-15) 4551 Nyfregthdza, Torndcos u. 57., jogoirtt jelen Alap{t6 Okirat
ald{rdsdtdl szdmltott 99 dv idfitartamra (azaz 2ttT dv mdrcius ZZ. napTiig. irr, ,'haJndlati jog,,
forgalomkdpes, azaz a jogosult ingten n tuuhazhatja harmadik
szemdly rdszdre. A haszndlati ban a kori tutijdonosainak
elSvasdrldsi joga nincs.

Az alap[t6 a fentebb kikotdtt haszndlati iogdnak bejegyzdsdt kdri a egtzdsdvel eg,,idejtliteg.
Amennyiben a tdrsashdz 

.bejeg,,zdsdig a' hiszndtati if,gokat egtiitt, dltdsonkdnt egtenkdnt
dtruhdzza harmadik szemdlyre, vagy szemdlyekre abbinb esetbin a hasznalati jogokat az erye vonatkoz6an
csatolt dtruhdzdsi okiratok alapjdn annak megszerzfijdre kdrik bejegyezni.
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Epftkezds

Az epittet6 tulajdonost6rs az <in6ll6 tulajdonriban 6l16 ingatlanban tewezett olyan 6pitkez6s megkezd6sdhez,
amell- miatt az alapit6 okiratot nem kell m6dositani, de a munka az alapito okiratban kcizos tulajdonk6nt
megjelcilt 6pi.iletberendez6sre tcirt6no csatlakoz6ssal vagy a kozcis 6ptiletr6sz, 6piiletberendez6s mriszaki
illapoulnak megviitozirshval jfir egytitt, az ep;Jlet biztonsSg6nak, 6ll6konysiigrlnak meg6rzdse drdek6ben
kdteles azilyen munk6val kcizvetleniildrintett tulajdonost6rsak ir6sbeli hozz|jirul6 nyilatkozatht beszerezni.
Az dpittet6 tulajdonost6rs a tobbi tulajdonost6rs hozzil6,rul6 nyilatkozat6nak beszerz6se n6lki.il jogosult a
lakisrlban tervezett olyan 6pitkezes elvegzesdre, amely miatt az alapit6 okiratot nem kell m6dosftani 6s az
el6z6 bekezd6sben emlitett kciriilmdnyek nem 6llnak fenn. Ha a munka m6s drok-egys6g tulajdonos6nak jog5t,
vagy jogos 6rdek6t sdrti, ki kell k6rni az lrintett hozzij6ru16s6t. A kozos tulajdonban l6v6 vagyonr6szben
ep itkezni csak az cissze s tulaj don ost:ir s hozzhjilrd6s6val lehet.
Amennyiben az dpit6stigyi hat6s6g jogerds 6s v6grehajthat6 6pitdsi enged6lye alapjin elvegzett- munka olyan
lakiismegoszt6st vagy lak6sosszevon6st eredmdnyez, amelynek alapjAn a tcjbbi tulajdonost6rs alapit6 okiratban
megltatirozott tulajdoni h6nyada viitozatlan marad, a kozgyiil6s az osszes tulajdoni hrinyad szerinti legal6bb
egyszerii szavazattobbs6gff hatrirozathval az alapito okiratot m6dosithada.
A kozgytil6s el6z6 bekezd6sben emlitett hatilrozata az ingatlan-nyilvintartilsba bejegyz6sre alkalmas okirat, de
ahatirozatot kozokiratba vagy i.igyvdd - jogkcir6n beliil jogtan6csos - illtal ellenjegyzett mag5nokiratba kell
foglalni. A v5,ltozirs ingatlan-nyilv6ntart6sba tort6no bejegyz6sdnek feltdtele, hogy az lpittetd tulajdonostiirs az
6pitdstigyi hat6srlg joger6s 6s v6grehajthato hasznillatbav6teli enged6lydt az ingatlan-nyilvhntarthsi iratokhoz
csatolja.

A kdziis tulajdonban ldv6 telek, dpiiletrdszek, berendezisek,felszereldsekfenntartdsdval (karbantartds,
fe Mj f:tds) j drd kd lts i ge k v ise lds e

A tulajdonostiirsak az alapit6 okirat II. fejezete alatt rogziteff kcizos tulajdonban marad6, 6pitm6nyr6szek,
berendez6sek 6s felszerel6sek fenntart5s6val (karbantart6s, fehijit6s) j6r6 kciltsdgeket tulajdoni hdnyaduk
szerint viselik, ugyanigy viselik a tirsashhzzal kapcsolatos egy6b kozcis kiad6sokat. A tulajdonost6rsak a
felrijitSsi munk5k fedezet6nek biztosftSsrlra felfjftrisi alapot kdpezhetnek, melynek m6rt6k6t kozgytil6si
hathr ozat 6llapf h atj a me g.

Ord k-egysdge k karbantartdsi felfij ftdsi kd lts ige inek vis eldse

A kiilcin tulajdonban l6vo <irok-egys6gek berendez6seinek, felszerel6seinek karbantart6s6val felfjftrls6val,
p6tlSsrival 6s fenntartiisrival jhr6 kolts6gek az orok-egys6g mindenkori tulajd.onos5t terhelik. A
tulajdonost6rsak kotelesek saj6t koltsdgiikdn gondoskodni a ki.ikin tulajdoni illetos6geikhez tartoz6
6pftm6nyrds zek jo karban tarthshr6l.

Ha valamelyik tulajdonost6rs - vagy az akinek a haszn6latot 6tengedte - a kozos tulajdoni rdszekben, vagy a
mrlsik tulajdonost6rs tulajdoni illetos6gdben kirt okoz - ha ez a kilr m6shonnan, pl. a biztosft6t6l nem tdriil
meg - rigy ez a tulajdonost6rs koteles a sajrit koltsdg6n a hib6t, hi6nyossilgot elhhritani,vagy elhhrittatni, vagy
az okozott krlrt megt6riteni a kcizgyril6s riltal meghatilrozoll hat6ridon beltl. Ha a ki.ilon tulajdonba kertilt
epftm6nyrdsz karbantartSsa, vagy javit6sa olyan munkrilatok elv6gz6s6vel j6r, amely a kozds tertiletrol is
frithat6 6pitmdnyr6szeket drint, akkor az a munka csakis az eredeti ds az 6pi.ilet miis r6szeivel azonos
kivitelben, szinben 6s min6s6gben vdgezheto el. Ha az erdekelt tulajdonostrirs kotelezetts6g6t nem teljesiti, 6s
az a tiibbi tulajdonostSrs 6rdek6t s6rti, a sziiks6ges intdzked6seket az erdekelt tulajdonost6rs terh6re 6s
k<ilts6g6re a krizos k6pviselo megteheti.

A kdzds kdltsigek biztosftdsa

A kozos k<ilts6gek biztosit6s6r6l a tulajdonost6rsaknak kell gondoskodni. Amennyiben ilyen k<ilts6get
kfr-6nnak a tulajdonostdrsak meghatirozni, abban az esetben annak osszeg6t, nagysilght, eseddkessdgdi a
sztksd gletnek me gfe I e I oen, a k<izgyii I 6 s 6l lap ithatj a me g.
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A tulajdonostilrsak a tirsashin bejegyzdset kovet6en a Ttv. 14. $ (l) bek. alapjSn Szervezeti-Mfik<id6si
Sabillyzatot (SZMSZ) az alakulo kozgyiil6sen - de legk6sobb az art koveto hatvan napon beltl megtartott
kdzgnil6sen - az cisszes tulajdoni h6nyad szerinti legal6bb egyszeni szavazatlobbs6gti hat6rozatSvalilllapitjSk
meg. Az SZMSZ-nek kell tartalmaznia a tulajdonost6rs kiilcin tulajdon5nak haszndlathra, hasznosithsfra, a
Lrlil6n tulajdonon beliil nem mdrheto ktizi.izemi 6s m6s szolg6ltatiisok dij6nak elsziimol6sdra 6s megfizet6s6re,
a kdzd,s tulajdon fenntart6s6ra (ezen beltil: a kozos kolts6g visel6s6re 6s a kdlts6gh6tral6kok megfizetdsdre,
felrijitrisi alap kdpz6se eset6n az alap felhaszn6llsira), a tirsashini lak66pi.ilet hSzirendjere, a k6zgyil6s,
illet6leg areszkozgyiilds hat6skor6re 6s eljSrhsira, akcizcis k6pvisel6 vagy azint6z6bizotts6g elnoke 6s tagjai
hatrisk<ir6re 6s feladataira, a szhmvizsgii6 bizoltsig, ennek hi6ny6ban a krizciss6g ellenorz6si jogkcir6re,
feladataira vonatkoz6 rdszletes szab6lyokat.
Egydbk6nt a jelen alapit6 okiratban, illetve az SZMSZ-ban kiil<in nem szabSlyozott k6rddsekben a thrsashhz
szervezetire 6s mtikdd6s6re a Ttv. vonatkoz6 meghatilrozott rendelkez6seit alkalm azz\k.

Kdzgyiilds

A kozcissdg legfobb dcint6shoz6 szerve a tulajdonost6rsakb6l 6116 kozgyiil6s, amelyen valamennyi
tulaj donost6rs rdszt vehet.
A kiizgyiles kiz6r6lagos hatdskordb en hathroz:

a) az alapit6 okirat m6dosit6silr6l, a tfirsashintulajdon megsziintet6s6rol;
b) a kozos tulajdonban 6116 6pi.iletr6szek haszniiatirSl, hasznositds6r6l, fenntart6s6r6l 6s a rendes
gazdrilkodSs kor6t meghalad6 kiadrisok v6llalls6r6l ;

c) a kozciss6get terhel5 kotelezetts6gek vrillal6s6r6l;
d) a k<iztis k6pviselSnek vagy az intezlbizottsitg eln<ik6nek 6s tagjainak, valamint a szhmvizsghl6
bizottsilgnak a megviiaszthshrol, felmentds6r ol es dijazhsir6l;
e) a k<lzdssdg 6ves kolts6gvetds6nek ds elsziimolSs6nak, a sz6mviteli szab5lyok szerinti besz6mol6j6nak
elfogad6s6r6l, valamint a kozds kdpviselo vary azintdz6bizottsiig r6szdre a jovilhagyhs megad6sdr6l;
f) a kcizos kdpviselo (az intdz6bizottsilg elncike, tagSa), illet6leg a szitmvizsgii6 bizottsile elncike, tagSa (az
ellen6rz6si feladatot ell6t6 tulajdonost5rs) ellen k6rt6rit6si per indit6s6r6l, illet6leg bi.intet6feljJent6s
megt6tel615l;
g) polg6ri jogi vita esetdn permegeloz6 kiSzvetitli elj6rds kezdemdnyez1ser6l
h)minden olyan tigyben, amelyet a szewezeti-mtikcid6si szabillyzat nem utal a kcizcis k6pvisel6 vagy az
intezobizotts6g,illet6legaszimvizsgd'lobizottsighat6skor6be.

A kozgyiil6 s hatfirozatinak - sz6 szerint - tartalmaznia kell a napirendi pont tirgyht, a megszavazott dont6st,
tovribb6 a teljesit6s drdek6ben megszavazott felt6telek esetdn ahatirozat v6grehajt6s6nak m6dj6t, illetoleg
felt6teleit.

A ktizgyiil6s a kozos kdpviselot, az intdzo-, illet6leg a szilmvizsgillo bizottsitgot b6rmikor felmentheti. A
t'elmentett kozos k6pviselo - int6zobizottsSg eset6n annak elndke - a ki)zgyfiles hathrozata alapjin, az abban
meehadrozott feladatok v6gz6s6vel es villtozatlan dijazils ellen6ben k<iteles az ,hj k6z-os k6pviselo
t int6z6bizotts6g) megv6lasrt6s6ig, de legfeljebb felmentds6tol sz6mitott kilencvenedik nap teteteig
iisrriv6k6nt ellStni a k<izcissdg iigyeinek intdzdsdt.

-{ kdzg'tldst a kcizos k6pviselo vagy az intezobizottsSg elnoke hfvja cissze. A krizgyril6sre valamennyi
mlajdonosuirsat ir6sban kell meghivni, amellyel egyidejiileg a meghiv6 egy pdlddny6t-a t6rsash 6zban - 3Ollifrab helren - ki kell ftiggeszteni. Stirgos esetet - igy ki.ilonosen: a kozos tulajdonban 6116 dpiiletr6szek,
eptlletberendez6sek, vagyontirgyak iill6konys 6ght, birtonshgifikozvetleni.il veszdly 

"n"to 
helyzetkialakuldsrit -

kiv6ve az inisbeli meghfv6t legkds6bb a kiizgyills id6pontja elott nyolc nippal meg kell ki.ildeni. A
tufajdonost6rs illtal (r6sban meghatalmazott 6ltal6nos k6pviselot a kcizgyiil6sre mindenesetben meg kell hivni.
Az riltalrinos es az eseti meghatalmazilsra egyebekben a Ptk. rendelkezdsei az ir1nyadok.

A me ghiv6n ak tartzlmazni a kell :

a) a kcizgtrtl6s id6pontj6t 6s hely6t;
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b) a kozgytil6s levezeto elnoke, a kozgytildsi jeryz6konyv vezetoje 6s a jegyzokonyvet hitelesito kdt
nrlaj donost6rs megv6las ztfs6ra, valamint a szav az6sr a eloterj esztett napirendet;
c) r€szk<izgyiildsek tartSsa eset6n az effe a kciriilm6nyre tcjrt6no utal6st;
d) a megismdtelt kcizgytilds idopontjSt 6s az elt6rd hathrozatkepess6gi szabirlyra vonatkozo

fig,-elemfelhiv6st.

A meghiv6hoz mell6kelni kell a szavazhsra eloterjesztett napirendre vonatkoz6 irSsos - kiiloncisen az dves
kdlts6gvetdsrol 6s elszilmolSsr6l aTtv. 47-48. $-a alapjrin elk6szitett - eloterjeszt6seket.

A k<izglnil6s levezeto elnok6nek 6s a kozgyfill,si jegyzokcinyv vezet6jdnek ugyanaz a szem6ly is
megv6laszthat6. A meghirdetett napirendben nem szereplo i.iryben 6rv6nyes hathrozatothozni nem lehet.

Kdzgriildst sztiks6g szerint, de legalibb 6vente egyszer kell tartani. Az 6ves elszSmolSsr6l, a kolts6gvetds
megrilfapftrisSr6l sz6l6 kdzgyuldst dvente a szervezeti-miikciddsi szabirlyzatban meghatrirozott id6pontig, de
le-ek6s6bb m6jus 31,6ig meg kell tartani.

Ktitelez6 a kozgyiil6s <isszehiviisa, ha azt a tulajdoni h6nyad 1/10-6vel rendelkez6 tulajdonostilrsak a napirend,
az ok ds a k<izgytildsihathrozatra tett javaslat megjelolds6vel (rSsban k6rtdk. Ha a kcizos k6pviselo iugy ut
rntez6bizotts6g elncike a k6r6s kezhezveteletol szfimitott 30 napon beliiii idopontra a kOzgytil6st n",o hfulu
ossze, azt aharmincadik napot koveto 15 napon beli.ili id6pontra a szhmvizsgillb bizotts6g, ennek elmulaszt6sa
esetdn az cisszehivdst k6r6 tulajdonost6rsak vagy az illtaluk ir6sban megbizott bSrmely tulajdonost6rs jogosult
risszehivni.

A kdzgyil6s akkor hathrozatkepes, ha azon az cisszes tulajdoni hrinyadnak t<jbb mint a fel6vel rendelkezo
tulajdonost6rsak jelen vannak. A hatilrozatk6pess6get a kcizgyiil6s megnyit6s6t kovetoen, tovdbb6 az egyes
napirendekr6l tcirtdn6 szavazhst megel6z6en a kozgyiilds iital megvitLasztott elnokl6 szem6ly 6s a kozgyfiesi
jegyzok<inyv vezet6je illlapitja meg. Ha a kozgytil6s nemhathrozatkdpes, va1y alevezet6 eln-ok a kozgylil6st a
hatirrozatkeptelenn6 v6l6sa miatt berekesztette, megismdtelt kdzgyiil6st kell iartani. A megismdtelt koigyiildst
ahatfirozatk6ptelen kcizgyiildst koveto l5 napon beliili idopontban azeredetivel azonos - ahatirozatk6ptelenn6
v6lt kozgyiilds eset6n a k<izgyiilds berekeszt6s6t kovetoen fennmarad6! - napirenddel kell osszehfvni. A
megism6telt kozgyiil6s az eredeti kozgytil6s meghfv6j6ban az eredeti kcizgyiil6i hatfuozatk6pess6g6t6l fiigg6
feltdtellel a hatilrozatkdptelen kcizgyril6s napjhra is kitiizheto, ha a szervezeti-miik<jddsi 

'szabilyzat 
Jttf5l

eltdr6en nem rendelkezik.
A megism6telt kozgytil6s a jelenlevok tulajdoni hilnyadhratekintet n6lki.il hatirozatk1pes; ert a koriilm6nyt a
megism6telt kozgyrilds meghiv6j6ban fel kell ti.intetni azzal,hogy ahol e trirvdny a tulajdonostrirsak tulajjoni
hrinyada alapjfin sz6mitott meghathrozott arinySt kriveteli meg a hathrozat elfogad6srlhoz, ennek hidny6ban a
k6rd6sben hatfirozat nem hozhat6.

A kozgyil1,sen a tulajdonostSrsakat tulajdoni hrinyaduk arilnyirban illeti meg a szavazatijog. Ha aTtu.
miiskdppen nem rendelkezik, a kcizgyiil6s, illet6leg a megismdtelt kcizgyriles a hat6rozatLt-ajelen lev6
tulajdonost6rsak tulajdoni h5nyada alapjfun szimitotr egyszerii szavazattobbiegevet hozza meg.

A rendes gazdrilkodris kcir6t meghalad6 kiad6sok v6llal6sfthoz a tulajdonost6rsak egyhangit hat1rozata
sziiksdges.

A k<izgyiilds16l jegyz6konyvet kell felvenni, amelynek tartalmazniakell ktil<inrisen:

a) a kozgytil6st levezet6 elncik, a jegyzok)nyvvezeto es a jegyz6k<inyv hitelesitdsdre megvdlasaott kdt
tulajdonostfrs nevdt;
b) azt, hogy a megjelent , tulajdoni hhnyadilt,tovSbb6 a tilvol ldv6 tulajdonostdrs 6ltal
meghatalmazott szemlly <jz melldkelt jelenl6ti iv tartalmazza;
c) a kcizgyiiles hatirozatk6pessdg6nek meg6llapitrisdt;
d) a tflrgyalt napirendek <isszefoglal6s6t;
e) a kozgyiilds 6ltal meghozott hatilrozatokat sz6 szerint 6s a szavaz6s eredmdny6re vonatko z6 adatokat.
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A jegyzok<inyvet a kcizgytilds levezeto elnoke es a jegyz(5konyvvezet6 irja al6, 6,s azt a kozgyril6sen erre
megviilasztott kdt tulajdonost6rs hitelesiti. A jegyzokonyvbe brirmely tulajdonostrirs betekinthet, ds arr6l - a
mrlsolrisi kolts6g megfizet6s6vel - m6solatot kdrhet. A krizos k6pviselonek vagy az inteziibizotts6g elnok6nek a
kozgytil6sen meghozott hathrozatokat a kozgy(ilds megtartSs6t6l szdmftott nyolc napon beltl a t5rsash6zban
j6l f5that6 helyen ki kell fiiggesztenie, tovilbbi ezzel egyidejiileg - ha a szervezeti-mtikcjd6si szabillyzat ilyen
kotelezettsdget el6fr - azokr6l valamennyi tulajdonostdrsat frSsban 6rtesftenie kell.

A Ttv.-ben meghatdrozott eseteken kiviil m5s kozgyiil6si hatirozat is meghozhat6 irrisban. Ebben az esetben a
kozgytildsi napirendre vonatkoz6an a kcizcis kdpviselo vagy az intezobizotts5g elnoke felhfv6s6hoz mell6kelt
irasbeli hathtozati javaslatr6l - ha szitmvizsgiio bizotts6g miik<jdik, frrisbeli v6lem6ny6nek ismeretdben - a
tulajdonost6rsak irSsban szavaznak. Az ir6sbeli szavazSsnak ds az eredm6ny meg6llapit6s6nak r6szletes
szab5,lyait a szervezeti-mtikcjd6si szabiiyzatban kell meghathrozni. Az ir6sbeli szavaz1s eiedmdnydt a kcjz6s
kdpviselo vagy az inteziibizotts6g elnrike - a Ttv. 19. $ (3) bekezdds6ben foglaltaknak megfeleloen - fr6sban
kciteles k<izoln i a tulaj donost6rsakkal.

A szewezeti-miikcjddsi szabillyzat a k6zgyiil6s megtart6shnak modjifi reszki)zgyfil6sek formrlj6ban is
rnegltatfirozhatja; ebben az esetben meg6llapitja a rdszkozgyril6si korzeteket. A r|szkozgyil6seket azonos
napirenddel kell megtartani, 6s a szavazatokat cissze kell szrimitani. A reszklzgytil6sek megtart1s1ra a
kozgyii l6sre vonatkoz6 szab ily okat ke I I me gfe lel6en alkal mazn i.

Ha akozgyiles hathtozata jogszabirlyba, az alapit6 okiratba vagy a szervezeti-miikcid6si szab1lyzatba iitkozik
Yagy a kisebbs6g jogos drdekeinek ldnyeges's6relm6vel jilr, brirmely tulajdonostrirs keresettel kdrheti a
bir6s6gt6l ahathrozat 6rv6nytelens6g6nek megilllapitdsiit a hat6rozat meghoiatal1tol szhmitott hatvan napon
beltil. Ha ahathtozat bir6s6gi feliilvizsg6latifia jegyzo aTtv.27lA. g (4) bekezd6se szerinti kereset6ben k6rte,
a kereseteket bir6s6g a perek egyesit6s6vel birillja el. A kereset a hrathrozat v6grehajtSsrit nem g6tolja, a
b ir6s5g azonb an a v e gr ehajtlst in doko lt e setben felfiigge sztheti.

A t drs as h dz s zerv ei ne k td m d ny es s dg i fe t iigy elete

A Ttv. 271A.5 alapjSn a tfirsashdz miikodds6nek, a t6rsashlz szeweinek ds e szervek mrikrjd6s6nek
tcirv6nyess6gi feliigyeletdt a jegyz6 lirtja el. A torv6nyess6gi feliigyelet nem terjed ki az olyan ugyre, amelyben
bir6s6gi, hat6s6gi elj6r6snak van helye. Ha a jegyzo a mrikod6s itn .Zl t1^. g (2) bekezd6sbe titktrzes6t 6llapitja
meg' a t6rsash6zat felhida a mtikcjd6s tcirv6nyessdg6nek helyre6llitris6ra. Ha a t1rsashdz a jegyz(5 felhfv6sa
alapjdn a felhiv6st6l sz6mitott 60 napon beliil a miikod6s torvdnyessdgdt nem attiqu fr"tyr., a jegyzo a
miikod6s tcirv6nyess€g6nek helyre6llit:is5ra vonatko zo bir6shgi kcitelez6s 6rdekdben a iat1rido 

"ieA*ei'y"l"nelteltdtol szdmitott 30 napon beliil bir6s6ghoz fordulhat. A pert a tSrsashirz ellenkell megindftani 6s a polgiri
perrendtartiisr6l sz6l6 torv6ny 6ltalinos szabillyai szerint lefolyatni. A per a thrsash1z cime szerinti
jdnisbir6srlg hat6skordbe 6s i llet6kess6gdbe tartozik.

A kdnyvvizsgdlatot is a gazdasdgi ellendrzdsifelaclatot eltdtd szemily igdnybe vdtele

-\ tulajdonost6rsak tudom6sul veszik, hogy Ttv. 51/A. $(1) bek. alapjiln, ha a kozoss6g 6ves pdnzforgalma
meghaladja a hfszmilli6 forintot vagy az alapito okirat szerint ki.il<in iulajdonban l6vo lakrisok 6s nem lak6s
.elj,t"a szolg6l6 helyis6gek szhma meghaladja az otvenet, a szilmvizsg1l6 bizottsitg, illet6leg az ellenorz6si
lcator gyakorl6ja (a tov6bbiakban erytitt: szSmvizsgSl6 bizotts6g) feladatellithsSnaf segit6sdie - a sz6mviteli
vahilyok szerinti kdnywezet6s 6s besziimol6 alapj6n elkdszftett 6ves elsziimol6s 6s a kcivetkezo 6vi

krJltsegvet6si javaslat elozetes vizsgillatira ds v6lemdnyezdsdre - gazdasigi ellenorz6st segfto szem6lyt kell
i-m1'be venni. Gazdasilgi ellenorzdst segit6 szemely a szitmvitelr6l riolo tti*eny szerinti konyvviteli
volg6ltat5s vegzes5te jogosult szolgriltat6 vagy okleveles krinywizsg5l6i k6pesit6ssel rendelkezo 6s
rqisztnilt szemdly lehet. A Ttv. 5llA. $ (2) bek. alapj6n nem kdtele;6 a gLdas1gi ellenorz6st segfto szem6ty
ieenrbev6tele,haaz ellen6rz6si feladatok ellfuthsa a T . 51. $ (5) bekeid6s atap3an biztosftott,-illetve ha a
szimr-izsgillobizottshg elnoke vagy taga mdrlegk6pes konyvel6i vagy okleveles krinyvvizsg1loik6pesft6ssel

a kcizos k6pviselo, az intdz6bizotts:ig elnoke vagy taga mdilegkdpes
l6i k6pesft6ssel rendelkezo es regisztrl,lt szem6ly, iagy thrsashhz-
6ssel rendelkezik 6s megfelel aTtv. 52- 55. g szerinti feli6teleknek. R
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g.'zdasAsi ellen6rz zd6lkod6 szervezetis megbizhat6, melynek tagtravagyalkalmazottjarendelkezik a Ttv.
euen6rz6sr segitri, ffif;ffT:t"t# 

A gazd6lkodo szervezet."guiraru-tor a gazdaslgi

Az alap[td okirat mfidositdsa

Ttv., illetve az k6nt nem rendelkezik _ valam
a v6ltoz6st be k atlantigyi hat6s6gnak. Az atap
vagy i.igyv6d - gtan6csos _ 6ltal ellenjegyzett

A Ttv' l0'$ (2x3) bekezddsek szerinti hatirozatotkcizokiratba vagy iigyvdd - jogkrir6n beliil jogtaniicsos -rlltal ellenje gyzett magiinokiratba kell foglalni.

W.

Ecynn RENDELT(EZESEK

-{ tirsashdz tulajdon megsztintetds6t be kell jelenteni a teriiletileg illet6kes kdrzeti foldhivatal r6sz6re.

Az alapft6 ezen okiratban meg6llapitott tdrsashiz tulajdoni viszonyb6l felmeriilt perek eldcintds6re -ertdkhatftt6l fiigg5en - az ingaian f"ku6r" szerint illetdkes Jrir:isbir6s6g, illetve u i,i*dny.rdk kizrir6lagosilletekessdg6t k6ti ki.
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-+z alepito- mint i.igyfel 6s az igyved egyedileg megtrirgyalt szerz6ddsi kikot6sk6nt a 2017.LXXVIII. n.
ttn--) 2t.$ (6) bek. alapj6n esetleges i.igyletb6l ered6 k6rt6rit6si felelossdgdt az igyv6dnek a k6rnak a

Ebizott NfUgSB II. kateg6ri6jri k<itelez6 feleloss6gbiztosit1sa kiresemdnyenk6nti legmagasabb cisszeg6ben
ditoz,n, ezzal, hogy az ert meghalad6 mdrtdkii k6r megt6ritisdre az iigyvdd nem kotelezheto. Az alapit6
frti hogy az okirat klszito iigyv6d jelen okirat aI|irilsht megel5zoen thjlkoztatta a jogtigylet tartalm6r6l.
-{z alapft6 kijelenti, hogy kifejezetten tudom6sul vette azon i.igyv6di thjekoztatilst, hogy az igyved az

tsf€rbdl eredo feleket terhel6 konkr6t ad6- 6s sz6mviteli kcitelezetts6gek vonatkozSsban semmill-en
ftHdssege! elj6r5st nem viillal. A felek ezen okiratot, tekintettel arra,hogy azigylet szempontj6b6l ldny,eges
niden ktiriilmdnyre kiterjed, eryben iigyv6di t5nyv|zlatkent is elfogadjSk. A felek tudom6sul veszik, hog; a
rua*oz6 jogszab6lyok rendelkez6sei alapjSn az okiratot keszito tigvdd az alapitot a hivatalos
qnrilv6ntar6s adatai szerint, illetve az igyvezet6t a szem6lyi azonosit6 okm6nyai alapjrin azonosftotta. Az
elapit6 k6pviseloje tudomiisul veszi, hogy az azonositils alapjrln szem6lyi okm6nyai m6solatdt, illetve adatait
az iiglv6d a vonatkoz6 jogszab6lyokban el6irt m6don rdgziti es orzi meg. Az alapit6 tulajdonos jelen okirat
diirisival kijelenti, hogy az okiratszerkeszto iigyv6d az okiratk6szitl* elott tiljekoztatta az lJtv. 6s Pmt.
rendelkezdseir6l, melynek alapjrin az igyved koteles a szerzSdo felek kdpviseloi szem6lyazonoss6g6nak
ellen6rz6sdre. Ennek keretdben az eljhr6 i.igyv6d - a f6l el6zetes hozzhjhrulitsa alapjSn - a szemdll i

okminyokr6l m6solatot keszitett, mely m6solatk6szit6shez 6s az ezzel kapcsolatos adatkezel6shez a fel es
k6pviseloj e j elen okirat al|irhsixal is hozzhjilrul.

Elidr6 iigndd tdjdkoztatja az alapit6t, mint megblz1 ilg,,felet, hogt a pdnzmosds megelSzdsdr1l ds dsdrol
sz6l6 2017. evi LIil. n. alapjdn azonositdsi kotelezettsdg terheli a megblz6 i)g,,fdt adatai, illetve a etjaro
s:emilyek adatai vonatkozdsdban. Az azonosltds a felek adatszolgdltatdsdn ds a bemutatott szemdly-azonosstig
igazolasdra alkalmas okiratok, illetve hivatalos cdgnyilvdntartdsi adatok alapjdn tortdnik a Pmt. szabdlyai szerint. .-l

felek azonosftdsdt az eljdr6 iigndd vdgzi. Felek hozzdjdrulnak ahhoz, hog eljdr6 iigndd a felek, kdpviseletdben eljdr6
szemdlyek adatait tartalmaz6 okmdnyokrhl fdnymdsolatot ktiszftsen 6s adataikat kezelje az iigtlettel osszefiiggdsben, a
szemdlyes adatok vddelmdrdl 6s a kozdrdekii adatok nyilvdnossdgdr6l sz6l6 tdrvdny rendelkezdsei szerint. Azonositasl
#9z6 ilgndd az aldbbi megdllap[tdst tette: Ug,rvdd rogziti, hog,t a pdnzmosdsra vag/ a teruorizmus finanszirozdsdra
utal6 -killondsen az ilgllettel kapcsolatosan figtelembe veendd adatot, tdnyt, karillmdnyt az tigtfel vonatkozdsdban a:
dm'ildgittis alkalmaval nem tapasztalt. Kijelenti, hogt a birtokdba jutott iratokat, adatokqt nyolc 6vig 6rzi, melyeket
ki:dr6lag a megbizds teljesltdsdhez haszndljafel. Az ilg,fdl jelen okirat aldirdsdval egidejiileg kijelenti ds elismeri, hog-
eliar6 tigndd tdjdkoztatta a hatdlyos adatkezelAsi szabdlyokr1l. A z iigtfdl kijelenti, hogt a tdjdkoztatdst megeirtette. A=
ng'fdlielen szerzcjdds aldlrdsdval egidejiileg hozzdjdrul ahhoz, hog,, jelen okiratban rogzltett, tovdbbd az eljdr6 ilgndd
altal a jogszabdlyban el6lrt iigfdl-dtvildgitasi kotelezettsdg teljesitdse sordn ef dr6 iigndd birtokdba jutott szemdlyes
adatait, az eljdr6 iigndd rdszdre adott megbizds tdrgtdban 6s keretdben ( okiratkdszitds, ellenjegtzds, foldhivatat elSui
Up,-iselet) kezelheti, illetve a megbizas teljesltdsdhez sziiksdges illetdkes hat6sdgok, intdzetek rdszdre tovdbbithatja,
tovdbbd ezen adatokat nyilvdntarthatjajogszabdlyban el6irt kotelezettsdge szerint.

-{ elv6laszthatlanul egybefiizott, annak minden (13) oldalln sorsz6mozott Alapit6 Okiratot az alapito
urhjdonos, meg6rtette 6s mint akaratival mindenben egyezot, helybenhagy6lag annak utols6 oldalSn al6irja.

\-liregyh6za, 2019. m6rcius 27 . napj6n.

,i' ,,'''}}i Et) 'iigyvcci
r',i'r 57509
', i:,\Z.A

JrFi ? ?

(k6pv.: Hrobrik Ldszl6 iiv.
H &T PROJE



_"!-

' ';ir\'rtq!.
v !1 |

- )_1i_l..4:l

f


