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Társasház-tulajdont  

Alapító Okirat 
 

I. Társasház-tulajdon alapítására vonatkozó rendelkezés 
 

A ROTAS K8 Ingatlanforgalmazó Korlátolt Felelősségű Társaság (Cégsz.: 01-09-280829, 

KSH szám: 25535743-6810-113-01, képv.: Szabó Zoltán ügyvezető) 1088. Budapest, 

Múzeum u. 9. III. em. 16. sz., mint a budapesti VIII. kerületi ingatlan-nyilvántartásban 

36471 hrsz. alatt felvett, és természetben a Budapest, VIII. kerület, Kőfaragó utca 8. sz. 

alatti ingatlan 1/1 tulajdoni hányadú tulajdonosa a 2003. évi CXXXIII. törvény. Tv. 

alapján az 1. sz. mellékletként csatolt tervrajzok, a 2. sz. mellékletként csatolt műszaki 

leírás szerint a fenti ingatlanon felépítendő épületet 

 

Kőfaragó 8 TÁRSASHÁZ  
(1085 Budapest, VIII. Kőfaragó utca 8. sz.) 

elnevezéssel 

 

Társasházzá alakítja. 

 

II. Alapvető rendelkezések 
 

1. Közös és külön tulajdon 
 

A. Közös tulajdon 
 

Közös tulajdon tárgyát képezi a földrészlet, továbbá az az épületrész, épületberendezés, 

nem lakás célú közös használatra szolgáló helyiség, amit az Alapító Okirat külön 

tulajdonként nem jelöl meg, valamint az épületszerkezet, az épület biztonságát 

(állékonyság), a tulajdonostársak közös célját szolgáló épületrész, épületberendezés és 

felszerelési tárgy abban az esetben is, ha az külön tulajdonba tartozó lakáson belül van.  

 

Közös tulajdonba tartozik: 

 a telek 1212 m2 alapterülettel 

 az alaptestek, felmenő tartószerkezetek, lépcsőházak falai, felvonó akna, 

 a közös tulajdonú helyiségek határoló falai és nyílászárói, 

 a födémszerkezetek, vasbetonlemez és egyéb kiegészítő vasbetonszerkezetek, 

 a tető tartószerkezet a hozzátartozó héjazattal, 

 a tetőn kívüli felépítmények, épületgépészeti berendezések, 

 a bádogszerkezetek, szegélyek, ereszcsatornák, ejtővezetékek, 

 a külső homlokzatburkolatok, díszítő és applikatív elemek,  

 a külső nyílászárók, 

 az elektromos fővezetékek a külön tulajdoni illetőségek fogyasztásmérő órájáig, 

valamint a közös helyiségek vezetékei, szerelvényei, 

 a víz alap- felszállóvezetékek a külön tulajdoni illetőségek ágvezetékéig, 

 a csatorna alap- és ejtővezetékek a külön tulajdoni illetőségek ágvezetékéig, 

 a közös helyiségek épületgépészeti berendezési tárgyai, 

 a gyengeáramú hálózatok, telefon, 
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 légtechnikai rendszerek, 

 a felvonó, 

 a tűz- és vagyonvédelmi rendszerek, 

 a telekhatáron belüli járdák, térburkolatok, 

 kerítés, kapu, 

 növényzet. 

 

A közös tulajdon részei szintenként 

 

Pinceszint az É 02 tervrajz szerint 

I. GK. közlekedő 480 m2 

II. gépészet   19 m2 

III. GK. emelő   20 m2 

IV. Gépészet   57 m2 

V. előtér     7 m2 

VI. lépcsőház   15 m2 

VII. felvonó     4 m2 

VIII. záportározó   13 m2 

 

Földszint az É-03 tervrajz szerint 

 

IX             GK. közlekedő 375 m2 

X.             gépészet   19 m2 

XI.  takarító tároló     3 m2 

XII. kukatároló     8 m2 

XIII. közlekedő   15 m2 

XIV. közlekedő   22 m2 

XV. előtér     3 m2 

XVI.         lépcsőház   25 m2 

XVII.       szélfogó   15 m2 

XVIII.     gépészet   16 m2 

XIX.        elektromos helyiség     8 m2 

XX.          takarító tároló     3 m2 

XXI.        raktár   19 m2 

XXII.      kerékpár tároló   52 m2 

 

 

I. emelet az É-04 tervrajz szerint 

XXIII.  közlekedő                                                    36 m2 

XXIV. lépcsőház   16 m2 

XXV.. közlekedő                                                      50 m2 

XXVI.  közlekedő    7 m2 

 

II. emelet az É-05 tervrajz szerint 

XXVII. közlekedő   36 m2 

XXVIII. lépcsőház   16 m2 

XXIX.      közlekedő   49 m2 

XXX.  közlekedő     7 m2 
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III. emelet az É-06 tervrajz szerint 

 

XXXI.  közlekedő   36 m2 

XXXII.  lépcsőház   16 m2 

XXXIII. közlekedő   49 m2 

XXXIV.  közlekedő     7 m2 

 

 

IV. emelet az É-07 tervrajz szerint 

 

XXXV. közlekedő   36 m2 

XXXVI. lépcsőház   16 m2 

XXXVII. közlekedő   49 m2 

XXXVIII. közlekedő     7 m2 

 

 

V. emelet az É-08 tervrajz szerint 

 

XXXIX..  közlekedő   36 m2 

IL. lépcsőház   17 m2 

ILI. közlekedő   49 m2 

ILII. közlekedő     7 m2 

 

 

VI. emelet az É-09 tervrajz szerint 

 

ILIII. közlekedő   36 m2 

ILIV.  lépcsőház   17 m2 

ILV. közlekedő   49 m2 

ILVI. közlekedő     7 m2 

 

 

VII. emelet az É-10 tervrajz szerint 

 

ILVII. közlekedő   36 m2 

ILVIII. lépcsőház   17 m2 

ILIX. közlekedő   49 m2 

L              közlekedő     7 m2 

 

A közös tulajdon 10.000/10.000-ed tulajdoni hányadrészből áll. 

 

 

A tulajdoni hányadok számításának elve az egyes külön tulajdonok alapterületének az 

összes külön tulajdon alapterületéhez viszonyított aránya. 
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B. Külön tulajdon 
 

 

Az egyszemélyes Alapító 1/1 tulajdoni arányú tulajdonába kerülnek az alapító okiratban 

külön tulajdonként felvett ingatlanok, amelyek az ingatlan-nyilvántartásban önálló 

társasházi külön tulajdoni lapon kerülnek feltüntetésre. 

 

Az egyes külön tulajdon illetőségek mindenkori tulajdonosainak külön tulajdonába 

kerülnek a közös tulajdonból a tulajdonostársakat megillető hányaddal együtt az egyes 

öröklakások, az önálló ingatlant képező nem lakás céljára szolgáló helyiségek azok 

alkotórészeikkel, tartozékaikkal, ideértve a külön tulajdonhoz tartozó nyílászáró 

szerkezeteket, fal- és egyéb burkolatokat, az öröklakásokon és helyiségeken belül a közmű 

ágvezetékeket, kivéve a külön tulajdonon belül elhelyezkedő, az épület egyes szerkezeti 

egységeit (pl. szerkezeti-tartó fal, födém, tartópillér, szellőzőakna stb.) az alábbiak szerint: 

 

Az egyes önálló albetétet képező külön tulajdoni illetőségek: 

 

A ROTAS K8 Kft.-t, mint egyszemélyes alapítót illeti az egyes külön tulajdont képező 

önálló albetétek tulajdonjoga az ahhoz kapcsolódó osztatlan közös tulajdoni hányaddal 

együttesen az alábbiak szerint: 

 

Földszinti külön tulajdoni illetőségek az É-03 tervrajz szerint 

 

1. A ROTAS K8 Kft.-t, mint egyszemélyes alapítót illeti 1/1 tulajdoni arányban az 

Alapító Okiratban 1. sorszám alatt felvett, az É-03 tervrajzon Ü01-el jelölt 42 m2 

alapterületű üzlethelyiség a hozzákapcsolódó 92/10.000 osztatlan közös tulajdoni 

hányaddal, amely természetben a 1085 Budapest, Kőfaragó utca 8. Fszt. 1. sz. alatt 

található, amelynek várható helyrajzi száma 36471/0/A/1 . 

2.  A ROTAS K8 Kft.-t, mint egyszemélyes alapítót illeti 1/1 tulajdoni arányban az 

Alapító Okiratban 2. sorszám alatt felvett, az É-03 tervrajzon Ü02-vel jelölt 42 m2 

alapterületű üzlethelyiség a hozzákapcsolódó 92/10.000osztatlan közös tulajdoni 

hányaddal, amely természetben a 1085 Budapest, Kőfaragó utca 8. Fszt. 2. sz. alatt 

található, amelynek várható helyrajzi száma 36471/0/A/2 . 

3.  A ROTAS K8 Kft.-t, mint egyszemélyes alapítót illeti 1/1 tulajdoni arányban az 

Alapító Okiratban 3. sorszám alatt felvett, az É-03 tervrajzon Ü03-al jelölt 42 m2 

alapterületű üzlethelyiség a hozzákapcsolódó 92/10.000 osztatlan közös tulajdoni 

hányaddal, amely természetben a 1085 Budapest, Kőfaragó utca 8. Fszt. 3. sz. alatt 

található, amelynek várható helyrajzi száma 36471/0/A/3 . 

4. A ROTAS K8 Kft.-t, mint egyszemélyes alapítót illeti 1/1 tulajdoni arányban az 

Alapító Okiratban 4. sorszám alatt felvett, az É-03 tervrajzon Ü04-el jelölt 42 m2 

alapterületű üzlethelyiség a hozzákapcsolódó 92/10.000 osztatlan közös tulajdoni 

hányaddal, amely természetben a 1085 Budapest, Kőfaragó utca 8. Fszt. 4. sz. alatt 

található, amelynek várható helyrajzi száma 36471/0/A/4.  

 

I. emeleti külön tulajdoni illetőségek az É-04 tervrajz szerint 

 

5. A ROTAS K8 Kft.-t, mint egyszemélyes alapítót illeti 1/1 tulajdoni arányban az 

Alapító Okiratban 5. sorszám alatt felvett, az É-04 tervrajzon L101-el jelölt 44 m2 

alapterületű lakás, amely áll a tervrajzokon meghatározott méretű   



Kőfaragó 8 Társasház 

Budapest, VIII. Kőfaragó u. 8. 

 

 

 
……………………………………………………………   ……………………………………………………………… 

   Dr. Wahl István ellenjegyző ügyvéd                                                                            ROTAS K8 Kft.. Alapító Szabó Zoltán ügyvezető 

5 

  előtérből, 

  nappaliszoba+konyhából, 

  félszobából, 

  WC fürdőszobából, 

  loggiaból, 

a hozzákapcsolódó 96/10.000 osztatlan közös tulajdoni hányaddal, amely természetben 

a 1085 Budapest, Kőfaragó utca 8.  I. emelet 101. sz. alatt található, és amelynek 

várható helyrajzi száma 36471/0/A/5. 

6. A ROTAS K8 Kft.-t, mint egyszemélyes alapítót illeti 1/1 tulajdoni arányban az 

Alapító Okiratban 6. sorszám alatt felvett, az É-04 tervrajzon L102-vel jelölt 80 m2 

alapterületű lakás, amely áll a tervrajzokon meghatározott méretű   

  előtér + gardróbból, 

  konyhából, 

  3 szobából, 

  fürdőszobából, 

  WC kézmosóból,  

  2 db loggiaból, 

a hozzákapcsolódó 175/10.000 osztatlan közös tulajdoni hányaddal, amely 

természetben a 1085 Budapest, Kőfaragó utca 8.  I. emelet 102. sz. alatt található, és 

amelynek várható helyrajzi száma 36471/0/A/6. 

7. A ROTAS K8 Kft.-t, mint egyszemélyes alapítót illeti 1/1 tulajdoni arányban az 

Alapító Okiratban 7. sorszám alatt felvett, az É-04 tervrajzon L103-vel jelölt 80 m2 

alapterületű lakás, amely áll a tervrajzokon meghatározott méretű   

  előtér + gardróbból, 

  konyhából, 

  3 szobából, 

  fürdőszobából, 

  WC kézmosóból,  

  2 db loggiaból, 

a hozzákapcsolódó 175/10.000 osztatlan közös tulajdoni hányaddal, amely 

természetben a 1085 Budapest, Kőfaragó utca 8.  I. emelet 103. sz. alatt található, és 

amelynek várható helyrajzi száma 36471/0/A/7. 

8. A ROTAS K8 Kft.-t, mint egyszemélyes alapítót illeti 1/1 tulajdoni arányban az 

Alapító Okiratban 8. sorszám alatt felvett, az É-04 tervrajzon L104-el jelölt 46 m2 

alapterületű lakás, amely áll a tervrajzokon meghatározott méretű   

  előtérből, 

  nappali szoba+konyhából, 

  1 fél szobából, 

  WC fürdőszobából, 

  loggiaból, 

a hozzákapcsolódó 101/10.000 osztatlan közös tulajdoni hányaddal, amely 

természetben a 1085 Budapest, Kőfaragó utca 8.  I. emelet 104. sz. alatt található, és 

amelynek várható helyrajzi száma 36471/0/A/8. 

9. A ROTAS K8 Kft.-t, mint egyszemélyes alapítót illeti 1/1 tulajdoni arányban az 

Alapító Okiratban 9. sorszám alatt felvett, az É-04 tervrajzon L105-el jelölt 47 m2 

alapterületű lakás, amely áll a tervrajzokon meghatározott méretű   

  előtérből, 

  nappali szoba+konyhából, 

  félszobából, 
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  WC fürdőszobából, 

  loggiaból, 

a hozzákapcsolódó 103/10.000 osztatlan közös tulajdoni hányaddal, amely 

természetben a 1085 Budapest, Kőfaragó utca 8.  I. emelet 105. sz. alatt található, és 

amelynek várható helyrajzi száma 36471/0/A/9. 

10. A ROTAS K8 Kft.-t, mint egyszemélyes alapítót illeti 1/1 tulajdoni arányban az 

Alapító Okiratban 10. sorszám alatt felvett, az É-04 tervrajzon L106-al jelölt 38 m2 

alapterületű lakás, amely áll a tervrajzokon meghatározott méretű   

  előtérből, 

  konyhából, 

  szobából, 

  WC fürdőszobából, 

  loggiaból, 

a hozzákapcsolódó 83/10.000 osztatlan közös tulajdoni hányaddal, amely természetben 

a 1085 Budapest, Kőfaragó utca 8.  I. emelet 106. sz. alatt található, és amelynek 

várható helyrajzi száma 36471/0/A/10. 

11. A ROTAS K8 Kft.-t, mint egyszemélyes alapítót illeti 1/1 tulajdoni arányban az 

Alapító Okiratban 11. sorszám alatt felvett, az É-04 tervrajzon L107-el jelölt 38 m2 

alapterületű lakás, amely áll a tervrajzokon meghatározott méretű   

  előtérből, 

  konyhából, 

  szobából, 

  WC fürdőszobából, 

  loggiaból, 

 a hozzákapcsolódó 83/10.000 osztatlan közös tulajdoni hányaddal, amely 

természetben a 1085 Budapest, Kőfaragó utca 8.  I. emelet 107. sz. alatt található, és 

amelynek várható helyrajzi száma 36471/0/A/11. 

12. A ROTAS K8 Kft.-t, mint egyszemélyes alapítót illeti 1/1 tulajdoni arányban az 

Alapító Okiratban 12. sorszám alatt felvett, az É 04 tervrajzon L108-al jelölt 38 m2 

alapterületű lakás, amely áll a tervrajzokon meghatározott méretű   

  előtérből, 

  konyhából, 

  szobából, 

  WC fürdőszobából, 

  loggiaból, 

a hozzákapcsolódó 83/10.000 osztatlan közös tulajdoni hányaddal, amely 

természetben a 1085 Budapest, Kőfaragó utca 8.  I. emelet 108. sz. alatt található, és 

amelynek várható helyrajzi száma 36471/0/A/12. 

13. A ROTAS K8 Kft.-t, mint egyszemélyes alapítót illeti 1/1 tulajdoni arányban az 

Alapító Okiratban 13. sorszám alatt felvett, az É-04 tervrajzon L109-el jelölt 38 m2 

alapterületű lakás, amely áll a tervrajzokon meghatározott méretű   

  előtérből, 

  konyhából, 

  szobából, 

  WC fürdőszobából, 

  loggiaból, 

a hozzákapcsolódó 83/10.000 osztatlan közös tulajdoni hányaddal, amely 

természetben a 1085 Budapest, Kőfaragó utca 8.  I. emelet 109. sz. alatt található, és 

amelynek várható helyrajzi száma 36471/0/A/13. 
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14. A ROTAS K8 Kft.-t, mint egyszemélyes alapítót illeti 1/1 tulajdoni arányban az 

Alapító Okiratban 14. sorszám alatt felvett, az É-04 tervrajzon L110-el jelölt 38 m2 

alapterületű lakás, amely áll a tervrajzokon meghatározott méretű   

  előtérből, 

  konyhából, 

  szobából, 

  WC fürdőszobából, 

  loggiaból, 

a hozzákapcsolódó 83/10.000 osztatlan közös tulajdoni hányaddal, amely 

természetben a 1085 Budapest, Kőfaragó utca 8.  I. emelet 110. sz. alatt található, és 

amelynek várható helyrajzi száma 36471/0/A/14.  

15. A ROTAS K8 Kft.-t, mint egyszemélyes alapítót illeti 1/1 tulajdoni arányban az 

Alapító Okiratban 15. sorszám alatt felvett, az É-04 tervrajzon L111-el jelölt 38 m2 

alapterületű lakás, amely áll a tervrajzokon meghatározott méretű   

  előtérből, 

  konyhából, 

  szobából, 

  WC fürdőszobából, 

  loggiaból, 

a hozzákapcsolódó 83/10.000 osztatlan közös tulajdoni hányaddal, amely 

természetben a 1085 Budapest, Kőfaragó utca 8.  I. emelet 111. sz. alatt található, és 

amelynek várható helyrajzi száma 36471/0/A/15. 

 

 

II. emeleti külön tulajdoni illetőségek az E-05 tervrajz szerint 

 

16. A ROTAS K8 Kft.-t, mint egyszemélyes alapítót illeti 1/1 tulajdoni arányban az 

Alapító Okiratban 16. sorszám alatt felvett, az É-05 tervrajzon L201-el jelölt 44 m2 

alapterületű lakás, amely áll a tervrajzokon meghatározott méretű   

  előtérből, 

  nappaliszoba+konyhából, 

  félszobából, 

  WC fürdőszobából, 

  loggiaból, 

a hozzákapcsolódó 96/10.000 osztatlan közös tulajdoni hányaddal, amely 

természetben a 1085 Budapest, Kőfaragó utca 8. II. emelet 201. sz. alatt található, és 

amelynek várható helyrajzi száma 36471/0/A/16. 

17. A ROTAS K8 Kft.-t, mint egyszemélyes alapítót illeti 1/1 tulajdoni arányban az 

Alapító Okiratban 17. sorszám alatt felvett, az É-05 tervrajzon L202-vel jelölt 80 m2 

alapterületű lakás, amely áll a tervrajzokon meghatározott méretű   

  előtér + gardróbból, 

  konyhából, 

  3 szobából, 

  fürdőszobából, 

  WC kézmosóból,  

  2 db loggiaból, 

a hozzákapcsolódó 175/10.000 osztatlan közös tulajdoni hányaddal, amely természetben a 

1085 Budapest, Kőfaragó utca 8.  II. emelet 202. sz. alatt található, és amelynek várható 

helyrajzi száma 36471/0/A/17. 
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18. A ROTAS K8 Kft.-t, mint egyszemélyes alapítót illeti 1/1 tulajdoni arányban az 

Alapító Okiratban 18. sorszám alatt felvett, az É-05 tervrajzon L203-vel jelölt 80 m2 

alapterületű lakás, amely áll a tervrajzokon meghatározott méretű   

  előtér + gardróbból, 

  konyhából, 

  3 szobából, 

  fürdőszobából, 

  WC kézmosóból,  

  2 db loggiaból, 

a hozzákapcsolódó 175/10.000 osztatlan közös tulajdoni hányaddal, amely 

természetben a 1085 Budapest, Kőfaragó utca 8.  II. emelet 203. sz. alatt található, és 

amelynek várható helyrajzi száma 36471/0/A/18.  

19. A ROTAS K8 Kft.-t, mint egyszemélyes alapítót illeti 1/1 tulajdoni arányban az 

Alapító Okiratban 19. sorszám alatt felvett, az É-05 tervrajzon L204-el jelölt 46 m2 

alapterületű lakás, amely áll a tervrajzokon meghatározott méretű   

  előtérből, 

  nappali szoba+konyhából, 

  1 fél szobából, 

  WC fürdőszobából, 

  loggiaból, 

a hozzákapcsolódó 101/10.000 osztatlan közös tulajdoni hányaddal, amely 

természetben a 1085 Budapest, Kőfaragó utca 8.  I. emelet 204. sz. alatt található, és 

amelynek várható helyrajzi száma 36471/0/A/19. 

20. A ROTAS K8 Kft.-t, mint egyszemélyes alapítót illeti 1/1 tulajdoni arányban az 

Alapító Okiratban 20. sorszám alatt felvett, az É-05 tervrajzon L205-el jelölt 47 m2 

alapterületű lakás, amely áll a tervrajzokon meghatározott méretű   

  előtérből, 

  nappali szoba+konyhából, 

  félszobából, 

  WC fürdőszobából, 

  loggiaból, 

a hozzákapcsolódó 103/10.000 osztatlan közös tulajdoni hányaddal, amely 

természetben a 1085 Budapest, Kőfaragó utca 8.  II. emelet 205. sz. alatt található, és 

amelynek várható helyrajzi száma 36471/0/A/20.  

21. A ROTAS K8 Kft.-t, mint egyszemélyes alapítót illeti 1/1 tulajdoni arányban az 

Alapító Okiratban 21. sorszám alatt felvett, az É-05 tervrajzon L206-al jelölt 38 m2 

alapterületű lakás, amely áll a tervrajzokon meghatározott méretű   

  előtérből, 

  konyhából, 

  szobából, 

  WC fürdőszobából, 

  loggiaból, 

a hozzákapcsolódó 83/10.000 osztatlan közös tulajdoni hányaddal, amely 

természetben a 1085 Budapest, Kőfaragó utca 8.  II. emelet 206. sz. alatt található, és 

amelynek várható helyrajzi száma 36471/0/A/21. 

22. A ROTAS K8 Kft.-t, mint egyszemélyes alapítót illeti 1/1 tulajdoni arányban az 

Alapító Okiratban 22. sorszám alatt felvett, az É-05 tervrajzon L207-el jelölt 38 m2 

alapterületű lakás, amely áll a tervrajzokon meghatározott méretű   

  előtérből, 
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  konyhából, 

  szobából, 

  WC fürdőszobából, 

  loggiaból, 

a hozzákapcsolódó 83/10.000 osztatlan közös tulajdoni hányaddal, amely 

természetben a 1085 Budapest, Kőfaragó utca 8.  II. emelet 207. sz. alatt található, és 

amelynek várható helyrajzi száma 36471/0/A/22.  

23. A ROTAS K8 Kft.-t, mint egyszemélyes alapítót illeti 1/1 tulajdoni arányban az 

Alapító Okiratban 23. sorszám alatt felvett, az É-04 tervrajzon L208-el jelölt 38 m2 

alapterületű lakás, amely áll a tervrajzokon meghatározott méretű   

  előtérből, 

  konyhából, 

  szobából, 

  WC fürdőszobából, 

  loggiaból, 

a hozzákapcsolódó 83/10.000 osztatlan közös tulajdoni hányaddal, amely 

természetben a 1085 Budapest, Kőfaragó utca 8.  II. emelet 208. sz. alatt található, és 

amelynek várható helyrajzi száma 36471/0/A/23.  

24. A ROTAS K8 Kft.-t, mint egyszemélyes alapítót illeti 1/1 tulajdoni arányban az 

Alapító Okiratban 24. sorszám alatt felvett, az É-05 tervrajzon L209-el jelölt 38 m2 

alapterületű lakás, amely áll a tervrajzokon meghatározott méretű   

  előtérből, 

  konyhából, 

  szobából, 

  WC fürdőszobából, 

  loggiaból, 

a hozzákapcsolódó 83/10.000 osztatlan közös tulajdoni hányaddal, amely 

természetben a 1085 Budapest, Kőfaragó utca 8.  II. emelet 209. sz. alatt található, és 

amelynek várható helyrajzi száma 36471/0/A/24. 

25. A ROTAS K8 Kft.-t, mint egyszemélyes alapítót illeti 1/1 tulajdoni arányban az 

Alapító Okiratban 25. sorszám alatt felvett, az É-05 tervrajzon L210-el jelölt 38 m2 

alapterületű lakás, amely áll a tervrajzokon meghatározott méretű   

  előtérből, 

  konyhából, 

  szobából, 

  WC fürdőszobából, 

  loggiaból, 

a hozzákapcsolódó 83/10.000 osztatlan közös tulajdoni hányaddal, amely 

természetben a 1085 Budapest, Kőfaragó utca 8.  II. emelet 210. sz. alatt található, és 

amelynek várható helyrajzi száma 36471/0/A/25.  

26. A ROTAS K8 Kft.-t, mint egyszemélyes alapítót illeti 1/1 tulajdoni arányban az 

Alapító Okiratban 26. sorszám alatt felvett, az É-05 tervrajzon L211-el jelölt 38 m2 

alapterületű lakás, amely áll a tervrajzokon meghatározott méretű   

  előtérből, 

  konyhából, 

  szobából, 

  WC fürdőszobából, 

  loggiaból, 
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a hozzákapcsolódó 83/10.000 osztatlan közös tulajdoni hányaddal, amely 

természetben a 1085 Budapest, Kőfaragó utca 8.  II. emelet 211. sz. alatt található, és 

amelynek várható helyrajzi száma 36471/0/A/26. 

 

 

III. emeleti külön tulajdoni illetőségek az É-06 tervrajz szerint 

 

 

27. A ROTAS K8 Kft.-t, mint egyszemélyes alapítót illeti 1/1 tulajdoni arányban az 

Alapító Okiratban 27. sorszám alatt felvett, az É-06 tervrajzon L301-el jelölt 44 m2 

alapterületű lakás, amely áll a tervrajzokon meghatározott méretű   

  előtérből, 

  nappaliszoba+konyhából, 

  félszobából, 

  WC fürdőszobából, 

  loggiaból, 

a hozzákapcsolódó 96/10.000  osztatlan közös tulajdoni hányaddal, amely természetben a 

1085 Budapest, Kőfaragó utca 8. III. emelet 301. sz. alatt található, és amelynek várható 

helyrajzi száma 36471/0/A/27. 

28. A ROTAS K8 Kft.-t, mint egyszemélyes alapítót illeti 1/1 tulajdoni arányban az 

Alapító Okiratban 28. sorszám alatt felvett, az É-06 tervrajzon L302-vel jelölt 80 m2 

alapterületű lakás, amely áll a tervrajzokon meghatározott méretű   

  előtér + gardróbból, 

  konyhából, 

  3 szobából, 

  fürdőszobából, 

  WC kézmosóból,  

  2 db loggiaból, 

a hozzákapcsolódó 175/10.000 osztatlan közös tulajdoni hányaddal, amely 

természetben a 1085 Budapest, Kőfaragó utca 8.  III. emelet 302. sz. alatt található, és 

amelynek várható helyrajzi száma 36471/0/A/28. 

29. A ROTAS K8 Kft.-t, mint egyszemélyes alapítót illeti 1/1 tulajdoni arányban az 

Alapító Okiratban 29. sorszám alatt felvett, az É-06 tervrajzon L303-vel jelölt 80 m2 

alapterületű lakás, amely áll a tervrajzokon meghatározott méretű   

  előtér + gardróbból, 

  konyhából, 

  3 szobából, 

  fürdőszobából, 

  WC kézmosóból,  

  2 db loggiaból, 

a hozzákapcsolódó 175/10.000 osztatlan közös tulajdoni hányaddal, amely 

természetben a 1085 Budapest, Kőfaragó utca 8.  III. emelet 303. sz. alatt található, és 

amelynek várható helyrajzi száma 36471/0/A/29. 

30. A ROTAS K8 Kft.-t, mint egyszemélyes alapítót illeti 1/1 tulajdoni arányban az 

Alapító Okiratban 30. sorszám alatt felvett, az É-06 tervrajzon L304-el jelölt 46 m2 

alapterületű lakás, amely áll a tervrajzokon meghatározott méretű   

  előtérből, 

  nappali szoba+konyhából, 

  1 fél szobából, 
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  WC fürdőszobából, 

  loggiaból, 

a hozzákapcsolódó 101/10.000 osztatlan közös tulajdoni hányaddal, amely természetben 

a 1085 Budapest, Kőfaragó utca 8.  III. emelet 304. sz. alatt található, és amelynek 

várható helyrajzi száma 36471/0/A/30. 

31. A ROTAS K8 Kft.-t, mint egyszemélyes alapítót illeti 1/1 tulajdoni arányban az 

Alapító Okiratban 31. sorszám alatt felvett, az É-06 tervrajzon L305-el jelölt 47 m2 

alapterületű lakás, amely áll a tervrajzokon meghatározott méretű   

  előtérből, 

  nappali szoba+konyhából, 

  félszobából, 

  WC fürdőszobából, 

  loggiaból, 

a hozzákapcsolódó 103/10.000 osztatlan közös tulajdoni hányaddal, amely 

természetben a 1085 Budapest, Kőfaragó utca 8.  III. emelet 305. sz. alatt található, és 

amelynek várható helyrajzi száma 36471/0/A/31. 

32. A ROTAS K8 Kft.-t, mint egyszemélyes alapítót illeti 1/1 tulajdoni arányban az 

Alapító Okiratban 32. sorszám alatt felvett, az É-05 tervrajzon L306-al jelölt 38 m2 

alapterületű lakás, amely áll a tervrajzokon meghatározott méretű   

  előtérből, 

  konyhából, 

  szobából, 

  WC fürdőszobából, 

  loggiaból, 

a hozzákapcsolódó 83/10.000 osztatlan közös tulajdoni hányaddal, amely 

természetben a 1085 Budapest, Kőfaragó utca 8.  III. emelet 306. sz. alatt található, és 

amelynek várható helyrajzi száma 36471/0/A/32. 

33. A ROTAS K8 Kft.-t, mint egyszemélyes alapítót illeti 1/1 tulajdoni arányban az 

Alapító Okiratban 33. sorszám alatt felvett, az É-05 tervrajzon L307-el jelölt 38 m2 

alapterületű lakás, amely áll a tervrajzokon meghatározott méretű   

  előtérből, 

  konyhából, 

  szobából, 

  WC fürdőszobából, 

  loggiaból, 

a hozzákapcsolódó 83/10.000 osztatlan közös tulajdoni hányaddal, amely 

természetben a 1085 Budapest, Kőfaragó utca 8.  III. emelet 307. sz. alatt található, és 

amelynek várható helyrajzi száma 36471/0/A/33. 

34. A ROTAS K8 Kft.-t, mint egyszemélyes alapítót illeti 1/1 tulajdoni arányban az 

Alapító Okiratban 34. sorszám alatt felvett, az É-06 tervrajzon L308-el jelölt 38 m2 

alapterületű lakás, amely áll a tervrajzokon meghatározott méretű   

  előtérből, 

  konyhából, 

  szobából, 

  WC fürdőszobából, 

  loggiaból, 

a hozzákapcsolódó 83/10.000 osztatlan közös tulajdoni hányaddal, amely 

természetben a 1085 Budapest, Kőfaragó utca 8.  III. emelet 308. sz. alatt található, és 

amelynek várható helyrajzi száma 36471/0/A/34. 
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35. A ROTAS K8 Kft.-t, mint egyszemélyes alapítót illeti 1/1 tulajdoni arányban az 

Alapító Okiratban 35. sorszám alatt felvett, az É-06 tervrajzon L309-el jelölt 38 m2 

alapterületű lakás, amely áll a tervrajzokon meghatározott méretű   

  előtérből, 

  konyhából, 

  szobából, 

  WC fürdőszobából, 

  loggiaból, 

a hozzákapcsolódó 83/10.000 osztatlan közös tulajdoni hányaddal, amely 

természetben a 1085 Budapest, Kőfaragó utca 8.  III. emelet 309. sz. alatt található, és 

amelynek várható helyrajzi száma 36471/0/A/35. 

36. A ROTAS K8 Kft.-t, mint egyszemélyes alapítót illeti 1/1 tulajdoni arányban az 

Alapító Okiratban 36. sorszám alatt felvett, az É-06 tervrajzon L310-el jelölt 38 m2 

alapterületű lakás, amely áll a tervrajzokon meghatározott méretű   

  előtérből, 

  konyhából, 

  szobából, 

  WC fürdőszobából, 

  loggiaból, 

a hozzákapcsolódó 83/10.000 osztatlan közös tulajdoni hányaddal, amely 

természetben a 1085 Budapest, Kőfaragó utca 8.  III. emelet 310. sz. alatt található, és 

amelynek várható helyrajzi száma 36471/0/A/36. 

37. A ROTAS K8 Kft.-t, mint egyszemélyes alapítót illeti 1/1 tulajdoni arányban az 

Alapító Okiratban 37. sorszám alatt felvett, az É-06 tervrajzon L311-el jelölt 38 m2 

alapterületű lakás, amely áll a tervrajzokon meghatározott méretű   

  előtérből, 

  konyhából, 

  szobából, 

  WC fürdőszobából, 

  loggiaból, 

a hozzákapcsolódó 83/10.000 osztatlan közös tulajdoni hányaddal, amely 

természetben a 1085 Budapest, Kőfaragó utca 8.  III. emelet 311. sz. alatt található, és 

amelynek várható helyrajzi száma 36471/0/A/37. 

 

 

IV. emeleti külön tulajdoni illetőségek az É-07 tervrajz szerint 

 

38. A ROTAS K8 Kft.-t, mint egyszemélyes alapítót illeti 1/1 tulajdoni arányban az 

Alapító Okiratban 38. sorszám alatt felvett, az É-07 tervrajzon L401-el jelölt 44 m2 

alapterületű lakás, amely áll a tervrajzokon meghatározott méretű   

  előtérből, 

  nappaliszoba+konyhából, 

  félszobából, 

  WC fürdőszobából, 

  loggiaból, 

a hozzákapcsolódó 96/10.000  osztatlan közös tulajdoni hányaddal, amely természetben a 

1085 Budapest, Kőfaragó utca 8. IV. emelet 401. sz. alatt található, és amelynek várható 

helyrajzi száma 36471/0/A/38. 
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39. A ROTAS K8 Kft.-t, mint egyszemélyes alapítót illeti 1/1 tulajdoni arányban az 

Alapító Okiratban 39. sorszám alatt felvett, az É-07 tervrajzon L402-vel jelölt 80 m2 

alapterületű lakás, amely áll a tervrajzokon meghatározott méretű   

  előtér + gardróbból, 

  konyhából, 

  3 szobából, 

  fürdőszobából, 

  WC kézmosóból,  

  2 db loggiaból, 

a hozzákapcsolódó 175/10.000 osztatlan közös tulajdoni hányaddal, amely 

természetben a 1085 Budapest, Kőfaragó utca 8.  IV. emelet 402. sz. alatt található, és 

amelynek várható helyrajzi száma 36471/0/A/39. 

40. A ROTAS K8 Kft.-t, mint egyszemélyes alapítót illeti 1/1 tulajdoni arányban az 

Alapító Okiratban 40. sorszám alatt felvett, az É-07 tervrajzon L403-vel jelölt 80 m2 

alapterületű lakás, amely áll a tervrajzokon meghatározott méretű   

  előtér + gardróbból, 

  konyhából, 

  3 szobából, 

  fürdőszobából, 

  WC kézmosóból,  

  2 db loggiaból, 

a hozzákapcsolódó 175/10.000 osztatlan közös tulajdoni hányaddal, amely 

természetben a 1085 Budapest, Kőfaragó utca 8.  II. emelet 403. sz. alatt található, és 

amelynek várható helyrajzi száma 36471/0/A/40. 

41. A ROTAS K8 Kft.-t, mint egyszemélyes alapítót illeti 1/1 tulajdoni arányban az 

Alapító Okiratban 41. sorszám alatt felvett, az É-07 tervrajzon L404-el jelölt 46 m2 

alapterületű lakás, amely áll a tervrajzokon meghatározott méretű   

  előtérből, 

  nappali szoba+konyhából, 

  1 fél szobából, 

  WC fürdőszobából, 

  loggiaból, 

a hozzákapcsolódó 101/10.000 osztatlan közös tulajdoni hányaddal, amely természetben 

a 1085 Budapest, Kőfaragó utca 8.  IV. emelet 404. sz. alatt található, és amelynek 

várható helyrajzi száma 36471/0/A/41. 

42. A ROTAS K8 Kft.-t, mint egyszemélyes alapítót illeti 1/1 tulajdoni arányban az 

Alapító Okiratban 42. sorszám alatt felvett, az É-07 tervrajzon L405-el jelölt 47 m2 

alapterületű lakás, amely áll a tervrajzokon meghatározott méretű   

  előtérből, 

  nappali szoba+konyhából, 

  félszobából, 

  WC fürdőszobából, 

  loggiaból, 

a hozzákapcsolódó 103/10.000 osztatlan közös tulajdoni hányaddal, amely 

természetben a 1085 Budapest, Kőfaragó utca 8.  IV. emelet 405. sz. alatt található, és 

amelynek várható helyrajzi száma 36471/0/A/42. 

43. A ROTAS K8 Kft.-t, mint egyszemélyes alapítót illeti 1/1 tulajdoni arányban az 

Alapító Okiratban 43. sorszám alatt felvett, az É-07 tervrajzon L406-al jelölt 38 m2 

alapterületű lakás, amely áll a tervrajzokon meghatározott méretű   
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  előtérből, 

  konyhából, 

  szobából, 

  WC fürdőszobából, 

  loggiaból, 

a hozzákapcsolódó 83/10.000 osztatlan közös tulajdoni hányaddal, amely 

természetben a 1085 Budapest, Kőfaragó utca 8.  IV. emelet 406. sz. alatt található, és 

amelynek várható helyrajzi száma 36471/0/A/43. 

44.  A ROTAS K8 Kft.-t, mint egyszemélyes alapítót illeti 1/1 tulajdoni arányban az 

Alapító Okiratban 44. sorszám alatt felvett, az É-07 tervrajzon L407-el jelölt 38 m2 

alapterületű lakás, amely áll a tervrajzokon meghatározott méretű   

  előtérből, 

  konyhából, 

  szobából, 

  WC fürdőszobából, 

  loggiaból, 

a hozzákapcsolódó 83/10.000 osztatlan közös tulajdoni hányaddal, amely 

természetben a 1085 Budapest, Kőfaragó utca 8.  IV. emelet 407. sz. alatt található, és 

amelynek várható helyrajzi száma 36471/0/A/44. 

45. A ROTAS K8 Kft.-t, mint egyszemélyes alapítót illeti 1/1 tulajdoni arányban az 

Alapító Okiratban 45. sorszám alatt felvett, az É-07 tervrajzon L408-el jelölt 38 m2 

alapterületű lakás, amely áll a tervrajzokon meghatározott méretű   

  előtérből, 

  konyhából, 

  szobából, 

  WC fürdőszobából, 

  loggiaból, 

a hozzákapcsolódó 83/10.000 osztatlan közös tulajdoni hányaddal, amely 

természetben a 1085 Budapest, Kőfaragó utca 8.  IV. emelet 408. sz. alatt található, és 

amelynek várható helyrajzi száma 36471/0/A/45. 

46. A ROTAS K8 Kft.-t, mint egyszemélyes alapítót illeti 1/1 tulajdoni arányban az 

Alapító Okiratban 46. sorszám alatt felvett, az É-07 tervrajzon L409-el jelölt 38 m2 

alapterületű lakás, amely áll a tervrajzokon meghatározott méretű   

  előtérből, 

  konyhából, 

  szobából, 

  WC fürdőszobából, 

  loggiaból, 

a hozzákapcsolódó 83/10.000 osztatlan közös tulajdoni hányaddal, amely 

természetben a 1085 Budapest, Kőfaragó utca 8.  IV. emelet 409. sz. alatt található, és 

amelynek várható helyrajzi száma 36471/0/A/46.  

47. A ROTAS K8 Kft.-t, mint egyszemélyes alapítót illeti 1/1 tulajdoni arányban az 

Alapító Okiratban 47. sorszám alatt felvett, az É-07 tervrajzon L410-el jelölt 38 m2 

alapterületű lakás, amely áll a tervrajzokon meghatározott méretű   

  előtérből, 

  konyhából, 

  szobából, 

  WC fürdőszobából, 

  loggiaból, 
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, 

a hozzákapcsolódó 83/10.000 osztatlan közös tulajdoni hányaddal, amely 

természetben a 1085 Budapest, Kőfaragó utca 8.  IV. emelet 410. sz. alatt található, és 

amelynek várható helyrajzi száma 36471/0/A/47. 

48. A ROTAS K8 Kft.-t, mint egyszemélyes alapítót illeti 1/1 tulajdoni arányban az 

Alapító Okiratban 48. sorszám alatt felvett, az É-07 tervrajzon L411-el jelölt 38 m2 

alapterületű lakás, amely áll a tervrajzokon meghatározott méretű   

  előtérből, 

  konyhából, 

  szobából, 

  WC fürdőszobából, 

  loggiaból, 

a hozzákapcsolódó 83/10.000 osztatlan közös tulajdoni hányaddal, amely 

természetben a 1085 Budapest, Kőfaragó utca 8.  IV. emelet 411. sz. alatt található, és 

amelynek várható helyrajzi száma 36471/0/A/48.  

 

 

V. emeleti külön tulajdoni illetőségek az É-08 tervrajz szerint 

 

 

49. A ROTAS K8 Kft.-t, mint egyszemélyes alapítót illeti 1/1 tulajdoni arányban az 

Alapító Okiratban 49. sorszám alatt felvett, az É-08 tervrajzon L501-el jelölt 44 m2 

alapterületű lakás, amely áll a tervrajzokon meghatározott méretű   

  előtérből, 

  nappaliszoba+konyhából, 

  félszobából, 

  WC fürdőszobából, 

  loggiaból, 

a hozzákapcsolódó 96/10.000 osztatlan közös tulajdoni hányaddal, amely természetben a 

1085 Budapest, Kőfaragó utca 8. V. emelet 501. sz. alatt található, és amelynek várható 

helyrajzi száma 36471/0/A/49. 

50. A ROTAS K8 Kft.-t, mint egyszemélyes alapítót illeti 1/1 tulajdoni arányban az 

Alapító Okiratban 50. sorszám alatt felvett, az É-08 tervrajzon L502-vel jelölt 80 m2 

alapterületű lakás, amely áll a tervrajzokon meghatározott méretű   

  előtér + gardróbból, 

  konyhából, 

  3 szobából, 

  fürdőszobából, 

  WC kézmosóból,  

  2 db loggiaból, 

a hozzákapcsolódó 175/10.000 osztatlan közös tulajdoni hányaddal, amely 

természetben a 1085 Budapest, Kőfaragó utca 8.  V. emelet 502. sz. alatt található, és 

amelynek várható helyrajzi száma 36471/0/A/50. 

51. S ROTAS K8 Kft.-t, mint egyszemélyes alapítót illeti 1/1 tulajdoni arányban az 

Alapító Okiratban 51. sorszám alatt felvett, az É-05 tervrajzon L503-vel jelölt 80 m2 

alapterületű lakás, amely áll a tervrajzokon meghatározott méretű   

  előtér + gardróbból, 

  konyhából, 

  3 szobából, 
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  fürdőszobából, 

  WC kézmosóból,  

  2 db loggiaból, 

a hozzákapcsolódó 175/10.000 osztatlan közös tulajdoni hányaddal, amely 

természetben a 1085 Budapest, Kőfaragó utca 8.  V. emelet 503. sz. alatt található, és 

amelynek várható helyrajzi száma 36471/0/A/51. 

52. A ROTAS K8 Kft.-t, mint egyszemélyes alapítót illeti 1/1 tulajdoni arányban az 

Alapító Okiratban 52. sorszám alatt felvett, az É-08 tervrajzon L504-el jelölt 46 m2 

alapterületű lakás, amely áll a tervrajzokon meghatározott méretű   

  előtérből, 

  nappali szoba+konyhából, 

  1 fél szobából, 

  WC fürdőszobából, 

  loggiaból, 

a hozzákapcsolódó 101/10.000 osztatlan közös tulajdoni hányaddal, amely 

természetben a 1085 Budapest, Kőfaragó utca 8.  V. emelet 504. sz. alatt található, és 

amelynek várható helyrajzi száma 36471/0/A/52.  

53. A ROTAS K8 Kft.-t, mint egyszemélyes alapítót illeti 1/1 tulajdoni arányban az 

Alapító Okiratban 53. sorszám alatt felvett, az É-08 tervrajzon L505-el jelölt 47 m2 

alapterületű lakás, amely áll a tervrajzokon meghatározott méretű   

  előtérből, 

  nappali szoba+konyhából, 

  félszobából, 

  WC fürdőszobából, 

  loggiaból, 

a hozzákapcsolódó 103/10.000 osztatlan közös tulajdoni hányaddal, amely 

természetben a 1085 Budapest, Kőfaragó utca 8.  V. emelet 505. sz. alatt található, és 

amelynek várható helyrajzi száma 36471/0/A/53. 

54. A ROTAS K8 Kft.-t, mint egyszemélyes alapítót illeti 1/1 tulajdoni arányban az 

Alapító Okiratban 54. sorszám alatt felvett, az É-08 tervrajzon L506-al jelölt 38 m2 

alapterületű lakás, amely áll a tervrajzokon meghatározott méretű   

  előtérből, 

  konyhából, 

  szobából, 

  WC fürdőszobából, 

  loggiaból, 

a hozzákapcsolódó 83/10.000 osztatlan közös tulajdoni hányaddal, amely 

természetben a 1085 Budapest, Kőfaragó utca 8.  V. emelet 506. sz. alatt található, és 

amelynek várható helyrajzi száma 36471/0/A/54.   

55. A ROTAS K8 Kft.-t, mint egyszemélyes alapítót illeti 1/1 tulajdoni arányban az 

Alapító Okiratban 55. sorszám alatt felvett, az É-08 tervrajzon L507-el jelölt 38 m2 

alapterületű lakás, amely áll a tervrajzokon meghatározott méretű   

  előtérből, 

  konyhából, 

  szobából, 

  WC fürdőszobából, 

  loggiaból, 
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a hozzákapcsolódó 83/10.000 osztatlan közös tulajdoni hányaddal, amely 

természetben a 1085 Budapest, Kőfaragó utca 8.  V. emelet 507. sz. alatt található, és 

amelynek várható helyrajzi száma 36471/0/A/55.  

56.  A A ROTAS K8 Kft.-t, mint egyszemélyes alapítót illeti 1/1 tulajdoni arányban az 

Alapító Okiratban 56. sorszám alatt felvett, az É-08 tervrajzon L508-el jelölt 38 m2 

alapterületű lakás, amely áll a tervrajzokon meghatározott méretű   

  előtérből, 

  konyhából, 

  szobából, 

  WC fürdőszobából, 

  loggiaból, 

a hozzákapcsolódó 83/10.000 osztatlan közös tulajdoni hányaddal, amely 

természetben a 1085 Budapest, Kőfaragó utca 8.  V. emelet 508. sz. alatt található, és 

amelynek várható helyrajzi száma 36471/0/A/56. 

57. A ROTAS K8 Kft.-t, mint egyszemélyes alapítót illeti 1/1 tulajdoni arányban az 

Alapító Okiratban 57. sorszám alatt felvett, az É-08 tervrajzon L509-el jelölt 38 m2 

alapterületű lakás, amely áll a tervrajzokon meghatározott méretű   

  előtérből, 

  konyhából, 

  szobából, 

  WC fürdőszobából, 

  loggiaból, 

a hozzákapcsolódó 83/10.000 osztatlan közös tulajdoni hányaddal, amely 

természetben a 1085 Budapest, Kőfaragó utca 8.  V. emelet 509. sz. alatt található, és 

amelynek várható helyrajzi száma 36471/0/A/57.  

58. A ROTAS K8 Kft.-t, mint egyszemélyes alapítót illeti 1/1 tulajdoni arányban az 

Alapító Okiratban 58. sorszám alatt felvett, az É-08 tervrajzon L510-el jelölt 38 m2 

alapterületű lakás, amely áll a tervrajzokon meghatározott méretű   

  előtérből, 

  konyhából, 

  szobából, 

  WC fürdőszobából, 

  loggiaból, 

a hozzákapcsolódó 83/10.000 osztatlan közös tulajdoni hányaddal, amely 

természetben a 1085 Budapest, Kőfaragó utca 8.  V. emelet 510. sz. alatt található, és 

amelynek várható helyrajzi száma 36471/0/A/58.  

59. A ROTAS K8 Kft.-t, mint egyszemélyes alapítót illeti 1/1 tulajdoni arányban az 

Alapító Okiratban 59. sorszám alatt felvett, az É-08 tervrajzon L511-el jelölt 38 m2 

alapterületű lakás, amely áll a tervrajzokon meghatározott méretű   

  előtérből, 

  konyhából, 

  szobából, 

  WC fürdőszobából, 

  loggiaból, 

a hozzákapcsolódó 83/10.000 osztatlan közös tulajdoni hányaddal, amely 

természetben a 1085 Budapest, Kőfaragó utca 8.  V. emelet 511. sz. alatt található, és 

amelynek várható helyrajzi száma 36471/0/A/59.  
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VI. emeleti külön tulajdoni illetőségek az É-09 tervrajz szerint 

 

 

60. A ROTAS K8 Kft.-t, mint egyszemélyes alapítót illeti 1/1 tulajdoni arányban az 

Alapító Okiratban 60. sorszám alatt felvett, az É-09 tervrajzon L601-el jelölt 44 m2 

alapterületű lakás, amely áll a tervrajzokon meghatározott méretű   

  előtérből, 

  nappaliszoba+konyhából, 

  félszobából, 

  WC fürdőszobából, 

  loggiaból, 

a hozzákapcsolódó 96/10.000 osztatlan közös tulajdoni hányaddal, amely természetben a 

1085 Budapest, Kőfaragó utca 8. VI. emelet 601. sz. alatt található, és amelynek várható 

helyrajzi száma 36471/0/A/60. 

61. A ROTAS K8 Kft.-t, mint egyszemélyes alapítót illeti 1/1 tulajdoni arányban az 

Alapító Okiratban 61. sorszám alatt felvett, az É-09 tervrajzon L602-vel jelölt 80 m2 

alapterületű lakás, amely áll a tervrajzokon meghatározott méretű   

  előtér + gardróbból, 

  nappali szoba+konyhából 

  2 szobából, 

  fürdőszobából, 

  WC kézmosóból,  

  2 db loggiaból, 

a hozzákapcsolódó 175/10.000 osztatlan közös tulajdoni hányaddal, amely 

természetben a 1085 Budapest, Kőfaragó utca 8.  VI. emelet 602. sz. alatt található, és 

amelynek várható helyrajzi száma 36471/0/A/61. 

62.  A ROTAS K8 Kft.-t, mint egyszemélyes alapítót illeti 1/1 tulajdoni arányban az 

Alapító Okiratban 62. sorszám alatt felvett, az É-09 tervrajzon L603-vel jelölt 80 m2 

alapterületű lakás, amely áll a tervrajzokon meghatározott méretű   

  előtér + gardróbból, 

  nappali szoba+konyhából, 

  2 szobából, 

  fürdőszobából, 

  WC kézmosóból,  

  2 db loggiaból, 

a hozzákapcsolódó 175/10.000 osztatlan közös tulajdoni hányaddal, amely 

természetben a 1085 Budapest, Kőfaragó utca 8.  VI. emelet 603. sz. alatt található, és 

amelynek várható helyrajzi száma 36471/0/A/62. 

63. A ROTAS K8 Kft.-t, mint egyszemélyes alapítót illeti 1/1 tulajdoni arányban az 

Alapító Okiratban 63. sorszám alatt felvett, az É-09 tervrajzon L604-el jelölt 46 m2 

alapterületű lakás, amely áll a tervrajzokon meghatározott méretű   

  előtérből, 

  nappali szoba+konyhából, 

  1 fél szobából, 

  WC fürdőszobából, 

  loggiaból, 
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a hozzákapcsolódó 101/10.000 osztatlan közös tulajdoni hányaddal, amely természetben 

a 1085 Budapest, Kőfaragó utca 8.  VI. emelet 604. sz. alatt található, és amelynek 

várható helyrajzi száma 36471/0/A/63. 

64. A ROTAS K8 Kft.-t, mint egyszemélyes alapítót illeti 1/1 tulajdoni arányban az 

Alapító Okiratban 64. sorszám alatt felvett, az É-09 tervrajzon L605-el jelölt 47 m2 

alapterületű lakás, amely áll a tervrajzokon meghatározott méretű   

  előtérből, 

  nappali szoba+konyhából, 

  félszobából, 

  WC fürdőszobából, 

  loggiaból, 

a hozzákapcsolódó 103/10.000 osztatlan közös tulajdoni hányaddal, amely 

természetben a 1085 Budapest, Kőfaragó utca 8.  VI. emelet 605. sz. alatt található, és 

amelynek várható helyrajzi száma 36471/0/A/64. 

65. A ROTAS K8 Kft.-t, mint egyszemélyes alapítót illeti 1/1 tulajdoni arányban az 

Alapító Okiratban 65. sorszám alatt felvett, az É-09 tervrajzon L606-al jelölt 38 m2 

alapterületű lakás, amely áll a tervrajzokon meghatározott méretű   

  előtérből, 

  konyhából, 

  szobából, 

  WC fürdőszobából, 

  loggiaból, 

a hozzákapcsolódó 83/10.000 osztatlan közös tulajdoni hányaddal, amely 

természetben a 1085 Budapest, Kőfaragó utca 8.  VI. emelet 606. sz. alatt található, és 

amelynek várható helyrajzi száma 36471/0/A/65. 

66. A ROTAS K8 Kft.-t, mint egyszemélyes alapítót illeti 1/1 tulajdoni arányban az 

Alapító Okiratban 66. sorszám alatt felvett, az É-09 tervrajzon L607-el jelölt 38 m2 

alapterületű lakás, amely áll a tervrajzokon meghatározott méretű   

  előtérből, 

  konyhából, 

  szobából, 

  WC fürdőszobából, 

  loggiaból, 

a hozzákapcsolódó 83/10.000 osztatlan közös tulajdoni hányaddal, amely 

természetben a 1085 Budapest, Kőfaragó utca 8.  VI. emelet 607. sz. alatt található, és 

amelynek várható helyrajzi száma 36471/0/A/66.  

67. A ROTAS K8 Kft.-t, mint egyszemélyes alapítót illeti 1/1 tulajdoni arányban az 

Alapító Okiratban 67. sorszám alatt felvett, az É-06 tervrajzon L608-el jelölt 38 m2 

alapterületű lakás, amely áll a tervrajzokon meghatározott méretű   

  előtérből, 

  konyhából, 

  szobából, 

  WC fürdőszobából, 

  loggiaból, 

a hozzákapcsolódó 83/10.000 osztatlan közös tulajdoni hányaddal, amely 

természetben a 1085 Budapest, Kőfaragó utca 8.  VI. emelet 608. sz. alatt található, és 

amelynek várható helyrajzi száma 36471/0/A/67.  
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68. A ROTAS K8 Kft.-t, mint egyszemélyes alapítót illeti 1/1 tulajdoni arányban az 

Alapító Okiratban 68. sorszám alatt felvett, az É-06 tervrajzon L609-el jelölt 38 m2 

alapterületű lakás, amely áll a tervrajzokon meghatározott méretű   

  előtérből, 

  konyhából, 

  szobából, 

  WC fürdőszobából, 

  loggiaból, 

a hozzákapcsolódó 83/10.000 osztatlan közös tulajdoni hányaddal, amely 

természetben a 1085 Budapest, Kőfaragó utca 8.  VI. emelet 609. sz. alatt található, és 

amelynek várható helyrajzi száma 36471/0/A/68.  

69. A ROTAS K8 Kft.-t, mint egyszemélyes alapítót illeti 1/1 tulajdoni arányban az 

Alapító Okiratban 69. sorszám alatt felvett, az É-06 tervrajzon L610-el jelölt 38 m2 

alapterületű lakás, amely áll a tervrajzokon meghatározott méretű   

  előtérből, 

  konyhából, 

  szobából, 

  WC fürdőszobából, 

  loggiaból, 

a hozzákapcsolódó 83/10.000 osztatlan közös tulajdoni hányaddal, amely 

természetben a 1085 Budapest, Kőfaragó utca 8.  VI. emelet 610. sz. alatt található, és 

amelynek várható helyrajzi száma 36471/0/A/69.  

70. A ROTAS K8 Kft.-t, mint egyszemélyes alapítót illeti 1/1 tulajdoni arányban az 

Alapító Okiratban 70. sorszám alatt felvett, az É-06 tervrajzon L611-el jelölt 38 m2 

alapterületű lakás, amely áll a tervrajzokon meghatározott méretű   

  előtérből, 

  konyhából, 

  szobából, 

  WC fürdőszobából, 

  loggiaból, 

a hozzákapcsolódó 83/10.000 osztatlan közös tulajdoni hányaddal, amely 

természetben a 1085 Budapest, Kőfaragó utca 8.  VI. emelet 611. sz. alatt található, és 

amelynek várható helyrajzi száma 36471/0/A/70.  

 

 

VII. emeleti külön tulajdoni illetőségek az É-10 tervrajz szerint 

 

 

 

71. A ROTAS K8 Kft.-t, mint egyszemélyes alapítót illeti 1/1 tulajdoni arányban az 

Alapító Okiratban 71. sorszám alatt felvett, az É-10 tervrajzon L701-el jelölt 53 m2 

alapterületű lakás, amely áll a tervrajzokon meghatározott méretű   

  előtérből, 

  konyhából, 

  2 szobából, 

  WC fürdőszobából, 

a hozzákapcsolódó 116/10.000 osztatlan közös tulajdoni hányaddal, amely 

természetben a 1085 Budapest, Kőfaragó utca 8. VII. emelet 701. sz. alatt található, és 

amelynek várható helyrajzi száma 36471/0/A/71. 
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72. A ROTAS K8 Kft.-t, mint egyszemélyes alapítót illeti 1/1 tulajdoni arányban az 

Alapító Okiratban 72. sorszám alatt felvett, az É-10 tervrajzon L702-el jelölt 51 m2 

alapterületű lakás, amely áll a tervrajzokon meghatározott méretű   

  előtérből, 

  konyhából, 

  2 szobából, 

  WC fürdőszobából, 

a hozzákapcsolódó 112/10.000 osztatlan közös tulajdoni hányaddal, amely 

természetben a 1085 Budapest, Kőfaragó utca 8. VII. emelet 702. sz. alatt található, és 

amelynek várható helyrajzi száma 36471/0/A/72. 

73. A ROTAS K8 Kft.-t, mint egyszemélyes alapítót illeti 1/1 tulajdoni arányban az 

Alapító Okiratban 73. sorszám alatt felvett, az É-10 tervrajzon L703-el jelölt 55 m2 

alapterületű lakás, amely áll a tervrajzokon meghatározott méretű   

  előtérből, 

  konyhából, 

  2 szobából, 

  WC fürdőszobából, 

 a hozzákapcsolódó 121/10.000 osztatlan közös tulajdoni hányaddal, amely 

természetben a 1085 Budapest, Kőfaragó utca 8. VII. emelet 703. sz. alatt található, és 

amelynek várható helyrajzi száma 36471/0/A/73. 

74. A ROTAS K8 Kft.-t, mint egyszemélyes alapítót illeti 1/1 tulajdoni arányban az 

Alapító Okiratban 74. sorszám alatt felvett, az É-10 tervrajzon L704-el jelölt 43 m2 

alapterületű lakás, amely áll a tervrajzokon meghatározott méretű   

  előtérből, 

  nappaliszoba+konyhából, 

  félszobából, 

  WC fürdőszobából, 

  loggiaból, 

a hozzákapcsolódó 94/10.000 osztatlan közös tulajdoni hányaddal, amely természetben a 

1085 Budapest, Kőfaragó utca 8. VII. emelet 704. sz. alatt található, és amelynek várható 

helyrajzi száma 36471/0/A/74. 

75. A ROTAS K8 Kft.-t, mint egyszemélyes alapítót illeti 1/1 tulajdoni arányban az 

Alapító Okiratban 75. sorszám alatt felvett, az É-10 tervrajzon L705-el jelölt 36 m2 

alapterületű lakás, amely áll a tervrajzokon meghatározott méretű   

  előtérből, 

  nappali szoba+konyhából, 

  WC fürdőszobából, 

  loggiaból, 

a hozzákapcsolódó 79/10.000 osztatlan közös tulajdoni hányaddal, amely 

természetben a 1085 Budapest, Kőfaragó utca 8.  VII. emelet 705. sz. alatt található, 

és amelynek várható helyrajzi száma 36471/0/A/75. 

76. A ROTAS K8 Kft.-t, mint egyszemélyes alapítót illeti 1/1 tulajdoni arányban az 

Alapító Okiratban 76. sorszám alatt felvett, az É-10 tervrajzon L706-al jelölt 36 m2 

alapterületű lakás, amely áll a tervrajzokon meghatározott méretű   

  előtérből, 

  nappali szoba+konyhából, 

  WC fürdőszobából, 

  loggiaból, 
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a hozzákapcsolódó 79/10.000 osztatlan közös tulajdoni hányaddal, amely 

természetben a 1085 Budapest, Kőfaragó utca 8.  VII. emelet 706. sz. alatt található, 

és amelynek várható helyrajzi száma 36471/0/A/76. 

77. A ROTAS K8 Kft.-t, mint egyszemélyes alapítót illeti 1/1 tulajdoni arányban az 

Alapító Okiratban 77. sorszám alatt felvett, az É-10 tervrajzon L707-el jelölt 36 m2 

alapterületű lakás, amely áll a tervrajzokon meghatározott méretű   

  előtérből, 

  nappali szoba+konyhából, 

  WC fürdőszobából, 

  loggiaból, 

a hozzákapcsolódó 79/10.000 osztatlan közös tulajdoni hányaddal, amely 

természetben a 1085 Budapest, Kőfaragó utca 8.  VII. emelet 707. sz. alatt található, 

és amelynek várható helyrajzi száma 36471/0/A/77. 

78. A ROTAS K8 Kft.-t, mint egyszemélyes alapítót illeti 1/1 tulajdoni arányban az 

Alapító Okiratban 78. sorszám alatt felvett, az É-10 tervrajzon L708-el jelölt 36 m2 

alapterületű lakás, amely áll a tervrajzokon meghatározott méretű   

  előtérből, 

  nappali szoba+konyhából, 

  WC fürdőszobából, 

  loggiaból, 

a hozzákapcsolódó 79/10.000 osztatlan közös tulajdoni hányaddal, amely 

természetben a 1085 Budapest, Kőfaragó utca 8.  VII. emelet 708. sz. alatt található, 

és amelynek várható helyrajzi száma 36471/0/A/78.  

79. A ROTAS K8 Kft.-t, mint egyszemélyes alapítót illeti 1/1 tulajdoni arányban az 

Alapító Okiratban 79. sorszám alatt felvett, az É-10 tervrajzon L709-el jelölt 36 m2 

alapterületű lakás, amely áll a tervrajzokon meghatározott méretű   

  előtérből, 

  nappali szoba+konyhából, 

  WC fürdőszobából, 

  loggiaból, 

a hozzákapcsolódó 79/10.000 osztatlan közös tulajdoni hányaddal, amely 

természetben a 1085 Budapest, Kőfaragó utca 8.  VII. emelet 709. sz. alatt található, 

és amelynek várható helyrajzi száma 36471/0/A/79. 

80. A ROTAS K8 Kft.-t, mint egyszemélyes alapítót illeti 1/1 tulajdoni arányban az 

Alapító Okiratban 80. sorszám alatt felvett, az É-10 tervrajzon L710-el jelölt 36 m2 

alapterületű lakás, amely áll a tervrajzokon meghatározott méretű   

  előtérből, 

  nappali szoba+konyhából, 

  WC fürdőszobából, 

  loggiaból, 

a hozzákapcsolódó 79/10.000 osztatlan közös tulajdoni hányaddal, amely 

természetben a 1085 Budapest, Kőfaragó utca 8.  VII. emelet 710. sz. alatt található, 

és amelynek várható helyrajzi száma 36471/0/A/80.  

 

Külön tulajdoni illetőségű teremgarázs az É-02 tervrajz szerint, a pinceszinten 

 

81. A ROTAS K8 Kft.-t, mint egyszemélyes alapítót illeti – a lent megjelölt tulajdoni 

arányban - az Alapító Okiratban 81. sorszám alatt felvett, az É-02 tervrajzon TG-1-el 

jelölt 507 m2 teremgarázs, az osztatlan közös tulajdonból hozzátartozó 1110/10.000  
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tulajdoni hányaddal, amely áll a P01D-P12D, a P13, a P14D-P23D, P24-P34 

sorszámig jelölt, gépkocsibeálló helyekből, az alábbiak szerint:  

 

 
Beállóhely 

Beállóhely 
jelölése 

Területe Beállóhely tulajdoni 
hányada TG1-ből 

Beállóhely tulajdoni  
hányadhoz tartozó  
osztatlan közös tulajdoni  
illetőség 

  507 m2  1110/10.000 

P01D dupla beálló 17 m2 17/507 37/10.000 

P02D dupla beálló 17 m2 17/507 37/10.000 

P03D dupla beálló 17 m2 17/507 37/10.000 

P04D dupla beálló 17 m2 17/507 37/10.000 

P05D dupla beálló 17 m2 17/507 37/10.000 

P06D dupla beálló 17 m2 17/507 37/10.000 

P07D dupla beálló 17 m2 17/507 37/10.000 

P08D dupla beálló 17 m2 17/507 37/10.000 

P09D dupla beálló 17 m2 17/507 37/10.000 

P10D dupla beálló 17 m2 17/507 37/10.000 

P11D dupla beálló 17 m2 17/507 37/10.000 

P12D dupla beálló 17 m2 17/507 37/10.000 

P13 beálló 14 m2 14/507 31/10.000 

P14D dupla beálló 13 m2 13/507 29/10.000 

P15D dupla beálló 13 m2 13/507 29/10.000 

P16D dupla beálló 13 m2 13/507 29/10.000 

P17D dupla beálló 13 m2 13/507 29/10.000 

P18D dupla beálló 13 m2 13/507 29/10.000 

P19D dupla beálló 13 m2 13/507 29/10.000 

P20D dupla beálló 13 m2 13/507 29/10.000 

P21D dupla beálló 13 m2 13/507 29/10.000 

P22D dupla beálló 13 m2 13/507 29/10.000 

P23D dupla beálló 17 m2 17/507 37/10.000 

P24 beálló 19 m2 19/507 42/10.000 

P25 beálló 13 m2 13/507 29/10.000 

P26 beálló 13 m2 13/507 28/10.000 

P27 beálló 13 m2 13/507 28/10.000 

P28 beálló 13 m2 13/507 28/10.000 

P29 beálló 13 m2 13/507 28/10.000 

P30 beálló 13 m2 13/507 28/10.000 

P31 beálló 13 m2 13/507 28/10.000 

P32 beálló 13 m2 13/507 28/10.000 

P33 beálló 17 m2 17/507 37/10.000 

P34 beálló 15 m2 15/507 33/10.000 

összes 507 m2 507/507 1110/10.000  

 

 

A teremgarázst megvásárló tulajdonostársak között a teremgarázsra vonatkozóan 

osztatlan közös tulajdon jön létre, azonban a tulajdonostárs részére az általa 

megvásárolt gépkocsibeálló hely kizárólagos használati jogával biztosítottan. Várható 

helyrajzi száma: 36471/0/A/81. 
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A teremgarázsban a P01D-P12D és a P14D-P23D jelű gépkocsi beállók az 

engedélyezett terv szerint olyan dupla gépkocsibeálló helyek, amelyekre az azt 

megvásárló tulajdonosoknak lehetősége van az engedélyezett KLAUS Multiparking 

GmbH által forgalmazott „singleup2015” típusú gépkocsiemelő berendezés utólagos 

saját költségén történő beépítésére. Az Alapító a dupla beállóhelyekre a 

gépkocsiemelő beépítéséhez szükséges elektromos csatlakozási pontokat kiépítette. A 

gépkocsiemelő berendezés megvásárlásának, beépítésének, műszaki üzembe 

helyezésének költsége, a beépített berendezés műszaki átadás átvétele és annak 

üzemeltetése a beállóhelyet megvásárló tulajdonost terheli. A dupla beállóhelyet 

értékesítő alapító kijelenti, hogy a megnevezett berendezés utólagos beépítése esetén 

azzal kapcsolatban sem az Alapítót, sem a kivitelezőt semmilyen felelősség nem 

terheli. 

 

 

Külön tulajdoni illetőségű teremgarázs az É-03 tervrajz szerint, a földszinten 

 

82. A ROTAS K8 Kft.-t, mint egyszemélyes alapítót illeti – a lent megjelölt tulajdoni 

arányban -  az Alapító Okiratban 82. sorszám alatt felvett, az É-03 tervrajzon TG-2-el 

jelölt 327 m2 teremgarázs az osztatlan közös tulajdonból hozzátartozó 717/10.000, 

tulajdoni hányaddal, amely áll a P35D-P46D, a P47-P52 sorszámig jelölt, 

gépkocsibeálló helyekből, valamint az ahhoz tartozó az alapító okiratban feltüntetett 

közös tulajdonban álló részekből. 

 

A teremgarázst megvásárló tulajdonostársak között a teremgarázsra vonatkozóan 

osztatlan közös tulajdon jön létre, azonban a tulajdonostárs részére az általa 

megvásárolt gépkocsibeálló hely kizárólagos használati jogával biztosítottan. Várható 

helyrajzi száma: 36471/0/A/82. 

 

 
Beállóhely Beállóhely 

jelölése 
Területe Beállóhely 

tulajdoni 
hányada 
TG1-ből 

Beállóhely tulajdoni 
hányadhoz tartozó 
osztatlan közös 
tulajdoni illetőség 

  327 m2  717/10.000 

P35D dupla beálló 17 m2 17/327 38/10.000 

P36D dupla beálló 17 m2 17/327 37/10.000 

P37D dupla beálló 17 m2 17/327 37/10.000 

P38D dupla beálló 17 m2 17/327 37/10.000 

P39D dupla beálló 17 m2 17/327 37/10.000 

P40D dupla beálló 17 m2 17/327 37/10.000 

P41D dupla beálló 17 m2 17/327 37/10.000 

P42D dupla beálló 17 m2 17/327 37/10.000 

P43D dupla beálló 17 m2 17/327 37/10.000 

P44D dupla beálló 17 m2 17/327 37/10.000 

P45D dupla beálló 17 m2 17/327 37/10.000 

P46D dupla beálló 17 m2 17/327 37/10.000 

P47 beálló 13 m2 13/327 29/10.000 

P48 beálló 13 m2 13/327 29/10.000 

P49 beálló 17 m2 17/327 37/10.000 

P50 beálló 15 m2 15/327 33/10.000 

P51 beálló 25 m2 25/327 56/10.000 
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P52 beálló 40 m2 40/327 88/10.000 

     

összes 327 m2 327/327 717/10.000  

 

 

A teremgarázsban a P35D-P46D jelű gépkocsi beállók az engedélyezett terv szerint 

olyan dupla gépkocsibeálló helyek, amelyekre az azt megvásárló tulajdonosoknak 

lehetősége van az engedélyezett KLAUS Multiparking GmbH által forgalmazott 

„singleup2015” típusú gépkocsiemelő berendezés utólagos saját költségén történő 

beépítésére. Az Alapító a dupla beállóhelyekre a gépkocsiemelő beépítéséhez 

szükséges elektromos csatlakozási pontokat kiépítette. A gépkocsiemelő berendezés 

megvásárlásának, beépítésének, műszaki üzembe helyezésének költsége, a beépített 

berendezés műszaki átadás átvétele és annak üzemeltetése a beállóhelyet megvásárló 

tulajdonost terheli. A dupla beállóhelyet értékesítő alapító kijelenti, hogy a 

megnevezett berendezés utólagos beépítése esetén azzal kapcsolatban sem az 

Alapítót, sem a kivitelezőt semmilyen felelősség nem terheli. 

 

 

 

2.  A Társasház, mint a tulajdonostársak közössége 

 

A Társasház a tulajdonostársak közössége. A Társasház a választott és viselt közös név 

alatt az épület fenntartása, felújítása és a közös tulajdonnal kapcsolatos ügyek intézése 

során jogokat szerezhet és kötelezettségeket vállalhat, önállóan perelhet és perelhető, 

gyakorolja a közös tulajdonnal kapcsolatos tulajdonosi jogokat és viseli a közös tulajdon 

terheit. A Társasháznak vagy a tulajdonostársaknak ezzel ellentétes rendelkezése harmadik 

személyekkel szemben hatálytalan. 

 

A Társasházat terhelő kötelezettségek teljesítésért a tulajdonostársak tulajdoni 

hányaduknak megfelelően kötelesek  helytállni. 

 

A Társasház határozatainak meghozatalakor ez egyes külön tulajdonnal rendelkező 

tulajdonostársak szavazati jogukat a külön tulajdoni illetőségükhöz kapcsolódó közös 

tulajdoni hányad arányában gyakorolhatják.  

 

 

3. A Társasház célja és működése 

 

A Társasház célja a közös tulajdon fenntartása és működésének biztosítása, valamint a 

közös vagyon megóvása és gyarapítása mellett a külön tulajdonban lévő öröklakások és 

nem lakás céljára szolgáló helyiségek folyamatos, zavartalan és rendeltetésszerű 

használatának, hasznosításának, a lakhatás nyugalmának és feltételeinek megteremtése. 

 

 

4. A Társasház-tulajdon jogi egysége, a külön tulajdonra vonatkozó szabályok 

 

A Társasházban lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek a tulajdonostársak 

külön tulajdonában, az épület azon része, berendezései, amelyek nincsenek külön 

tulajdonban, a tulajdonostársak közös tulajdonában vannak. 
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Az öröklakás és a külön tulajdonban álló helyiség önálló ingatlan.  

 

A közös tulajdonra vonatkozó, az egyes tulajdonostársakat megillető tulajdoni hányad és a 

lakásra (helyiségre) vonatkozó tulajdonjog jogi egységet képez, és egymástól függetlenül 

nem ruházható át, nem terhelhető meg. 

 

A külön tulajdonban álló helyiségek alapterületének meghatározása során az azokhoz 

kapcsolódó loggiák területe 100 %-ban került beszámításra. Az 1,90 méter belmagasságot 

el nem érő helyiségek területe 0 % mértékben került beszámításra. A helyiségek 

alapterülete a határoló falak között padlósíkon mért távolságok alapján került 

meghatározásra. 

 

Az önálló albetétként kialakított teremgarázsokban az egyes tulajdonostársak kizárólagos 

használatába kerül az É-02 jelű alaprajzon P01D-P12D, a P13, a P14D-P23D, P24-P34 

sorszám alatt jelölt gépkocsibeálló helyek és az É-03 alaprajzon P35D-P46D, a P47-P52 

kizárólagos használati joga, a teremgarázs tulajdonosok osztatlan közös tulajdoni jellege 

mellett.  

 

A teremgarázsban a gépkocsibeálló által megtestesített tulajdoni hányadot és az ahhoz 

kapcsolódó kizárólagos használati jogot annak mindenkori tulajdonosa önállóan, a többi 

tulajdonostárs megkérdezése nélkül szabadon ruházhatja át harmadik személyekre. A 

teremgarázs tulajdonosait a közös tulajdonból fakadó jogosítványok, így különösen 

elővásárlási és előbérleti jog nem illeti meg, annak gyakorlásáról a gépkocsibeállóhely 

vásárlására kötött adás-vétellel véglegesen és visszavonhatatlanul lemondanak. 

 

 

5. Alakuló közgyűlés 

 

A Társasházra kiadott használatbavételi engedély jogerőre emelkedésétől számított 60 

napon belül alakuló közgyűlést kell tartani. Az alakuló közgyűlés akkor határozatképes, ha 

azon az összes tulajdoni hányadnak több mint a felével rendelkező tulajdonostársak jelen 

vannak. A Társasház Szervezeti Működési Szabályzatát az alakuló közgyűlés hagyja jóvá, 

az összes tulajdoni hányad szerinti legalább egyszerű szavazattöbbségű határozattal.  

 

 

III. Tulajdoni viszonyok a Társasházban 
 

 

1. Tulajdonostársi jogok korlátozása 

 

A tulajdonostársaknak a külön tulajdonukban lévő lakásuk használata vagy hasznosítása 

során a Társasház céljának, működésének megfelelő magatartást kell tanúsítani, ideértve a 

házirendben foglalt együttélési szabályokat is. 

 

A Társasházban a közgyűlés legalább az összes tulajdoni hányad kétharmados 

szavazattöbbségű határozatával megtilthatja a külön tulajdonban lévő, nem lakás céljára 

szolgáló helyiség használatát, hasznosítási módjának megváltoztatását, ha az a Társasház 

rendes működését vagy a lakhatás nyugalmát zavarná. 
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Ha a nem lakás céljára szolgáló helyiség megváltoztatott használata jogszabályban 

meghatározott engedélyhez kötött tevékenységhez szükséges, az engedély akkor adható ki, 

ha a hatóság felhívására – 30 napos határidőn belül – a közgyűlés nem hozott tiltó 

határozatot. 

 

A Társasházat terhelő kötelezettségekért a tulajdonostársakat a tulajdoni hányaduk szerint 

terheli helytállási kötelezettség. 

 

2. Közös tulajdon elidegenítésére vonatkozó rendelkezés 

 

Az épület tartószerkezetei, azok részei, az épület biztonságát (állékonyságát), a 

tulajdonostársak közös célját szolgáló épületrész, épületberendezés és vagyontárgy kivételével 

a közös tulajdonnal kapcsolatos elidegenítési jogot a közösség gyakorolja, ha az ingatlanrész 

önálló ingatlanként kialakítható, vagy meglévő külön tulajdon tárgya bővíthető.  

Ebben az esetben a közgyűlés az összes tulajdoni hányad legalább kétharmados többségével 

rendelkező tulajdonostársak igenlő szavazatával dönthet az elidegenítésről. A határozatban 

rendelkezni kell a külön tulajdonhoz tartozó közös tulajdoni hányadok megállapításáról. A 

közgyűlés határozata az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzésre alkalmas okirat. 

A közösség a közös tulajdonnal kapcsolatos elidegenítés jogát abban az esetben is 

gyakorolhatja, ha az alapító okirat módosításával a tulajdonostársak összes tulajdoni hányad 

szerinti legalább négyötödös többsége egyetért. Ebben az esetben a határozatban fel kell hívni 

a kisebbségben maradt tulajdonostársakat a közös képviselő (intézőbizottság elnöke) részére - 

a határozat meghozatalától számított 60 napon belül - történő írásbeli nyilatkozat megtételére 

arról, hogy élnek-e az e törvényben meghatározott keresetindítási jogukkal. 

 

 

IV. Az ingatlan-nyilvántartásra vonatkozó rendelkezések 
 

 

A ROTAS K8 Kft. mint egyszemélyes Alapító kéri az illetékes Földhivatalt, hogy a 

Társasház alapítást a budapesti VIII. kerületi ingatlan-nyilvántartásban 36471 hrsz. alatti 

ingatlan tulajdoni lapjára jegyezze fel. Ennek során a földrészletet, az épületet a közös 

tulajdonban maradó építményrészekkel, berendezésekkel, felszerelésekkel az ingatlan 

törzslapjára, míg az egyes külön tulajdonba kerülő lakásokat és az önálló albetétbe kerülő 

helyiségeket önálló ingatlanként 

– a jelen Alapító Okirat II. fejezet B. pontja alapján a tulajdoni lapokon nyissa meg a 

36471/A–1. – 36471/A–82. hrsz. alatt, a hozzájuk tartozó közös tulajdoni hányaddal 

együtt. 

 

A I. pontban megnevezett Alapító az épületre kiadott használatbavételi engedély jogerőre 

emelkedését követően külön kérelmezni fogja a Társasház ingatlan-nyilvántartásba történő 

bejegyzését. 
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VI. Egyéb rendelkezések 
 

A jelen Alapító Okirat hatálya a mindenkori külön tulajdoni illetőséggel rendelkező 

tulajdonosokra és egyéb jogosultakra kiterjed. A tulajdonostársak a külön tulajdoni 

illetőségük elidegenítésekor kötelesek a jogutódokat az Alapító Okirat rendelkezéseiről 

tájékoztatni, és azt velük kötelező érvényűként elfogadtatni.  

 

A jelen Alapító Okirat módosításához – ha törvény ettől eltérően nem rendelkezik – 

valamennyi tulajdonostárs hozzájárulása szükséges. 

 

A jelen Alapító Okiratban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv (2013. 

évi V. törvény) és a Társasházakról szóló 2003. évi CXXXIII. törvény rendelkezéseit kell 

alkalmazni.  

 

Budapest, 2017. november 07. 

 

 

……………………………….. 
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