SZERZŐDÉS
INGATLAN HASZNÁLATÁNAK MEGOSZTÁSÁRÓL
amely létrejött
Teljes neve:
……………………………….
Születési neve:
.………………………………
Anyja neve:
…….…………………………
Személyi ig. és lakcímet igazoló hat. ig. száma:
……..….……………………..……..……..………..
Születési hely és idő:……………………………..
Lakcíme:
……….………………………
Értesítési címe:
…..….………………………..
Személyi azonosító: …….……………………….

Teljes neve:
……………………………….
Születési neve:
.………………………………
Anyja neve:
…….…………………………
Személyi ig. és lakcímet igazoló hat. ig. száma:
……..….……………………..……..……..………..
Születési hely és idő:……………………………..
Lakcíme:
……….………………………
Értesítési címe:
…..….………………………..
Személyi azonosító: …….……………………….

- a továbbiakban mint tulajdonos 1.

- a továbbiakban mint tulajdonos 2.

Teljes neve:
……………………………….
Születési neve:
.………………………………
Anyja neve:
…….…………………………
Személyi ig. és lakcímet igazoló hat. ig. száma:
……..….……………………..……..……..………..
Születési hely és idő:……………………………..
Lakcíme:
……….………………………
Értesítési címe:
…..….………………………..
Személyi azonosító: …….……………………….

Teljes neve:
……………………………….
Születési neve:
.………………………………
Anyja neve:
…….…………………………
Személyi ig. és lakcímet igazoló hat. ig. száma:
……..….……………………..……..……..………..
Születési hely és idő:……………………………..
Lakcíme:
……….………………………
Értesítési címe:
…..….………………………..
Személyi azonosító: …….……………………….

- a továbbiakban mint tulajdonos 3.

- a továbbiakban mint tulajdonos 4.

Teljes neve:
……………………………….
Születési neve:
.………………………………
Anyja neve:
…….…………………………
Személyi ig. és lakcímet igazoló hat. ig. száma:
……..….……………………..……..……..………..
Születési hely és idő:……………………………..
Lakcíme:
……….………………………
Értesítési címe:
…..….………………………..
Személyi azonosító: …….……………………….

Teljes neve:
……………………………….
Születési neve:
.………………………………
Anyja neve:
…….…………………………
Személyi ig. és lakcímet igazoló hat. ig. száma:
……..….……………………..……..……..………..
Születési hely és idő:……………………………..
Lakcíme:
……….………………………
Értesítési címe:
…..….………………………..
Személyi azonosító: …….……………………….

- a továbbiakban mint haszonélvező 1.

- a továbbiakban mint haszonélvező 2.

(a továbbiakban tulajdonos 1., tulajdonos 2., tulajdonos 3. és tulajdonos 4. együttesen tulajdonosok
vagy tulajdonostársak, haszonélvező 1. és haszonélvező 2. együttesen haszonélvezők) mint
tulajdonosok és a haszonélvezők (a továbbiakban mindannyian együttesen Felek) között, az alábbi
feltételek szerint:
1.
Felek rögzítik, hogy az alábbi tulajdoni hányadok szerint tulajdonostársai az …………… Földhivatal ingatlannyilvántartásában ……………………. település, ………………. helyrajzi számon felvett, ……… m2
alapterületű,
…………………….
megnevezésű,
az
ingatlan-nyilvántartás
szerint
………………………………… szám alatt található, a természetben ……………………………………..
…………………… szám alatt található ingatlannak (továbbiakban Ingatlan):


tulajdonos 1. hányada az egész ingatlanhoz viszonyítottan …………./……… arányú,
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tulajdonos 2. hányada az egész ingatlanhoz viszonyítottan …………./……… arányú,
tulajdonos 3. hányada az egész ingatlanhoz viszonyítottan …………./……… arányú,
tulajdonos 4. hányada az egész ingatlanhoz viszonyítottan …………./……… arányú.

2. A szerződő felek megállapodnak abban, hogy az 1.) pontban meghatározott Ingatlant az alábbiakban
részletezett, a csatolt vázrajzon is jelölt módon használják.
A csatolt vázrajz jelen szerződés 1. számú, elválaszthatatlan mellékletét képezi és a felek aláírásán, valamint
az ügyvédi ellenjegyzésen túlmenően vázlatosan tartalmazza az ingatlan használatának természetbeni/
térbeni ábrázolását.
Az Ingatlanon …….. számú felépítmény áll, ebből … számú lakóépület, … számú gazdasági épület és …
számú garázs.

3.

I.

Tulajdonos 1. kizárólagosan használja a(z) ……………… utca felől nézve ………………
eső, a vázrajzon
……………… jelölt épületet/épületrészt. Ez az épület a
…………….……….. utca felől a kettő épület közötti …………. anyagú kerítéssel elválasztott
területen …………. …. esik.. Ezen épület/épületrész ……… m2 alapterületű. Tulajdonos 1.
kizárólagosan használja továbbá a telek felépítmény …………………………….. részén
elhelyezkedő, elkerített, a vázrajzon ……………… jelölt …………….. m2 alapterületű
telekrészt.

II.

Tulajdonos 2. és tulajdonos 3. kizárólagosan használja a(z) …………. utca felől nézve
……………… eső, a vázrajzon ……………… jelölt épületet/épületrészt. Ez az épület a
…………….……….. utca felől a kettő épület közötti …………. anyagú kerítéssel elválasztott
területen …………. …. esik.. Ezen épület/épületrész ……… m2 alapterületű. Tulajdonos 2.
és tulajdonos 3.
kizárólagosan használja továbbá a telek felépítmény
…………………………….. részén elhelyezkedő, elkerített, a vázrajzon ……………… jelölt
…………….. m2 alapterületű telekrészt.

III.

Tulajdonos 4., valamint haszonélvező 1. és haszonélvező 2. kizárólagosan
használja a(z) …………. utca felől nézve ……………… eső, a vázrajzon ……………… jelölt
épületet/épületrészt. Ez az épület a …………….……….. utca felől a kettő épület közötti
…………. anyagú kerítéssel elválasztott területen …………. …. esik.. Ezen épület/épületrész
……… m2 alapterületű. Tulajdonos 4., valamint haszonélvező 1. és haszonélvező
2. kizárólagosan használja továbbá a telek felépítmény …………………………….. részén
elhelyezkedő, elkerített, a vázrajzon ……………… jelölt …………….. m2 alapterületű
telekrészt.

IV.

A felek rögzítik, hogy a felépítményeket a fentiekben írt módon teljes mértékben elkülönülten
használják. A fenti pontokban jelölt, kizárólagosan használt részek bejáratai külön-külön,
valamint a teljes ingatlan főbejárata a mellékelt vázrajzon „bejárat” illetőleg „kapu bejárat”
szavakkal kerültek megjelölésre. Az Ingatlant az utcafrontok, illetőleg a telekszomszédok felől
……………………….. anyagú kerítés és házfalak határolják.

V.

A felek közösen használják az Ingatlanba való bejutásra szolgáló …………… anyagú kaput,
a vázrajzon zárt, ………….. feltüntetett, ……………. m2 alapterületű telekrészt, továbbá a
mellékelt vázrajzon garázsként feltüntetett építményt, oly módon, hogy a …………….
m2 alapterületű építményből ………… m2 területet tulajdonos 1., míg …………………,
……m2 területet pedig tulajdonos 2. használ.

Felek rögzítik, hogy az Ingatlan fentiekben meghatározott, kizárólagosan használt részei
építészeti, műszaki és gépészeti szempontból megosztottak és azok műszakilag önállóan
használhatóak.
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4.

Felek kijelentik az Ingatlan kizárólagos használatban lévő részeinek közművei is megosztottak – azaz
külön víz/csatorna-, villany-, gázórákkal rendelkeznek –, azok közüzemi szolgáltatási díjait a Felek
regisztráltan külön közműszerződések alapján, teljesen elkülönülten fizetik.

5.

Felek kötelezettséget vállalnak, hogy a kizárólagos használathoz nem kapcsolódó – azaz a teljes,
egész ingatlant érintő – költségeket, kiadásokat, szükséges ráfordításokat közösen, a tulajdonosok
tulajdoni hányaduk arányában megosztva viselik.

6.

Felek megállapodnak, hogy az Ingatlan jelen szerződésben szabályozott használatának
figyelembevételével többlethasználat címén egymástól térítést nem igényelnek.

7.

Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy a kizárólagos használatú ingatlanrészek, illetve a közösen
használt telekrész használata során egymás szükségtelen zavarásától tartózkodnak.

8.

Felek hozzájárulnak ahhoz, hogy a többi tulajdonostárs saját tulajdoni hányadait szabadon
megterhelhesse.

9.

Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy a velük egy háztartásban élőkkel e megállapodásban
foglaltakat betartatják.

10.

Jelen a megosztási szerződést a felek egyben tényvázlatnak is tekintik és a szerződést szerkesztő és
ellenjegyző ügyvéd a szerződésben foglalt tényekről a helyszínen is meggyőződött.

11.

Szerződő felek megállapodnak, hogy jelen szerződést jogutódaikra kiterjedő hatállyal kötik meg, az
ingatlan (-hányad) értékesítése esetén az új tulajdonossal is megismertetik, és a megosztásnak az új
tulajdonos általi tudomásulvételét az adásvételi szerződésben is szerepeltetik, valamint az eszmei
hányadrészekre vonatkozó bármilyen jövőbeni tulajdonátruházó szerződésben a használati szerződés
rendelkezéseit legalább mellékletként szerepeltetik.

12.

A felek kijelentik és megállapodnak arról, hogy jelen megállapodással közöttük korábban kötött minden
az ingatlan használatának megosztásáról szóló megállapodás hatályát veszti. Felek kijelentik továbbá,
hogy közöttük a jelen megállapodásban foglaltakon túl más szerződés sem szóban, sem írásban nem
jött létre.

13.

Felek kijelentik, hogy a tulajdoni hányadok és az ingatlanrészek kizárólagos használata tekintetében
közöttük vita nincsen, ezekre vonatkozó per nincs folyamatban.

14.

Felek mindegyike kijelenti, hogy a magyar nyelvet érti és beszéli.

15.

Felek jelen szerződés elkészítésére, ellenjegyzésére és aláírásuk hitelességének tanúsítására,
valamint ügyletkötési képességük ellenőrzésére megbízzák dr. …………. ……………………………,
………… székhelyű ügyvédet.

A felek a fenti, ingatlan használatot szabályozó szerződést elolvasás és megmagyarázás után, mint
akaratukkal megegyezőt, ügyvéd előtt aláírták.
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Kelt: ………………, 201… . ………………...

__________________________

________________________

………………………………..
tulajdonos 1

………………………………..
tulajdonos 2.

__________________________

________________________

………………………………..
tulajdonos 3

………………………………..
tulajdonos 4.

__________________________

________________________

………………………………..
haszonélvező 1

………………………………..
haszonélvező 2.

Ellenjegyzem: ………………, 201… . ………………...
dr. ……………….. ügyvéd

4. oldal

1. számú melléklet a 201……………………..napján kötött,
ingatlan használatának megosztásáról szóló szerződéshez

Aláírás tulajdonos 1.:

Aláírás tulajdonos 2.:

Aláírás tulajdonos 3.:

Aláírás tulajdonos 4.:

Aláírás haszonélvező 1.:

Aláírás haszonélvező 2.:

Ellenjegyzem:
………………, 201… . ………………...
dr. ……………….. ügyvéd

5. oldal

