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Társasház alapítí okirat

ÁrrnrÁNos RENDELKEzÉsEK

A pestszenterzsébet-Soroksár Önkormányz^ía aBudapest, XX_ kerületi 18O48, tulajdoni

lapon l7ozo4l5ó. hrsz. alatt felvett, természetben a Budapest, XX_ ker. Helsinki út

;o6. szám atatii r 3 08 m2 terüetű, a saját tutajdonába n á||ő házingatlan í, az 1993, évi

LxxvIII. törvény, valamint az 1994. évi XVtr. törvény alapján a mellékelt alaprajzok

szerint
tórsasfuizzó alakítja

A társasház öröklakásai és nem lakás céljára szolg|lő helyiségei a jelen alaPÍtó okirat

rendelkezésének megfelelően, mint öröklakások és nem lakás céljára szolgáló helYiségek a

közös tulajdonban maradó telek, épületrészek, berendezések és felszerelések közös hasz-

nálatának jogával értékesítve a vevők személyi tulajdonába kerülnek azzal, hogy a min_

denkori tulajdonostársak egymás közötti jogviszonyá t az I97,I . évi 1 1. tvr. rendelkezései

és az a|apííó okiratban foglaltak az alábbiak szerint szabályoz'Ák:

tr.

rözösEsrü-öNruIAJDoN

A/ Közös tulajdon
A tulajdonostársak osztatlan közös tulajdonában maradnak a telek és a mellékelt rajzo-

kon római számmal jelölt következő építmélyrészek, berendezések és felszerelések:

I. Telek 33O8 m2 területtel

II. Az épület alapoása a fő, határoló-és válaszfalak, szigetelések, szellőzőahák, fÖdémek

kiváltások, fedélszerkezet, tetőhéjazat, kémények, homlokzatok, külső nyfl,ászárők, korlá-

tok valamint az egyéb közös rendeltetésű szerkezeti razek és berendezések,

III. Yíz, csatorna, gáz, elektromos közműháIőzat a rákötéstől a külön tulajdonok belső

híj.őzatáig-
IV. Tetőn kívütí felépítmények villámhárítók
V., .. Mérőóra helyiségek: .... 2.76 m2

\/IL . . Transzformátorház

57.34 mZ
46J0 m2

vltr. . Átjárók
IX....Fedettelőterek:
X. ... Köaűalagúr .

|60.40 m2
438.63 m2
Z57.L7 mZ

A közös tulajdon r0OOO/1OOOO azaz tízezsrltízezred tulajdoni hrányadból áll,
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B/ Külön tulajdon

Természetben me8oszwa a tu]ajdonostársak külön trrlajdonába kerünek - mint társasház_tulajdoni illetőségük alkotórészei - a közös tulajdonban maradó vagyonrészek közös bir_toklá§ÍDak jogával az €yes öröklakások helyiségek az alábbiak szerint:

ti az alaprajzon 1. számmal jelölt, a
felvett Üzlettér, iroda, műhely, 3 rak-
l elf'ő 2|O m2 alapterületű tizIet Cs a

2. Pestszenterzsébet-Soroksár Öntormány
l8O48/Z külön lapon l7OZO4l56lAl2 bí
járat, 2 közlekedő, előtér, 2 mosdó, a-rhany
tediletű üzlet és a közös tulajdoubol g42l7

3. Pestszen ányzatát illeti az alaprajzga 3. számmal jelölt, a18048/3 k 3 hrsz- alatt felvett üu.ieitér, raktár, köz_lekedő, el_őtér, előtér kből álló 8? m2 alapterüIetű üzlet és a közös tu-lajdonból 5

4. ?estszenterzs
18048/4 kütön 

át illeti az a|apraj7gn 4. számmal jelölt, a
. alatt felvett üzlettér, 3 raktár, folyosÓ, el-őtér, őltöző + zu

tulajdonból 12ó 
ál.^Ő 198 m2 alapterületű üzlet és a közös

5. Festszenterzsébet-Soroksár Önkormány
18048/5 külön lapon 17O2O4l56lA/5 hr
da, irattár, 2 kőz|ekedő, előtér, étkező, nl
alapterületű üzlet és a közös tulajdonból 79

át illeti az alapraj7gn ó. számmal jelölt, a
alatt felvett tl:Jet,4 raktár, ür.., közl"t"-

ségekből áI]rŐ 22Z m2 alapterületű üzlet és

7/Pestszenterzsébet-Soroksár Önkormányzatát illeti aza),apraj76n 7. számmal jelölt, al8o48/7 külön laPon 17o2o4l56lAl7 h:sz. alatt felvett ,luaarcr, 2 raktár, előtér,mosdó + ÖltÖzŐ,'W,C, helyiségekből áli,Ő g6 n2 alapterüetű üzlet es a közös tulajdonbóló1411O0OO hányad.

8. Pestszen terzsébet-Soroksár Önkormányza
18048/8 külön tapon 17O2O4l56tAl8 hrs
raktár, szárítő, bejárat, folyosó, közlekedő,
189 m2 alapterütetű üzlet és a közös tulajd

26.
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9. Pestszenterzsébet-Soroksár Önkormányzatát illeti az a|aprajzon 9. számmal jelölt, a
18048/9 kÜlÖn lapon 17O?O4l56/A/9 hrsz. alatt felvett etadótér, 2 raktár, iroda, el-
Őtér, kÖz]ekedŐ, öltözŐ, mosdó, 'W.C. helyiségekből állő z 18 m2 alapterületű üztet és a
közös tulajdonból 1 396/10000 hányad.

10. Pestszenterzsébet-Soroksár Önkormányz^tát it|eti az alaprajzon l0. számmal jelölt,
a l8048/l0 kÜlÖn lapon 17O2O4l56lAl10 hrsz. alatt felvett eladótér, raktár, előtér,
W.C- helyiségekből elJÓ 2Ó m2 alapterüetű üzlet és a közös tulajdonból 165/r0000
hanyad.

ll. Pestszenterzsébet-Soroksár Ön_t<ormányzatát illeti az ilaprajzon 11. számmal jelölt,
a 18048/11 kÜlÖn lapon 1702O4/56lAl1l hrsz. a]att felvett eladótér, 2 raktár, előtér,
W.C. helyiségekből e\Ő 52 m2 alapterületű üzlet és a közös tulajdonból 33O/1000o
hanyad.

m.
AZ INGAMRA voNATI(ozÓ nEt roELKEzEsEK

A Pestszenterzsébet-Soroksár Önkormányzata a Fővárosi Kerüetek Földhivatala Ingat-
lannYilvántartási és FÖldminősítési Osztályától kéri, hogy a tdrsashóztulajdon alapítósót
a FöldhivataJ az ingatlannyilvóntartósba j"|yeue be. Ennek során nyissa me8 a társas-
ház tÖrzslaPját, ma.jd a II. fejezet A. pontjában foglaltaknak megfelelően a közös tulaj-
donban maradó telket, építményrészeket, berendezéseket és felszereléseket önátló ingat-
lanként egyesítse a társasház törzslapján,

míg a II- fejezet B. pontjában felsorolt egyes öröklakásokat a közös tulajdonban maradó
vagYonból megillető hányaddal e8yütt öuálló ingatlanokként tüntesse fel a társasházi kü-
lön lapokon az ingatlannyilvántartásban,

A Pestszenterzsébet-Soroksár Önkorrnányzata kéri, hogy a Földhivata] az egyes társashá-
zi kiilÖntaPokon nyilvántartott öröklakásokra a tulajdoljogot a társasház alapítással egy-
idejű leg a pestszenterzsébet-soroksar Öntorm ányzata j av d r a j e g y ezze b e.
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IV.
A TUI-AJDONOSTÁRSAK EGYMÁS KÖZÖTII BEI§Ó rocvlszo|.IYA

1. A társasháztulajdon egysége

A társasházban lévő lakások, helyiségek a tulajdonostársak küön-külön tulajdonában
vannak (társasház-ÖrÖklakás). Az épület azon részei, továbbá azok aberendezések, felsze_
relések, amelYek nincsenek küÖn tulajdonban, a tulajdonostársak közös tulajdoDában
vannak- A tulajdonostársak kÖzÖs tulajdonában van a telek is. A társasház-öröklakás (he-
lYiség) a kÖzÖs tulajdonból a tulajdonostársat megillető tulajdoni hányaddal együtt önrálló
ingatlan- Az ÖrÖktakás és a közös tulajdonban Iévő vagyonrészek eszmei hányada egyse-
getkéWz, melYet a,akegyütt lehet elidegenfteni illeve, mint tulajdont átruházni.

2. A birtoklás, hasznáIat, rendelkezés joga

A tulajdonostársat a társasház-Öröklakásra (helyiségekre) megilleti a birtokliás, használat
és rendelkezés joga. A tulajdonostárs a külön tulajdonával a külön tulajdonhoz íarloző
kÖzÖs tulajdonra vonatkozó hányaddal együtt szabadon rendelkeáe t, azt elidegenítheti,
megterhelher;. Étőt kÖzÖtti tulajdon átruházás (adásvétel, ajándékoús, Stb.) és öröklés
esetében a jogelőd jogai illetik meg, és kötelezettségei terhelik. Tulajdonátruházás eseté-
ben a felek által nem rendezett, a társasházközösséggel szemben fennálló íartozÁsokért az
átruháző és a vevő elYetemleTe.sez felel. A tulajdonjog védelmében bármelyik tulajdonos_
társ önálloan is felléphet.

3- A közös tulajdonban lévő telek, épüIetrészek birtoklása, használata

Az éPÜletheztartoző telek és a közös tulajdonban álló épületrészek birtok]ásiá,ra és hasz-
lálatára - a jogszabálYok és hatósági rendelkezések keretei között - a tulajdonostársak
mindegyike jogosult, e jogát azonban egyik sem gyakorolhatja a többiek jogának vagy jo-
gos érdekeinek sérelmére.

A tulajdonostiá.rsak abban is megállapodhatrrak,
hozhat, ha valaki tulajdoni hányadát meghaladó
rólagosan, a többlethaszndlat ardnydban a többi

4. Építkezés

illetőleg a közgyűlés olyan határozatot is
telekrészt vagy épületrészt haszná] kiá-
tulaj donostár sn ak t ér ít ésr kell fizetnie.

A tulajdonosuírsak jogosultak - a szükséges hatósági engedélyek birtokában - a tutajdo-
nukban Ólló Őrőktakásban (helYiségben) építési munkát végezli. Amennyibe l az építkezés
más ÖrÖklakás, nem lakás céljara szolgáló helyiség rendeltetésszerű haszná]aát, valamgly
tulajdonostárs jogos érdekét, vaSy a közös tulajdonban lévő vagyonrészek állagát érinte-
né, a munka csak az érdekelt tulajdonost Árs hozzájáLulásával, közös tulajdont érintő
munka esetében csak az Összes tulajdonos hozájárulás ávd. végezÁető. Közös tulajdonban
építkezrri csak az összes tulajdonostárs beleegyezésével lehet.
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Ha a munka a kÖzÖs tulajdon állapotán, állagán az atapítő okirattól eltérően változtat,
YagY az éPÍtési munka Új külön tulajdont változtatna, az alapftó okiratot módosítani
kell- Az alapító okirat módosításához a tulajdonostársak egyhangú határozaLa, jóvaha-
gyása szükséges.

5. A kÖzÖs tulajdonban lévő telek, épületrészek, berendezések, felszerelések fenn-
tartásával (karbantartás, felújítás) Járó köItségek viselése

A tulajdonostársak kÖtelessége az ingatlan karbantartási, üzemeltetési költségeinek, vala-
mint kÖzterheinek viselése. Ha valamely közös tulajdonban lévő vagyontárgy elpusztul,
vary me8rongálódik, állaga megseriúl, a helyreóllítdsról gondoskodni keil.

A tulajdonostársak az a|apítő okirat II. fejezetének AJ pontjában felsorolt telek, épít-
ménYrészek, berendezések és felszerelések f erntanóstival (karbantartás, felújítás) járó
kÖltseget tulajdoni hanyaduk szerint viselik. A tulajdonostársak a felújítrási munkák fede-
zetének biztosítására felújítdsi alapot képezhetnelc A társasházzal kapcsolatos egyéb kö-
zÖs kiadások (kezelési, üzemeltetési költség, közüzemi díjak), a tulajdonostársakat tulaj_
doni hányaduk arányában terhelik.

6. Öröklakások költségeinek viselése

A kÜlÖn tuJajdonban lévő öröklakások (helyiségek) berendezéseinek felszerelésével, kar-
bantartásával, felújításával, pótlásával, femtartásával járő költségek az öröklakás (helyi-
sé$ mindenkori tulaj donos fu ter helik.

Ha a lakásbérleti, bérleti vagy egyéb jogszabályok egyes karbantartási, pótlási vagy egyéb
kÖtelezettséget a lakás (helyiség) bérlőjének, hasznólőjónak terhére állapítanak meg, ezek
teljesítéséért a többi tulajdonostárs felé az örök]akás (helyiség) mind,enkorí tulajd,onosa
felelős abban az esetben, ha az érinti illewe befolyásolja más öröklakás (helyiség) va8y
közös tulajdonban lévő épületrész, berendezés állapotát.

Ha az érdekelt tulajdonostárs kötelezettségét nem teljesíti és az a többi tulajdonostárs
érdekét sérti, a szÜkséges intézkedésekel az érdekelt tulajdonostórs terhére és költségére
a megbízott ügyintéző megteheti.

7. Közös költségek biztosítása

A kÖzÖs kÖltségek biztosításáról a tulajdonostársaknak kell gondoskodni. Ennek összegét,
nagYságát, esedékességét, befizetésének módját (csekk, készpénz befizetés, stb.) a közgyű-
lés dllapftja. meg.
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8. A társasházközösség ügyeinek lntézése

A társasház ÜgYeiben a tulajdonostársak közgJ^ilés€, illetve a közös képviselő vagy az in-
téző bizottság dönt. A közg)tílés szdtwizsTdló bizottsdgor is választhat. A számvizsgáló
bizottság feladatait, hatáskörét a közgyrilés állapítja meg.

A kőzgyűlés hatóroz:

a./ a kÖzÖs tulajdonban lévő épület, épületrészek, berendezések, felszerelések karbantar-
tásáról, az ingatlan, épület felújításárót,

bJ az éves tervbeq, kÖltségvetésben meghatározott karbantartásról, közös kötelezettségek
vállalásírót, a közös bevételek felhaszniálásánőit,a tulajdonostársak áttal fizetendő hozzá-
j árulasról, bef izetések módj áróI, esed ékességéről,

cJ év kÖzben a tervezett Összeget jelentősen meghaladó munkák elvégeztetéséről, illerve
az összeg módosítá§ról,

dJ a felújítási alap képzéséről,

eJ az építkezésről, ha azok közgyílési döntést igényelnek,

f J az alapító okirat módosításáról,

a köz<b tulajdon megszüntetés&ről,

az egész in gatlan eli degenít éséről, megt erheléséro:l,

gJ

hJ

iJ a jogszabályok és hatós.ági rendelkezések keretei között a közös
le trészek birt oklásáról, haszrr ála táról és hasznos ításáról, valamint a
vő telek va1y e1y részének hasznosításáról,

tulajdonban álló épü-
közös tulajdonban lé-

jJ a kÖzÖs képviselő (vagy helyette íri.éző bizottság) megválaszláÁről, dijazÁsáról, visz-
szahívásáról- A kÖzÖs kéPviselő teendőirőI, általa vezetendő nyilvántartásról, azoklak a
tulaj donosLírsak részére történő bemu tatásáról, ellenőrzéséről,

k-l a kÖzÖs kéPviselő által elŐterjesztett költségvetés és elsámolas (felmentvény) elfoga-
dásaról,

|J azokrŐ| az egYéb kérdésekről, amelyeket a közgyűlés saját hatáskörben fenntart.

A közgyűlést - szükséghez képest, d,e álente legaIább e|Jszer - a közös képviselő hívja
Össze. A kÖzgYŰlés Összehívását - fontos okból - bármelyik trrlajdonostárs kérheti. A ké-
relem nem teljesítése esetén a kÖzgyűlést a tulajdonostársak l/3-a által megbízott sze-
mély hívja össze.
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A közgyűlésre a tulajdonostársakat a meghívó és tárgysorozatköilésével, a hozandó ha-

tározaí feltiintetésével kell meghívni. Az összehívás módját (levél, ajránlott levél, írásbeli
körözvény, stb.) a közgyűés illapítja meg. A közgy.tílés időpontját úgy kell megállapítani,

ho5r a közlés, értesítés legalább 8 nappal előbb tőrténjeu

A közgy.tílés határozatképességéhez a tulajdonostársak - tulajdoni hónyaduk arónyóban
szdmított - legalább Zl3-á,lak jelenléte szükséges, azaz a határozatképességet nem a sze-
mélyek sáma, hanem a tulajdoni hányad szerint kell megállapítani. A közgyűésen a tu-

lajdonostárs meghatalmazottal is képviseltetheti magát. A meghatalmaziást írásba kell
foglalni és a közgyílés elnökének átadni.

Ha a közgyűlés határozatképtelen volt, a negismételt közg},tilés a megjelentek szómdra
való tekintet nélkül, a korábbi közgyűlés napirendjére tűzött tárgyak tekiníeíében hatá-
rozatképes. Erre a közgl.úlési meghívóban (értesítésben) fel kell hívni az érdekeltek fi-
gyetmét. A közgyűés határozatait szótöbbséggelhozza - kivéve, ha a társasházrőL szől,Ő

197'7. éví 11. tvr,, illetve a jelen alapító okirat ettőI eltérően rendelkezik. A szavazati jog

a tulajdonostársakat tulajdoni hányaduk arányában illeti meg.

Szavazat egyenlőség esetén a közgyűlés áttal a tulajdonostlírsak közül esetenként váIasz-

tott elnök szavazata dönt . A közgyűlésről jegyzőkönyvet kell vezetli- A jegyzőkönyv hi-
telesítésére egy, illetve két tulajdonostársat kell felkérni. A határozatokat írásba kell fog-

lalni. A határozat kőuétételélek módját a közgnílés határozza meg.

E gyhangú hat órozat szüksé g es:

aJ az alapító okirat módosításáboz,

bJ a közös tulajdon megszüntetéséhez,

cJ az egész ingatlan megterheléséhez

Ha a közgyűlés határozata a jogszabályt, vagy az alapítő okirat rendelkezéset serti, illetve
a kisebbség jogos érdekeinek lényeges sérelmével jár, a határozat érvénytelenségének
megállapítása iránt - a határozat meghozatalától számított ó0 napon belül - bármelyik
tulajdonostárs a bírósághoz fordulhat. A bírósági eljárás ahatarozat végrehajtását nem
gátolja. A bíróság azonban a végrehajtást indokolt esetben felfüggesztheti. A határozat
meghozatalakor a határozatban ki kell mondani a megtómadási hatdridő kezdetét. A kö-
zös képviselő, illetve a közgyűlés elnöke a távollévő tulajdonostársakkal haladéktalanul
köteles közölni a közgyűlésen hozott határozatokat. A tevékenységgel járó egyéb jogokat
és kötelezettéget - ügyrendet - a közgólés áüapítja meg.
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9. A közös képvlseló

A kÖzÖs ÜgYek vitelére kÖzös képviselőt (vagr iltéző bizottságot) kell választani. A közös
képviselőt a kőzgyilés Szavazat tÖbbséggel választja. A közgyűlés hatáskörébe nem tar_
tozó ÜgYekben a kÖzÖs képviselő dÖnt. A közös képviselő a két közgyűlés közötti időszak-
ról a kÖzgnílésnek kÖteles beszámolni. A közös képviselőt a közgyűlés bármikor vissza-
hívhatja.

A kÖzÖs kéPviselő kÖteles a társasház egész évi gazdálkodásá ről tervet, költségvetést, i7-
letve a gazdálkodási év befejezéséről elszdmoldst készíteni. Az elszÁrnoliásnak magábaa
kell foglalnia az Összes bevételt és kiadást a társasház egésze és egyes tulajdonostiá.rsak
viszonYlatában, Ennek keretében tartalmaznia kell az egyes bevételi forrásokat, tulajdo-
nostársak á]tal befizetett hozÁjárulások összegét, az esetleges tűfizetést illetve hiányt.

A kÖzÖs kéPviselő részére feladatának ellátásáért a közgyűlés d,íjazástállapít meg. A kö_
zÖs kéPviselő díjazását és készkiadrásait a társasház kölrségvetésének terhére kelt megtérí-
teni, A kÖzÖs kéPviselő megbízatásának időtartamát a közgyűlés állapítja meg, A közos
kéPviselő hatáskÖrébe tartozik, különösen a közös tulajdonban álló földrészlet, építmény_
részek, berendezések, felszerelések fenntartásával, karbantartásíva] kapcsolatos mindazon
ügyek intézése, amelyeket a közgyűlés saját hatáskörében nem tart fenn.

A kÖzÖs kéPviselő jogosult a közgyűlés által meghat ározott mértékben és összeg erejéig:

a,l az éves költségvetésben felvett munkák kivitelezése során felmerült, indokolt, de a
tervezett összeget meghaladó pót - és t öbb l a nwnk dk engedélyezésér e, valamint

bJ avdratlan, de feltétlenÜ sziikséges, nem tervezett munkák etvégeztetésére.

A kÖzÖs kéPviselő kÖtelés goudoskodni a rársashá z egészét érintő pénzügyi kötelezettsé_
gek teljesítésérŐI (kÖzÜzemi díj, adó, TB, stb.), valamint az atapítő okirat szerint a kö_
zÖsséget megillető kÖvetelések behajtósórőL A közös képviselő az egyes tulajdonostársak-
tól utasítást elfogadni nem köteles. kívánságaikat azonban meghallgatja és a-ennyiben
azok a kÖzÖsség érdekeivel nem ellenkeznek, a lehetőséghez képest teljesíti. Intézkedése
ellen a tulajdonostárs panaszával a közgyűléshez fordulhat, amely a közös képviselő in_
tézkedését megvál toztathat ja.

A kÖzÖs kéPviselő kÖteles a számadásokat évenként leárni, és az igazo|ó okiratokat bete_kiDtés és esetleges lemásolás céljából a tulajdonostársak illetve a sámvizsgáló bizottság
rendelkezésére bocsátani. A szómaddsot jóvá_hagyása és a közös képviselő részére a fel-mentvénY megadása árgYában a minden évben legkésőbb március hó végéig megtartandó
kÖzgYŰIés határoz, A kÖzÖs képviselő a társasbázközösséget harmadik személyekkel
szembeu, valamint a birós.ágok, hatóságok és más szervek előtt képviseli. A közös képvi_selő a társasházkÖzÖsség ügYeiben eljárva a tulajdonostársak nevében jogokat szereáet
és kÖtelezettségeket vállalhat-á közös képviselö említett jogkörének korlótozósa harma-dik szenélyekkel szemben hatdlytal an.



Budapest, XX. ker. Helsinki út 2ó,

Társasház alapító okirat

Aközösapítóokiratban.valamintaköz-
$.űlesigetjesítőtulajdonostárselleuindí-
tott bír t tulajdonmtárs a közgnílési hatá-

rozat éruényíielenségének megállapítása iránt pert indított, A közös képviselő - a kÖzgyu-

lés felhatalm aÁsáva|_ a képviselettet ügrvédi munkaközösséget is megbízhat, Ha a tár-

sasház hádelügyetőt alkalmaz, a házfetügyelő munkáltatója a közös kéPÜselŐ,

Ha a közgólés intéző bizottsá8ot választ, a közös képviselőt megillető jogok és kötele-

zettségek az ntéző bizottságra is vonatkozn ak. Az fiíéző bizottságot az elnök képviseÜ,

10./ Egyéb rendelkezések

A társasháztulajdon megszüntetését be kell jelenteni az ingatlannyilvántartást vezelő

szervhez.

1977. évi 1 1.sz.tvr._ben, valamint az a|apítő okiratban nem Sza_

Polgóri Törvénykönyv rendelkezései az irányadók, Az alapító

társashá z m indenkori tulaj donos társa ira illetve jogutód jaira,

Az alapító okirat hatályba lépése után a jövőben közös tutajdonba kerúl mindazol épít-

ményrész, berendezés és felszerelés, amely az 19,77.évi 1l_sz tw, és azalapítő okirat ren-

delkezései szerint közös célt szolgál és a tulajdonostársak tulajdoni háuyaduknak megfe-

lelően j árult ak hozzá, epí tésükhöa létesí té§ü khö z.

A tulajdonostársak ezen okiratban megállapított társasháztula j doni viszonyból felmerült

perek eldöntésére kikötik a Fővórosi O.-"+ erületi Bírósóg kizárólagos illeték-

ességét.

Budapest, 1995. dpnlis hó 30. nap

Peslszenterzsébet- ór Onkormdnyzota

képvisel

Kéuítarc:

A társasháztulajdonra az

bályozott kérdésekben a

okirat hatálya kiterjed a

] -Urr-L !
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