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A Budapest, V, ker. Papnövelde u.2. sz, Társasház

Szervezeti és M űködési Szabályzata

Alapítók a mai napon, a 2003. évi CXXXI\\. tv. rendelkezésének megfelelően, jelen szeruezeti és
működési szabályzatban (a továbbiakban: SZMSZ) szabályozzák a társasházközösség szerueit,
azok hatáskörét, jogait és kötelezettségeit, a közös költség viselésének szabáIyait.

I.tész
A külön tulai don hasr.náIatáta, hasznosítására vonatkozó rendelkezések

1.) A tulajdonostársat kiilön tulajdona tekintetében megilleti a birtoklás, a haszttélat, a

hasznok szedése és a rendelkezés joga; a tulajdonostárs e jogait azonban nem

gyakorolhatja a többi fulajdonosűrs joga és törvényes érdeke sérelmével.

2.\ Á targyűűés megtilthatja a ktilön tulajdonban lévő nem lakás célján szolgálő helyiség
hasznáIaát, hasznosítasa módjának ntegváhtoztaását,ha az a társasllráz múködését vagy
a lakhatás nyugalmát zavarná.

3.) Ha a lakóéptilétben lévő nem lakás céljára szolgáLő helyiség megváltoztatott hasznalata
jogszabályban meghatározott engedélyhez kötött tevékenységhez szükséges, az engedély

uúo, adható ki, ha ahatóságfelhívására - harnrincnapos határidőn beltil - aközg5rŰLés

nem hozott tiltó határozatot.
4.) A közgyűJés a nem lakás céIjára szolga|ő helyiség ntegváItoztatott hasznéÍatához a

lakhaái nyugalma - így ktitönösen: a zaj- és rezgésvédelem, illetőleg a lakókörnyezetet

veszéIyezieto -a" tevékenység nege!őzése - érdekében az etre vonatkozó ktilon

iogszibznyok előírásainak figyelembevételével kikötött feltételt tarta]maző hozzájárulŐ

határozatot is hozhat.
5.) A megváltozott hasznosiásra vonatkozó közgyűIési hatátozatot az összes tulajdoni

háoyaá szerinti - a közvetleniil érintett szomszédos lakás-tulajdonostársak legalább

kétharmadának igenlő szavazatát is magában foglaló - legalább , egYszeríi

szav azaítöbbsé g gel állapítj a me g.

6.) A tulajdonostárs köteles:
a) fenntartani a külön tulajdonában á]ló lakást,
b) a sziikséges intézkedést megtenni ahhoz, hogy a vele egyútt lakó s",emé|y, valantint az,

akinek lakása hasznélaát átengedte, betartsa az a7apítő okirat és azSZMISZ valamennYi

rendelkezését.
c) lehetővé tenni és t(tni, hogy a kiilöntulajdonú lakásába a közösség rtegbtzottja a

közös tulajdonban álló épületrészekkel berendezésekkel összefuggésben a sztikséges

e1lenőrzés, valamint a fenntartási munkák elvégzése céljából arra alkalmas időben

bejuthasson a tulajdonostáts, illetőleg a bentlakó szükségtelen háborítáSa nélkÜl. A
kozösség köteles megtéríteni az e beavatkozássalokozott kárt.

d) alakásában tervezett építkezéstől értesíteni a közös képviselŐt
7.) Az építtető tulajdonosárs a lakásában tervezett építkezés megkezdéséhez a

fulajdónostársak 4/5-ének írásbeli lnozzájarl/Ló nyilatkozaát köteles beszerezti, ha a
munka az alapító okiratban közös tulajdonként megjelölt eptiletrészt érint|

8.) Az épittető tulajdonostáts a többi hrlajdonostárs hozzájáralő nyilatkozatának beszerzése' 
nelká1 jogosult a lakásában tervezett építkezés ehégzéséte, ha a munka az alaPitő

okiratban közös tulajdonként meghatározott épiiletrészt nem érinti, és rendelkezk a



munkakho z szükséges minden hatósági engedéllyel, beleértve a Nemzeti Kulturális

örökségvédelmi Hivxalrrák, mint múemléki építési hatóságnak az engedélyét. Ezert

munkak a többi lakó nyugalmának indokolatlan zavatása nélkiil, elŐre meghirdetett

időben, reggel8 és este 20 &aköztvégezhető.

Il.tész.
A közös tulaidon fenntartására vonatkozó rendelkezések

1.) Minden fulajdonostárs jogosult a közös fulajdon tárgyainak biítoklásáía éshasznélatáta,

ez azo11bartáem sértheti itotri fubjdonosáts ezzelkapcsoliatos jogát és jogos érdekét.

2.) Aközgyűlés a birtokl ás,használat és hasznosíás módját meghaározhatja.

3.i A köá tuhjdonba ártozó épiiletrész, épiilet-berendezés, nem lakás céljara szolgéűő

helyiség és lakás fenntartásának költsége, valamint a rendes gazdákodás kOrét

^"ghuÜao 
kiad,as (a továbbiakban együth közös költség) a fulajdonostársakat fulajdoni

hariyaduk szerint terheli, ha a szeívezeti-múködési szabélyzat máskéPP nem

rendelkezik.
4; Aközg5niléshatátozata alapjanbármely fulajdonostárs kérheti abirÓságrtŐl, hogÍ a kÖzÖs

tulajdór,uu11 álló olyan épiiletrészre, amely önálló ingatlanként kialakíthatÓ, vagY

amÓllyel a meglevő ttiton tulajdon tárgyabővíthető, megszulr*tesse a közös tulajdon! ha

az a kisebbség méltányos érdelét nem_sérti, és a kereseti kérelemhez mellékeli az Őnál7Ő

ingatlan tialatitrisara vonatkozó, az építési hatóság által engedélyezeft építési tervet, és

egy olyan Közgyűlésí Haátozato| melyben a Tulajdonostársak 4/5-e ámoga§a a

kezdeményezést.
5.) A közös költség viselése és a költséghátralékok megfizetése:

a.) A tuhjáonostársak a közös fulajdonú helyiségek és_ingatlanrészek fenntartását

tulajdórri *urryuit figyelembevételével közös költség Íizetésévelbtztosírlák.

b.) A k|zos költságet - t á u kőzgyíalés másként nem dönt - havonként előre, minden

tárgyhónap 10. napiáig kellmegfizebri. A közös költség mértékét a kÖzgyí:Jlés

hatátozzameg, sztiLks ég szeunt, egy szerű többséggel

d.) A tátsasház §utogy*rásat a tulajdonostársak fulajdoni hányaduk atányábart

közösen íjzetik, ha ilyen felrrreriil.
e.) A közgyúlés a határo zatáva7 a Iegalább hat hónapnak megfelelő közös költség

osszegének befizetésével hátralékba keriilt tulajdonostárs külön tulajdonának és a

hozzi tattozó közös tulajdoni hányadának jelza|ogsoggal valÓ megterhelését

rendelheti el a hátralék megfizetésének biztosítékául az adős terhéte.

f.) A határozat meghozatala során a hátralékos tulajdonostárs,nem élhet a szavazati

jogával, azo turldoni hányadát a hatarozatképesség megállapításakor figyelmen

kívti] kell hagyni. A határozatot a hátralékos tulajdonostárs részéte kézbesíteni

kell.
g.) A jelzáloglogbelegyzésének elrendeléséúI szőIő kOzgytilOsi határozatot, illetŐleg

aközös tZpÚ."Ío "aw 
az intézőbizottság elnöke rendelkezését közokiratba vagY

ügyvéd - logkörén Úehir jogtanacsos - által ellenjegyzett magánokiratba kell
foglatni.

h.) Ajelzéűogogbelegyzésének elrendelése hat hónapnak megfelelő hátralékonként

megismételhetó.
i.) Ha abejegyzés alapjául szolgalő hátralékot kiegyenlítették, a közös képviselŐ

vaw az nieiaaa"ttsíg elnöke a kiegyenlítést követő nyolc napon beltil koteles a



6.)

jelzűog törléséhez sziikséges engedélyt kiadni; az engedélyt kozokiratba vagY

tigyvéá - jogkorén beliit jogtanácsos - által eltenjegyzett magánokiratba kell
roghlni, az 

-adős 
koltségére. A költségek kozOtt kell elszámohi a 2 hónaP

kéiedelmen tírli ártazás ka:rratterheiL amit a mindenkori banki alapkamat
kétszeresének megfelelően kell kalkulá]rri.

Felujíási atap képzéséről a közgyíités dönt. A Íel$(ási alap képzése- kezelése és

felhaszrrálása vonatkozásában a vonatkozó jogszabáyok (pL, Számviteli tV.)

rendelkezéseit kell irányadónak tekinteni.

III. rész.
A közgyűlés hatáskörére és eljárásáravonatkozó rendelkezések

1.) A közösség legfőbb döntéshozó szerve a fulajdonostársakból állő közgyŰlés, amelyen

valarrrennyi tulajdonos táts t észt vehet.
2.) Aközgyínéshatároz:

a) -; közös tulajdonban á]Ió éptiletrészek hasznáiJatatól', hasznosíásáró|,
íenntarásaróL a közösséget terhelő kötelezettségek elváll alásátőI,

b) a közös képviselőnek a megválaszásátó|,felmentéséről és díjazásátőI,

c) a közösség éves költségvetésének és elszámolásának, a számviteli szabályok
szerinti beszámolójának elfogadásfuóL va]amint a közös képviselő tészéte a
jőv áú:ragy ás me gadásáról

d) a ktizcls tulajdonban álló épiiletrészek íelítjiásatóI, íelítjíási alap létrehozásárŐI, a

íelnjításihozzájáru,lás mértékétőI, abehzetések esedékességéről és nÓdjmÓI
e) az éves költségvetésben meghatítrozott karbantarásról és egyéb munkákrÓL

közös kötelezettségek vállalá sáró|, a közös bevételek felhasználásar ŐI,

í) azépitetbiztosíásávalkapcsolatoskérdésekről
g) u ko"o, tulajdonban állő éptiletrészek birtoklásaróL hasznalatarŐI és

hasznosítá séről, valamint ennek feltételefuől
h) az 500.000.- (ötszázezer forintot) meghaladó kötelezettség vál7alásátŐl csak a

közgyí,iés donthet, (az ennél kisebb koltségekről, ha a jóváhagyott költségvetés

részétképező költségről vartsző, a közös képviselő dönt a SzátlitzsgalŐBizoltság
értesítése és ellenőrzése mellet)

ü a közös tulaidont terhelő kölcsön felvételéről
j) a Tarsasház egészének elidegenítésétől, átépítésétőI, vagy lényeges, az épÜlet

állagát jelentős mértékben érintő megváltoztatásaróI
k) a társasházfulajdon megszúntetéséről
U az AlapióOkirat és azSZMSZ megvaltoztaásáróI
m) minden olyan ügyben, amelyet a szetvezeti-múködési szaba|yzat nem utal a

közösképviselő,illetőlegaszámvizsgálóbtzottsághatáskörébe.
3.) A közös tuhjáonban allo c|tiretrészekkÓl kapcsolatos rend,es gazdálkodás illefue

jóvahagyott költségvetés körét meghaladó kiadásokról a tulajdonostársak az összes

fu lajdonihányadszerintilegalább4/5-ősszavazattöbbséggelhaátoznak.
4) Az atapítő okirat megváltoztatásához - ha e törvény másként nem rendelkezik -

valamennyi tulaidonosáts hozzqarulása sziikséges; a véitozást be kell jelenteni a

földhivatalnak.
5.) Amennyibelra az alapitő okirattal illetve annak módosításával a fulajdonosok négyötöde

egyeteri os a kisebbségben maradt tulajdonostársak a szavazás napláto|, i]letve írásbeli



szayazás e§etén a négyötödös szavazási arány elérésétől számitoLt 30 napon beltil nem

é]rrek keresetinűtási jogukkal, űgy az aLapító okirat, illetve annak módosítása hatályba

lép.
5.) Akőzgyí37és a közös képviselőt barmikor felmenüeti
6.) Aközgyíi7ést a közös képviselő hívja össze.

7.) Akazgyalesre valamennyi fulajdonostársat fuásbarl,kell meghírrni, amellyel egyidejúleg a

meghívó egy példányát a tarsasházban - jól látható helyen - ki kell fiiggeszteni. Sürgós

eseiet - C ktiüo.,or"r,: a közös fulajdonban álló éptiíetrészek, épiilet berendezések
vagyontárgyak állékonyságát,biztottságát közvetlentil veszelyeztető helyzet kialakulását
- kivéve az irásbe7r meghívót legkésőbb akőzgyíilés időpon§a előtt nyolc nappal meg

kell kiildeni.
8.) A meghívónak tarálmazlia kell a kőzgyíl7ésen elrröklő szertély, a kOzgyűlési

jegyzőkönyv vezetője és a jegyzőkönyvet hitelesítő két tulajdonostárs nteg,váIaszásáta,

valamint a szavazásra előterjesztett napirendet. A meghirdetett napirendben nem
szerep|ő ügyben érvényes hatátozatot hozni nem lehet.
Közgyíikést sztikség szenrtt, de legalább évente ewszet kell taítani. Az éves

elszámolasróL a költségvetés megállapíásánóLszóIóközgyűlést évente,legkésőbb május

31-ig meg kell tartani. Kötelező aközgyűIés összehívása ha aztablajdoni hányad 1,/10-

évelrendekező fulajdonostársak a napirend és az ok megjelölésével írásban kérték. Ha a
kérést a közös képviselő tizenöt napon beliil nem teljesítette, az összehívást kérő
fulajdonostársak, az a7taluk megbízott személy .vagy a Szártvizsgá7ó Bizottság a

kö z gyíilést ö sszehívhatj ák.
A közgyúlés akkor hatarozatképes, ha azoí,I az összes tulajdoni hányadnak több mint a

felével rendelkező tulajdonostársak jelen vannak.
A határozat képességet a közgyűlés megnyiását követőery továbbá az egyes

napirendekról történő szavazást megelőzően a közgyű7és altal megválasztott elnöklŐ

személy és a kOzgyúlési jegyzőkönlru vezetője állapítja meg.
Ha a közgyűIés nem haározatképes, .vaw az elrröklő személy a kazgyŰlést a
határozatképtelenné véiása miatt berekesztette, megismételt közgyűlést kell tartani. A
megismételt kőzgyí:iLést a haténozatképtelen közgyű7ést követő 15 napon beltÜ
idópontban az eredetivel azonos - a határozatképtelenné válÍ. közgyúlés esetén a
közg5rűIés berekesztését követően fennmaradó - napirenddel ke1l összehívni. A
megismételt közgyű7és az eredeti kőzgyí;diés meghívójában az eredeti kőzgyűLés
hatarozatképességétől fuggő feltétellel is kitúzhető
A megismételt kozgyiiles a jelenlevők tulajdoni hányadára tekintet nélkiil
haténozatképes; ezta körtilményt a megismételtközgrrí7és meghívójában fel kell ttintetni
azzal, hogy ahol e törvény a tulajdonostársak tulajdoni hányada alapjén számitolt
meghatározott atányát követeü meg a határozat elfogadásához, ennek hiányában a

kérdésben határozat nem hozható.
Akőzg5rillésen a tulajdonostársakat fulajdoni hányaduk atányábanilleti meg a szavazaá
jog. (Az összes szav azatok száma: 100 %)

Ha a Tarsasházi töwény másképpen nem rendelkezik, a közgyíilés, illetőleg a

megismételt közgyűtés a határozaát a jelen levő tulajdonostársak tulajdoni hányada
alapjánszámitottegyszerűszavazaltöbbségévelhozzarneg-
A közgyűtésen - a hatátozatot is tarta]rrrazó - jegyzőkönyvet kell vezetrit, amelyet a

levezető elnok és a közgyí:tésen jelen lévő két hitelesítő fulaidonosárs az alűtásáva7
hitelesít. A jegyzőkönpbe barmely fulajdonosárs betekinthet, és arrőI - a másolási

9.)

10.)

11.)

12.)

13.)

14.)

15.)

16.)



költség megfizetésével - masolatot kérhet. A közgyíi|ésen meghozott hatarozatokróI a
közös képviselónek valamennyi tulajdonostársat irásban, a közgyílkés megtartásától
számitottnyolc napon beliil értesítenie kell.

17.) Ha a kőzgyíúés }rraátozaá jogszaba7y vaw az alapitó okirat, illetőleg a szervezett-
múködési szabályzat rendelkezését sérti, vaw a kisebbség jogos érdekeinek lényeges
sérelmével jar, bárnely tulaidonostárs keresettel kérheti a birőságrtóI a haténozat
érvénytelenségének nr.tegá7lapiását ahaározat meghozatalátől számitoLt hatvan napon
bettil. A határidő elrnulasztása jogvesztéssel jár. A kereset ahaátozat végrehajását nem
gátoLja, abfuőság azonbart a végrehajtást indokolt esetben felfiiggesztheti.

TV. rész.
A közös képviselőre vonatkozó rendelkezések

1.) A közösség ngyintézését a közös képviselő Iá\a el. A közös képviselőt a közgyíLés
meghatározott időre váiasz\a, és barmikor fe]:rrentheti. A közös képviselő
íjtava7asztható. A közös képviselő részére akőzgyűlés dijazást állapíthat meg, amely a
Tátsashánat terheli.

2.) A közös képviselő jogkörében eljárva köteles:
a.) A közgy'ulés hatésozatait előkészíteni és végrehajtani, gondoskodva arról, hogy

azok megfeleljenek a jogszabalyok, az alapító okirat és a szervezeti-múködési
szaba7yzatrendelkezéseinek,

b.) Minden sztikséges intézkedést megtenni az épiilet fenntartásának biztosítása
érdekéberu

c.) Közölni és beszedni a fulajdonostársakat terhelő közös költséghez való
hozzájara|ás összegét és érvényesíteni a közösség ezzelkapcsolatos igényeit.

d.) A közös képviselő köteles rc:regőfiztri a földhivatalhozbenyűjtatt alapító okirat és
szerv eze&múködési szabáIy zat egy péIdány át.

3.) A közös képviselő a ktil<in tulajdont érintő tulajdonosvaltozás esetén - a szetződő felek
kérésére, részi.ikre - köteles az elidegenítéssel érintett ingatlanra vonatkozó határozatokat
bemutafuri.

4.) A közös képviselő a külön fulajdont érintő fulajdonosváltozás esetén - a tulajdonostárs
kérésére - köteles írásbeli nyilatkozatot adni a közösköltségtaftozásról. Ha tartozás á17

fenn, a nyilatkozatban a hátralék összegét is meg kell jelöhri
5.) A közös képviselő a számvitelt szabalyok szerint évenként költségvetési javaslatotkészít,

amely tattatntazza:
a) a közös fulajdonnal kapcsolatos varható bevételeket és kiadásokat koltség

nemenként,
b) a tervezett iizemeltetési, karbantartási és felírjítási munkákat valamint
c) a közös költséghez valő hozzájárulás összegét - a fulajdonostársak nevének

felttintetésével -, a ktilon tulajdonban lévő lakások és nem lakás céljára szolgáIő
helyiségek szerinti bonásban.

6.) A számviteli szaba7yok szerinti könywezetés és beszárrroló alúár. a közös képviselő
éves elszámolása átta]mazza:
a) a tervezett és tényleges kiadásokat költség nemenként és a közös költség

megosztásának a szeívezeti-múködési szabályzatban megállapított szabálya



szerinti bontásban, ezer. beliil az tizemeltetési kiadásokat, valamint a
karbantartásokat és a felűjiásokat az elv égzeLt munkák részletezésében,

b) a tervezett és tényleges bevételeket források szerit:tt, ideértve a közösség javára
még nem teljesített - L"Járt - követelések részletezését és a behajtás érdekében
megtett intézkedéseket is,

c) az a)-b) pont különbségének zfuóegyenlegét a pénzkészletek kezelési helye szerint
részletezve, ,

d) a közösség fulajdonát képező vagyontÉngy*árgy, eszközleltárát,
e) atárgyévheztartoző, aközösség egészétterhelőkötelezettségeket továbbá

í) a közös költsggelűezva7óhozzájáru,lás előfuását és teljesítését - a fulajdonostársak
nevének felttintetésével -, a kiilön tulajdonban lévő lakások és nem lakás céljára
s zolgáiJLő helyisé gek szerinti bonásban.

7.) Az éves elszárrrolás elfogadása esetén aközgyűLés a közös képviselő tátgyéviigykezelő
tevékenységét jóváhagyju. A jóváhagyas nem jelenti az esetleges kártérítési igényről
történő lemondást.

8.) A közös képvisel& ha a közgyűlés e negbuaása alól felrrrenti - köteles az űj közös
képviselő tészére a megválaszásátőIszámitoft harminc naponbeliil írásbeli jegyzőkönyv
alapján, a társasházra vonatkozó összes iratot, az erről. szóIó te\jességi nyilatkozattal
együtt, átadni.

9.) Nem lehet közös képviselő akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen
szabadságvesztés-btintetésre ítélte§ aníg a btintetett előélethez íftződő hátrányos
jogkövetkezmények alól nem mentestiüt, vagy akit ilyen tevékenységtól jogerős bírói
ítélettel eltiltottak, az elűtő ítélet hatáya alatt, továbbá az a természetes személy vagy
gazdákodő szewezet, aki, illetőleg amely ilyen tevékenységével összefiiggően
keletkezeü jogerősen megállapított fizetési kötelezettségének nem tett elege! 17letőIeg az,
aki a gazdasági társaságokról szóló törvény ul"pJfurvezető tisztségviselő nem lehet.

10.) A közös képviselő jogosult a közösség képviseletének ellátasfua abitőság és más hatóság
előtt is. E jogkörénekkoflátozása harmadik személlyel szemben haálytalan.

Y.tész
A Társasház házirendjére vonatkozó rendelkezések:

a.) Minden fulajdonostiársnak be kell tartania a Tarsasházi bl-ben, az Alapitó Okiratban, a
Háztrendben, illetőleg a jelen SZMSZ-ben írott kötelezettségeit.

b.) Ezen kötelezettségek kiterjednek a tulajdonostárs jogán az ingatlant bérlőként- ,
családtagként-, szívességi lakáshasznáJLőként-, vagy más jogcímen használókra is, kiknek
karokozásáért a tulajdonostárs egyetemlegesen felel.

c.) A háztendjelen SZMSZ részétképezi és azt a társasházközgyűlése egyszeríl többséggel
fogadja e| vagy vá7tozá§a meg. Azonban Házirend az SZlvISZaől ftiggetleniil a
T arsasház területén kiftiggeszthető.

d.) A Papnövdelde u. 2. sz. alattitfusasházházirendje a következó:
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A bázlrend célja, hory meglratározza a lakóépületben tartózkodó személyek e5rmás
iránti magatartását és azokat az a7apvető szabályokat, amelyek a társas egruttéléshez
nélktilözhetetlenek, továbbá e|őírya a lakóépületek, ingatlanok rendeltetésszerú
l;.asználatár4 állagának védelmére sznLgdló más jogszabályokban nem rögzltett
követelményeket.

I. Éntpr,ruBzó npxppt xpzÉ;spx:

tulajdonos: az, aki az ingatlan nyilvántartásban tulajdonosként be van jegrezve,
lakóépület: az, amelyben kizáróIag lakások, vas/ ve§/esen lakások és nem lakás

céljára szolgáó helyiségek vannak;
kezelő: állami-, önkormányzaü tulajdon esetén a tulajdonosi jogokat ryakorló,

kezelési feladatokat ellátó srerv, társada]rni szerlreznt;.
haszrráló: a lakóépületben, ingatlanon bármilyen jogcímen, akrár állandóan va5z

ideiglenesentariózkodó (tulajdonos, bérlő, családtag, látogató stb.) személy;
közös haszrrálatra szolgáló helyiség: áLltalában a mosókonyha, a közös WC, a közös

pince- és padlástérség (a pince és padlásrekeszek kivételével) az épületben lévó lakások
és nem lakás céIjfua szolgáló helyiségek rendeltetésszerú haszrralatához szílkséges
mértékben;

közös haszrrálatra szolgáló terület: áLltatában kapualj, a lépcsóház, a folyosó, a
ffrggőfolyosó, az épületben lévó lakások és nem lakás céljrára szolgáló helyiségek
megközelítéséhez és rendeltetésszerú használatához szttkséges mértékben, továbbá az
épület}rez tartozó udvarnak, kertnek az eg építési telek na5rságát meg nem haladó
része;

közösségi helyiség: az otyan közösségi célt szolgáló helyiség, amelyet a kezelő
megáJlapodás alapjrán enged át a lakóközösségnek (p1.: barkácsmúhely, hobbiszoba).

n. rir,tar,rirrosRpnDpt,KtzÉjspK

1.) A lakóépúletben és a hozzá tartozó közösségi és köás használatra szolgáló
helyiségekben és területeken napszaktól függetlenül tartózkodni kell minden, mások
nyugalmát z,avarő zajos magatartástól és tevékenységtól.

2.J Televízió és minden más hangkeltó berendezések csak úry múködtettretók, hory
mások nyugalmát ne zavar1dk, a napszaktól firggetlenül.

3.) A lakóépületben
- zajt okozó háztartási és eryéb gépek haszrrálata,
- zanal járó építési, szerelési munka végáse

munkanapokon 7 és 20 óta,
szombaton:7 és 14 őtakőzőtt,

- a zallal jáíő }:.ázi.aílási gépek használata
vasárnap és ünnepnapokon is csak 9 és 14 óra között engedélyezett

4.| E rendelkeás nem érinü az azor:rrtali beavatkozást igényló hibaelhádtási va$r
életveszély elhádtására irányuló munkavégást.



5.) Az ének és zene 5iakorlása (oktatása), ha a haszrráók többsége eltéróen nem
rendelkezik, munkanapokon 7 őta és 2O óra, szombaton 7 és 14 óra, vasárnap és
ünnepnapokon 9 és 14 óraközÁttfolytatható.
5.1) Hivatásos múvészek, e5drttesek és oktatók múködését, a kerületi önkormányzat
polgármesteri hivatala ígazgatási feladatokat ellátő szakigazgatási szerve - rendkívül
indokolt esetben - a fent írt idószakon belül is megüt}ratja.

6.1 A lakóépületek, ingatlanok tisztasága

6.1.) A tulajdonközösség (a közös képviselő útjan) a Iakóépület, ingatlan tíszLán
tartása érdekében köteles a közös használatra szolgd7ő helyiségeket és területeket
folyarnatosan takafitani, hetente legalább e§/szer seperni, a szennyeződést, saíat,
havat, jeget eltávolítani, a burkolatokat legalább hetenként es/szer felmosni, a2
idejétmúlt hirdetményeket (falragasznkat| - amennyibetl a7. elhelyező e kötelezettségét
nem teljesíti - eltávoütani, illetve ez,ebőI gondoskodni.

6.2.| A tulajdonközösség köteles az egész lakóépületben évenként nagrtakafitást
végeznÍ, ennek keretében a köás haszrrálatra szolgáló helyiségek és területek ajtóit,
ablakait, fémtár5lait megtisáítani.

6.3.) A lakóépúlet}rez, ingatlanhoz kapcsolódó köáerületek,
redónyök, kirakatok, kapuk, cégtáblák, reklámtáblák stb.
köáisáaságról szőIő rendelet szabályat az írányadők.

az ajtók, ablakok,
tisztán tartására a

6.4.) 
^ 

használónak ah.áztaúási szemetet a lakóépületben a tulajdonos, kezeló álta1 - a
vonatkozó e5zéb jogszabáLlyi rendelkeásek betartása mellett - megjelölt módon, a
helyileg rendszeresített formában kell a tárolóhelyre eljuttatnia, a tulajdonosnak,
zacskóba va5r zsákba csomagolva, illetve a hulladéktaroló méretére lecsökkentve, a
kezelónek onnaír elszállíttatnia.

6.5.) A nem házi-artásí szemét (elhaszrrált berendez.es, bútorok, na5robb tarryak)
elszállításáról a használó köteles gondoskodni, illetve a meglrirdetett lomtalanítási
akció során kihelyezni.

6.6.| Ha a haszrralók többsége eltéróen nem rendelkezik, a lakáson kívül
munkanapokon: 9 és 20 őraközőtt,
szombaton: 9 és 14 óra között lehet
- ruhanemút, á5memút szcl|őztetni, tisáítani, porképződéssel jaíő takadtást

végezrrj;
A porzsák tartalmát abáztartási hulladél<ka7 aznnos módon kell eltávolítani.

6.7.| A tisáítássa] okozr:tt szennyezódést a haszrralónak, a tisáítás befejezesét
követően azont:ral el kell távolítania.

6.8.) A lakóépületból tárryakat kidobni, bármilyen folyadékot kiönteni tilos.
Ablakban, firggófolyosón növényeket ápolni csak mások érdeksérelme néllúl szabad.



6.9.) Aki bármilyeíl anyag szállítása va5r lerakása által a közös haszrrálatú helyiséget
va5r területet beszennyezi, köteles a szennyeádést saját költségén haladéktalanul
megszüntetni. Ha a szál7rtő és a használó személye eltér, a szennyezódés
megszüntetéséról az köteles gondoskodni, akinek érdekében a szállítás történt. Ha.ez
felsálításra sem történik ffieg, a közös képviseló gondoskodhat a hulladék
elszállítás ár ól, az érintett tulaj donos költségére.

6.10. Na5rmértékű rovarfertőz.es megszüntetése érdekében a hasááló a lakásban,
helyiségben a rovaímentesítési munkákat köteles elvégezni, illetóleg az illetékes
közregészsé gu ryi é s j árványüryi ható sá g kőtelezÉse alapj án azL eltiirní.

7.| A takóépület és a lakások állagvédelme

7.I.| A lakóépület, a benne lévő lakások és a beépítetlen ingatlanok áüagának
védelme a használót arra kötelezi, hory

- a lakásokat, a nem lakás céljára szolgáló he\riségeket,
- a közös haszrrálatra szolgáló helyiségeket és területeket, valamint a közösségi

helyiségeket,
- a lakóépület központi berendeáseit és tartoúkait (p1.: kaputelefon és ajtónyitó

berendezés, központi televízió- és rádióantenna)
rendeltetésének megfelelően, a környezet sérelme nélkül, gazdaságosan használja.

7.2.) A tulajdonos, kezelő köteles a lakásbérleti, a polgári védelrni, a kőztisztasági,
egészségú$ri, balesetvédelmi rendelkezésekben megielölt berendezési és felszerelési
tár$lakat beszrcrezt:ri és azokat megfelelóen karbantartani.

7.3.| A tulajdonos, kezeló a lakóépületen, ingatlanon, a lakásokban va§r nem lakás
céljára szolgáló helyiségekben végzendó munka meglezdésének időpontjaról, várható
idótartamáról a haszrrálókat a felujítási munkáknál 90, akarbantartási munkáknál 30
nappal a munkakezdést megelózően írásban, életveszély elhádtásához szükséges
munkálm ál azonnal, aznnnalijelzéssel va$r szóban köteles értesíteni.

7.4.) Az épület közterületról látható tetőz,etén, homlokzatán, kedtésén, falfelületén
hirdetóberendezés, fényreklám, űszkivilágításra szolgáó berendezés, kirakatszekrény,
cég- és címtábla elhelyeáséhez a közgnílés elózetes hozzájárulása, valarnint a NKöVH
éPítési engedélye kell. A hozzájárulás nem mentesít az egrébjogszabáyban eseflegesen
megkövetelt hatósá gr engedély beszerzése alól.

7.5.| Hirdetmények (falragaszok) elhelyezésére a közös képviseló, vary a közgnilés
jelölhet ki helyet.

7.6.| Nyílászárókra, fllggőfolyosóra rácsokat elhelyezrri csak a közgnilés
bozzájáralásával és hatósági engedéllyel lehet.
A lakások, a nern lakás céIlára szolgáló helyiségek kfrlsó ajtóit, ablakait, redónyeit,
rácsait, a kÖzös képviseló, vary a közgrűrlés elózetes engedélyével, az á7ta7a megielölt
színre szabad náznlrlj és festeni.



7.7l Belsó udvari ablakban, folyosón vary a fúggőfolyosón csak a múemléki
szabályoknak megfeleló módon, azok rendeltetésszerú használatával összhangban lévó
képek, bútorok, eryéb tár5rak, űszek helyezhetók el, ruhanemút kitedteni csak
korlátmagasságrg szabad. Virágot biaonságosan rögátett tartókon szabad elhelyezrri..A
kürlsó, utcára nézó ablakokban semrnilyen tarry va§r űsz illetve ruhanemú nem
helyezhetó el.

8.| Közös használatra szolgáló helyiségek, területek használata, tárolási
szabályok

8.1.) A közös l:aszná7atta szolgáló és a közösségi helyiségeket haszrrálat után úsáán
és rendben kell átadni, A haszrrálat idején kívül a helyiségeket zárya kell tartani. A
zár:la tartás ideje alatt a kulcsokat a tulajdonos, keznlő, illetőleg az dltala megielölt
személy hozzűérltető helyen köteles tartani.

8.2.| A közösségi helyiség rendeltetési célját a közösségi je[eg megszüntetése nélkül a
tulaj donos, kezcló rnegv dltozLathatj a.

8.3.) Az udvar nem alkalmas játszó illetóleg tartőzkodási helynek, és mindennemú
tarry va5l jármú tárolása ságorúan üos, mert az a haszrrálók nyugalmát zavathatja.

8.4.) A 5lermekek háztrendet sértó magatartás áért, az áttaluk okozntt káLrért - a
Polgári Törvénykön5rv rendelkezései szerint - a gondozójuk, kivételes esetekben maga a
károkozó felel.

8.5.) A közös használatra szolgáló terúletek csak rendeltetésülorek megfelelóen
használhatók. Ezeken a területeken bútorokat és eryéb tárryakat (p1.: $rermekkocsi,
targonca, kerékpar) - ide értve az építkezésből száttnaző anyagokat és tár5lakat is - a
tulajdonos, kezeló engedélyével lehet csak tárolni.

8.6.) A közös használatra szolgá7ó terúletet a tulajdonos, kezeló felszólítása alapján,
az abban megjelölt idópontig fel kel1 szabadítani.

8.7.| A tulajdonos, kezeló jogosult az engedély nélkül vagl az engedélyben megjelölt
idótartamon túl tárolt varyontárryakat felelós órzésbe venni és azokat tulajdonosa
költségére elszállítani.

9.) r{thttartás

9.1.) Madarat úry tartani va5r etetni, hogr az n:rások lakásának loggiáját, erkélyét,
teraszát, ablakparkányát vary az épúlet közös haszrrálatra szolgáló területeit
s",eílnyezze, nem szabad.

9.2.| A lakóépület közós haszrrálatra szolgáló helyiségeiben és terúletein állatot
tartani, a lakásban tartott allatot oda kiengedni, etetni, kóbor állatot, valamint
madarat az épúletbe szoktatni nem szabad.

9.3.) A más jogszabályokban meghatárorntt, engedéllyel tartott állat okoáa
szcnrtyeződést annak gondozója haladéktalanul köteles feltakafitani.



9.4.| Az eb- és állattartás mértékét és a tartás módját külön rendeletek szabá7yozzák.

Iv. vDGYEs RElíDELKtzÉjsEK

1.) A közös képviseló, köteles a házirendet a lakóépületben jól látható helyen
kifriggesáeni, a tulajdonosok vary kezetők a bérleti szerzódések
megkötésekor annak e5r példányát, frrggelékével egrutt a bérló rész,ete
átadni.
Ahol e rendelkezés eltérő rendelkezést megenged, az eltérésról az eltérésre
jogosítottat terheli tájékoztatási kötelezettség.
Az űztethelyiségek bérlóire a }:áÁrend a bérletl szerződésben írt eltérések
íi5relembevételével terjed ki.
Jelen l;.ázil".end a társasház sz,ervez,ett és múködési szabáJyzatának rész,et
képeÁ és azzaL e5rürtt lép hatalyba.

2.)

3.)

4.)

VI. rész
Egyéb rendelkezések:

A tfusaslnáz évente háromtagú szárnitzsgalő bizottságot vá7aszt. A szárnvtzsgaló bizottság e
jogkörében eljárva:

a) bármikor ellenórizheti a közös képviselő, illetőleg az intézőbjzottság ügyintézését,
havonként ellenőrzi a közösség pénzíor galrnát,

b) véleményezi a közgyílés elé terjesztett javaslato| így különösen a költségvetést és az
elszámolás| valamint a szewezeti-ttűködési szabáIyzat által meghatározoLt értékhatár felett
a bemutato tt szám7ákat,

c) javaslatottesz aközös képviselő, illetőleg azintézőbizottság elnöke és tagjai díjazásáta,
d) összebivha§a aközgyűIést, ha a közös képviselő erre vonatkozó kötelességének nem tesz

eleget.

Aközgyíilés a szervezeti-működési szabáIyzatot egyszerú többséggel bármikor módosíthatja. A
szewezeti-múködési szabáIyzatot, illetőleg annak rnódosiását az ingatlan-nyilvántartási
iratokhoz kell csatolni.

Jelen SZMSZ hatáya minden tulajdonostársra * külön elíogadó nyilatkozat hiányában is -
kiterjed, ide értve a tulajdonostársak jogatódjait, vaw a tulajdonostárs albetétjét más jogcímen
hasznáIő személyeket is.

Budapes| 2005. február 9.
§-

V. ker.
Közös képviselő
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TÁRSASHÁZ

Adócz,: 28502175-1-0!

!,{lCH
tlr

Ellenjegyzem: Budapest, 2005. íebruár 9.
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