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HÁZIREND 
 

 
A Házirend célja, hogy meghatározza a lakóépületben lakó és tartózkodó személyek egymás 
iránti magatartását és azokat az alapvető szabályokat, amelyek a társas együttéléshez 
nélkülözhetetlenek, továbbá előírja a lakóépület rendeltetésszerű használatára, állagának 
védelmére szolgáló követelményeket. 
A  Házirend  hatálya  kiterjed   mindazon  személyekre,  akik  a  lakóépületet  használják ,  akik 
állandóan, vagy ideiglenes jelleggel ott tartózkodnak. 
 
I. A LAKÓÉPÜLETEK RENDJE : 
- A tulajdonosok és a bérlők kötelesek a kapukat – illetéktelen személyeknek az épületbe való 
bejutás elkerülése érdekében - állandóan zárva tartani. 
- A lakóépületben – napszaktól függetlenül – tartózkodni kell minden olyan  zajt okozó 
tevékenységtől, mely alkalmas arra, hogy  mások  nyugalmát  sértse. 
- A  gyerekek és fiatal korúak  házirendet  sértő  magatartásáért,  az  általuk okozott kárért – a 
Polgári Tvk. rendelkezése szerint  – törvényes képviselőjük, kivételes esetben maga a károkozó 
felel. 
- A lakóépületben  a zajjal járó építési-, szerelési munka végzése: 

     munkanapokon :   8.00 -  19.00 óra között,    valamint 
     szombaton :            9.00 - 14.00 óra között  engedélyezett. 
      vasárnap és ünnepnapokon  nem megengedett ! 

 - A hosszabb ideig tartó, időnként zajjal járó építési, szerelési munkák várható időtartamát az ezt 
végeztető tulajdonos vagy bérlő köteles a lépcsőházi hirdetőtáblán tulajdonostársaival előzetesen 
közölni. E  rendelkezés nem érinti az azonnali beavatkozást igénylő hibaelhárítást, vagy 
életveszély  elhárítására irányuló munkavégzést.   
- Rádiót, televíziót és egyéb elektronikus berendezést mások nyugalmát zavaró hangerővel  
hallgatni   tilos! 

 
II.  A LAKÓÉPÜLET TISZTASÁGA : 
- Lábtörlőt, szőnyegeket,  lépcsőházban,  erkélyen,  ablakon  kirázni, porolni, leseperni nem 
szabad ! Az erkélyek, kilépők takarításánál, a  virágok locsolásánál az alattuk lakókra 
mindenkinek tekintettel kell lennie. 
- A háztartási  szemétet  a lakóépület  részére  biztosított  kukákba kell önteni !   
- Az egyes külön tulajdonok felújításából származó hulladék – fal- és padló burkolat: tapéta, 
csempe, szőnyegpadló-, PVC burkolat, kiszerelt berende-zési tárgy, használaton kívüli bútor, 
karton dobozok – elszállítása a felújítást végző, illetve a tulajdonos kötelessége. 
- Ügyelni kell a szeméttároló edény és környékének tisztaságára. 
 - Aki bármilyen anyag szállítása, vagy lerakása által a közös használatú helyiséget, vagy területet   
 beszennyezi, köteles a szennyeződést saját költségén haladéktalanul megszüntetni.  Ha a 
szállító és a használó személye eltérő, a szennyeződés megszüntetéséről az köteles 
gondoskodni, akinek érdekében a szállítás történt.- Nagyméretű rovarfertőzés elkerülése, 
megszüntetése érdekében 
- észlelés esetén – a használó lakásában rovarmentesítési munkákat köteles elvégezni, 
illetőleg az illetékes közegészség- és járványügyi hatóság kötelezése alapján azt eltűrni. 
 
III.  AZ  ÁLLATTARTÁS  SZABÁLYAI : 
- Madarat úgy tartani,  vagy  etetni,  hogy  az mások lakásának erkélyét, ablakpárkányát, vagy a 
közös használatra szolgáló területeket beszennyezze, nem  szabad ! 
- A lakóépület  közös  használatára szolgáló helyiségeiben és  területein  állatot  tartani, etetni, a 
lakásban tartott állatot kiengedni, kóbor állatot, madarat az épületbe szoktatni  TILOS ! 
- Az eb és állattartás mértékét, a tartás módját  külön rendeletek szabályozzák.   Az  állatok által 
a lakóépületben okozott szennyeződést a tulajdonos azonnal köteles eltávolítani, feltakarítani.   
 
IV.  A LAKÓÉPÜLET   ÉS   A  LAKÁSOK  ÁLLAGVÉDELME : 
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1. A lakóépület állagvédelme a tulajdonosokat és a bérlőket arra kötelezi, hogy a lakásokat, 
bérleményeket, közös helyiségeket és területeket, valamint azok berendezéseit és tartozékait 
rendeltetésének megfelelően használják. 
2. A tulajdonos és a bérlő teherhordó szerkezeteket érintő átalakítási munkákat (falbontás, 
faláttörés, födémáttörés) megfelelő építésügyi hatóság által kiadott jogerős engedéllyel és az 
SZMSZ-ben foglaltak alapján végezhet. 
3. A tulajdonos és a bérlő köteles az által használt terület beázás mentességét biztosítani, mert a 
nedvesség  az épület szerkezetének műszaki állapotát károsítja, valamint a szomszédos lakásban is 
kárt okozhat. Ennek érdekében a különböző vízszivárgási lehetőségeket (fürdőkád, mosdó, 
mosogató, WC, nyitva felejtett vízcsap, stb.) saját hatáskörben kell megszüntetni. 
4. Az épület közterületről látható tetőzetén, homlokzatán, falfelületén, hirdető berendezés, 
címtábla elhelyezéséhez a  közös  képviselő   előzetes  hozzájárulása  szükséges. A hozzájárulás 
nem mentesít az egyéb jogszabályban esetlegesen megkövetelt hatósági engedélyek beszerzésétől. 
5. A  HÁZ  TŰZRENDÉSZETI  VÉDELME  ÉRDEKÉBEN  minden Lakó a  legnagyobb 
körültekintéssel köteles eljárni, mind a saját, mind a közös helyiségek használatánál. A közös 
használatra szolgáló területek csak rendeltetésüknek megfelelően használhatók.  
A folyosókon, a lépcsőházban és a pincében közlekedést akadályozó tárgyakat és éghető 
anyagokat elhelyezni, a közlekedési útvonalat leszűkíteni hatóságilag TILOS ! 
A  lépcsőházban, a ház közös tulajdonú területein  dohányozni TILOS ! 
 
IV. EGYEBEK:  
1. A kapubejáratok elé gépkocsival, motorkerékpárral parkolni,  (a gyors rakodás, beszállítás 
kivételével)    a  gépjárművet  ott  tárolni  TILOS ! 
2. A ház állagának megvédése érdekében a házban észlelt mindennemű rendellenességet, 
üzemzavart, balesetet a  Közös képviselőnek jelezni kell. 
3. A közös képviselő a lakók észrevételeit, javaslatait köteles megvizsgálni és – műszaki 
vizsgálatot igénylő ügyekben 30 napon belül – megválaszolni, szükség esetén haladéktalanul 
intézkedni. 
4. Sürgős esetekben, életveszély esetén, vagy kármegelőzés céljából azonnal meg kell tenni  a 
szükséges óvintézkedéseket, értesíteni kell az illetékest   (pl. mentők, rendőrség, tűzoltóság, 
gyorsszolgálat) és a történteket utólag kell a közös képviselő tudomására juttatni. 
 
V. Záró rendelkezés: 
1. A lakóépületben az együttélési szabályok betartása, a házirendben foglaltak érvényre juttatása a 
tulajdonosok és a használók közös kötelezettsége. 
2. A Házirendben foglaltak be nem tartása esetén okozott károk helyreállítási költségei a 
károkozót terhelik. 
3. A Házirendben felsorolt szabályok megsértése esetén a közös képviselő, vagy bármely sérelmet 
elszenvedett tulajdonos, bérlő eljárást kezdeményezhet az illetékes  hatóságoknál. 
 
E Házirend a Variházy Oszkár u. 7-9. sz. Társasház Szervezeti- és Működési Szabályzatával 
együtt, a 2004. december 14. –i közgyűlésen elfogadva. 
 
 

                                            
  

Közös Képviselő 


