
HAZIREN])

A H6zirend hat6lya 6s rendie

l.$.

(1) A H6zirend hat6lya kiterjed a magdntulajdonban ldv6 lak6sok tulajdonosaira,
bdrkiire, lak6slenntafi6 szijvetkezeti helyisdgekbcil kialakilott iizlethelyisdgek
b6rkiire, valamint a lak6sokban ds az dptiletben ideiglenesen tart6zkod6

szem6lyekre.
(2) Az 6piiletben, lak6sokban munk6t vdgz6 v6llalkoz6kra, szakemberekre. A
munk6t megrendel<j kdteles a munk5t vdgztik figyelmdt felhivni a Hdzirend

vonatkoz6 szabilyaira ds azok betarl6s6t n.regkdvetelni.

2. $.

(1) A lak66piiletben, lak6sokban a kiiztis haszn6latra szolgi16 hclyis6gekben

a napszakt6l fiiggetleniil tart6zkodni kell minden, m{sol< nyugalm6t zava16

zajos magatart6st6l 6s tev6kenys6gt6l.
(2) A teleyizi6, r6di6, lemezj6tsz6, vide6 6s egydb berendezisek csak fgy
miik<idtethet6k, hogy azok m6sok nyugalm6t ne zavarj6k.
(3) Ugyeljenek a bej6rati ait6k ds a ielvon6 zajmentes igdnybevdtelire,

haszn|latttra.
(4) A lak6sokban zajt okoz6 ipari tevdkenysdg r.rem folytathat6
(5) Az dpiiletben, lak6sokban fokozott zajjalj616 tevdkenysdg (ibliur6s, lalvdsds,

csempebont6s, stb.)
- munkanapokon: 09oo - lguu

- szombaton: 0900 l4o0-ig vdgezhettj.

Yasirnap, iinnepnap 6s munkasziineti napokon fokozott zajjal j616

tev6kenys6get v6gezni szigorrian tilos!
(6) Az a tulajdonost6rs (lak6trirs), aki fokozott zajjal j616 lakds karbantart6si 6s

fetrijitisi munk6kat (falfirr6s, falvdsds, csempebont6s) kiv6n vdgezni kitteles azt

az lgazgat6sSg elnok6nek bejelenteni ds a tulajdonost6rsakat (lak6t6rsakat) a

hirdet6t6bl6n t6j dkoztatni.
3. $.

(l) A lak6sokban 6nek- 6s zenegyakorl6s, oktat6s csak a k67.r'/etleriil drintetl

lak6k ir6sban r<igzitett hozzij6rulis6val folytathat6:
- munkanapokon: o8.oo - l8.oo 6ra,

- szombaton: 09.00 16.uu 6ra,

- vasAmap €s iinnepnap: 09.00 12.00 6ra kozotti id6ben'

Az ilyen tevdienysdgei vdgzti kdtelessdge, hogy a kozvetleniil 6rintett lak6k

hozz6j6rul6sdt megszer ezze.
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4. $.

(1) A ldpcs6h6z bej6rati ajt6inak z6r6sa a tulajdonosoh 6s bdrlok ilet- 6s

vagyonbizlonsdga drdekdben szill<sdges.
(2) A bej6rati ajt6 a lak6sokb6l, kaputelefonon keresztiil mdgnesz6nal nyithat6k.
A m6gnesz6r nyit6sa el6tt mindig gy<lz<idjenek meg, hogy a jelentkezo jogosult
e a belepdsre. A tulajdonosok' lak6k csak a hozzfjuh 6rkez6 szcm6lyeket

engedhetik be.
(3) A ldpcs6h6zban munkdt v6gz<i szakembereket a mindenkori ,,kulcsos"
iigyeletes engedheti a ldpcs6h6zba, feliigyelettikrtil k<iteles gondoskodni.
(5) A lapos tet6re csak az Igazgat6s6g vagy a vagyonkezel6 6ltal engeddlyezett,

munk6t vdgz<! szemdlyek mehetnek.
(6) A pinceajt6 8.00-20.00 6ra kiiztitt csak kulcsra, egy6bk6nt pedig lakattal
is z6rva van, A pincerekeszek kulcsaival a helyisdget igdnybevev6k

rendelkeznek. A kulcsok egy pdld5ny6t a tulajdonos kdteles az igazgat6s6gnal

leadni. Kozmii meghib6sodds eset6n a hiba elh6rit6sa drdekiben az iigyeletes

,,kulcsos" jogosult a rekeszek kinyit6s6ra.
(7) Lak6sukb6l hosszabb id6re elt6voz6 tula.jdonosok (b€rlok) kotelesek

gondoskodni:
- a lak6s viztelenitds6r<il, sztiksdg szerinti 6ramtalanit6s6r6l;
- a lak6sba val6 beiut6srol (a lak6sban vagy m6s lakdsban tiifient

meghib6sod6s elharit6sa cdlj 6b6l).
A lak6sba val6 bejutris lehet6sdgdt az igazgat6s6ggal kiizoljdk

II.
Az 6piiletek. kiiziis hclvis6eek 6s lak6sok taknritisa

5.5.

(1) Az 6puletek kiizos helyis6geinek, takarit6s61, az 6ptilet kdzvetlen

kitmyezet6nek tiszt6ntafiasAt a vagyonkezelo dltal megbizott vdllalkozo vdgzi

(2) A lak6k fele16sek az ajt6ik elcitt ldv6 tertllet tiszt6ntat6s66rl, sziiksdg szerinti

takarit6s66rt.
(3) Kiiltiizkiiddst, laklisfelfjit6st vdgz6

teriiletet, helyis6geket feltakaritani,
elsz6llit6s616l gondoskodni kell.

lak6t6rs kdteles az 6ltala beszennyezett
a keletkezett sitt (6pitdsi tormel€k)

(4) A sz6nyegek, porrongyok ds egydb ruhanemiik (ablakb6l, efkdlyr6l) tortdno

kirrizrisa, t6rgyak (cigaretta, kar6csonyfa, stb.) kidob6sa tilos!
(5) Az erkdlyeken, ablakokban csak a lal sikj6n beliil helyezhetti el bdrmifdle

t6rgy (parabola antenna, ldgkondicion6l6 k6sz0l6k, stb.) Ldgkondicionril6

berendezdsek be6pit6se 6pit6si engeddly kdteles A berendezdseket a falsikj5n

kivnl ehelyezni tilos! Az erkdlyre bedpitett ldgkondicion6l6 berendez6s kondenz

vizdnek a falsikj6n kiviilre vezetdse tilos! A ldgkondicional6 berendezds



beszerzdse el6tt kdrjdk ki a vagyonkezel6 szakemberdnel< vdlemdnydt, aki
t6j6koztat6st ad a bedpitds miiszaki feltdteleir6l.
Erkdlyeken, ablakokban nov6nyeket 6polni csak m6sok s6relme ndlkiil szabad.

A vir6gok locsol6s6t, az erk6lyek takadtes6t ttgy v6gezz6k, hogy az alattuk

lak6knak ne okozzanak kil1.

6. $.

(l) A hfiztaft6si hulladdkot a fiildszinti szemdttdrol6ban elhelyezett
kont6nerekben kell elhelyezni.
(2) A selejtez6s, lakrisfehijit6s sor5n feleslegess6 v6l6 bftorok elsz6llit6srir6l a

tulajdonos kdteles gondoskodni. A szemdteldob6kban, Idpcsohdzi el6terekben
tiirtdnci felhalmozrisuk tiizv6delmi okb6l tilos!
(3) Lomtalanit6s dvente egy alkalon.mal torldnik. Ekkor a pincikben 6s egydb

helyeken t6rolt lomot a lak6k kiitelesek kihordani.
(4) A szelektiv hulladdkgyiijtds jelent6s kdltsdgmegtalcritAst eredm6nyez. A
lak6sokban dsszegyiilt rirjs6gokat, mrianyag flakonokat, iivegeket, kafionokat
lehetos6g szerint szelektiv hulladdkgytijttibe vigy€k el.

7. $.,

Az igazgat6s6g a kozgyiil6sen hozott hat6rozat alapj6n rovarifiSst szeryezhet.

III.
T6ro16helvek 6s azok ie6nvbev6tele

8. S.

(1) A pincerekeszek ig6nybevev<ik kotelessdge azt karbantartaDi, takadtani, a
krizmiivek, pinceablakok iivegeinek meghibisod6s6t a vagyonkezeltinek

bejelenteni, az rd6jitriLs hidegre fordul5s6val az ablakokat bez6rni. A hiba

elh6rit6sfioz kiitelesek a szakemberek bejutas6t biztositani.
(2) A pince, pincerekeszek trizbiaonsrigi rendszab6lyait-a Tiizv6delmi

S zab 6ly zat tartalmazza.
(3) Napkiizben a pincdt igdnybe vevti koteles meggy6z6dni az altala haszn[\ll

pincer6sz vil6git6s6nak lekapcsoLis6r6l, a pincelej6rat z6r6sar6l.
(+; fito. a pince vil6gitrisi h6l6zat6t megbontani, a flitds- ds melegviz-

hidegvizrendszer letritds6re szolgil6 szelepeken keresztiil vizet vdtelezni'

(5) A pincerekeszeken kiviili helyeken (rincefolyos6k, pinceeloterek) b6rmilyen

anyagot elhelyezni tilos.
(6) A pinc6kben keletkezett szemetet a foldszinti szem6tt6rol6ban kell

elhelyezni.



e. $.

(1) A szem6tledob6kban semmi nem tArolhato.
(2) A tet<it6ri feldpitmdnyben, l6pcs6h6zi fbrdul6kban mindenfdle anyag t6rol6sa

Tilos!
10.$.

Az dpiiletek tet6tdd fel6pitm€nyein miitargyakat (kiildnfele tipusir antenn6kat)

elhelyezni Tilos! K<izgyiildsi hozz6jdrul6s 6s 6pitdsi engeddly alapj6n csak a

tavkdzl6si c€gek helyezhetnek el b6zis 6llomSsokat.

IV.
Az 6piilet kiiziis helvis6geinek. berend€zdseinek 6s lalds:rinak Y6dclme

11.S.

(1) A tulajdonosok (1ak6k) kdtelesek megakadiilyozni a lak6sfenntarl6

szovetkezeti tulajdon rong6l6s5.t, az 
'szlelt 

krirokoz6st .ielezni, a gyerekek,

csal6dtagok flrgyelmdt felhivni a lakdsfenntart6 szovetkezeti tulajdon v6delmire.
(2) Az epnlet bej6ratAn6l, ldpcs6h6zban plah6tokat elhelyezni (ragasztani),

sz6r6lapokat terjeszteni tilos! Az ilyen tevdkenysdg foll'tat6s6t akadiLlyozz'k

meg.
(5) A sziil6k (hozz6tar1oz,6k) kotelesek megakadriLlyozni, hogy a gyerekek a

ldpcs<ih6zakban, a felvon6kban j6tszanak, a falakat ds berendezdseket

megrong6lj6k, 6sszefirk6ljdk. A gyermekek hizirendet s6rt6 mngatartfs66rt,
az 6ltaluk okozott ki16rt a tiirv6nyes k6pvisel6jtk felel.
(6) A ldpc-stih6zban, pinc6ben a doh6nyz6s ds a cigarettavdgek eldobdl6sa

TILOS, TUZVESZELYES !

I 2.$.

Az dpiiletek flitdsrendszer€ben tofi6n6 6talakit6s6hoz F6TAV engeddly

sztiks6ges. A lak6sokban tofi6n6 atalakit6sokat a vagyonkezel<ivel kell
egyeztetni.

13.s.

(1) A lelvon6t csak a feln6ttek 6s 10 dv feletti kiskorrhak kezelhctik
(2) Igdnybev6tel k<izben tdrtdnt meghibdsod6s (iizemzavar) esetdn a 24 6r6s

liftiigyelelet 6rtesitve k6rhetnek scgitsdget.
(3) Minden tiirelmetlen, er<iszakos cselekedet ELETVESZELYES!
(4) Ugyeljenek a lelvon6k szakszerii, rendeltetds6nek megfelelo iizemeltetds6rc,

tisztas6g6ra. A rendeltetdsnek nem nregt'elel<i igdnybev6tel miatt bckovetkezett

meghib6sodrisdrt, rong6l6s6rt az igdnybevevot anyagi fele16ssig terheli

Tilos a felvon6ban:
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- tiiz- ds robban6sveszdlyes anyagokat sz6llitani!
- dohrinyozni, nyilt l6ngot hasznrilni!
- rillatokat" kutyrit sz6llitani csak a jogszab6lyban eioitl szab6lyok

betarl6s6val szabad! A felvonoban kutya csak kiildn menetben sz6llithat6.
(5) A felvon6t beszennyez6 kdteles a felvon6t kitakaritani ds fefititleniteni,
illetve a kitakaritris6r6l illetve kitakarittatris6r6l gondoskodni.

vll.
Allattart6s

Az 6llattart6st Budapest Ftivriros XV. keriileti Onkorm6nyzati rendelete

szab6lyozza.

18.$.

(l) Az 6llattart6s m6,sok nyugalm6t nem zavarhatja, biztonsdgdLt nenl

veszdlyeztetheti. A koztis helyisdgekben 6llatot tafiani vagy a lakAsb6l 6llatot

oda kiengedni, k6bor 6llatot az dpiilelbe szohtatni rem szabad!

(2) A lak6sokban a kijrzeti 6llatorvos 51tal megvizsg6lt ds egdszsdgesnek

nyilviinitott dllatot lehel csal( tanani.
(3) A lak6sfenntaft6 szdvetkezeti tulajdon6ban l6v6 helyisdgekben,

ldpcs6hSzban, felvon6ban a jogszab6lyban sz6jkos6r hasznrilatrira kotelezett ebet

csak sz6jkos6rral 6s p6r6zon szabad vezetni, sz6llitani.
(4) Ha az enged6llyel tallott eb koztedileten, kdztjs haszndlatir helyisdgben

szennyezdst okoz, gondoz6ja kdteles azt haladdktalanul feltakaritani!
(6) Madarakat tadani fgy lehet, hogy azok m6sok lak6sanak erkdlydt,

ablakp6rk6ny 6t vagy az dpiilet kdzos haszn6latra szolgiil6 tedileteit ne

szennyezz\k, ferttiz6st ne iddzzenek elo. A h6z kdrtil ds ablakokbcil a madarak

etetdse tilos!

VIII.
Szabilvs6rt6s

le.1i.

Az 1999. dvi LXIX tv. 4s a21811999 (X1I.28.) Korm r. egyes eloitiisai szerint

szab6lysdrt6st kdvet el 6s p6nzbirs6ggal stjthat6 az a szemdly aki a

HAZIREND rendelkezdseit megsdrti.

a.) televizi6, r6di6, stb. hangos mLikodtetds6vel, h6ztafllisi vagy egydb g€p

haszn6latiival, dpitdsi, szerel6si munka vdgz6sdvel misok nyugalm6t zavarla,

b.) a ldpcs<5h6zban tafi6zkod6 idegen szen.rdly lelsz6litdsra a t6jdkoztatasi

kdtelezetts6gdnek nem tesz eleget,
c.) a kiizds haszn6latra szolg6l6 helyisdgek ds teriiletek, valamint a kdzossdgi

helyisdgek haszn6lat6ra vonatk026 szab6lyokat megszegi.
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d.) a kiizos haszndlatra szolg6l6 tediletet engeddly n6lkiil elfoglal, vagy
elfoglalva tart,
e.) a madarak taft6s6ra, etetdsdre ds az 6llatok taft6s6ra, illet6leg k6bor 6llar
belogaddsdra vonatkozo eloirricokot mcgszegi.
f.) az egyntt€l6si szab6lyok megszegt5ivel szemben a sdrelmct szenvedelt

t'eljelentdst tehet az illet6kes keriileti szabrilysertdsi hat6s6gnril.
A szab5lysdndsi eljrirds rendj€t az 1999. 6vi LXIX tv, valamint a 1l/2000
(11.23) BM rendelet tadalmazza. Aki szab6lysid€st dszlel, az az egyes

szab6lysdrtdst6l fiigg6en fordulhat a hat6siigokl.roz, pl. PolgAmesteri Hivatal,
ANTSZ, Rendorsdg stb.
(1) Szab6lysdrldsi elj5r6s kezdem6nyezhet<i:

a Budapest Frjv6ros XV. ker. Polg6rmesteri Hivatal Igazgatiisi Osztrily6n. 1153

Budapest, Bocskai u. 1-3. Telefon: 305-3100
(2) Polg6ri per indit6sa a IV. 6s XV. kertileti Bir6s6gon (1043 Budapest, IV.
keriilet Tavasz u. 21.)

IX.
A H6zirend hat6lvba l6n6se

20. $.

(1) Az lgazgat6s6g elndke kijteles a Lakdslenntarl6 szovetkezet kozgyiildse 6ltal
j6v6hagyott H6zirendet minden tulajdonos, bdrltj rdszdre litadni.

(2) A H6zirend a Kdzgyiilds j6v6hagy6sa napj6n Idp hatilyba

A H6zirendet a Sziivetkezet 2012. iprilis 10.-6n megtartott kiizgyiil6se
fogadta el.

Budapest, 2012. dprilis I
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