
. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

SZERVEZETI - MŰKÖDÉSI 

SZABÁLYZAT 
 
 

---------------- 
 
 
 
 
 

Budapest, XIV. kerület 
 
 

Variházy Oszkár u. 7-9. sz. 
 

Társasház 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Budapest,  2004.  december hónap 14. nap 
 
 
 
 
 



 

   
 2/11.oldal Bp.XIV. ker. Variházy Oszkár u. 7-9.sz. Társasház 

 

 
I. A TÁRSASHÁZ SZERVEZETE 

 
 
1. Szervezeti működési szabályzat hatálya 
 
A Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló többször módosított 1959. évi IV. törvény  
(továbbiakban Ptk.), a társasházakról szóló CXXXIII. törvény (továbbiakban tv.), más vonatkozó 
jogszabályok, valamint a társasház közösség szerveit, azok hatáskörét, jogait és kötelességeit, a közös 
költség viselésének szabályait, a közös tulajdon fenntartására vonatkozó szabályokat a jelen 
Szervezeti és Működési Szabályzat (továbbiakban SZMSZ) határozza meg. A Szervezeti- Működési 
Szabályzat hatálya kiterjed a Budapest, XIV. kerület  Variházy Oszkár u. 7-9. szám alatti társasház 
szerveire. 
 

Az SZMSZ célja, hogy biztosítsa a társasház biztonságos, eredményes és költségtakarékos 
működésének szabályozási feltételeit, az együttélés szabályainak betartását, kiterjedjen minden olyan 
szabályozandó esetre, amely várhatóan a működés során előfordulhat. 
 
2. Társasház alap adatai: 
 
Társasház neve:                           „Variházy Oszkár u. 7-9. sz. Társasház” 
 
Cím:                                            1145.  Budapest,  Variházy Oszkár u. 7-9. sz. 
 
Helyrajzi szám:             32217/4 
 
 

II. A TÁRSASHÁZ SZERVEI, MŰKÖDÉSE ÉS HATÁSKÖRE 
 
 
1. Közgyűlés 
 
A közösség legfőbb döntéshozó szerve a tulajdonostársakból álló közgyűlés, amelyen valamennyi 
tulajdonostárs részt vehet. A társasházközösség ügyeiben a tulajdonostársak közgyűlése határoz, a 
közös képviselő dönt. 
 

A közgyűlés határoz: 
a./ a közös tulajdonban lévő épület, épületrészek, berendezések, felszerelések karbantartásáról, az 
ingatlan, épület felújításáról, a közös képviselő által előterjesztett költségvetést alapul véve, 
b./ az éves tervben, költségvetésben meghatározott közös kötelezettségek vállalásáról, a közös 
bevételek felhasználásáról, a tulajdonostársak  által eszközlendő hozzájárulásról, a befizetések 
módjáról, esedékességéről, 
c./ a felújítási alap képzéséről és esedékességéről 
d./ az építkezésekről, ha azok közgyűlési döntést igényelnek  
e./ a szervezeti működési szabályzat módosításáról,  
f./ közös tulajdon megszüntetéséről  
g./ a közös helyiségek elidegenítéséről, hasznosításáról 
h./a közös képviselő megválasztásáról, díjazásáról, visszahívásáról, 
i./ a közös képviselő  által előterjesztett költségvetés és elszámolás elfogadásáról, 
j./ a Számvizsgáló Bizottságok tagjainak megválasztásáról, visszahívásáról, díjazásáról. 
k./ minden olyan ügyben, melyet a szervezeti és működési szabályzat nem utal a közös képviselő, 
vagy a számvizsgáló bizottság hatáskörébe. 
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Közgyűlést szükség szerint, de évente legalább egyszer kell tartani. Az éves elszámolásról, 
költségvetés megállapításáról szóló közgyűlést évente, legkésőbb május 31-ig kell megtartani. A 
közgyűlésre valamennyi tulajdonostársat írásban kell meghívni. Kötelező a közgyűlés összehívása, ha 
azt a tulajdoni hányad 1/10-ével rendelkező tulajdonostársak a napirend és az ok megjelölésével 
írásban kérték. Ha a kérelmet az összehívásra köteles nem teljesíti, az összehívást kérő 
tulajdonostársak által megbízott személy is összehívhatja a közgyűlést. 
 

A közgyűlésre a tulajdonostársakat a meghívó és napirendi pontok közlésével, a hozandó határozat 
feltüntetésével kell meghívni. Az összehívás az írásos meghívó levélszekrénybe történő elhelyezésével 
történik, valamint azzal egyidejűleg a lépcsőházakban elhelyezett hirdetőtáblákon történő felhívással. 
Amennyiben a tulajdonos a kézbesítést más módon kéri, vagy más levelezési címre, akkor írásban 
jeleznie kell ezt a közös képviselő felé, ill. a kézbesítés díját meg kell téríteni.  A közgyűlés időpontját 
úgy kell megállapítani, hogy a közlés (értesítés) legalább a kitűzött határnapot megelőzően 8 nappal 
megtörténjen. 
 

A közgyűlés határozatképes, ha azon a tulajdoni hányadnak több mint a felével rendelkező 
tulajdonostársak jelen vannak. A közgyűlésen a tulajdonostársakat tulajdoni hányad szerint illeti meg 
a szavazati jog. Ha a törvény vagy az alapító okirat, illetőleg a szervezeti és működési szabályzat 
másképp nem rendelkezik, a közgyűlés a határozatát a jelenlévő tulajdonostársak tulajdoni hányada 
alapján számított egyszerű szavazattöbbséggel hozza meg. Ha a közgyűlés nem határozatképes, az 
újabb közgyűlést a határozatképtelen közgyűlést követő 15 napon belüli időpontban az eredetivel 
azonos napirenddel meg kell tartani. A megismételt közgyűlés az eredetivel azonos napon is 
megtartható. A megismételt közgyűlés a jelenlévők tulajdoni hányadára tekintet nélkül 
határozatképes, ezt a körülményt a megismételt közgyűlés meghívójában fel kell tüntetni. Ezen új 
időpont az eredeti közgyűlés meghívójában - az eredeti közgyűlés határozatképességétől függő 
feltétellel - is kitűzhető. 
 

A közgyűlésen a tulajdonostárs meghatalmazottal képviseltetheti magát. Az általános, illetőleg az 
eseti meghatalmazására egyebekben a Ptk. 222-223 §-aiban foglaltak az irányadóak. 
 

A közgyűlésen jegyzőkönyvet kell vezetni, amelyet a közgyűlésen elnöklő személy és két, a közgyűlés 
által megválasztott tulajdonostárs az aláírásával hitelesít. A határozatokat írásba kell foglalni. A 
közgyűlésen meghozott határozatokról a közös képviselőnek  valamennyi tulajdonostársat írásban, a 
közgyűlés megtartásától számított 8 napon belül értesítenie kell. Az értesítés megküldésére a 
közgyűlési meghívó kézbesítésének szabályai érvényesek.   A jegyzőkönyvbe bármely tulajdonostárs 
betekinthet és arról a másolási költség megfizetésével másolatot kérhet. 
 

A közös képviselő a közgyűlés határozatairól és a határozatok végrehajtásáról nyilvántartást – 
közgyűlési határozatok könyvét – évenkénti bontásban a hitelesített jegyzőkönyv lapján vezet. A 
közös képviselő a külön tulajdont érintő tulajdonosváltozás esetén – a szerződő felek kérésére, 
részükre – köteles a Közgyűlési határozatok könyvét bemutatni. 
 

 
Közgyűlési határozatok írásbeli szavazással is meghozhatóak. Az írásos szavazáshoz a határozati 
javaslatot a közös képviselő írásban terjeszti elő, csatolva a Számvizsgáló Bizottság írásos 
véleményezését is. Olyan kérdésekben tehető fel a határozati javaslat írásbeli szavazásra, amelynek 
eldöntéséhez szükséges adatokat a tulajdonostársak ismerik, vagy amelyeket a határozati javaslat 
melléklete tartalmaz. A tulajdonostársaknak a megküldött közgyűlési határozati javaslatra az írásbeli 
szavazatukat a megküldéstől számított legkésőbb 15 napon belül kell megadniuk. Ezen határidő után a  
beérkezett szavazatok alapján a közös képviselő köteles a szavazatokat  összesíteni, és a döntésről 
legkésőbb 8 napon belül írásban a tulajdonostársakat értesíteni. A szavazási felhívás és az értesítés 
megküldésére a közgyűlési meghívó kézbesítésének szabályai érvényesek.    
 

Az írásbeli szavazásra feltett témában intézkedés az összes tulajdoni hányad több mint felének 
egybehangzó szavazatával valósulhat meg. 
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Nem alkalmazható az írásos szavazás az éves elszámolás, beszámoló és az éves költségvetés 
elfogadásának tárgyában. 
 

Ha a közgyűlés határozata jogszabály, az Alapító Okirat, illetőleg a szervezeti és működési szabályzat 
rendelkezéseit sérti, ill. a kisebbség jogos érdekeinek lényeges sérelmével jár, a határozat 
érvénytelenségének megállapítása iránt - a határozat meghozatalától számított 60 napon belül - 
bármelyik tulajdonostárs bírósághoz fordulhat. A határidő jogvesztő.  
 
 
2. Közös képviselő  
 
A közös ügyek vitelére a társasház közös képviselőt választ. A közös képviselőt a közgyűlés 
szavazattöbbséggel választja. A közgyűlés hatáskörébe nem tartozó ügyekben a közös képviselő dönt. 
  

A közös képviselő a számviteli szabályok szerint éves költségvetési javaslatot készít, amely 
tartalmazza a közös tulajdonnal kapcsolatos várható bevételeket és kiadásokat költség nemenként, a 
tervezett üzemeltetési, karbantartási és felújítási munkákat.  
 

A közös képviselő éves elszámolást készít, amelynek tartalmaznia kell a tervezett és a tényleges 
kiadásokat költség nemenként a tervezett és tényleges bevételeket források szerint, a kiadások-
bevételek különbségének záró egyenlegét. Magában kell foglalnia a pénzkészletek kezelési módja 
szerinti részletezését, a tárgyévhez tartózó, közösség egészét terhelő követeléseket és 
kötelezettségeket, a közösség tulajdonát képező vagyontárgyak tárgyi eszközök leltárát, a közös 
költségekhez való hozzájárulás előírásait és teljesítését. 
 

A közös képviselő az egyes tulajdonostársaktól utasítást nem fogadhat el. A közös képviselő 
intézkedése ellen a tulajdonostárs panaszával a közgyűléshez fordulhat. 
  

A közös képviselő jogosult az SZB-vel történt egyeztetés követően, a legalább hat havi közös 
költségnek megfelelő hátralék esetén, a tartozó tulajdonos külön tulajdonára jelzálogot bejegyeztetni.  
 

A közös képviselő jogosult a közösség képviseletének ellátására a bíróság és más hatóság előtt is. E 
jogkörének korlátozása harmadik személlyel szemben hatálytalan. 
 

Nem lehet közös képviselő,  illetőleg nem láthat el társasház kezelési tevékenységet az a természetes 
vagy jogi személy, illetőleg jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság, akivel (amivel) 
szemben a 2003. évi CXXXIII. törvényben  megfogalmazott kizáró okok állnak fenn. 
 

A közös képviselőt a közgyűlés által elfogadott díjazás illeti. A közös képviselő díjazását évente az 
évzáró közgyűlés, a számvizsgáló bizottság javaslatára és a költségvetésben foglaltak szerint 
felülvizsgálja. Amennyiben a közös képviselő a törvényben rögzített feladatokon kívüli különleges 
megbízást kap, e feladatok ellátásáért külön díjazás illeti. 
 
 

 
A tulajdonostárs köteles a közös képviselőnek írásban bejelenteni: 

- külön tulajdona tekintetében a tulajdonosváltozást, 
- az új tulajdonos olyan személyes adatait amelyek bárki által megtekinthetők, 
- lakcímét, az ingatlan-nyilvántartásból bárki által megismerhető személyes adatait, 
- a külön tulajdonát bérlő, használó személy fenti adatait, ha a bérlőt terhelik a közüzemi 

számlák költségei, 
- haszonélvezettel terhelt tulajdon esetén a haszonélvező nevét és fenti adatait, 
- személyes telefonszámát /kárveszély esetén történő elérhetőségre/ 
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3. Számvizsgáló Bizottság 
 
A társasház közösség gazdálkodásának ellenőrzésére a közgyűlésnek a tulajdonostársak közül 
számvizsgáló bizottságot lehet választani.  
 

A számvizsgáló bizottság: 
- bármikor ellenőrizheti a közös képviselő ügyintézését, havonta ellenőrizheti a közösség 

pénzforgalmát, 
- véleményezi a közgyűlés elé terjesztett javaslatokat, így különösen a költségvetést és az 

elszámolást 
- javaslatot tesz a közös képviselő személyére és díjazására, a Társasház nevében - a közgyűlés 

felhatalmazása alapján - aláírja a velük kötendő megbízási, vagy vállalkozási szerződést, 
- összehívja a közgyűlést, ha a közös képviselő az erre vonatkozó kötelezettségeinek nem tesz 

eleget. 
  

A számvizsgáló bizottság elnökét a bizottság tagjai maguk közül választják meg. A számvizsgáló 
bizottság döntéseit szavazattöbbséggel hozza meg. 
A számvizsgáló bizottság tevékenységéről, az ellenőrzéséről, az ellenőrzés során nyert tapasztalatairól 
köteles beszámolni a közgyűlésnek. Ellenőrzési megállapításait köteles megfelelően dokumentálni. 
 

Amennyiben a tulajdonostársak közül a közgyűlés nem tud számvizsgáló bizottságot választani, úgy 
az ellenőrzést a közgyűlés gyakorolja.  
 
 

III. A TULAJDONOSTÁRSAK EGYMÁS KÖZTI JOGVISZONYA 
 
l. A társasháztulajdon egysége 
 

A társasházban lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek a tulajdonostársak külön 
tulajdonában vannak. A társasház azon részei, berendezései, felszerelései, amelyek nincsenek külön 
tulajdonban, a társasházi tulajdonostársak közös tulajdonában vannak. A tulajdonostársak közös 
tulajdonában van a telek is. 
 

A társasházi öröklakás, illetőleg a külön tulajdonban lévő egyéb helyiség a közös tulajdonból a 
tulajdonostársat megillető tulajdoni hányaddal együtt önálló ingatlan. 
 
2. Birtoklás, használat, rendelkezés joga 
 

A tulajdonostársat a társasházi öröklakásra, helyiségeire megilleti a birtoklás, a használat, a hasznok 
szedésének és a rendelkezés joga.  
 

A lakásokat kizárólag lakás céljára lehet használni, így a lakásokban kizárólagosan kereskedelmi, 
ipari és szolgáltató tevékenység  nem folytatható. (Ez esetben a közgyűlés egyedi elbírálás alapján 
felmentést adhat.)  
 

A tulajdonostársak külön tulajdonában lévő öröklakásra szabad rendelkezési jog illeti meg, azt 
elidegenítheti, megterhelheti. A tulajdonjog védelmében bármely tulajdonostárs önállóan is felléphet. 
 
3. A közös tulajdonban lévő telek, épületrészek birtoklása, használata 
 

A közös tulajdonban  álló épületrészek birtoklására és használatára - a jogszabályok kerete között - a 
tulajdonostársak mindegyike jogosult, e jogát azonban egyik sem gyakorolhatja a többiek jogának 
vagy jogos érdekeinek sérelmére. 
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A közös tulajdonú építményrészeket, felszereléseket, berendezéseket és az épület körüli kertet minden 
tulajdonostárs a rendes gazda gondosságával, rendeltetésszerűen használhatja, a többi tulajdonostársat 
megillető használat sérelme nélkül. A közös tulajdonú területeken és helyiségekben háziállat nem 
tartható. 
A közös tulajdonú belső udvaron korlátozott számú gépkocsi parkolására van lehetőség. A parkolásra 
alkalmas helyet a közgyűlés határozattal jelöli ki. Parkolni csak a kijelölt parkolóhelyen lehet. A belső 
udvarban csak a parkolási megállapodást kötött tulajdonosok parkolhatnak.  
A parkolási díjat minden évben a költségvetés elfogadásával egy időben a közgyűlés határozza meg. A 
parkolási engedélyek mindig egy évre szólnak. Az új szerződést azzal a tulajdonossal kell megkötni, 
aki vállalja a közgyűlés által meghatározott feltételeket. A megállapodást elsősorban a parkoló helyet 
korábban használóval kell megkötni, ha vállalja a feltételeket és vele szemben használati díj nem 
fizetés, vagy a parkolási szabályok be nem tartása, ill. a megállapodás bármely pontjának megszegése 
miatt kifogás nem merült fel. A parkolás további albérletbe nem adható. 
Amennyiben a régi használó bármely ok miatt nem köt megállapodást, vagy megállapodása 
megszűnik, úgy a legrégebben jelentkező tulajdonostárs részére kell a parkolási lehetőséget 
felajánlani. Albetétenként legfeljebb egy parkolóhely igényelhető. Ettől csak közgyűlési határozattal 
lehet eltérni.   
 
 

4. Házirend 
 

A házirend a szervezeti működési szabályzat melléklete. Annak elfogadása a szervezeti működési 
szabályzat elfogadásával egyidejűleg történik. A tulajdonostársak kötelesek betartani a házirend 
előírásait, valamint megtenni a szükséges intézkedéseket ahhoz, hogy a vele együtt lakó személyek 
valamint az, akinek a lakás használatát átengedte betartsa a házirend előírásait. 
 
 

5. Építkezés 
 

A tulajdonostárs az öröklakásában, helyiségeiben építési munkát végezhet, amennyiben ezzel nem 
veszélyezteti az épület állagát. Amennyiben a tervezett munkálatok építési engedélyhez kötöttek, a 
tulajdonos köteles ezen engedélyeket a munkálatok megkezdése előtt beszerezni, ebből egy példányt a 
közös képviselőnek átadni. Az építtető tulajdonostárs a lakásában tervezett építkezés megkezdéséhez 
a tulajdonostársak 4/5-ének írásbeli hozzájáruló nyilatkozatát köteles beszerezni, ha a munka az 
alapító okiratban közös tulajdonként megjelölt épületrészt érinti (falbontás, épületgépészeti rendszer 
átalakítás). 
 

A Társasház külső homlokzatának egységét – szerkezet, szín - megváltoztatni nem lehet (pl. 
nyílászáró csere esetén az eredetivel megegyező típus építhető be), arra hirdetőtábla, az erkélyekre 
előtető csak a közösség hozzájárulása után és a hatósági engedélyek beszerzése mellett lehetséges. 
 

A lakásban tervezett építkezésről a tulajdonos köteles értesíteni a közös képviselőt akkor is ha a 
tervezett munkálatok nem építési engedélyhez kötöttek. Ha e munka más öröklakás és helyiség 
tulajdonosának jogát vagy jogos érdekét sérti, ki kell kérnie hozzájárulását. Amennyiben az építkezés 
folytán akár más öröklakás, helyiség vagy közös tulajdonú épületrész károsodik, úgy az építtető 
tulajdonost mind erkölcsi, mind anyagi, kártérítési felelősség terheli. 
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IV. Költségek viselése 

 
1. A közös tulajdonban lévő telek, épületrészek, berendezések, felszerelések 
fenntartásával (karbantartás, felújítás, közüzemi díjak) járó költségek viselése 

 
1. A közös telek, közös építményrészek, felszerelések, egyéb közös berendezések és nem lakáscélú 
helyiségek, lakás és tárgy minden néven nevezendő közterheit, fenntartásukhoz vagy 
helyreállításukhoz szükséges költségeit a külön tulajdonú albetétek alapterületük arányában kötelesek 
fizetni. A külön tulajdonra vonatkozó havi üzemeltetési és fenntartási  költségek számítási módja az 
alábbi: 
 
Üzemeltetési- és fenntartási költség összesen [Ft]/év 
————————————————————— x  külön tulajdon alapterülete   
  Lakások összes alapterülete  x 12 
 
 
2. A tulajdonostársak a felújítási munkák fedezetének biztosítására felújítási alapot képeznek. A 
felújítási alap mértékét – az éves költségvetés elfogadásával egyidejűleg -  a közgyűlés határozza meg. 
A külön tulajdonra vonatkozó havi felújítási alap hozzájárulás számítási módja az alábbi: 
 

Felújítási alap összesen [Ft]/év 
          ————————————————— x  külön tulajdon alapterülete   
  Lakások összes alapterülete x 12 
 
 
 
3. A víz-csatorna díj megfizetéséhez való hozzájárulást a következők szerint kell megállapítani: 
1m3/hó/lakást kell közös célú vízfogyasztásnak tekinteni (technológiai vízfogyasztás). A technológiai 
víz-csatorna díj megfizetéséhez minden tulajdonos külön tulajdonú albetétek alapterülete arányában 
járul hozzá. 
 
A bekötési vízmérőn mért fogyasztásnak ezen felüli részét egyéni fogyasztásnak kell tekinteni. 
A bekötési vízmérőn mért egyéni fogyasztás díjának megfizetéséhez azon tulajdonostársak, akik nem 
rendelkeznek mellékvízmérővel és érvényes közüzemi szerződéssel a közgyűlés által meghatározott 
számított vízdíjjal (ami a technológiai vízfogyasztással, valamint a mellékmérőkkel mért 
vízfogyasztással  csökkentett összes vízfogyasztás díja) a lakásokban életvitelszerűen lakó személyek 
és az összes lakásban (mellékvízmérővel nem rendelkező) így lakó valamennyi személy számának 
arányában kötelesek hozzájárulni, de minimum egy fő. 
Azon tulajdonostársak, akik rendelkeznek mellékmérővel és érvényes közüzemi szerződéssel a 
technológiai vízdíjon felül a mellékmérők által mért fogyasztást közvetlenül a szolgáltatónak 
kötelesek megfizetni. 
 
A külön tulajdonra vonatkozó víz-csatorna díj hozzájárulás számítási módja az alábbi: 
 

a./ vízórával nem rendelkező külön tulajdon esetében: 
 

       [bekötési vízmérő fogy. [m3
] −−−− technológiai víz[m3

] −−−− mellékmérők 

 által  mért fogyasztás [m3
] ]x víz-csatorna díj egységár [Ft] 

        —————————————— ———————————   x külön tulajdonban lakó létszáma [fő]   
vízórával nem rendelkező összes lakók száma [fő]  x 12 
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b./ vízórával rendelkező külön tulajdon esetében: 
 

technológiai víz-csatorna díj + mellékmérő által  mért fogyasztás díja ( közvetlen a szolgáltatónak) 
 

 
 
4.A tulajdonostársak megállapodnak, hogy a szemétszállítási díjat a lakásokban életvitelszerűen lakó 
személyek és az összes lakásban így lakó valamennyi személy számának arányában kötelesek 
megfizetni, de minimum  egy fő.  
 
 szemétszállítási díj összesen [Ft]/év 

———————————————— x külön tulajdonban lakó létszáma [fő]    

összes lakók száma [fő]  x 12 
 
 
 
4.  A tulajdonostársak megállapodnak, hogy a közös képviseleti díj megfizetéséhez külön tulajdonuk 
száma szerint egyenlő arányában kötelesek hozzá járulni.  
 
A külön tulajdonra vonatkozó közös képviseleti díj hozzájárulás számítási módja az alábbi: 
 
  közös képviselő díja összesen [Ft] 

—————————————————    

összes albetét száma [db]  x 12 
 
5. A közös költség befizetése minden hónap 15. napjáig esedékes. A közös költség hátralék 
megfizetése érdekében a közös képviselő a három hónapnak megfelelő közös költség elmaradás 
esetén, az adós tulajdonostársat fizetési határidő megjelölésével felszólítja. Ha a felszólítás 
eredménytelen a bírósági fizetési meghagyás kibocsátásával kezdeményezheti az adóság 
megfizettetését.  
      A közös költség tartozásért a tulajdonostárs jogutódja felel. Élők közötti jogutódlás esetén (külön 
tulajdon eladása, cseréje) a jogutóddal egyetemlegesen felelős a jogelőd tulajdonos is. 
 

A közös képviselő jogosult az SZB-vel történt egyeztetés követően, a hat hónapnak megfelelő közös 
költség elmaradás esetén, a tartozó tulajdonos külön tulajdonára jelzálogot bejegyeztetni. A jelzálog 
bejegyzés hat havonta megismételhető. Ha a bejegyzés alapjául szolgáló hátralékot kiegyenlítették, a 
közös képviselő a Tulajdonostárs kérésére a jelzálog törléséhez szükséges engedélyt köteles kiadni. 
Az engedélyt magánokiratba kell foglalni és annak költsége a Tulajdonost terheli.  
 

Külön tulajdon átruházás esetében a szerződő felek által nem rendezett, a társasház közösséggel 
szemben fennálló tartozásért az átruházó és a jogutódja egyetemlegesen felel. A tulajdon-átruházást a 
szerződés megkötésétől számított 30 napon belül a közös képviselő részére be kell jelenteni. 
 
2. Öröklakások (helyiségek) költségeinek viselése. 
 
A külön tulajdonban lévő lakások (helyiségek) berendezésének felszerelésének karbantartásával, 
felújításával, fenntartásával járó költségek a lakás (helyiség) mindenkori tulajdonosát terhelik. 
 

Ha a hatályos jogszabály bizonyos karbantartási, pótlási, vagy egyéb kötelezettséget a lakás (helyiség) 
jogszerű bérlőjének (használójának) terhére állapít meg, úgy ezek teljesedéséért a lakás (helyiség) 
mindenkori tulajdonosát terheli a felelősség, ha az adott kötelezettség érinti más, külön, vagy közös 
tulajdonban lévő lakás (helyiség) és épületrész, berendezés állapotát. 
 



 

   
 9/11.oldal Bp.XIV. ker. Variházy Oszkár u. 7-9.sz. Társasház 

 

Ha az érdekelt tulajdonostárs a fent írt kötelezettségét nem teljesíti, és a magatartása az adott épület 
tulajdonostársainak érdekét sérti, úgy a közös képviselő jogosult a kötelezettségét elmulasztó 
tulajdonostárs terhére és költségére a szükséges intézkedéseket megtenni. 
 
 
Záró rendelkezések 
 

1. A szervezeti- működési szabályzat módosítását az ingatlan-nyilvántartást vezető szervhez be kell 
jelenteni. 
 

2. Az alapító okiratban és ezen szervezeti- működési szabályzatban nem szabályozott kérdésekben a 
2003. évi CXXXIII. Törvény, illetve a Polgári Törvénykönyv rendelkezései irányadóak. 
 

3. Jelen szervezeti- működési szabályzat életbelépésével egyidejűleg érvényét veszti az alapító okirat 
IV. szakasza. 
 

4. Jelen szervezeti- működési szabályzatot az    „Variházy Oszkár u. 7-9.  sz. Társasház” sz. 
Társasház, 2004. év  december 14.  napján tartott határozatképes közgyűlése a jelenlévő tulajdonosok  
6503/10000 tulajdoni hányad arányú szavazatával elfogadta, és azt az ingatlan nyilvántartásba 
bejegyezhetőnek nyilvánította. 
 

Budapest , ……..……………….. 
 
 
 
Ellenjegyezte: 
 
  
 
 

közös képviselő       ügyvéd 
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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  szemetet  a lakóépület  részére  biztosított  kukákba kell önteni !   
- Az egyes külön tulajdonok felújításából származó hulladék – fal- és padló burkolat: tapéta,  
   csempe, szőnyegpadló-, PVC burkolat, kiszerelt berendezési 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.   
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IV.  A LAKÓÉPÜLET   ÉS   A  LAKÁSOK  ÁLLAGVÉDELME : 
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 ! 
 
V. 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 
 


