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HAZIREND
A Kdlcsey Lak6sfenntart6 Szdvetkezet, a tcibbszcir m6dositott szijvetkezetekr6l sz6l6
2004. CXV. tdrv6ny 4.9 (2) bekezd6s, o. pontja 6s a 14.9-a alapjdn - az alapszabilly
mell6kletek6nt - a al|bbi Hinir etdel alkoti a :

A Hdzirend c6lja

A szovetkezeti lak66pUletekben, azok kornyezet6ben 6s a lak6sokon beli.ili helyes maga-
tart5s 6s a koz6ss6gi egyUtt6l6s szab5lyait, a lak6k egymds ir5nti - kcitelez6en el6irt - ma-
gatart5s6t a Hdzirendben szabely ozza.

A h6zirendben a szovetkezet szabAlyozza:
1. A szovetkezet tulajdon6ban l6v6 lak66pUletek, 6ptiletr6szek, helyis6gek, teriiletek

es 6pUletg6p6szeti berendez6sek haszn6lat6ra vonatkoz6 szab6lyait.
2. A killon tulajdonon belUli lakrisok haszn5lat5ra vonatkoz6 szabSlyait.
3. A rendeltet6sszerfi ingatlan haszn6lat, v6delem,6llag meg6v6s 6s a lakhat5s nyu-

galm6t szolgdrl6 egy6b szab5lyait.

H6zirend k6telez6 alkalmaz5sa kiterjed a Kolcsey Lak6sfenntart6 Szovetkezet 6piileteire.

1 .
A H6zirend el6ir6sainak betart5sa mindazon szem6lyekre kotelez6 6rv6nyfi, akik a h6zban
laknak, dolgoznak, vagy valamely lak6n6l ideiglenesen tart6zkodnak, melyek betart6s66rt
a hizban dlland6 jelleggel tart6zkod6k, a Iak6s tulajdonosai felelnek.

2.
A lak66pUlet rillag6nak v6delme minden lak6Uhasznal6t arra kotelez, hogy:
- a lak6sokat 6s a nem lakds c6ljdra szolg6l6 helyis6geket,
- 'a kozdsen haszn6lt helyis6geket 6s terUleteket,
- a lak66piilet kdzponti berendez6seit 6s tartoz6kait (kaputelefon, k6beltelevizi6,

hiil6zat, stb.)
rendeltet6s6nek megfelel6en, a kornyezet s6relme n6lkiil, gazdas69osan haszn6lja.

3.
A zayal j6r6 munk6latokrol a munk5t v6gz6 (vegeztet6) kdteles a lakdsszdvetkezet
igazgat6sdgrit, az 6rintett lak6kat ir6sban tdj6koztatni a v6gzend6 munk5r6l, annak
id6tartam616l.

A lak66pijletben, a lak6sokban, kdz6s haszndlatra szolgSl6 helyis6gekben 6s teriileteken
napszakt6l fiiggetlenUl tart6zkodni kell minden, m5sok nyugalm 6t zavar6 magatart6st6l 6s
tev6kenysegt6l.
- Televizi6, r6di6, lemezj6tsz6, vide6- 6s egy6b berendezEsek Ogy mfikodtethet6k, hogy

m6sok nyugalm Al ne zavarja.
- Zajjal j1r6 6piGsi 6s szerel6si munk{k:

munkanapokon: 8 6s 18 6ra
szombaton: 8 6s 14 6ra ktiziitt enged6lyezett
vas6rnap 6s iinnepnapokon nem enged6lyezett!

Fz a szabSlyoz5s nem vonatkozik az azonnali beavatkozast ig6nyl6 hibaelhdritdsi vagy
6letvesz6ly elh6rit5s6ra, k6rment6sre i16nyul6 munkav6gz6st.
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4.
Minden helyis6ghaszn6l6 a takar6kos vizfogyaszt6s 6rdek5ben kdteles a vizes
berendez6seket olyan 6llapotban tartani, hogy m(szaki meghibdsodds miatt vizelfolyds ne
legyen, anyagi k6rt gondatlans6gb6l (szdnd6kosan) ne okozzon. Ha igazolhat6 m6don
nem tette meg a sztjks6ges int6zked6seket, vagy gondaflans6gb6l, esefleg sz6nd6kosan
indokolatlan tobblet vlzfogyaszt6s kdvetkezik be, vagy m6s anyagi k6r (pl: be6z6s) 6ri a
lak66pUletet, fgy annak anyagi kovetkezm6nyeit a kdrokoz6 koteles viseini.

5.
A lak66pUlet kapuj6t 5lland6an zArva kell tartani, az 6let - 6s vagyonbiztons6g 6rdekeben.
Az 6puletbe val6 bejut6st a kaputelefon 6s t6vmiikodtet6sfi kapunyit6 szerkeiet biztositja.
Senki nem engedhet be, szAmAra ismereilen szem6lyt a hAzba.

6.
Tilos a lak66pUletben szemetelni. A hdztart6si szemetet a lak6 az erre rendszeresitett
t6rol6 ed6nyekbe helyezi el. A t6rol6 edenyekbe kizar6lag h6ztart6si szem6t 6nthet6. A
nem h6ztart6si szem6t (elhaszn6lt berendez6s, btitorok, nagyobb t6rgyak, t6rmel6kek,
stb.) elszdllit5s6r6l a lak6 koteles gondoskodni.
Az evenk6nti lomtalanit6sr6l a szdvetkezet id6ben 6rtesiti a hdz lak6it.

7 .
Tilos az 6ptiletekben, liftbe dohanyozni, a menektil6si utakra birmit (britor, niiv6ny)
elhelyezni tilos!

8.
Az 6ptiletb6l t6rgyakat kidobni, b6rmilyen folyadekot kiOnteni tilos. Szovetkezeti tulaidon0
r6szeken, nov6nyeket Spolni csak m6sok 6rdeks6relme n6lkUl szabad.

9.
Aki bdrrnilyen anyag sz6llitasa vagy lerak6sa altal a k6zos haszndlatri helyis6get, vagy
teruletet'beszennyezi, koteles a szennyez6d6st sajrit kolts6g6n rr'alao6ktalanut
megszii ntetni.

10 .
A liftet mindenki saj5t felel6ss6g6re haszn6lja, mindenki tart6zkodjon indokolalan riaszt6s
kezdem6nyez6s6t6l, mert annak kolts6g6t a jelz6st ad6ra terheljUk.

11 .
A lak6epUlet lak6sszovetkezet r6szein (6pUlet tet6zet6n, homlokzat6n, falfelUlet6n)
hirdet6-berendez6s, kirakatszekr6ny, hirdetm6ny, falragasz, ceg 6s cimtdbla, anrenna,
klima-, elsziv6-, 6s egy6b berendez6sek elhelyez6se csak az igazgat6sdg, - eseteges
6pitesi enged6ly hat6rozata szerint 6s/vagy b6rleti szerz6d6s, ill;t6bg 

*meg6ilapodds

k6t6s6vel t6rt6nhet.

12.
A lak66pUlet kdzoss6gi haszn6latra szolgSl6 helys6geiben 6s teriiletein 6llatot tartani, a
lak6sban tartott 6llatot oda szabadon kiengedni, etetni, k6bor 6llatot, valamint madarat az
6piiletbe, lak6s6ba szoktatni nem szabad.
A lak6sban tartott 6llat okozta szennyez6d6st, annak gondoz6ja halad6ktalanul koteles
feltakaritani. Egyekben pedig, az dllattartds rendj6re vonatkoz6 rendeletek szab5lyai
szerint kell elj:irni. Aki dllatot tart, vagy az 6puletbe szoktat, az - az 6ltal6nos szabdlyok
szerint felel az6rl a kir6rt, amelyet az 6llat mAsnak okoz.

13.
Az- er6sdram0 helyis6geket, szekr6nyeket kulcsra kell zArni. A ott a berendezesen kivul
m5s anyagot t6rolni, elhelyezni tilos!
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'14.
A tulajdonosok vagy b6rl6k, ha a lakdsukat hosszabb id6re elhagyjiik kdtelesek
gondoskodni:
- a lak5s vfztelenit6ser6l
- a lak6s 6ramtalan ltds6r6l
- a lakisba val6 bejut5sr6l, a lak6sba vagy m6s lak6s6ban tdrt6nt meghib6sodds

elh6rit5sa 6rdek6ben.
A lak5sba val6 bejut6s lehet6s6g6t a szdvetkezet irod6jrival vagy kozvetlen szomsz6ddal
kdzoli6k.
Elefuesz6ly, srilyos k6relhdritds 6rdek6ben a lakds felnyitds6ra a szovetkezet kepvisetoje,
6s ket megbizhat6 tanri jelenl6t6ben kertjlhet sor.

A lak6sban a rovarirtdst minden tulajdonolS"4at maga, sajat kolts6g6n v6gezteti el. A
lak6sszovetkezet tulajdondban l6v6 helysegekben (pinie, fotyoi6r, lSpcs6hiizak,
szemettdrol6) a rovarirt6s koz6s koltsegb6l t6rt6nik.
lzok a tulajdonosok, vagy b6rl6k, akik nem rendszeresen v6geztetik a rovarirt6st 6s
fert6z(5 g6c n6luk keletkezik tigy, a mulaszt6t anyagi felel6s6g teiheli, 6s a k6nyszerirtdst
koteles eltilrni saj6t kolts6g6n.

16.
A tulajdonosok (lak6k) kdtelesek megakad6lyozni a szovetkezeti tulajdon rong6lds6t, az
6szlelt k6rokat jelezni.

17.
Szab6lysert6si elj6r6s kezdem6nyezhet6 az a szem6ly ellen, aki nem tartja be a
lakSsszdvetkezet k6zgyfil6se 6ltal j6v6hagyott HAZIRENDET, illetve s0lvosan s6rti azt.

A hdzirend megs6rt6ivel szembeni elj6r6si szab6lyok:
A hdzirelnd be nem tart6s5nak jogkdvetkezm6nyeit a vonatkoz6 jogszab6lyok
rendelkez6sei szerint kell 6rv6nyesiteni. A kiskorri vagy gondnokolt kdrokoi6ia eset6 a
h6zirendet s6rt6 magatartAsit6rl, az 6ltaluk okozott k6r6rt - a Ptk. rendelkez6sei szerint - a
torv6nyes k6pvisel6jUk, kiv6teles esetekben maga a k6rokoz6 felel.
A lakhatds nyugalm6t s6rt6 magatart6s, tev6kenys6g folytat6sa eset6n a tulajdonosok,
lak6k birtokv6delmi elj5r5st vehetnek igdnybe.
Szab5lys6rt6si elj6r6st kezdem6nyezhet a lak6t6rsak kozdtti s6relem eset6n, a s6relmei
szenvedett tulaidonos.

A szovetkezet lak66ptjleteinek hAzirenget az
kozgyUl6se a mai napon megt6rgyalta es 2012.

Kelt: Budapest,2012. Aprilis 23.

Alapszab6ly mell6kletekent a Szovetkezet
04. 23.16 sz. hat{rozatAval elfogadta.

Bereszt6nyi G6bor
szovetkezet igazgat6s5g elnoke


