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OBUDA113. SZ. TARSASHAZ (1033 BP.,PACSIRTAMEZOU. 45-47.)

Bevezeto
A Polgari Tdrvenykonyvrol (tovabbiakban: Ptk.), a 2003. evi CXXXIII. torveny a tarsashazrol
(tovabbiakban: Tt), a szamvitelrol szolo 2000. evi C. torveny (a tovabbiakban: Szt.), es mas vonatkozo
jogszabalyok, valamint az ervenyes tarsashazi alapito okirat alapjan a tarsashaz mukodeset,
szervezetet a jelen SZERVEZETI- MUKODESI SZABALYZAT (tovabbiakban: SZMSZ) hatarozza meg a Ptk.
es a Tt. alabbi rendelkezesei alapjan:
1) A tarsashaztulajdonnal kapcsolatban a Polgari Torvenykonyv (a tovabbiakban: Ptk.) rendelkezeseit az e

torvenyben nem szabalyozott kerdesekben kell alkalmazni. [Tt. 4/A. §.]
2) A kozosseg szerveit, azok hataskoret, jogait es kotelezettsegeit, a kozos koltseg viselesenek szabalyait a

kozosseg szervezeti-mukodesi szabalyzataban kell megallapitani. [Tt. 13.§.(1)]
3) A szervezeti-mukodesi szabalyzatnak -Tt. keretei kozott - tartalmaznia kell: [Tt. 13.§.(2)]

a) a tulajdonostars kulon tulajdonanak hasznalatara, hasznositasara, a kiilon tulajdonon beliil nem merheto
kozuzemi es mas szolgaltatasok dijanak elszamolasara es megfizetesere,

b) a kozos tulajdon fenntartasara, ezen beliil
- a kozos koltseg viselesere es a koltseg-hatralekok megfizetesere,
• felujitasi alap kepzese eseten az alap felhasznalasara,

c) a tarsashazi lakoepiilet hazirendjere,
d) a kozgyules, illetoleg a reszkozgyules hataskorere es eljarasara,
e) a kozos kepviselo hataskorere es feladataira,
f) a szamvizsgalo bizottsag, ennek hianyaban a kozosseg ellendrzesi jogkorere, feladataira
vonatkozo reszletes szabalyokat.

1 ALTALANOS RESZ

1) Jelen SZMSZ a jogszabalyok, az alapito okirat (tovabbiakban: AO) alapjan reszletezi, kiegesziti,
pontositja a tarsashaz szervezeti- mukodesi szabalyait, figyelembe veve a tarsashaz specialis
adottsagait, rendeltetesszeru hasznalatat.

1.1 A SZABALYOZAS RENDJE, CELJA

1.1.1 A szabalyozas rendje

1. A tarsashaz mukodesi szabalyainak kereteit a Tt. es mas vonatkozo jogszabalyok tartalmazzak. A
kotelezo jellegu szabalyok nem valtoztathatok meg, mig a nem kotelezo jellegu szabalyokra a
tarsashaz SZMSZ-e kiterhet es reszletezheti a tulajdonosok tobbsegi akaratanak megfeleloen.

2. Az SZMSZ komplex szabalyzat, melynek rendelkezesei szerint kesziilnek el mas jogszabalyok altal
kotelezoen eloirt szabalyzatok is, fuggetlenul attol, hogy azok jogszabalyi eloiras alapjan
szakember felelossegevel keszultek es az SZMSZ felhatalmazasa alapjan kozgyulesi hatarozattal
vagy a szamvizsgalo bizottsag (pi.: szamviteli szabalyzat vagy tarsashazi ugyrend, tuzvedelmi
szabalyzat) dontese alapjan kerlil jovahagyasra, elfogadasra.

3. A kotelezo jellegu (kogens) jogszabaly, valamint adatvaltozasokat at kell vezetni az SZMSZ-be,
mely a kozos kepviselo feladata. Errol a tulajdonosokat irasban ertesfteni kell a valtozas
bejegyzesetol szamitott 15 napon belul.

4. A tulajdonosok a szabalyzatok modositasat a kozgyules osszehivasanak szabalyai szerint
kezdemenyezhetik.
(SZMSZ 3. 1. 4. 1. pont).

5. Az SZMSZ magaban foglalja a tarsashazi torveny (vastagitott normal betuk), az alapito okirat
(dolt betOk) vonatkozo reszeit es a kozgyules altal elfogadott mukodesi es szervezeti szabalyokat
(normal betuk)

1.1.2 Az SZMSZ es hazirend

1. Az SZMSZ megalkotasanak celja, hogy biztositsa a tarsashaz biztonsagos, szabalyos, szakszeru,
eredmenyes es kdltsegtakarekos mukodesenek szabalyozasi felteteleit, a tulajdonosok erdekeinek
ervenyesiteset, az egyutteles szabalyainak betartasat, betartatasat, kiterjedjen minden olyan
szabalyozando esetre, amely varhatoan a mukodes soran elofordulhat. A tulajdonostarsak ele tuzbtt
eel es torekves az, hogy a felmerulo ellenteteket kikuszbboljek, es megfelelo egyetertesben jarjanak
el a tarsashaz mukodtetese soran.

2. A szervezeti-mukodesi szabalyzatban meg kell hatarozni a kulon tulajdonon beluli epftesi-szerelesi munka, es a
zajjal jaro mas tevekenyseg vegzesenek a lakhatas nyugalmat szolgalo szabalyait (a tovabbiakban: hazirend); e
szabalyok nem lehetnek ellentetesek az epitesre, illetoleg a zajszint hatarertekere a lakoepiilet tekinteteben
iranyado kulon jogszabalyok rendelkezeseivel. [Tt. 26. §. (1)]
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OBUDA113. sz. TARSASHAZ (1033 BP., PACSIRTAMEZO u. 4547.)

3. A kozosseg a hazirendben meghatarozza a kozos tulajdonban levo epuletreszek, teruletek es helyisegek
hasznalatara vonatkozo reszletes szabalyokat is. [Tt. 26. §. (2)]

4. A: HAZIREND) jelen SZMSZ melleklete, celja, hogy rbgzftse a haz, mint lakoepulet
rendeltetesszeru hasznalatara, allaganak vedelmere szolgalo szabalyokat, kbvetelmenyeket,
valamint meghatarozza a tarsas egyutteleshez nelkulbzhetetlen alapveto szabalyokat, a lakok
egymas iranti - kbtelezben elbirt - magatartasat.

5. A hazirend szabalyait • a hasznalat jogcimetol fuggetleniil • a lakas, illetoleg a nem lakas celjara szolgalo helyiseg
mindenkori hasznaloja koteles betartani. [It. 26. §.(3)]

6. A kozos kepviselo a tarsashaz kbltsegere koteles lemasoltatni HAZIREND-et, es valamennyi
lakasba eljuttatni, illetve 1 pld-t a falitablan el kell helyezni.

1.1.2.1 A TARSASHAZ SZAMVFTELI SZABALYZATA

1. Szamviteli szabalyzat: reszletezi az SZMSZ-ben foglalt gazdalkodasi es ellenbrzesi szabalyok
es feladatok vegrehajtasara vonatkozoan a feladat es hataskbr megosztast, a mukbdesi-,
ijgykezelesi es egyeb eljarasi szabalyokat, valamint tartalmazza a szamviteli politikat es annak
kereteben a leltarkeszftesi es leltarozasi-, az ertekelesi- es a penzkezelesi szabalyzatot, az
iratkezeles, nyilvantartas, irattarozas szabalyait, a kbzbs kepviselo, es a szamvizsgalo
bizottsag munkarendjet.

2. A tarsashaz szamviteli szabalyzatat szakemberrel a kbzbs kepviselo dolgoztatja ki es a
szamvizsgalo bizottsag, hagyjajova.

1.1.2.2 A TARSASHAZ TUZVEDELMI SZABALYZATA

1) A tarsashaz az epulet lakoinak testi epsege, a szemelyek szervezetek tulajdona vedelme
erdekeben a haz lakoinak, az epuletben barmilyen tevekenyseget folytato szemelyeknek,
szervezeteknek, valamint a haz kezelbinek tuzvedelmi feladatait, kbtelezettsegeit
TUZVEDELMI SZABALYZATBAN hatarozza meg. Az utasitas hatalya kiterjed az epulet
egesz teruletere, az ott folytatott tevekenysegre, tovabba szallftasra es tarolasra, valamint az
epulet teruleten barmilyen cellal tartozkodo, vagy tevekenyseget folytato szemelyre. Az
utasitas vegrehajtasaert valamennyi tulajdonos es berlb anyagilag, es buntetbjogilag felelbs.
Az utasitasban foglaltak vegre nem hajtasa szabalysertesi, vagy buntetoeljarast vonhat maga
utan.

2) A tarsashaz tuzvedelmere vonatkozo tuzvedelmi szabalyzatot szakemberrel a kbzbs kepviselo
dolgoztatja ki es a szamvizsgalo bizottsag, hagyja jova. A tuzvedelmi szabalyzatot minden
tulajdonosnak kezbesiteni kell, legfontosabb reszeit a faliujsagon ki kell fuggeszteni. A
jovahagyott tuzvedelmi szabalyzat 1 peldanyat minden lakasba el kell juttatni, at kell vetetni. A
tuzvedelmi szabalyzatban foglaltakat valamennyi lakonak tudomasul kell vennie, es be kell
tartania, illetve tartatnia.

1.2 FOGALMAK, ERTELMEZO RENDELKEZESEK

1.2.1 A Tt. 56. §-a szerinti ertelmezo rendelkezesek
1. Tarsashaz: a lakoepulet es nem lakas celjara szolgalo epulet.

1.1. lakoepulet: az olyan epulet, amelyben a muszakilag megosztott, onallo lakasok szama meghaladja
az epuletben levo onallo nem lakas celjara szolgalo helyisegek szamat.

4. Eredmenytelen az irasbeli szavazas
4.1. a szervezeti-mukodesi szabalyzat tekinteteben: ha az irasbeli hatarozati javaslatra leadott ervenyes es

azonos irasbeli szavazatok aranya nem eri el a tulajdonostarsak tulajdoni hanyada alapjan
szamitott egyszeru tobbseget.

4.2. minden mas esetben: ha az irasbeli hatarozati javaslatra leadott ervenyes es azonos irasbeli
szavazatok aranya nem eri el a tulajdonostarsak tulajdoni hanyada alapjan szamitott
szavazattobbsegnek a torvenyben meghatarozott merteket.

5. Kozvetlenul erintett szomszedos tulajdonostarsak: a tarsashazban levo kulon tulajdont elhatarolo
epilletszerkezet ket oldalan levo tulajdonosok,

A Tt. 56. § alabbi rendelkezeseit a szamviteli szabalyzat tartalmazza:
2. Fenntartas: az uzemeltetes, a karbantartas es a felujftas.
3. Rendes gazdalkodas koret meghalado kiadasok:
6. Uzletszeruen vegzett tarsashaz-kezelbi, illetve uzletszeruen vegzett ingatlankezelb

tevekenyseg
7. A kozosseg eves penzforgalma
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OBUDA 113. sz. TARSASHAZ (1033 BP., pAcsiRTAMEzou.4547.)
1.2.2 Egyeb fogalmak es ertelmezo rendelkezesek

Jelen fejezetben a tarsashaz mukbdesehez es a szabalyzatokban foglalt rendelkezesekhez
kapcsolodo fontosabb ertelmezo rendelkezeseket tartalmazza, a tovabbiakat a szamviteli
szabalyzatban szukseges meghatarozni.

1.2.2.1 A TARSASHAZ MUKODTETESEVEL KAPCSOLATOS ERTELMEZO RENDELKEZESEK

1. ,,Jogi" szervezet: a tarsashaz mukbdeseben resztvevb azon egysegek (szemelyek)
bsszessege, amelyek jogszabaly (tarsashazi tbrveny) elbirasai alapjan letesulnek es
mukbdnek (kbzgyules, szamvizsgalo bizottsag, kbzbs kepviselo).

2. Munkaszervezet: a ,,jogi" szervezetbbl kiindulva letesitett es mukbdtetett azon egysegek
(szemelyek) bsszessege, amelyek a feladatok megoldasanak operativ iranyftoi es vegrehajtoi.

3. Kbzgyulesi hatarozat: a tarsashaz dbntese, mely meghozhato kbzgyulesen vagy irasbeli
szavazassal.

4. Rendes kbzgyules: az evenkent - legkesbbb majus 31-ig - tartando elszamolo, tervezb
kbzgyules.

5. Rendkivuli kbzgyules: az eves rendes kbzgyulesen kivul szuksegesse vale, illetve surges
esetekben bsszehivott kbzgyules.

1.2.2.2 A TARSASHAZ GAZDALKODASAVAL KAPCSOLATOS ERTELMEZO RENDELKEZESEK

1. Elszamolasi ev: a targyevet megelbzb 01. ho. 01. es 12. ho 31. kbzbtti idbszak.
2. Targyev: a kbltsegvetes eve.
3. Penzforgalmi szemlelet: a naplofbkbnyv vezetesenel kbvetett eljaras, mely szerint a

befizetesek, a bevetelek es a kiadasok csak azok penzugyi teljesitesenek datumaval kerulnek
kbnyvelesre es igy - a tulajdonosok fele - elszamolasra, fiiggetleniil a kbtelezettseg
keletkezesenek vagy a szolgaltatas teljesitesenek datumatol.

4. Kbltsegnem: a tulajdonosok fele kbzvetlenul bemutatando kbltsegek, jellemzben a kbzuzemi
szolgaltatasok, a rendszeres egyeb uzemeltetesi es karbantartasi szolgaltatasok,
hibaelharitas, idbszeru karbantartas, felujitas.

5. Kbltsegfajta: az egyes kbltsegnemeken belul nyilvantartott, nevesitett (tipizalt) kbltseg.
6. Beveteli forrasok: Tulajdonosi befizetesek es mas bevetelek.
7. Tulajdonosi befizetesek: havi-, tbbblet-, kulbn befizetesi kbzbs kbltseg hozzajarulas.
8. Kbzbs kbltseg hozzajarulasok: havi kbzbs kbltseg hozzajarulas, tbbblet kbzbs kbltseg

hozzajarulas, kulbn befizetesu kbzbs kbltseg hozzajarulas
9. Havi kbzbs kbltseg hozzajarulas (kbzbs kbltseg eloleg): a tulajdonosok altal havi

rendszeresseggel befizetendb, a kbzgyules altal hatarozattal megallapitott azon tervbsszeg
(tulajdonosonkent tervezett "hozzajarulas"), mely - elbre lathatblag - biztositja a kbltsegvetesi
tervben rbgzitett kbtelezettsegek teljesiteset.

10. Tbbblet kbzbs kbltseg hozzajarulas: a tulajdonostarsnak a kbzbs tulajdon tbbblethasznalatabol
(pi. ugyfel forgalombol), jelen SZMSZ-ben es a szamviteli szabalyzatban meghatarozott
esetekbbl adodo tbbbletkiadasokra, illetbleg a kbzbs tulajdon reszbeni vagy kizarblagos
hasznalatra tbrtenb befizetes.

11. Kulbn kbzbs kbltseg hozzajarulas: A fenntartas kbreben meghatarozott eel megvalositasa
miatt az SZMSZ-ben, illetve kbzgyulesi hatarozattal megallapitott, kulbn befizetesi
kbtelezettsegkent elbirt kbzbs kbltseg hozzajarulas.

12. Mas bevetelek: nem adokbteles es adokbteles bevetelek.
13. Harem honapnak megfelelb hatralek: Ha a targyevi nyito egyenleg es az ingatlan utan teljesitett

befizetesek nem erik el a kbzgyules altal elfogadott targyevi kbzbs kbltseg eloleg, tbbblet es
kulbn befizeteskent elbirt kbzbs kbltseg hozzajarulasi kbtelezettseg 3/4-et.

14. Evkbzi hatralek (tartozas): a targyevi nyito egyenleg es az ingatlan utan teljesitett befizetesek,
valamint a kbzgyules altal elfogadott targyevi kbzbs kbltseg eloleg es kulbn befizetesi
kbltsegkent elfogadott kbtelezettseg kulbnbbzete.

15. Keszkiadas: a kbzbs kepviseleti feladatok ellatasaval bsszefuggesben - a tarsashaz
erdekeben - felmerult kbltsegek, melyek nem kepezik a kbzbs kepviselo / intezb bizottsag
munkadijanak / tiszteletdijanak reszet.

1.3 A TARSASHAZ JOGALLASA, TEVEKENYSEGE

1) A tarsashaz-tulajdon alapjan a tulajdonostarsaknak az epillet fenntartasara, felujitasara alapito okirattal
letrehozott szervezete gyakorolja a kozos tulajdonnal kapcsolatos tulajdonosi jogokat, viseli a kozos tulajdon
terheit. [Ptk 578/I. §)]

2) A tarsashaz tulajdonostarsainak kozossege (a tovabbiakban: kozosseg) az altala viselt kozos nev alatt az
epulet fenntartasa es a kozos tulajdonnal kapcsolatos iigyek intezese soran jogokat szerezhet, es
kotelezettsegeket vallalhat, onalloan perelhet es perelheto, gyakorolja a kozos tulajdonnal kapcsolatos

\J
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tulajdonosi jogokat, viseli a kozos tulajdon terheit. A perbeli cselekvokepesseg a kozos kepviselot illeti
meg. A tarsashaznak vagy a tulajdonostarsaknak ezzel clienteles rendelkezese harmadik szemelyekkel
szemben hatalytalan. [Tt. 3.§.(1)].
A tarsashaz jogkepes, de nem jogi szemely.

3) A tarsashaz gazdalkodo, egyeb szervezet [Szt. 2. § (2), 3. § (1) 4 b) pont]

4) A tarsashaz az alapito okirataban foglaltaknak megfeleloen, a kulon jogszabalyokban
meghatarozott [(Tt. 3. § (1); SZJA 75. §] alaptevekenyseget folytatja [Szt. 5. §], azaz
tevekenysegi kore: sajat ingatlan (tarsashazi kozos tulajdon) uzemeltetese, berbeadasa
(TEAOR:68. 20).

5) A tarsashaz a kozos nev alatt megszerzett jovedelem vonatkozasaban az SZJA hatalya ala
tartozik, fuggetlenul attol, hogy a tulajdonostarsak nem kizarolag maganszemelyek.
[SZJA 75. §(1)].

6) A lakasra vonatkozo rendelkezeseket - Tt. eltero rendelkezesenek hianyaban -
megfeleloen alkalmazni kell a nem lakas celjara szolgalo helyisegre.
[Tt. 4.§.(1)]

7) Az OBUDA 113. sz. Tarsashaz lakoepulet (1033 Budapest, Pacsirtamezo u. 45-47.).

1.4 A BESZAMOLO FORMAJA ES A KONYWEZETES

Az Szt.-ben, az egyeb szervezetek beszamolo keszitesi es konyvvezetesi kotelezettsegeinek
sajatossagairol szolo 224/2000. kormanyrendeletben foglalt eloirasok alapjan a tarsashaz
egyszeriisi'tett beszamolot keszit, valamint a beszamolasi formahoz igazodoan egyszeres
konyvvezetesre kotelezett.

2 A KULON ES KOZOS TULAJDONRA VONATKOZO ALAPVETO RENDELKEZESEK

2.1 A KULON ES KOZOS TULAJDON MEGHATAROZASA ES EGYSEGE
1) Tarsashaztulajdon Jon letre, ha az epuletingatlanon az alapito okiratban meghatarozott, muszakilag megosztott,

legalabb ket onallo lakas vagy nem lakas celjara szolgalo helylseg, illetoleg legalabb egy onallo lakas es egy
nem lakas celjara szolgalo helyiseg a tulajdonostarsak kulon tulajdonaba kerul (a tovabbiakban: tarsashaz). Az
epulethez tartozo foldreszlet, tovabba a kulon tulajdonkent meg nem hatarozott epuletresz, epuletberendezes,
nem lakas celjara szolgalo helyiseg, illetoleg lakas - kiilonosen: a gondnoki, a hazfelugyeloi lakas • a
tulajdonostarsak kozos tulajdonaba kerul, [Tt. 1 .§.(1)]

A kulon tulajdonok a foldhivatalnal a 17737/2/A/1-tol 118-ig terjedo hrsz. alatt kerultek
nyilvantartasra.

KOlon tulajdoni tartozek - a nem nevesitett tartozekon tul - minden olyan berendezes, felszerelesi
targy, epuletszerkezet es epuletresz, amely kifejezetten csak a kulon tulajdont szolgalja, fgy
kulonosen:

a lakasok, helyisegek kismegszakftoitol az elektromos vezetekek es szerelvenyek,
a lakasok gazuzemu berendezesei es ezek csatlakozasa,
a lakasok kaputelefon keszuleke,
a lakasok, helyisegek nyomoviz vezetekei es szerelvenyei a kozos, tobb lakast
kiszolgalo vezetekrol valo lecsatlakozasatol,
a lakasok, helyisegek vizlefolyo vezetekei a kozos, tobb lakast kiszolgalo vezetekbe
valo csatlakozasig,
a lakasok aljzatai, padloburkolatai, alap-, teherhordo-, lakaselvalaszto falainak belso
vakolata, azok festese, tapetazasa, burkolata, nyilaszaro szerkezetei,
a kulon tulajdonon beluli (6 cm vastag) valaszfalak.

2) Az epulet tartoszerkezetei, azok reszei, az epiilet biztonsagat (allekonysagat), a tulajdonostarsak kozos celjat
szolgalo epuletresz, epuletberendezes es vagyontargy akkor is kozos tulajdonba tartozik, ha az a kulon
tulajdonban allo lakason vagy nem lakas celjara szolgalo helyisegen beliil van. [Tt. 1.§.(2)]

3) A kozos tulajdon targyat kepezo ingatlanresz a kulon tulajdonba tartozo lakas, nem lakas celjara szolgalo
helyiseg alkotoreszet kepezi, azzal egyutt minosul onallo ingatlantulajdonnak. [Tt. 2.§.(1)]

4) A kozos tulajdonra vonatkozo, az egyes tulajdonostarsakat megilleto tulajdoni hanyad es a lakasra, a nem lakas
celjara szolgalo helyisegre vonatkozo tulajdonjog • a Tt.-ben meghatarozott esetek kivetelevel • egymastol
fuggetlenul nem ruhazhato at es nem terhelheto meg. [Tt. 2.§.(2)]

5) Az alapfto okiratban foglaltakat alapul veve a kulon es kozos tulajdonu reszek meghatarozasat,
adatait a szamviteli szabalyzat tartalmazza
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2.2 A KULON TULAJDON BIRTOKLASA, HASZNALATA

1) A tulajdonostarsat kiilon tulajdona tekinteteben megilleti a birtoklas, a hasznalat, a hasznok szedese es a
rendelkezes joga; a tulajdonostars e jogait azonban nem gyakorolhatja a tobbi tulajdonostars joga es torvenyes
erdeke serelmevel. [Tt. 16.§.]

2) A szervezeti-mCikodesi szabalyzatban a lakas egeszenek vagy egy reszenek a nem lakas celjara tortend
hasznalatara, hasznositasara, tovabba a nem lakas celjara szolgalo helyisegben folytathato tevekenyseg
felteteleire megailapitott szabalyok — amelyek nem lehetnek e torveny rendelkezeseivel ellentetesek vagy annal
szigorubbak — a hasznalat jogcimetol fuggetlenul a mindenkorl hasznalo reszere is kotelezoek.
[Tt. 17.§.(2)]

2.3 A KULON TULAJDONU HELYISEGEK FUNKCIOVALTASAVAL KAPCSOLATOS SZABALYOK

1) A lakas mas celu hasznalatanak, hasznositasanak szandekat, a funkciovaltast megelozoen
legalabb 30 nappal a tulajdonos koteles bejelenteni irasban a kozos kepviselonek. A bejelentesnek
tartalmaznia kell minden olyan informaciot, amely a kozos tulajdon fokozottabb igenybevetelenek
megallapitasat lehetove teszi. Ennek alapjan a kozos kepviselo, az SZVB velemenyenek
ismereteben a tulajdonossal megallapodast kell, hogy kosson, mely tartalmazza a kozos tulajdon
fokozottabb igenybevetele miatti tobblet kozos koltseg-hozzajarulas merteket es fizetesenek
hataridejet. Amennyiben a megallapodas nem jon letre, iigy a lakas mas celu hasznalatahoz,
hasznosi'tasahoz kozgyulesi hatarozatot kell kerni.
Jelen SZMSZ-ben — a lakoepulet rendeltetesenek megfeleloen — a tarsashaz megtiltja a nem lakas celjara
szolgalo helyiseg hasznalatat es hasznositasat, akkor, ha a lakoepulet kulon tulajdonban allo nem lakas celjara
szolgalo helyisegeben a szerencsejatek szervezeserol szolo torveny hatalya ala tartozo, illetoleg szexualis vagy
erotikus szolgaltatasra iranyulo tevekenyseget kivannak folytatni, valamint, ha szexualis termeket es
segedeszkozt kivannak arusitani vagy forgalmazni,. [Tt. 17.§.(1) b)]

2) A kozos kepviselo koteles a hatosagi felhfvas kezhezveteletol szamftott 15 napon beluli
ertesftessel, a harmincnapos hatarido tartasanak biztosi'tasaval kozgyulesi hatarozatot kerni.
A kozgyules osszehfvasa (az irasbeli szavazas elrendelese) elott a kozos kepviselo a
szamvizsgalo bizottsaggal egyeztetve tesz javaslatot arra vonatkozoan, hogy dontesi lehetosegek
kozul [tilto, vagy hozzajarulo nyilatkozat - Tt. 18. § (3)] a kozgyules milyen hatarozatot hozzon.
Tovabba az erdekelt tulajdonos a megfelelo ddntes-elokeszi'teshez es donteshez koteles minden
informaciot irasban, kulonosen a hatosaghoz benyujtott okiratokat a kozos kepviselonek atadni. A
kozgyulesi hatarozat elokeszitesevel, a kozgyules osszehivasaval, lebonyolitasaval es a hatarozat
vegrehajtasaval kapcsolatos koltsegek az erdekelt kerelmezo tulajdonost terhelik.

2.4 A KULON TULAJDONT ERINTO FENNTARTASSAL, HASZNALATTAL KAPCSOLATOS SZABALYOK

1) A tulajdonostars koteles fenntartani a kulon tulajdonaban allo lakast. [Tt. 20.§.(1) a)]
A tulajdonostars koteles oroklakasat jo karban fenntartani es koteles a keletkezett hibakat sajat
koltsegen kijavitani, ill. kijavfttatni. Tilos az oroklakason olyan valtoztatast tenni, vagy azzal oly
modon banni, amely az epi'tmeny allagat, vagy a tobbi tulajdonostars erdeket sertene. A tarsashaz
kulso, vagy belso egyseges kepet a kozgyules hozzajarulasa nelkul senki sem valtoztathatja meg.
Ezerta haz homlokzatan, erkelyein, tetozeten, kapubejaratan, lepcsohazaban, stb. a haz egyseges
kepet, vagy muveszi hatasat banto feliratu tablat, vilagitast, vagy reklamot, napellenzot,
butordarabot, kozos tulajdonban levo teruleten a kdzlekedest akadalyozo viragtartot, stb. elhelyezni
nem szabad. Az elozoekben foglaltak ellenere eljaro tulajdonostars a rendelkezesek
megsertesebol eredo mindennemu karert felelos, es a kozos kepviselo altal a jogellenes allapot
megszuntetesere biroilag is kenyszerftheto. Ha a tulajdonostars, illetoleg a lako nem tesz eleget
fenntartasi, felujitasi kotelezettsegenek, ugy a kozos kepviselo a szamvizsgalo bizottsag egyeterto
velemenye mellett felszolfthatja a tulajdonostarsat, a lakot kbtelezettsege teljesitesere, illetve
koteles a szukseges intezkedeseket megtenni. (pi.: hatosagok ertesitese). Nagymerteku
rovarfertozes eseten ennek megszuntetese erdekeben a hasznalo a lakasban, helyisegben a rovar
mentesitesi munkakat koteles elvegezni, illetoleg az illetekes kozegeszsegiigyi hatosag
kotelezese, vagy a tarsashaz kozgyulesi hatarozata alapjan azt elturni.

2) A tulajdonostars koteles a szukseges intezkedest megtenni ahhoz, hogy a vele egyiitt lako szemely, valamint az,
akinek lakasa hasznalatat atengedte, betartsa a Tt. 20. § (1) b) [a 2. 4. 3)] pont es a 16. § [a 2. 2. 1) pont]
rendelkezeseit, [Tt. 20.§.(1) c)]
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3) A tulajdonostars koteles lehetove tenni es turni, hogy a kulon tulajdonu lakasaba a kozosseg megbizottja a
kozos tulajdonban allo epuletreszekkel, berendezesekkel osszefuggesben a szukseges ellenorzes, a rendkivuli
karesemeny vagy veszelyhelyzet fennallasa miatt a lakason belul szukseges hibaelharitas, valamint a fenntartasi
munkak elvegzese celjabol arra alkalmas idoben bejuthasson a tulajdonostars, illetoleg a bentlako szuksegtelen
haboritasa nelkul, [Tt. 20.§.(1)b)|
A kozos kepviselo, ill. megbizottja (muszaki ugyeletes, karbantarto) csak a kozos tulajdont es uzemeltetest erinto
iigyekben koteles ellenorizni a kulon tulajdonban levo epuletreszeket, berendezeseket, illetve a fenntartasi munkak
elvegzeset intezni, kulonosen a kovetkezo esetekben:

— elet- es balesetveszely elharitasa (pi.: csotores miatt, falbontas, gazszivargas),
— mellekvizmero orak hitelesitett mukodese,
— vizes berendezesek allapota,

- higienia.
A tulajdonostars koteles lehetove tenni es turni, hogy a kulon tulajdonon keresztul megkozelftheto
kozos tulajdonu reszekhez a kozos kepviselo, ill. megbizottja (muszaki ugyeletes, karbantarto,
takarfto) a szukseges ellenorzes, a rendkfvuli karesemeny vagy veszelyhelyzet fennallasa miatt a
szukseges hibaelharftas, valamint a fenntartasi munkak elvegzese celjabol arra alkalmas idoben
bejuthasson a tulajdonostars, illetoleg a bentlako szuksegtelen haborftasa nelkul. Amennyiben ezt
nem teszik lehetove, akkor a keletkezett karokert feleloseggel tartoznak.

4) A kozosseg koteles megteriteni az elozo pont szerinti beavatkozassal okozott kart [Tt. 20.§.(2)], kiveve a biztosito
altal megteritett reszt, valamint a kiilon tulajdonu resz meghibasodasa okozta kart. A kozos tulajdonu reszben (pi.:
nyomo es ejto vezetek) tortent meghibasodas kovetkezteben szuksegesse valo - a tarsashazat terhelo - helyreallitasi
kotelezettseg a komuves helyreallito, illetoleg a biztosito altal elismert karosszegnek megfelelo munkaig terjed.

2.5 A KULON TULAJDONT ERINTO EPfTKEZESSEL KAPCSOLATOS SZABALYOK
1) A tulajdonostars koteles a lakasaban tervezett epitkezesrol ertesiteni a kozos kepviselot. [Ft. 20.§.(1) d)]

A kozos tulajdonu epuletszerkezetet erinto epitkezes, ill. hatosagi engedelyhez kotott, igy kulonosen a teherviselo (15
cm vastag) falakat erinto epitkezes eseten a kozos kepviselo koteles kozgyulesi hatarozatot kerni az epitkezeshez valo
hozzajarulashoz az ertesitestol szamitott 15 napon belul es ennek eredmenyerol 30 napon belul ertesitenie kell az
epitkezot. Ha a tervezett epitkezes nem erint kozos tulajdonu reszt es nem engedelykoteles, ugy a kozos kepviselo
hirdetmeny utjan ertesiti a tulajdonosokat, lakokat az epitkezesrol (fobb tartalma, kezdete, varhato befejezese).

2) Minden helyiseghasznalo a takarekos vizfogyasztas erdekeben koteles a vizes berendezeseket olyan allapotban tartani,
hogy muszaki meghibasodas miatt vizelfolyas ne legyen, anyagi kart gondatlansagbol (szandekosan) ne okozzon. Ha
igazolhato modon nem tette meg a szukseges intezkedeseket, vagy gondatlansagbol, esetleg szandekosan indokolatlan
tobblet vizfogyasztas kovetkezik be, vagy mas anyagi kar (pi.: beazas) eri a tarsashazat, ugy annak anyagi
kovetkezmenyeit a karokozo koteles viselni.

3) Szukseghelyzet eseten (pi.: csotores, gazszivargas) a kozos kepviselonek a tavollevo tulajdonaba valo bejutashoz
ertesitenie kell a rendorseget es az elharitast vegzo szervezetet, valamint biztositani kell az ingatlan orzeset vagy
megfelelo lezarasat. A bejutas, lezaras, koriilmenyeirol ket tanuval alairt jegyzokonyvet kell felvenni. A koltsegek a sajat
hibajabbl szukseghelyzetet okozo lakotarsat terhelik.

4) Az epitteto tulajdonostars a lakasaban tervezett olyan epitkezes megkezdesehez, amely miatt az alapito okiratot
nem kell modositani, de a munka az alapito okiratban kozos tulajdonkent megjelolt epuletberendezesre torteno
csatlakozassal vagy a kozos epiiletresz, epuletberendezes muszaki allapotanak megvaltozasaval jar egyiitt, az
epulet biztonsaganak, allekonysaganak megorzese erdekeben koteles az ilyen munkaval kozvetlenul erintett
tulajdonostarsak tulajdoni hanyada szerinti legalabb ketharmadanak irasbeli hozzajarulo nyilatkozatat
beszerezni. [Tt. 21.§.(1)]

A kulon tulajdonban torteno epitkezes, felujitas eseten be kell tartani a mindenkori epitesi
eloirasokat, kuldnos tekintettel a viz es szennyviz vezetekek elhelyezesere.

5) Az epitteto tulajdonostars a tobbi tulajdonostars hozzajarulo nyilatkozatanak beszerzese nelkul jogosult a
lakasaban tervezett olyan epitkezes elvegzesere, amely miatt az alapito okiratot nem kell modositani es az (1)
bekezdesben [az elozo pontban] emlitett korulmenyek nem allnakfenn. [Tt. 21.§.(2)]

2.6 A KULON TULAJDONT ERINTO BEJELENTESI KOTELEZETTSEGGEL, NYILVANTARTASSAL,
ADATSZOLGALTATASSAL KAPCSOLATOS SZABALYOK

1) A Tt. felhatalmazasaval jelen SZMSZ alapjan a tulajdonostars koteles a kozos kepviselonek bejelenteni
kulon tulajdona tekinteteben a tulajdonosvaltozast [Tt. 22.§.(1) a)]
A tulajdonos-valtozas bejelentheto az adas-veteli szerzodes masolatanak atadasaval, vagy az
elado es vevo altal alairt nyilatkozattal, mely tartalmazza a Tt. 22.§.(1) b. (lasd kovetkezo) pontban
foglalt adatokat.
Amennyiben a bejelentes nem tortenik meg, akkor a kozos kepviselo koteles tulajdoni lap
masolatot kikerni az ingatlan-nyilvantartasbol a tulajdonos koltsegere.
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2) A It. felhatalmazasaval jelen SZMSZ alapjan a tulajdonostars koteles a kozos kepviselonek bejelenteni
lakcimet, az ingatlan-nyilvantartasban barki altal megtekintheto szemelyes adatat, illetoleg a jogi szemely
nyilvanos adatat, [Tt. 22.§.(1) b)]
A bejelentesnek a kbvetkezoket kell tartalmaznia:

Lakcim, ertesitesi (levelezesi) cim, telefon, e-mail
Termeszetes szemely szemelyazonosito adatai (csaladi es utonev; szuletesi nev;
anyja neve; szuletesi hely, ido, allampolgarsag, szemelyazonosito igazolvany).
Nem termeszetes szemely adatai (nev; szekhely; kepviselo; kapcsolattarto;
cegjegyzek szama, adoszama; statisztikai azonosito, fo tevekenysege)

3) A Tt. felhatalmazasaval jelen SZMSZ alapjan
> a tulajdonostars koteles a kozos kepviselonek bejelenteni haszonelvezettel terhelt tulajdon eseteben a

haszonelvezo szemely nevet. [Tt. 22.§.(1) e)]
> a tulajdonostars koteles a kozos kepviselonek bejelenteni a kiilon tulajdonat berlo, hasznalo szemely (a

tovabbiakban: berlo) Tt. 22.§.(1) b) pontnak (lasd elozo pontot) megfelelo adatat. [Tt. 22.§.(1) c)]
> a tulajdonostars koteles a kozos kepviselonek bejelenteni a kiilon tulajdonaban lako szemelyek

szamat.[Tt.22.§.(1)d)]
4) A 22. § (1) bekezdes c) es d) (elozo) pontjaiban emlitett adatok bejelentese akkor irhato elo, ha a kozuzemi

szolgaltatas, illetoleg a kozponti fiites- es melegviz-szolgaltatas dija a berlot terheli, vagy azt a bentlakd
szemelyek szama szerint kell a tulajdonostarsak kozott megosztani. A tulajdonostars koteles a berlot a ra
vonatkozo adat bejelenteserol - ha erre vonatkozoan a szervezeti-mukodesi szabalyzat kotelezest tartalmaz •
tajekoztatni. [Tt. 22.§.(2)] Ha a 22. § (2) bekezdesben emlitett esetben a berlo • irasbeli felszolitas ellenere • a
fizetesi kotelezettsegenek nem tesz eleget, a keletkezett hatralek osszegenek megfizeteseert az erintett
tulajdonostarsnak helytallasi kotelezettsege all fenn. A berlo irasbeli felszolitasara, illetoleg a hatralek
megfizetesere vonatkozo reszletes eloirasokat a szervezeti-mukodesi szabalyzatban kell megallapitani.
[Tt. 22.§.(3)]

5) A szervezeti-mukodesi szabalyzat a Tt. 22. § (1) bekezdesben [a 2. 6. 1), - 3) pontokban] emlitett bejelentes
megtetelere a birtokbavetelt, illetoleg a tulajdonjog ingatlan-nyilvantartasba torteno bejegyzeset koveto 15-60 nap
kozotti hataridot allapithat meg. [Tt. 22.§.(4)]
Jelen SZMSZ alapjan a bejelentesi hatarido 20 nap.

6) A kozos kepviselo a kulon tulajdont erinto tulajdonosvaltozas eseten - a tulajdonostars keresere - koteles
irasbeli nyilatkozatot adni a kozoskoltseg-tartozasrol. [Tt. 46.§.(1)]
A kozos kepviselo ez esetben a regi tulajdonost terhelo evkozi hatralek (tartozas) szamitasa szerint
ad kimutatast, mely nem tartalmazza a tarsashaz kozosseget terhelo, de meg le nem zart
koltsegekbol az ingatlan reszre eso terhet.

7) A tulajdonostarsnak az ingatlan per-, teher- es igenymentessegerol tett szavatossagi nyilatkozata a
kozoskoltseg-tartozas alol torteno mentesseg szavatolasara kiterjed akkor is, ha a szerzodes megkotese soran a
tartozas fennallasanak kerdeseben nem keri a kozos kepviselo Tt.-ben meghatarozott nyilatkozatanak
megadasat. [Tt. 46.§.(2)]
Az elado es a vevo egyetemlegesen felel a kozos koltseg-hozzajarulasi kbtelezettseg teljesiteseert.
A tarsashaz kozossege fele az uj tulajdonos felel az altala megismerheto tartozasert (hatralekert),
ugyanakkor 6t illeti meg a tartalek osszeg, fuggetlenul attol, hogy az elado es vevo milyen adas-
veteli szerzodest (megallapodast) kotbtt. A jogilag a vevot nem terhelo koltseg igenyevel a vevonek
(az uj tulajdonosnak) az eladoval (korabbi tulajdonossal) szemben kell fellepnie.

8) A nyilvantartassal, adatszolgaltatassal kapcsolatos jogszabalyon alapulo rendelkezeseket es
reszletes szabalyozast a szamviteli szabalyzat tartalmazza. [Tt. 22.§.(6); 45.§.(1): 45.§.(2)]

2.7 A TULAJDONOSOK ELLENORZESI JOGKORE

1) A tarsashaz tulajdonosai az SZMSZ-ben meghatarozott ellenorzesi jogkbrrel rendelkeznek,
mig a kozgyules a szamvizsgalo bizottsag altal is elvegzett ellenorzesek tapasztalatait
megismerve dbnt.

2) A tulajdonosok nem adhatnak utasitast, feladatot, megbizast a kozos kepviselonek es a
szamvizsgalo bizottsagnak.

3) A kozos kepviselo intezkedese ellen a tulajdonostars panaszaval a szamvizsgalo bizottsaghoz
fordulhat. A kozos kepviselo jogkoreben eljarva torteno intezkedeset csak a kozgyules
valtoztathatja meg.

4) Az SZMSZ alapjan a tulajdonosok ellenorzesi jogkore az altaluk tortent befizetesek es kotelezettseg
- csokkentesek (kompenzacio, mellek vizmeroora, stb.) osszegenek az elszamolasban valo helyes,
a tenyeknek megfelelo rogzftesenek ellenorzesere terjed ki.

5) A tulajdonosok az elszamolasi evet koveto honap 31-ig kezhez kapott tablazat alapjan ellenorzik,
hogy befizeteseik beerkeztek-e a bankszamlara es az adatrogzites megfeleloen tbrtent-e. Ha elterest
tapasztalnak, ugy meg a kozgyules bsszehivasa elott a kozos kepviselovel egyeztethetnek, aki a
szukseges korrekciot elvegezteti. A kozos kepviselo a kikuldo levelben az esetleges eszrevetelek
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hataridejet 8 napban hatarozza meg, Ezt kovetoen a szamvizsgalo bizottsag velemenyenek
ismereteben az elszamolas lezarhato, a kozgyules osszehivhato.

6) A tulajdonosok ev kozben, telefonon elore megbeszelt idopontban, abban az esetben
egyeztethetnek a kozos kepviselovel, ha fizetesi felszolitast, fizetesi meghagyast, stb. kaptak.

7) A tulajdonosi ellenorzesek tapasztalataira fel kell hivni a kozos kepviselo figyelmet, es
amennyiben a jogosnak velt intezkedest elmulasztja, ugy a szamvizsgalo bizottsaghoz vagy a
kozgyuleshez fordulhatnak.

8) Ha a kozos kepviselo jogkoret meghaladoan intezkedett es a szamvizsgalo bizottsag
eszrevetelezese alapjan nem korrigal, ugy a szamvizsgalo bizottsag rendkivuli kozgyules
dsszehivasat kezdemenyezheti a kozos kepviselonel, s ha ennek nem tesz eleget, akkor a
szamvizsgalo bizottsag hivhatja ossze.

9) Amennyiben az elszamolassal - koltsegvetessel bsszefuggesben a szamvizsgalo bizottsag
velemenye nem all rendelkezesre, nem epitheto be az irasos eloterjesztesbe, ugy a kozos
kepviselo az ertekelesi szempontok alapjan kdteles beszamolni es a teljes elszamolas
anyagat megkuldeni a tulajdonosoknak. Ebben az esetben a meghivot es mellekleteit legalabb
20 nappal korabban meg kell kuldeni a tulajdonosoknak. A tulajdonostarsak kozul az elsokent
jelentkezo jogosult legkesobb a kozgyules napjat megelozo 10 munkanappal a teljes
ellenorzest lebonyolitani, es a kozgyulesnek a tapasztalatairol beszamolni.

2.8 JOGORVOSLATILEHETOSEGEK

1) Ha a kozgyules hatarozata jogszabaly vagy az alapito okirat, illetoleg a szervezeti-mukodesi szabalyzat
rendelkezeset serti. vagy a kisebbseg jogos erdekeinek lenyeges serelmevel jar, barmely tulajdonostars
keresettel kerheti a birosagtol a hatarozat ervenytelensegenek megallapitasat a hatarozat meghozatalatol
szamitott hatvan napon beliil. [Tt. 42.§.(1)]
A keresetet csak tulajdonos nyujthatja be a helyileg illetekes Birosaghoz. Amennyiben a keresetet
hatvan napon till nyujtjak be, akkor a kesedelem okat a bi'rosag fele igazolni kell.
A kereset a hatarozat vegrehajtasat nem gatolja, a birosag azonban a vegrehajtast indokolt esetben
felfiiggesztheti. [Tt. 42.§.(2)]

2) A kozosseg es a tulajdonostars, illetoleg a kozosseg es harmadik szemely kozott keletkezett polgari jogvitaban •
ha az erintettek megallapodni nem tudnak - a kozvetitoi tevekenysegrol szolo kiilon torveny rendelkezesei
alapjan permegelozo kozvetitoi eljarast lehet kezdemenyezni. [Tt. 57.§.(1)] Az (1) bekezdesben emlitett eljaras a
vitaban erintett felek irasbeli - a kozosseg tekinteteben kozgyulesi hatarozat alapjan letrejott - kozos
megegyezesevel kezdemenyezheto. [Tt. 57.§.(2)]

3) Ha a tulajdonostarsak a kiadott epitesi engedely szerinti epitkezes kdvetkezmenyeit serelmesnek
tartjak, akkor fellebbezessel, vagy a hatarozat elleni keresettel kerhetik torvenyes erdekeik
vedelmet.

4) A jogorvoslattal kapcsolatos, jogszabalyon alapulo tovabbi rendelkezeseket es reszletes
szabalyozast a szamviteli szabalyzat tartalmazza. [Tt. 42.§.(3); 61.§.]

2.9 A KOZOS TULAJDON TARGYAINAK BIRTOKLASA ES HASZNALATA
1) Minden tulajdonostars jogosult a kozos tulajdon targyainak birtoklasara es hasznalatara, ez azonban nem

sertheti a tobbi tulajdonostars ezzel kapcsolatos jogat es jogos erdeket. [Tt. 23.§.(1) ]
2) A kozgyules a birtoklas, hasznalat es hasznositas modjat meghatarozhatja. [Tt. 23,§,(2) ].

A kozos tulajdonu reszek birtoklasa, hasznalata es hasznosithatosaga modjanak altalanos
szabalyait jelen SZMSZ megfelelo fejezetreszei illetve a Hazirend tartalmazza es a kozgyules ezen
kereteken belul donthet.

3) Kozos tulajdonban allo epuletreszek es a kozos telek birtoklasara es rendeltetesszeru hasznalatara
a jogszabalyok, a hatosagi rendelkezesek, illetoleg a kozgyules hatarozatainak keretei kozott a
tulajdonostarsak mindegyike jogosult a tobbi tulajdonostarsat megilleto hasznalat serelme nelkiil.
Egyik tulajdonostars hasznalati jogat sem lehet hozzajarulasa nelkul elvonni, vagy korlatozni. A
hasznalatban azonban egyik tulajdonostars sem lepheti tul az okszeru szuksegesseg merteket es
a kozos hasznalatra szolo reszekbol semmit sem foglalhat el sajat kizarolagos hasznalatara
kozgyules hozzajarulo hatarozata nelkul.

4) Ha valamely kozos tulajdonban marado epitmenyresz, felszereles, vagy berendezes
megrongalodik, vagy elpusztul, helyreallitasukrol azonnal gondoskodni kell. Olyan kar megteritese,
melyet valamelyik tulajdonostars, vagy az 6 jogan hasznalo mas szemely a kozos targyban
vetkesen, vagy a rendeltetesetol eltero hasznalattal okozott, az illeto tulajdonostarsat terheli.

5) A tarsashaz epuletbiztositasi szerzodest kot, melyen keresztul mind a kulon-, mind a kozos
tulajdonu reszek biztositottak. A biztositas reszletes kerdeseiben a kozgyules hataroz.

/
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6) A tarsashaz kozos tulajdonu epuletreszei hasznosithatosag szerint:
onallo (nem lakas celu) rendeltetesi egysegek (uzletek, irodak, tarolok),
reklam celjara hasznosithato (fal-, Oveg-, stb.) feluletek,
reklam es atjatszo allomas telepftesere alkalmas (teto) teruletek,
kozos celra szolga!6 helyisegek es teruletek (gepeszeti szereloter, elektromos
kapcsolohelyiseg es meroszekreny, szemetledobo helyiseg, szaritohelyiseg, eloter,
lepcsohaz es kozlekedo).

7) Az onallo rendeltetesi egysegeket es a reklamfeluleteket a tarsashaz berbeadassal, tulajdonos altal
torteno igenybevetel eseten kizarolagos hasznalatba adassal hasznosftja. A berleti szerzodeseket
ugyveddel kell elkeszlttetni. Koltsegekkel csokkentett berleti dfj beveteleit a tarsashaz a kozos
tulajdon felujitasara, tervszeru karbantartasara forditja. Az onallo rendeltetesi egysegek berlemenyi
korbol valo kivonasarol, illetve berlemenyi korbe torteno sorolasarol, a hasznosftas felteteleirol a
kozgyules dont.

8) A reklam- es atjatszo allomas telepitesere alkalmas teruletek berbeadasarol, a berleti szerzodesek
elfogadasarol a kozgyules dont.

9) A kozos celra szolgalo helyisegek es teruletek - kiveve a szereloszintet - hatarozott ideig tarto,
tarolasi celu igenybevetelehez (pld. epitkezes, festes, koltbzkodes eseten) az SZVB hozzajarulhat.

10) A szaritohelyisegek hasznalata az adott emelet 6 db lakasanak tulajdonosat illeti meg egyenlo
aranyban (kozvetlenul erintett tulajdonosok).

11) Tulajdonos reszere a szarftohelyisegek, buvoterek es az emeleti kozlekedok egy reszenek
kizarolagos, illetve tobblethasznalatat - ha az a kozvetlenul erintett tulajdonosok erdekeit nem serti
- a kozgyules egyszeru szavazattobbsegu hatarozataval engedelyezheti, meghatarozva a
hasznalat modjat es reszletes szabalyait. Az emeleti kozlekedok kizarolagos hasznalatara a
hatosagi eloirasok betartasaval kerulhet sor. A tobblet kozos koltseg hozzajarulas es/vagy a
kdltsegteri'tes merteket az eves koltsegvetesi tervben kell meghatarozni.

12) Az erintett tulajdonosok hozzajarulasa es kozgyulesi hatarozat nelkul kizarolagos hasznalatba vett
szaritohelyiseg es kozlekedo terulet utan a jogcim nelkilli hasznalat idejere a hasznalo(k) tobblet
kozos koltseget tartoznak fizetni, melynek merteket az elszamolo kozgyules hatarozza meg.

13) A nagyobb forgalommal jaro (tobblet igenybevetelt jelento) tevekenyseget (eletvitelt) folytato
tulajdonostars, (berlo, hasznalo) tobblet kozos koltseg hozzajarulassal es/vagy koltsegteritessel
fedezi a tobblet koltsegeket, melynek merteket adott esetben az eves koltsegvetesi tervben kell
meghatarozni.

14) A kozos tulajdon jogosulatlanul torteno igenybevetele eseten jelen SZMSZ mellekletet kepezo
HAZIREND eloirasai szerint kell eljarni.

2.10 KOZOS TULAJDON ELIDEGENJTESE, AZ ALAPlTO OKIRAT MODOSITASA

1) Amennyiben kozos tulajdonu epuletresz elidegenftesere kerul sor, akkor az alapito okirat
modosftasara a vonatkozo jogszabalyi rendelkezesek alapjan kell eljarni.

2) A kozgyulesi hatarozat irasbeli szavazassal vagy kozgyulesen hozhato meg. Az erintett (vevo)
tulajdonostars a kozos kepviselohoz benyujtott frasbeli ajanlattal kezdemenyezheti a dontest. Az
ajanlat csak akkor bocsathato szavazasra, ha tartalmaz minden olyan informaciot, mely a
donteshez es a vegrehajthatosaghoz szukseges.

3) Az alapito okirat modositas eseteire vonatkozo jogszabalyi rendelkezeseket a szamviteli
szabalyzatban a kozos kepviselo munkarendjeben kell rogziteni. [A vonatkozo rendelkezesek: Tt. 10.§.(1)
- (6); 11. §; 21.§.(1) - (4); 60.§.(1); 63.§.(3); 217/2009. (X. 2.) Korm. rend. 3.§ (3) - (4); az ingatlan-nyilvantartasrol szolo
1997. evi CXLI. torveny- Iny. 17. § (1) v) pont; Iny. 29/A. § (1) - (2)]

3 A TARSASHAZ SZERVEZETI FELEPJTESE, SZERVEINEK HAT AS-, ES FELADATKORE

3.1 A KOZGYULES FUNKCIOJA HATAS-, ES FELADATKORE, MUKODESE

3.1,1 A kozgyules funkcioja
1) A kozosseg legfobb donteshozo szerve a tulajdonostarsakbol allo kozgyules, amelyen valamennyi tulajdonostars

resztvehet. [Tt. 27.§.(1)]
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3.1.2 A kozgyiiles hatas- es feladatkore

1) A kozgyules kizarolagos hataskoreben hataroz: [It. 28,§ (1)]

a) az alapito okirat modositasarol, a tarsashaztulajdon megsziinteteserol;
b) a kozos tulajdonban allb epiiletreszek hasznalatarol. hasznositasarol. fenntartasarol es a rendes

gazdalkodas koret meghaladb kiadasok vallalasarol;
cj a kozosseget terhelo kotelezettsegek vallalasarol;
d) a kozos kepviselonek, valamlnt a szamvizsgalo bizottsagnak a megvalasztasarol, felmenteserol es

dijazasarol;
ej a kozosseg eves koltsegvetesenek es elszamolasanak, a szamviteli szabalyok szerinti

beszamolojanak elfogadasarol, valamint a kozos kepviselo reszere a jovahagyas megadasarol;
f) a kozos kepviselo, illetoleg a szamvizsgalo bizottsag elnoke, tagja (az ellenorzesi feladatot ellato

tulajdonostars) ellen karterftesi per inditasarbl, illetoleg buntetofeljelentes megtetelerol;
gj polgari jogi vita eseten permegelbzo kozvetitoi eljaras kezdemenyezeserol;
h) minden olyan ugyben, amelyet a szervezeti-mukodesi szabalyzat nem utal a kozos kepviselo,

illetoleg a szamvizsgalo bizottsag hataskorebe.
Jelen SZMSZ tartalmazza a megfelelo fejezetreszeken belul a kozos kepviselo, illetoleg
a szamvizsgalo bizottsag hataskorebe utalt dontesi jogkoroket.

2) A kozgyules a kozos kepviselot, illetoleg a szamvizsgalo bizottsagot barmikor felmentheti. A felmentett kozos
kepviselo a kozgyules hatarozata alapjan, az abban meghatarozott feladatok vegzesevel es valtozatlan dijazas
elieneben koteles az uj kozos kepviselo (intezobizottsag) megvalasztasaig, de legfeljebb felmentesetol szamitott
kilencvenedik nap letelteig ugyvivokent ellatni a kozosseg tigyeinek intezeset. [Tt. 28 §.(3)]

3) A kozgyules a hatarozataval a legalabb harom honapnak megfelelo kozos koltseg osszegenek befizetesevel
hatralekba kerult tulajdonostars kulon tulajdonanak es a hozza tartozo kozos tulajdoni hanyadanak jelzalogjoggal
valo megterheleset rendelheti el a hatralek megfizetesenek biztositekaul. [Tt. 30.§.(1)]

A tarsashaz kozgyulese szukseg eseten az eves elszamolas elfogadasakor dont a jelzaloggal valo
megterhelesrol.

4) A kozosseg • a 14. §-ban meghatarozottak szerint • a szervezeti-mukodesi szabalyzatot barmikor modosithatja.
[Tt.15.§.]
A Tt. 14. §-a szerint az osszes tulajdoni hanyad szerinti legalabb egyszeru szavazattobbsegu
hatarozataval modosithatja az SZMSZ-t, mely irasbeli szavazas utjan is megteheto.

5) Az eves elszamolas elfogadasa eseten a kozgyiiles a kozos kepviselo targyevi ugykezelo tevekenyseget
jovahagyja. A jovahagyas nem jelenti az esetleges karteritesi igenyrol torteno lemondast. [Tt. 48.§.(2)]
Az eves elszamolas elfogadasa egyOtt jar a kozos kepviselo targyevi ugykezelo tevekenysegenek
jovahagyasaval, ezert a tarsashaz kozgyulese a szamvizsgalo bizottsag komplex szempontok
szerint tortent ertekeleset figyelembe veve dont. A szamvizsgalo bizottsag az ertekelesi
szempontokat a szamviteli szabalyzatban hatarozza meg, ennek alapjan a dontes-elokeszito
jegyzokonyv tervezetben tesz javaslatot az eves elszamolas elfogadasara.

Amennyiben a kozgyules nem fogadja el az elszamolast, ugy az okokat es a szukseges eljarasokat
hatarozatban kell rbgziteni. Nem lehet a teljes elszamolas elfogadasat elutasitani - korrigalhato -
egyeni tulajdonosi kifogasok alapjan.

3.1.3 Kizarolag kozgyulesen hozhato hatarozatok

Kizarolag kozgyulesen targyalhato es hozhato hatarozat
A kozos kepviselonek, illetoleg az intezo bizottsag es szamvizsgalo bizottsag elnokenek es

tagjainak megvalasztasarol, felmenteserol es dijazasarol. A felmentes soran figyelembe kell
venni a jogviszonytol fuggoen meghatarozott (pi.: megbizasi szerzodesben foglalt) felmondasi
szabalyokat.

A tarsashaz eves koltsegvetesenek es elszamolasanak az elfogadasarol, valamint a kozos
kepviselo reszere az ugykezelo tevekenyseg jovahagyasarol.

3.1.4 A kozgyules mukodesi szabalyai

3.1.4.1 A KOZGYULES OSSZEHIVASANAK SZABALYAI

1) A kozgyiilest a kozos kepviselo hivja ossze. A kdzgyiilesre valamennyi tulajdonostarsat irasban kell meghivni,
amellyel egyidejuleg a meghivo egy peldanyat a tarsashazban • jol lathato helyen • ki kell fiiggeszteni.
[Tt.33.§.(1)]
Az irasbeli meghfvas modja altalaban a meghfvonak a tarsashazban levo postaladaba es egyuttal
a faliujsagon valo elhelyezese. Amennyiben valamely tulajdonostars jelzi, hogy nem kapott
meghivot, ugy a kozos kepviselonek soron kfvul kezbesitenie kell. Az a tulajdonos, aki nem a
tarsashazban lakik, koteles gondoskodni arrol, hogy a tulajdonaban levok ertesi'tsek a meghivorol.
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Ha a tulajdonos levelezesi vagy e-mail cfmet irasban megadja es keri, ugy a kbzos kepviselo
postal vagy elektronikus level formajaban koteles a tulajdonos koltsegere a meghivot elkuldeni.

2) A meghivonak tartalmaznia kell: [Tt. 34.§.(1 )]
a) a kozgyules idopontjat es helyet;
b) a kozgyules levezeto elnoke, a kozgyulesi jegyzokonyv vezetoje es a jegyzokonyvet hitelesito ket

tulajdonostars megvalasztasara, valamint a szavazasra eloterjesztett napirendet;
c) reszkozgyulesek tartasa eseten az erre a koriilmenyre torteno utalast;
d) a megismetelt kozgyules idopontjat es az eltero hatarozatkepessegi szabalyra vonatkozo

figyelemfelhivast.
A rendes, eves kozgyules napirendi pontjainak meghatarozasa a Tt.-t figyelembe veve a kozos
kepviselo feladata. Barmelyik tulajdonostars - minden ev december 31 -ig, illetve a kozgyulest
megelozo 20 nappal korabban - a napirend pontos meghatarozasaval es az ok(ok) megjelblesevel
- kezdemenyezheti mas napirend felvetelet. Amennyiben a meghfvoban nem szerepel javaslata,
ugy a tulajdonostars az SZMSZ 3. 1.4. 1. 6), es 8), illetoleg 3. 1.4. 4. 4) pontja szerint jarhat el. A
kovetkezo kozgyules napirendjere kozgyulesen is tehetnek javaslatot a tulajdonosok.
A szamvizsgalo bizottsag altal javasolt kozgyulesi napirendi pontot a kozos kepviselo koteles
figyelembe venni.

3) A meghirdetett napirendben nem szereplo iigyben ervenyes hatarozatot hozni nem lehet. [Tt. 34. §.(4)]
4) Surges esetet • igy kulonosen: a kozos tulajdonban allo epuletreszek, epiiletberendezesek, vagyontargyak

allekonysagat, biztonsagat kozvetleniil veszelyezteto helyzet kialakulasat • kiveve az irasbeli meghivot
legkesobb a kozgyules idopontja elott nyolc nappal meg kell kiildeni.
[Tt. 33.§.(2)]
Surgos esetnek tekintendo meg az elet es balesetveszely elharftas, valamint ha a tarsashaz
erdekenek ervenyesftese valik szuksegesse. A kozos kepviselo lehetoseg szerint egyeztessen a
szamvizsgalo bizottsag elnokevel a surgosseg megfteleseben.

5) A meghivohoz mellekelni kell a szavazasra eloterjesztett napirendre vonatkozo irasos • kulonosen az eves
koltsegvetesrol es elszamolasrol e torveny 47-48. §-a alapjan elkeszitett • eloterjeszteseket [Tt. 34. §,(2)]
A kozos kepviselo koteles hatarozati javaslatokat tartalmazo dontes-elokeszito irasbeli
eloterjesztest (jegyzokonyv-tervezetet) kesziteni, s azt egyeztetni a szamvizsgalo bizottsaggal. A
kozos kepviselonek es a szamvizsgalo bizottsag elnokenek alairasaval az irasbeli eloterjesztest (a
dontes-elbkeszfto jegyzokonyv-tervezetet).
A kozos kepviselo koteles kozgyulesre a hatarozati javaslatokat is tartalmazo irasbeli eloterjesztest
(dontes-elokeszito jegyzokonyv-tervezetet) kesziteni. Ezt egyeztetes celjabol megfelelo idoben a
szamvizsgalo bizottsag elnokenek rendelkezesere kell bocsatani. A kozos kepviselo es a
szamvizsgalo bizottsag velemenyeltereset a tervezetben rogziteni kell, es a tulajdonosoknak
kikuldendo eloterjesztest a kozos kepviselonek es a szamvizsgalo bizottsag elnokenek ala kell irni,
mellekelni kell a meghivohoz. Amennyiben a szamvizsgalo bizottsag vagy mukodes keptelensege
eseten egy tagja a tervezetre a kezhezvetelt koveto 5 napon belul nem reagal, ugy a kozos
kepviselo koteles a dontes-elokeszito jegyzokonyv-tervezetet a tulajdonosoknak megkuldeni.
Surgos esetben az irasbeli eloterjesztesrol a kozos kepviselo a szamvizsgalo bizottsag elnokevel
koteles egyeztetni. Ezt kovetoen a szamvizsgalo bizottsag a kozgyulesre alakftja ki allaspontjat.
A koltsegvetesi terv targyalasakor eloszor az egyedi ugyekben szukseges a donteshozatal, majd
ezt kovetoen lehet a teljes koltsegvetesi tervet jovahagyni.
Az athuzodo kiadasokat koltsegnemenkent kell betervezni.
A felujitasi munkakrol valo megalapozott donteshez muszaki allapotrogzfto szakvelemenyt, a
kivitelezesrol szolo dbntesek megalapozasahoz, az ajanlatok bekeresehez legalabb muszaki
szakvelemenyt kell kerni. A tartalmi kovetelmenyeket es az eljarasi szabalyokat a szamviteli
szabalyzatban kell reszletezni.

6) Amennyiben a kozgyulesi meghivo kikuldeset kovetoen surges eset miatt szuksegesse valik
kozgyulesi dontes, ugy az eredeti kozgyules idopontjara kuldn meghivoval osszehfvhato rendkivuli
kozgyules es hatarozatkepesseg eseten a napirendi pontok osszevontan targyalhatok.

7) Kozgyulest sziikseg szerint, de legalabb evente egyszer kell tartani. Az eves elszamolasrol, a koltsegvetes
megallapitasarol szolo kozgyulest evente a szervezeti-mukodesi szabalyzatban meghatarozott iddpontig, de
legkesobb majus 31-eig meg kell tartani. [Tt. 35. §. (1)]

8) Kotelezo a kozgyiiles osszehivasa, ha azt a tulajdoni hanyad 1/10-evel rendelkezo tulajdonostarsak a napirend,
az ok es a kozgyulesi hatarozatra tett javaslat megjelolesevel irasban kertek. Ha a kozos kepviselo a keres
kezhezveteletol szamitott 30 napon beliili idopontra a kozgyulest nem hivja ossze, azt a harmincadik napot
koveto 15 napon beliili idopontra a szamvizsgalo bizottsag, ennek elmulasztasa eseten az osszehivast kero
tulajdonostarsak vagy az altaluk irasban megbizott barmely tulajdonostars jogosult osszehi'vni. [Tt. 35. §. (2)]
A kozos kepviselo koteles egyeztetni a szamvizsgalo bizottsag elnokevel a kozgyules bsszehfvasat
illetoen es velemenye ismereteben dbnt a kozgyules osszehivasa kerdeseben. Amennyiben
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nemleges a dbntese, ugy a kezdemenyezo tulajdonostarsakat kbteles szoban vagy frasban
ertesfteni a kezdemenyezes kezhezveteletol szamftott 5 napon belul.
Nem lehet kezdemenyezni olyan napirenddel es okkal kozgyules bsszehivasat, amelyben
ervenyes hatarozatok szulettek. Ebben az esetben a tulajdonostarsak a SZMSZ 2. 8. pontban [Tt.
42. §.] foglaltak szerint jarhatnak el.
Az SZMSZ, a hazirend, ,,szakmai" szabalyzatok modositasanak kezdemenyezese eseten meg kell
jelblni, hogy kbzgyulesen vagy irasbeli szavazas utjan kfvanjak-e a donteshozatalt.
Az indokolatlanul bsszehivott kbzgyulessel kapcsolatos kbltsegek es az okozott karok megteritese
a kozgyules osszehivasat kezdemenyezo tulajdonosokat terheli.

3.1.4.2 A KOZGYULES HAT AROZ ATKEPESSEGE

1) A kozgyules akkor hatarozatkepes, ha azon az osszes tulajdoni hanyadnak tobb mint a felevel rendelkezo
tulajdonostarsak jelen vannak.. [Tt. 36. §. (1)]

2) A hatarozatkepesseget a kozgyules megnyitasat kovetoen, tovabba az egyes napirendekrol torteno szavazast
megelozoen a kozgyules altal megvalasztott elnoklo szemely es a kozgyiilesi jegyzokonyv vezetoje allapitja
meg. [Tt. 36. §. (2)]
A kozgyules levezeto elnokenek es a kozgyiilesi jegyzokonyv vezetojenek ugyanaz a szemely is megvalaszthato.
Ft 34. §. (3)]

3.1.4.3 A MEGHATALMAZAS SZABALYAI

1) A tulajdonostars altal irasban meghatalmazott altalanos kepviselot a kozgyulesre minden esetben meg kell
hivni. Az altalanos es az eseti meghatalmazasra egyebekben a Ptk. rendelkezesei az iranyadok.
[Tt. 33. §. (3)]

2) A kozgyulesen a tulajdonostars meghatalmazottal kepviseltetheti magat. A meghatalmazast
kozokiratba vagy teljes bizonyfto ereju maganokiratba kell foglalni es a kozgyules elnokenek at
kell adni.

3) A meghatalmazast minden egyes kozgyulesre kulon kell adni, feltuntetve abban, hogy mely
hatarozati javaslatokra milyen szavazatot adhat le a meghatalmazott.

4) Amennyiben kozeli hozzatartozok (tulajdonos es haszonelvezo) kozdtti a meghatalmazas,
tartos tavollet eseten vagy ha szervezet kepviselojerol van szo, ugy a meghatalmazas lehet
altalanos jellegu es visszavonasig ervenyes.

5) A meghatalmazott a meghatalmazo utasitasai szerint koteles eljarni.
6) A meghatalmazott nem jarhat el, ha a szembenallo, vagy ellentetesen erdekelt fel bnmaga,

vagy olyan szemely, akit ugyancsak 6 kepvisel.
7) A kozgyules elnoke ellenorzi, hogy a meghatalmazas megfelel-e az eloirasoknak.

3.1.4.4 A MEGISMETELT KOZGYULES

1) Ha a kozgyules nem hatarozatkepes, vagy a levezeto elnok a kozgyulest a hatarozatkeptelenne valasa miatt
berekesztette, megismetelt kozgyulest kell tartani. [Tt. 37. §. (1)]

2) A megismetelt kozgyulest a hatarozatkeptelen kozgyulest koveto 15 napon beliili idopontban az eredetivel
azonos • a hatarozatkeptelenne valt kozgyules eseten a kozgyules berekeszteset kovetoen fennmarado -
napirenddel kell osszehivni. A megismetelt kozgyules az eredeti kozgyules meghivojaban az eredeti kozgyules
hatarozatkepessegetol fuggo feltetellel a hatarozatkeptelen kozgyules napjara is kituzheto, ha a szervezeti-
mukodesi szabalyzat ettol elteroen nem rendelkezik. [Tt. 37. §. (2)]
Az eredeti kozgyules meghfvojaban az eredeti idoponthoz kepest fel oraval a megismetelt
kozgyules osszehivhato. Ez ervenyes arra az esetre is, ha hatarozatkeptelenne valik a kozgyules.
Kulon jegyzokonyvet kell felvenni a hatarozatkeptelen vagy azza valo kbzgyulesrol, illetve a
megismetelt kozgyulesrol a kozgyules levezetesere vonatkozo szabalyok szerint.

3) A megismetelt kozgyules a jelenlevok tulajdoni hanyadara tekintet nelkul hatarozatkepes; ezt a korulmenyt a
megismetelt kozgyules meghivojaban fel kell tuntetni azzal, hogy ahol Tt. a tulajdonostarsak tulajdoni hanyada
alapjan szamitott meghatarozott aranyat koveteli meg a hatarozat elfogadasahoz, ennek hianyaban a kerdesben
hatarozat nem hozhato. [Tt. 37. §. (3)]

4) Amennyiben a megismetelt kbzgyulesi meghivo kikuldeset kovetoen surgos eset miatt
szuksegesse valik kbzgyulesi dbntes, ugy a megismetelt kozgyules napjara elterb idopont (ora)
kezdessel kulbn meghivoval rendkivuli kozgyules hivhato bssze a surges eset napirendi pontjainak
targyalasa celjabol. A hatarozatkepessegi szabalyokat be kell tartani es a rendkivuli kbzgyulesrol
kulbn jegyzokonyvet kell felvenni.
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3.1.4.5 A KOZGYULES LEVEZETESE

1) A kozgyulest a kozos kepviselo nyitja meg es a levezeto elnok, jegyzokonyvvezeto megvalasztasat
kovetoen a hatarozatkepesseg megallapitasa, majd a ket tulajdonostars hitelesito valasztasa
kovetkezik. Ezt kovetoen a napirendek elfogadasa, - vagy nem elfogadasa - kovetkezik. Az
elfogadott napirendi pontokat viszont a hatarozatkepes kozgyulesnek meg kell targyalnia es a
sziikseges donteseket meg kell hoznia. Ettol csak hatarozatkeptelenseg eseten lehet elterni. A
kozgyules dSnthet iigy is, hogy mas sorrendben targyalja az elfogadott napirendeket.

2) A kozgyulest az elore kikuldott, majd elfogadott napirendi pontok alapjan az elfogadott sorrendben
kell levezetni.

3) A levezeto elnok jogosult a szot megvonni attol a tulajdonostarstol, aki nem a napirendhez szol
hozza, vagy olyan magatartast tanusft, amely a kozgyulest mukodeskeptelen helyzetbe hozhatja.
Amennyiben a szo megvonasa nem jar eredmennyel, ugy felszolithatja a rendet felborito
tulajdonostarsat a kozgyulesrol (helyszinrol) valo tavozasra, vegso soron pedig a kozgyulest
berekesztheti. A kozgyulesen egy tulajdonos napirendenkent 2 alkalommal kerhet szot,
alkalmankent a megszolalas idotartama maximum 3 perc.

4) Amennyiben a kozgyulesen olyan kerdesek merulnek fel, amelyek nem a szavazasra eloterjesztett
napirendekhez kapcsolodnak, akkor szukseg eseten ugyrendi szavazast kerhet a levezeto elnok,
es a dontesnek megfeleloen vezeti tovabb a kozgyulest.

3.1.4.6 A JEGYZOKONYVEZES SZABALYAI

1) A kozgyulesrol jegyzokonyvet kell felvenni, amelynek tartalmaznia kell kulonosen:
a) a kozgyulest levezeto elnok, a jegyzokonyvvezeto es a jegyzokonyv hitelesitesere megvalasztott

ket tulajdonostars nevet;
b) azt, hogy a megjelent tulajdonostarsak nevet, tulajdoni hanyadat, tovabba a tavol levo

tulajdonostars altal meghatalmazott szemely nevet a jegyzokonyvhoz mellekelt jelenleti iv
tartalmazza;

c) a kozgyules hatarozatkepessegenek megallapitasat;
d) a targyalt napirendek osszefoglalasat;

e) a kozgyules altal meghozott hatarozatokat szo szerint es a szavazas eredmenyere vonatkozo
adatokat.

[Tt.39,§.(1)]
2) A jegyzokonyv alapja a tulajdonosoknak elore megkuldott frasbeli eloterjesztes (dontes-elokeszfto

jegyzokonyv-tervezet), mely tartalmazza az elozo pontban leirtakat. Az frasbeli eloterjesztesben
(dontes-elokeszito jegyzokonyv-tervezetben) szereplo informaciokon kfvul a kozgyulesen
elhangzottakbol csak azokat a javaslatokat szukseges a jegyzokonyvben rogziteni, amelyek a
dbnteshozatalt alapvetoen befolyasoltak.

3) A jegyzokonyvet a kozgyules levezeto elnoke es a jegyzokonyvvezeto irja ala, es azt a kozgyulesen erre
megvalasztott ket tulajdonostars hitelesiti. [It. 39. §. (2)]
Amennyiben valamelyik hitelesito barmilyen oknal fogva nem irja ala a jegyzokonyvet, ugy a tobbi
jelenlevo tulajdonosnak kell a jegyzokonyvet alairasukkal hitelesiteni.

4) A jegyzokonyvbe barmely tulajdonostars betekinthet, es arrol - a masolasi koltseg megfizetesevel - masolatot
kerhet. [Tt. 39. §. (3)]'
A kozos kepviselonek a kozgyulesen meghozott hatarozatokat a kozgyules megtartasatol szamitott nyolc napon
beliil a tarsashazban jol lathatb helyen ki kell fuggesztenie, tovabba ezzel egyidejuleg • ha a szervezeti-mukodesi
szabalyzat ilyen kotelezettseget eldir • azokrol valamennyi tulajdonostarsat irasban ertesitenie kell. [Tt. 39. §. (4)]
Jelen S2MSZ alapjan a kozos kepviselo koteles a meghfvo kikuldesenek szabalyai szerint a
tulajdonosoknak a kozgyulesi jegyzokonyvet megkuldeni.
A nevre szolo kozgyulesi hatarozatokat tartalmazo jegyzokonyvet az erintett tulajdonosnak
tertivevenyes ajanlott levelkent kell megkuldeni vagy atadokonyv, illetve atveteli elismerveny utjan
atadni:
A kifuggesztett hatarozatokbol a szemelyes adatokat ki kell torolni.

3.1.4.7 A KOZGYULESI HATAROZATOK TARTALMI KOVETELMENYEI

1) A kozgyules hatarozatanak - szo szerint • tartalmaznia kell a napirendi pont targyat, a megszavazott dontest,
tovabba a teljesites erdekeben megszavazott feltetelek eseten a hatarozat vegrehajtasanak modjat, illetoleg
felteteleit. [Tt. 28,§.(2)]

2) A hatarozatokban rogzfteni kell minden olyan lenyeges informaciot, adatot es tenyt, amelyek
egyertelmuve teszik a feladatot es a vegrehajtas korulmenyeit.

3) Az egyedi kozgyulesi hatarozatokban rogziteni szukseges a kozos kepviselo feladat- es
hataskoret, kulonosen a koltsegvetest erinto kerdesekben.
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4) A hatarozatokat minden evben uj sorszamozassal ellatva kell vezetni.
5) A jegyzokonyvben a hatarozatoknal tulajdoni hanyadok szerint kell rogziteni az igen, nem,

tartozkodott szavazatokat.

3.1.4.8 DONTESHOZATALI (SZAVAZASI) SZABALYOK

1) Valamennyi tulajdonos hozzajarulasa (alairasa) szukseges:
• Az alapito okirat modositasahoz. [Tt. 10. §. (1)]

2) A kozgyiilesen a tulajdonostarsakat tulajdoni hanyaduk aranyaban illeti meg a szavazatl jog. [Tt. 38. §. (1)]
A szavazat csak tulajdoni egysegenkent (lakasonkent, uzletenkent) adhato le.

3) Ha Tt. maskeppen nem rendelkezik, a kozgyules, illetoleg a megismetelt kozgyules a hatarozatat a jelen levo
tulajdonostarsak tulajdoni hanyada alapjan szamitott egyszeru szavazattobbsegevel hozza meg. [Tt. 38. §. (2)]

4) A rendes gazdalkodas koret meghalado kiadasok vallalasahoz a tulajdonostarsak egyhangu hatarozata
szukseges. [Ft. 38. §, (3)]

5) Az osszes tulajdoni hanyad szerinti legalabb 4/5-os szavazattobbsegu hatarozatok:
• A kozosseg a kozos tulajdonnal kapcsolatos - a Tt. 10 § (2) bekezdesben emlitett • elidegenites jogat abban

az esetben is gyakorolhatja, ha az alapito okirat modositasaval a tulajdonostarsak osszes tulajdoni hanyad
szerinti legalabb negyotodos tobbsege egyetert. [Tt. 10. §. (3)]

• A hazirend - a tulajdonostarsak osszes tulajdoni hanyad szerinti legalabb negyotodos tobbsegevel
megallapitott • eltero rendelkezese hianyaban tilos dohanyozni a kozos tulajdonban levo zart legteru
epiiletreszekben, teriileteken, illetve helyisegekben. [Tt. 26. §. (4)]

6) Az osszes tulajdoni hanyad szerinti legalabb 2/3-6s szavazattdbbsegd hatarozatok:
• A kozos tulajdonban allo epuletreszek, helyisegek es teriiletek megfigyeleset szolgalo, zart rendszeru

muszaki megoldassal kiepitett elektronikus megfigyelo rendszer (tovabbiakban: kamerarendszer)
letesiteserol es uzemelteteserol a kozgyules az osszes tulajdoni hanyad szerinti legalabb ketharmados
tobbsegevel rendelkezo tulajdonostarsak igenlo szavazataval donthet. [Tt. 25.§.(1)]

7) Az osszes tulajdoni hanyad szerinti legalabb egyszeru szavazattobbsegu hatarozatok:
• A szervezeti-mukodesi szabalyzat elfogadasa [Tt. 14. §. (1)], modositasa [Tt. 15. §].
• A 21. §. (2) bekezdesben [a 2. 5. 5) pontban] emlitett - az epitesugyi hatosag jogeros es vegrehajthato

epitesi engedelye alapjan elvegzett • munka alapjan a lakas-megosztas, illetoleg lakas-osszevonas miatt az
alapito okiratot modosithatja, ha a tobbi tulajdonostars alapito okiratban meghatarozott tulajdoni hanyada
valtozatlan marad. [Tt. 21. §. (3)]

8) A jelenlevo tulajdonosok tulajdoni hanyada alapjan szamftott legalabb 2/3-os szavazattobbsegu
hatarozatok:
• Lakastakarekpenztari szerzodes kotese.

9) A jelenlevo tulajdonosok tulajdoni hanyada alapjan szamftott legalabb egyszeru szavazattobbsegu
hatarozatok:
• Ha az ingatlan-nyilvantartasba bejegyzett tarsashaz alapito okirata olyan - a kiilon tulajdont nem erinto -

szamitasi hibat vagy nyilvanvalo adatelirast tartalmaz, amely kijavitassal orvosolhato, a kozgyules • a jelen
levo tulajdonostarsak tulajdoni hanyada alapjan szamitott legalabb egyszeru szavazattobbsegevel
meghozott - hatarozataval az alapito okiratot kijavithatja; e hatarozat az ingatlan-nyilvantartasba bejegyzesre
alkalmas okirat. [Tt. 60. §. (1)]

10) Specialis donteshozatali szabalyok:
• A kozosseg a 18. § (3) bekezdeseben emlitett kozgyiilesi hatarozatot az osszes tulajdoni hanyad szerinti - a

kozvetleniil erintett szomszedos tulajdonostarsak legalabb ketharmadanak igenlo szavazatat is
magaban fog la Id * legalabb egyszeru szavazattobbseggel allapitja meg. [Tt. 19.§.(1)]

• Az epitteto tulajdonostars a lakasaban tervezett olyan epitkezes megkezdesehez, amely miatt az alapito
okiratot nem kell modositani, de a munka az alapito okiratban kozos tulajdonkent megjelolt
epuletberendezesre torteno csatlakozassal vagy a kozos epiiletresz, epuletberendezes muszaki allapotanak
megvaltozasaval jar egyutt, az epiilet biztonsaganak, allekonysaganak megorzese erdekeben koteles az ilyen
munkaval kozvetleniil erintett tulajdonostarsak tulajdoni hanyada szerinti legalabb ketharmadanak irasbeli
hozzajarulo nyilatkozatat beszerezni. [Tt 21. §. (1)]

• A jelzalogjog bejegyezteteserol szolo hatarozat meghozatala soran a hatralekos tulajdonostars nem
elhet a szavazati jogaval, az 6 tulajdoni hanyadat a hatarozatkepesseg megallapitasakor figyelmen kivul kell
hagyni. [Tt. 30. § (2)]

• Palyazat eseten a kiirasnak megfelelo donteshozatali szabalyt kell alkalmazni.
• Hitelfelvetel eseten a hitelt nyujto penzintezeti kiirasnak megfelelo donteshozatali szabalyt kell

alkalmazni.
11) Szavazategyenloseg eseten meg kell ismetelni a szavazast. Ha ismet szavazategyenloseg

kovetkezik be, akkor az indftvanyt elvetettnek kell tekinteni.
12) Hatarozathozatal soran az utolso javaslatot kell feltenni szavazasra, s ha ez nem kerul elfogadasra,

ugy mindig a sorban azt megelozo javaslatrol kell donteni.
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3.1.5 Kozgyulesi hatarozathozatal irasbeli szavazassal
1) A Tt.-ben meghatarozott eseteken kiviil mas kozgyulesi hatarozat is meghozhato irasban. Ebben az esetben a

kozgyulesi napirendre vonatkozoan a kozos kepviselo felhivasahoz mellekelt irasbeli hatarozati javaslatrol - ha
szamvizsgalo bizottsag miikodik, irasbeli velemenyenek ismereteben - a tulajdonostarsak irasban szavaznak.
Ft- 40. §. (1)]

2) Az irasbeli szavazasnak es az eredmeny megallapitasanak reszletes szabalyait a szervezeti-mukodesi
szabalyzatban kell meghatarozni. [It. 40. §. (2)]

3) Az irasbeli szavazas eredmenyet a kozos kepviselo - a 19. § (3) bekezdeseben foglaltaknak
megfeleloen - irasban koteles kozolni a tulajdonostarsakkal. [Tt. 40. §. (3)]

3.1.5.1 AZ IRASBELI SZAVAZAS ALTALANOS SZABALYAI

1) irasbeli szavazas tarthato minden olyan ugyben, melyek nem tartoznak a kizarolag kbzgyulesen
targyalhato napirendek koze. [SZMSZ 3. 1. 3. pont]

2) Az irasbeli szavazast a kozgyules osszehivasara, hatarozatkepessegere es dbnteshozatalara
vonatkozo szabalyok szerint kell lebonyolitani.

3) Az irasbeli szavazas elrendeleserol a szavazas megkezdeset megelozo legalabb 1 nappal irasban
ertesiteni kell a tulajdonostarsakat.

4) Az ertesito levelnek az alabbiakat kell tartalmaznia:
• A donteshez szukseges alapinformaciokat, szukseg eseten megjelolve a reszletes informaciok

beszerezhetosegenek helyet.
« A szamvizsgalo bizottsag velemenyet.
• Elktilonulten a hatarozati javaslat pontos szoveget.
• A hatarozatkepessegi es donteshozatali (szavazasi) szabalyokat.
• A szavazatleadas modjat, helyet.
• A szavazas kezdo es befejezo idopontjat.
• A szavazas eredmenyenek megallapitasi modjat.
• A datumot, a kozos kepviselo alairasat.

5) Az irasbeii szavazas akkor ervenyes es eredmenyes, ha a szavazasra eloterjesztett ugyben - a
kiirt hataridore - a hatarozati javaslatra irasban leadott szavazatok aranya megfelel a
hatarozatkepessegre es donteshozatalra vonatkozo, a tarsashazi torvenyben (lasd SZMSZ 3. 1.4.
8. pontjaban) meghatarozott merteknek.

6) Az irasbeli szavazas eredmenyet jegyzokbnyvben rogzitve a kozos kepviselo es a szamvizsgalo
bizottsag elnoke, vagy tavollete eseten egy tagja allapitja meg, ket tulajdonos hitelesiti.

3.1.5.2 AZ IRASBELI SZAVAZAS LEBONYOLITASANAK MODJAI

3.1.5.2.1 Ljstas_szav_azas
1) A tarsashaz alapvetoen listas (korozveny szerinti) szavazassal bonyolitja le az irasbeli szavazast.
2) A szavazoiven szerepelnie kell:

• A kovetkezo szovegnek:
,,Alulirottak a szavazoiven tortent X jellel es alairasunkkal az alabbiak szerint szavazunk a

tuloldalon szereplo hatarozati javaslatrol".
• Albetet sorszam szerint a tulajdonosok nevenek; cimenek (emelet; ajto).
• Az igen, nem, tartozkodik rovatnak.
• A tulajdonos alairasa helyenek.

3) A szavazoiv hatoldalan fel kell tuntetni:
• A donteshez szukseges alapinformaciokat, megjelolve szukseg eseten a reszletes informaciok

beszerezhetosegenek helyet.
• A szamvizsgalo bizottsag velemenyet.
• Elkiilonulten a hatarozati javaslat pontos szoveget.
• A hatarozatkepessegi es donteshozatali (szavazasi) szabalyokat.
• A szavazatleadas modjat, helyet.
• A szavazas kezdo es befejezo idopontjat.
• A szavazas eredmenyenek megallapitasi modjat.
• A datumot.
• a kozos kepviselonek, valamint a szamvizsgalo bizottsag elnokenek, tavollete eseten egy

tagjanak alairasat.
4) Az a tulajdonos, aki nem a tarsashazban lakik es levelezesi (e-mail) cimet irasban megadja es keri,

ugy a kozos kepviselo levelben koteles a tulajdonos koltsegere az irasbeli szavazasrol szolo
ertesitot, valamint a 3. 1. 5. 2. 2 pontban foglaltak szerint a szavazolapot reszere elkoldeni. A
leadott es ervenyes szavazatot a szavazoiven a kbzbs kepviselo rogziti, ket tulajdonos hitelesiti.
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3.1.5.2.2 Szayazolapos szavazas

1) A tarsashaz a kozos kepviselo dontese alapjan egyedi esetekben szavazolapon bonyolitja le az
irasbeli szavazast.

2) A szavazolapon es adott esetben a hatoldalan szerepelnie kell:
« Az albetet sorszamnak.
• A tulajdonosok nevenek; cimenek (emelet; ajto).
• A kovetkezo szovegnek: ,,Alulirott(ak) a szavazolapon tortent X jellel es alairasunkkal az

alabbiak szerint szavazunk az alabbi hatarozati javaslatrol".
• Elkuloniilten a hatarozati javaslat pontos szovegenek.
• Az igen, nem, tartozkodik rovatnak.
• A datumhelyenek.
• A tulajdonos alairasa helyenek.
« A donteshez szukseges alapinformacioknak, megjelolve a reszletes informaciok

beszerezhetosegenek helyet.
« A szamvizsgalo bizottsag velemenyet.
• A hatarozatkepessegi es donteshozatali (szavazasi) szabalyokat.
« A szavazatleadas modjat, helyet.
• A szavazas kezdo es befejezo idopontjat.
• A szavazas eredmenyenek megallapitasi modjat.
• A datumot.
• A kazos kepviselonek es a szamvizsgalo bizottsag elnokenek alairasat.

3) A leadott szavazat ervenyessegi feltetelei:
A beerkezesi hataridore a szavazolapot bizonyithato modon, postan feladtak, e-mail-ben
megkuldtek vagy a megjelolt helyen ill. szemelynek atadtak.
A szavazolap egyertelmuen kitoltott es alairt.

4) Az a tulajdonos, aki nem a tarsashazban lakik, es levelezesi (e-mail) cimet irasban megadja es
keri, ugy a kozos kepviselo levelben koteles a tulajdonos koltsegere a szavazasrol szolo ertesftot,
valamint a 3. 1. 5. 2. 2 pontban foglaltak szerint a szavazolapot reszere elkuldeni. A leadott es
ervenyes szavazatot a szavazoiven a kozos kepviselo rogzfti, ket tulajdonos hitelesfti.

3.2 A KOZOS KEPVISELO TEVEKENYSEGENEK SZABALYOZASA

3.2.1 A kozos kepviselo funkcioja

1) A kozosseg ugyintezeset a kozos kepviselo vagy az intezobizottsag latja el. [Tt. 27.§,(1)]
2) Jelen SZMSZ alapjan a tarsashaz ugyintezeset kozos kepviselo latja el.
3) Amennyiben a tarsashaz intezobizottsagot kfvan valasztani, vagy valaszt, akkor a Tt. elofrasainak

megfelelo SZMSZ-t kell keszittetni es elfogadni, legkesobb az intezobizottsag megvalasztasat
koveto 60 napon belul.

3.2.2 A kozos kepviselo hatas- es feladatkore

1) A kozos kepviselo jogkoreben eljarva koteles: [Tt. 43. §. (1)]
a) a kozgyiiles hatarozatait elokesziteni es vegrehajtani, gondoskodva arrol, hogy azok megfeleljenek a

jogszabalyok, az alapito okirat es a szervezeti-mukodesi szabalyzat rendelkezeseinek,
b) minden szukseges intezkedest megtenni az epiilet fenntartasanak biztositasa erdekeben,
c) kozolni es beszedni a tulajdonostarsakat terhelo kozos koltseghez valo hozzajarulas osszeget, tovabba

a 24. § (2) bekezdes b) pontja szerinti, kiilon jogszabalyok alapjan meghatarozott szolgaltatasok dijat,
valamint ervenyesiteni a kozosseg ezzel kapcsolatos igenyeit. Ezen igenyek ervenyesitese iranti
perben a targyalast - ha egyeb intezkedesre nines szukseg - legkesobb a keresetlevelnek, fizetesi
meghagyasos eljaras perre alakulasa eseten pedig az iratoknak a birosaghoz torteno erkezesetol
szamitott harmincadik napra kell kituzni. A kereset mas keresettel nem kapcsolhato ossze,
keresetvaltoztatasnak es sziinetelesnek helye nines.

A kozos kepviselo csak jogkoreben eljarva lathatja el feladatait.
2) A perbeli cselekvokepesseg a kozos kepviselot illeti meg. [Tt. 3.§ (1)]
3) A kozos kepviselo - a (2) bekezdes rendelkezesenek kivetelevel • jogosult a kozosseg kepviseletenek

ellatasara a birosag es mas hatosag elott is. E jogkorenek korlatozasa harmadik szemellyel szemben
hatalytalan. [Tt. 50.§. (1)] Az epitesugyi hatosagi eljarasban- amennyiben a tarsashaz kozossege ugyfelnek
minosiil - annak kepviseletere az (1) bekezdesnek megfeleloen a kozos kepviselo jogosult, azonban az uj
epitmeny epitesere, valamint a meglevo epitmeny tomegenek megvaltoztatasara jogostto, tovabba a
tarsashaz kerelmere hozott epitesi engedelyt valamennyi tulajdonostarsnak kezbesiteni kell. [Tt. 50.§. (2)]

4) Jelen SZMSZ-ben a Tt. 31. §-a alapjan a kozos kepviselo felhatalmazast kap arra, hogy az
elszamolo (eves rendes) kozgyulesek kozotti idoszakban rendelje el szukseg eseten a
jelzalogjog bejegyzeset a legalabb harom honapnak megfelelo kozos koltseg bsszegenek
befizetesevel hatralekba kerult tulajdonostars kulon tulajdonara.

,_ .
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5) Ha a jelzalogjog bejegyzes alapjaul szolgalo hatralekot kiegyenlitettek, a kozos kepviselo a kiegyenlitest
koveto nyolc napon belul koteles a jelzalog torlesehez szukseges engedelyt kiadni; az engedelyt
kozokiratba vagy ugyved • jogkoren belul jogtanacsos • altal ellenjegyzett maganokiratba kell foglalni.
[Tt 32.§.(3)]
A jelzalog tbrles kerese a fbldhivataltol a hatralekos tulajdonos feladata. A kozos kepviselo a
torleshez szukseges engedelyt (8 napon belul) csak akkor adhatja ki, ha a hatralek (a toke es
jarulekai) kiegyenlitesere a tarsashaz bankszamlajara beerkezett az bsszeg.

6) A kozos kepviselo • ha a kozgyules e megbizatasa alol felmenti • koteles az uj kozos kepviselo (az
intezobizottsag uj elnoke) reszere a megvalasztasatol szamitott harminc napon belul, irasbeli jegyzokonyv
alapjan, a tarsashazra vonatkozo osszes iratot, az errol szolo teljessegi nyilatkozattal egyiitt, atadni.
[Tt. 48. §. (3)]

7) A kbltsegvetesi ten/ elfogadasa eseten a kbltsegnemenkent meghatarozott kbltsegkereteken
belul a kozos kepviselo jogosult dbnteseket hozni. A kozgyulesek kozotti idoszakban, a
koltsegvetest es az egyedi hatarozatokat nem erinto kerdesekben a kozfis kepviselo a
szamvizsgalo bizottsag velemenyenek kikereset kovetoen donthet.

8) A kulon tulajdonban tortent meghibasodas elharitasa nem kepezi a kozos kepviselo feladatat,
kiveve a kulon tulajdonon belul levo kozos tulajdonban tortent meghibasodast.

9) A kozos kepviselo kotelessege a lakasokon beluli kozos tulajdont erinto epitkezesek muszaki
ellenorrel torteno ellenoriztetese, amit a lakas tulajdonosa koteles lehetove tenni.

10) A tarsashaz jelen SZMSZ-ben ugy rendelkezik, hogy a funkcionalo, ellenorzest ellato SZVB-t
jelbli ki a kozos kepviseloi, tarsashazkezeloi tevekenyseg vegezhetosegere vonatkozo
hatosagi bizonyitvany, mint igazolas bekeresere. Egyebekben a kozos kepviseloi,
tarsashazkezeloi tevekenyseg vegezhetosegere vonatkozo szabalyokat a szamviteli
szabalyzat kozos kepviselo munkarendjeben kell, kulon fejezetreszben reszletezni. [Tt. 49. §. (1)
- (6); 52. §. (1); 53. §. (3); 54. §. (1) - (5); 55. §. (1) - (2); 66. §.; 7/2009. (X. 2.) Korm. rend. 1 .§ ]

11) A kozos kepviselo mas, a jogszabalyokban meghatarozott feladatait, a betartando eljarasi
szabalyokat jelen SZMSZ megfelelo reszei, valamint a szamviteli szabalyzat kozos kepviselo
munkarendje fejezete [Tt. 14.§.(3) - (4); 15.§; 17.§.(3); 18.§.(1) - (3); 19.§.(2) - (3); 22,§.(5) - (6); 24.§.(3) -
(4); 30. §. (3); 32. §. (1)]-(2);42.§.(3); 43. §. (2)-(3); 44. §. (1)-(3);45.§.(1)-(2); 46. §. (1); 59. §; 60. §. (3); 61. §;
67. §; Iny 34/A. §] reszletezi:

12) A kozos kepviselo jogkdreben akkor jar el kello gondossaggal es teszi meg a szukseges
intezkedest, ha maradektalanul vegrehajtja az SZMSZ-ben, a szamviteli szabalyzatban foglalt
ugykezeles eljarasi szabalyait. Ha bizonyfthato modon nem kello gondossaggal jar el es ebbol
adodoan kar eri a tarsashazat, akkor azt reszben vagy egeszben a kozgyules hatarozata
szerint koteles megterrteni.

13) A kozos kepviselot a Tt.-ben es SZMSZ-ben, hazirendben foglalt (felsorolt) feladatok
ellatasaert munkadij, illetve keszkiadas (koltsegterites) illeti meg, melyet minden evben a
koltsegvetesi terv allapit meg. A munkadij es keszkiadas koltsege a tarsashaz rendes
mukodesere vonatkozik. Rendkfvuli feladatok (pi. rendkivuli kozgyules, irasbeli szavazas,
palyazat, stb.) ellatasa eseten a munkadijat es koltsegeket a tarsashaz kulon szamla alapjan
egyenliti ki.

3.2.3 A kozvetlen uzemeltetesi feladatok ellatasanak megszervezese es a hatter szolgaltatasok biztositasa

A kozvetlen uzemeltetesi feladatok ellatasanak (hazgondnok, takarito, stb.) es a
hatterszolgaltatasok (gyorsszolgalat, karbantartok, epuletbiztosftas, kbzmuvek, stb.)
megszervezese, biztositasa a kozos kepviselo feladata. Szukseg eseten a szamviteli
szabalyzatban lehet rogziteni a feladataikat, az eljarasi szabalyokat.
A kozremukodok nevet, fobb tevekenyseget es telefonszamat a faliujsagon ki kell fuggeszteni.

3.3 A SZAMVIZSGALO BIZOTTSAG (SZVB) MUKODESE

3.3.1 AzSZVBfunkcioja

1) Abban a tarsashazban, amelyben huszonot lakasnal tobb lakas van, a kozosseg gazdalkodasanak ellenorzesere
szamvizsgalo bizottsagot kell valasztani. [Tt. 27.§.(2)]

2) A szamvizsgalo bizottsag az SZMSZ-ben meghatarozott ellenorzesi jogkorrel rendelkezik, nem
adhat utasitast, feladatot, megbizast a kozos kepviselonek. Az ellenorzesek tapasztalataira fel kell
hivni a kozos kepviselo figyelmet, es amennyiben a jogosnak velt intezkedest elmulasztja, ugy a
kozgyuleshez fordulhatnak.

3) A kozos kepviselo jogkoreben eljarva torteno intezkedeset csak a kozgyules valtoztathatja meg. Ha
a kozos kepviselo jogkbret meghaladoan intezkedett es a szamvizsgalo bizottsag eszrevetelezese
alapjan nem korrigal, ugy a szamvizsgalo bizottsag rendkfvuli kozgyules bsszehivasat

©: VIKTORIA TANACSAD6, SzoLGALTAi6 KPT S Z E R V E Z E T I - M U K O D E S I S Z A B A L Y Z A T .,



21
OBUDA113. sz. TARSASHAZ (1033 BP., PACSIRTAMEZO u.4547.)

kezdemenyezheti -a kozos kepviselonel, s ha ennek nem tesz eleget, akkor a szamvizsgalo
bizottsag hivhatja ossze.

3.3.2 Az SZVB hatas - es feladatkore, munkarendje

1) A szamvizsgalo bizottsag jogkoreben eljarva: [It. 51. §. (1)]
a) barmikor ellenorizheti a kozos kepviselo ugyintezeset, havonkent ellenorzi a kozosseg penzforgalmat,
b) velemenyezi a kozgyules ele terjesztett javaslatot, igy kulonosen a szamviteli szabalyok szerinti

konyvvezetes es beszamolo alapjan elkeszitett eves elszamolast es a kovetkezo evi koltsegvetest,
valamint a szervezeti-mukodesi szabalyzat altal meghatarozott ertekhatar felett a bemutatott szamlakat,

c) javaslatot tesz a kozos kepviselo dijazasara,
d) osszehivja a kozgyiilest, ha a kozos kepviselo az erre vonatkozo kotelessegenek nem tesz eleget.

2) A szamvizsgalo bizottsag ellenorzo funkciot tolt be, velemenyezesi - javaslatteteli jogkore van.
Meghatarozott kerdeskorokben a tarsashazi torveny vagy a szervezeti- mukodesi szabalyzat
felhatalmazasa alapjan intezkedesi - dontesi jogkorrel rendelkezik, melyek az ellenorzd
funkciohoz kapcsolodhatnak. Nem terjed ki a hataskore a kozos kepviselo utasitasara,
feladatok, megbizasok adasara.

3) Az SZVB feladatait a tarsashaz SZMSZ-e, hazirendje, szamviteli-, illetve tuzvedelmi
szabalyzata elofrasai szerint vegzi.

4) A legalabb egy elnokbol es ket tagbol allb szamvizsgalo bizottsagot a tulajdonostarsaknak sajat maguk
kozul kell megvalasztaniuk; [Tt. 27.§.(3)]
A tarsashaz legalabb 3 fos szamvizsgalo bizottsagot valaszt a kozosseg gazdalkodasanak
ellenorzesere. A szamvizsgalo bizottsagnak nem lehet tagja a kozos kepviselo es kozeli
hozzatartozoja, valamint 18 ev alatti szemely.

5) A bizottsag elnoke es tagjai tekinteteben a 49. § rendelkezesei megfeleloen iranyadok. [It. 51. §. (2)]

6) A szamvizsgalo bizottsag tagjai koziil valasztja meg elnoket; donteseit szotobbseggel hozza meg.
[TL 51.fr (3)1

7) A Szamvizsgalo Bizottsag testuleti ulesen gyakorolja jogkoret, latja el feladatait.
8) A Szamvizsgalo Bizottsag hatarozatkepes, ha a tagok tobb mint fele jelen van.

Szavazategyenloseg eseten az elnok szavazata dont.
9) Amennyiben a szamvizsgalo bizottsag mukodeskeptelenne valik, ugy egy tagja jogosult a

szamvizsgalo bizottsagra vonatkozo feladatok ellatasara a kozgyules megfelelo donteseig.
10) A szamvizsgalo bizottsagi uleseket megfeleloen dokumentaini kell (jegyzokonyv, emiekezteto a

dontesekrol, allasfoglalasokrol).
11) A szemelyesen vegzendo ellenorzesek idopontjat es tartalmat a megfelelo korulmenyek, es a

jo elokeszites erdekeben legalabb 5 munkanappal korabban jelezni kell a kozos kepviselonek
mind az Ogyintezes, mind a penzforgalom ellenorzese tekinteteben. Az ellenorzes helyszfne az
iratok orzesenek helye, az ellenorzesrol szamftogepes szovegszerkesztessel jegyzokonyvet
celszeru felvenni, vagy emlekeztetot kell keszftenie a kozos kepviselonek, melyet az SZVB
reszerol ellenorzo tag vagy az elnok irja ala. Az Ogyintezes ellenorzese az iratok
megtekintesevel, szobeli es/vagy frasbeli tajekoztato keresevel tortenhet. Az frasbeli
tajekoztato elkeszftesi hataridejeul minimum 5 munkanapot kell adni.

12) A penzforgalom havi ellenorzesenek alapdokumentaciqja a naplofokonyv kivonat, a kozos
koltseg fizetest bemutato tablazat, melyeket 2 pld.-ban minden honapot koveto honap -
legkesobb 20. napjaig a kozos kepviselo az SZVB elndkenek atadja vagy tertivenyes levelben,
megkuldi. Ezt kovetoen az SZVB eldonti, hogy a targyhora milyen ellenorzesi modszert (listas,
szuroproba szerint, teteles) valaszt.

13) A szamvizsgalo bizottsag mukodesehez szukseges technikai es szemeiyi felteteleket (helyiseg,
szamitogep, jegyzokonyvvezeto) igeny szerint a kozos kepviselo biztositja a tarsashaz
koltsegere.

14) A szamvizsgalo bizottsag munkajanak segftesere testuleti dontes alapjan, az abban
meghatarozott feladatokra es idotartamra a kozos kepviselo koteles kulso szakertovel
megbizasi szerzodest kotni.

15) Egyebekben a Szamvizsgalo Bizottsag, az SZVB elnoke, az SZVB tagjai kozotti
munkamegosztas reszletes szabalyait jelen SZMSZ megfelelo fejezetreszei (pontjai), illetoleg a
szamviteli szabalyzat tartalmazza.
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3.3.3 Az SZVB elnokenek feladat es hataskore
1) Az operativ feladatokat az SZVB elnbke latja el.
2) SZVB ules osszehivasa (szoban vagy (rasban).
3) Az SZVB reszerol tartja a kapcsolatot a kozos kepviselovel, szukseg eseten gazdasagi

ugyintezojevel (konyvelovel), gazdasagi ellenorzest segfto szemellyel (a tovabbiakban:
GESZ).

4) Az ugyintezessel kapcsolatosan felmerulo panaszokat a kozos kepviselovel egyezteti. Ha
ez nem vezet eredmenyre, akkor szukseg eseten kezdemenyezi a kozgyules
osszehfvasat.

5) Surges esetben osszehivando kozgyules kerdeseben a kozos kepviselovel egyeztet.
6) Alafrja:

— a dbntes-elokeszfto jegyzokonyvtervezetet,
— SZVB ulesekrol az emlekeztetot,
— az Irasbeli szavazas eredmenyet rogzfto jegyzokonyvet,
— a kozos kepviseletre a megbfzasi szerzodest,
— a szamviteli, illetve a tuzvedelmi szabalyzatot,
— a selejtezesi jegyzokonyvet.

3.3.4 A szamvizsgalo bizottsag mukodeskeptelensege eseten kovetendo eljarasi szabalyok

1) A szamvizsgalo bizottsaggal nem rendelkezo tarsashaz kozossegenek ellenorzesi jogkoret es feladatait a
szervezeti-mukodesi szabalyzatban a Tt. 51. § (1) bekezdes rendelkezeseinek figyelembevetelevel kell
megallapitani; a szabalyzat eloirhatja, hogy e feladatokat evente a kozgyules hatarozataval felhatalmazott
tulajdonostars latja el. [Tt. 51. §. (4)]

2) Amennyiben a tarsashaz nem tud Szamvizsgalo Bizottsagot valasztani, ugy jelen SZMSZ
alapjan a szamvizsgalo bizottsag ellenorzesi jogkoret es a Tt. 51. § (1) bekezdesben foglalt
feladatokat a rendes evi kozgyules hatarozataval felhatalmazott tulajdonostars (szamvizsgalo)
latja el. Ez a felhatalmazas lehet visszavonasig (felmentesig) ervenyes. Ebben az esetben,
ahol a Tt., illetoleg SZMSZ rendelkezese szamvizsgalo bizottsagrol szol, ott szamvizsgalot kell
erteni.

3) Amennyiben a szamvizsgalo bizottsag barmilyen oknal fogva nem kepes ellenorzesi jogkoret
es feladatait ellatni, ugy jelen SZMSZ megfelelo fejezetreszei (pontjai), illetoleg a szamviteli
szabalyzat tartalmazza a reszletes eljarasi szabalyokat.

4) Ha a Tt. 51. § (1) bekezdes szerinti feladatok ellatasa szamvizsgalo bizottsag vagy a Tt. 51, §. (4)
bekezdesben emlitettek szerint felhatalmazhatb tulajdonostars hianya miatt nem biztosithato, e feladatok
ellatasaval — a szervezeti-mukodesi szabalyzat errol szolo rendelkezese eseten — a szamvitelrol szolo
torveny szerinti konyvviteli szolgaltatas vegzesere jogosult szolgaltato vagy okleveles konyvvizsgaloi
kepesitessel rendelkezo es a szamvitelrol szolo torveny szerinti nyilvantartasban szereplo (a tovabbiakban:
regisztralt) szemely vagy olyan gazdalkodo szervezet is megbizhato, amelynek van ilyen tagja vagy
alkalmazottja. [Tt. 51. §.(5)]
Amennyiben nem biztosithato a tulajdonostarsak altal a gazdalkodas ellenorzese, ugy jelen
SZMSZ-ben a kozos kepviselo felhatalmazast kap arra, hogy a tarsashaz erdekeit,
figyelembevevo szerzodest kosson regisztralt merlegkepes konyvelovel a Tt. 51. §. (1)
bekezdesben foglaltak ellatasara. Ezt a szerzodest a rendes evi kozgyulesig terjedo idoszakra
kotheti, melyen a kozgyulesnek dontenie kell a szerzodes veglegesiteserol.

3.3.5 A gazdasagi ellenorzes segitese

1) A Tt. 51/A-B pontjainak rendelkezesei alapjan, mivel jelen SZMSZ elfogadasanak idopontjaban
a tarsashaz kozos kepviseloje rendelkezik tarsashazkezeloi szakkepesftessel es megfelel a Tt.
52—55. § szerinti felteteleknek, ezert a tarsashaz nem vesz igenybe gazdasagi ellenorzest
segfto szemelyt (a tovabbiakban: GESZ).

2) A szamvizsgalo bizottsag vagy a tulajdoni hanyad 1/10-evel rendelkezo tulajdonostarsak
barmikor kezdemenyezhetik GESZ igenybevetelet. Ebben az esetben regisztralt merlegkepes
konyvelo kivalasztasa, a megbi'zasi szerzodes tartalmanak meghatarozasa az SZVB vagy a
kezdemenyezo tulajdonostarsak hataskore, dontesuk alapjan a megbi'zasi szerzodest a kozos
kepviselo irja ala. A munkakapcsolatot a GESZ-szel az SZVB elnbke vagy a kezdemenyezo
tulajdonostarsak altal kijelblt szemely tartja.

3) A reszletes szabalyokat a tarsashaz szamviteli szabalyzataban kell meghatarozni.

3.4 ESETI BIZOTTSAG LETESlTESE
A tarsashaz egyes feladatok dbntes-elokeszitese celjabol kozgyulesi hatarozattal letrehozhat
bizottsagot.
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4.1

GAZDALKODASI SZABALYOK

A TARSASHAZI TORVENY RENDELKEZESEI A SZABALYOZASRA, A KOLTSEGVETESRE ES AZ
ELSZAMOLASRA

1) A szervezeti-mukodesi szabalyzatban kell meghatarozni: [Tt. 24 § (2)]
a) a kozos koltseg tulajdoni hanyadtol eltero megfizetese eseten, az erintett koltsegnemeket es a szamitas

modjat,
b) a kulon tulajdonon belul nem merheto kozuzemi es mas szolgaltatasok dija tekinteteben az egyes

szolgaltatasokra vonatkozo kulon jogszabalyok alapjan torteno elszamolas es a megfizetes szabalyait,
c) a kozoskoltseg-hatralek megfizetese erdekeben a kozos kepviselonek az ados tulajdonostars hatarido

megjelolesevel torteno felszolitasaval, tovabba • ha a felszolitas eredmenytelen - a fizetesi meghagyas
kibocsatasanak kezdemenyezesevel, illetoleg • Tt. rendelkezesei szerinti felhatalmazasa eseten • a
jelzalogjog bejegyzese es annak torlese iranti kerelem benyujtasaval kapcsolatos feladatait,

d) felujitasi alap kepzesenek elhatarozasa eseten - a kulon jogszabalyban meghatarozott legkisebb mertek
figyelembe vetelevel - a hozzajarulas merteket, valamint az alap felhasznalasanak szabalyait.

2) A kozos kepviselo a szamviteli szabalyok szerint evenkent koltsegvetesi javaslatot keszit. amely tartalmazza:
[Tt. 47.§.]

a) a kozos tulajdonnal kapcsolatos varhato beveteleket es kiadasokat koltsegnemenkent,
b) a tervezett iizemeltetesi, karbantartasi es felujitasi munkakat, valamint
c) a kozos koltseghez valo hozzajarulas osszeget - a tulajdonostarsak nevenek felttintetesevel-, a kulon

tulajdonban levo lakasok es nem lakas celjara szolgalo helyisegek szerinti bontasban.
3) A szamviteli szabalyok szerinti konyvvezetes es beszamolo alapjan a kozos kepviselo eves elszamolasa

tartalmazza: [Tt. 48,§.(1)]
a) a tervezett es tenyleges kiadasokat koltsegnemenkent es a kozos koltseg megosztasanak a szervezeti-

mukodesi szabalyzatban megallapitott szabalya szerinti bontasban, ezen belul az iizemeltetesi
kiadasokat, valamint a karbantartasokat es a felujitasokat az elvegzett munkak reszletezeseben,

b) a tervezett es tenyleges beveteleket forrasok szerint, ideertve a kozosseg javara meg nem teijesitett -
lejart - kovetelesek reszletezeset es a behajtas erdekeben megtett intezkedeseket is,

c) az a)-b) pont kiilonbsegenek zaroegyenleget a penzkeszletek kezelesi helye szerint reszletezve,
d) a kozosseg tulajdonat kepezo vagyontargyak targyi-eszkoz leltarat,
e) a targyevhez tartozo, a kozosseg egeszet terhelo kotelezettsegeket, tovabba
f) a kozos koltsegekhez valo hozzajarulas eloirasat es teljesiteset - a tulajdonostarsak nevenek

feltuntetesevel-, a kulon tulajdonban levo lakasok es nem lakas celjara szolgalo helyisegek szerinti
bontasban.

4) A szamviteli szabaly szerinti konyvvezetes es beszamolo alapjan a kozos kepviselo koteles az
eves elszamolast elkeszfteni.

4.1.1 A kozos tulajdon fenntartas terheiert valo felelosseg szabalyai

1) A kozosseg egeszet terhelo kotelezettseg teljesiteseert a tulajdonostarsak tulajdoni hanyaduk • vagy a
szervezeti-mukodesi szabalyzatban ettol elteroen meghatarozott mertek • szerint felelnek az egyszerii
(sortartasos) kezesseg szabalyai szerint. [Tt. 3.§.(3)]
Jelen SZMSZ alapjan a tarsashaz egeszet terhelo kotelezettseg teljesiteseert a tulajdonostarsak
kulon tulajdonuk m2-e (aranya) szerint felelnek, figyelemmel jelen SZMSZ-ben foglalt
koltsegviselesi es koltseg felosztasi szabalyokra.
A Ptk -ban foglaltak szerint, ha a tarsashaz tartozasat nem egyenlfti ki, akkor szukseg eseten az
egyszerii kezesek, a tulajdonostarsak mindaddig sortartasi kifogast emelhetnek, ami'g e tartozas
nem minosul behajthatatlannak.
Amennyiben a koveteles a Tarsashaztol behajthatatlan, ugy a jogosult jogeros birosagi ftelet
alapjan lefolytatott vegrehajtasi eljarasban ervenyesitheti koveteleset a tulajdonostarsakkal
szemben az SZMSZ-ben meghatarozott mertek szerint.

2) A kozos tulajdonba tartozo epiiletresz, epiiletberendezes, nem lakas celjara szolgalo helyiseg es lakas
fenntartasanak koltsege, valamint a rendes gazdalkodas koret meghalado kiadas (a tovabbiakban egyutt: kozos
koltseg) a tulajdonostarsakat tulajdoni hanyaduk szerint terheli, ha a szervezeti-mukodesi szabalyzat maskepp
nem rendelkezik. [Tt. 24.§.(1)]
Jelen SZMSZ megfelelo reszei tartalmazzak a kozos koltseg viseles es felosztas szabalyait.

3) Amennyiben a kulon tulajdonnak tobb tulajdonosa van, akkor egyetemlegesen felelnek a kozos
koltseg hozzajarulas fizeteseert.
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4.2 BEVETELIFORRASOK

.A kdzds kdltsegek fedezetet alapvetden a tulajdonosok befizeteseinek kell biztositani.
1) A havi rendszeres kdzds kdltseg eldleget, mely tartalmazza az eves kdltsegvetesben

meghatarozott felujitasi celu elotakarekoskodas dsszeget is a tulajdonosok atutalassal vagy a
rendelkezesukre bocsatott csekkel eldre fizetik be, legkesobb minden targyho 20-i beerkezesi
hataridovel. Kiveteles esetben a kozos koltseg a hazipenztarba keszpenzzel is befizethetd.

2) A tarsashaz rendszeres felujitasi celii elotakarekoskodast folytat.

4.2.1 A kozos kepviselo feladatai a kozoskoltseg-hatralek megfizetese erdekeben

A kozos kepviselo kdteles levelben es /vagy szoban felszolftani azt a tulajdonost, akinek - a nyito
egyenleget is figyelembe veve - 2 havi kozos koltseg eldleg dsszegenek megfelelo fizetesi
elmaradasa keletkezett.
Amennyiben a felszolitas eredmenytelen, a kovetkezo eljarast kell alkalmazni:

1. Ugyvedi fizetesi felszolitas.
2. kozremukodesevel fizetesi meghagyas kibocsatas iranti kerelem benyujtasa, ellentmondas

eseten ugyved megbizasa birosagi eljarasra, illetve bfrosagi vegrehajtasbeli kepviseletre
3. Harom honapnak megfelelo kozos koltseg hatralek eseten jelzalogjog bejegyzes

kezdemenyezese a fb'ldhivatalnal a hatralek megfizetesenek biztosftasa erdekeben.
Azon hatralekos tulajdonosokkal, akik hatralekuk reszletekben torteno megfizeteset
kezdemenyezik, az SZVB egyetertesevel a kozos kepviselo reszletfizetesi megallapodast kothet,
azonban a kesedelmi kamatokat nem engedheti el. A hatralek behajtasaval kapcsolatos koltsegek
a hatralekost terhelik.

4.3 KOLTSEGFELOSZTASISZABALYOK

1) A kozos koltseg viselese szabalyainak kialakftasanal alapelv, miszerint a teherviselest a
szolgaltatasokhoz, az epulet tenyleges igenybevetelehez, hasznalatahoz igazftsa, igazsagos
legyen es szolgalja a gazdalkodas biztonsagat, biztositsa a szavazati jog es a koltsegviseles
mertekenek osszhangjat.

4.3.1 Altalanos koltsegfelosztasi szabalyok
1) A kozos kdltseget, jelen SZMSZ-ben foglalt elteresekkel a tulajdonostarsak kulon tulajdonuk

m2 aranyaban viselik.
2) A mellek vi'zmerd oraval rendelkezo tulajdonostarsak kulon fogyasztasuk vfz- csatorna dfjat

kozvetlenul fizetik a szolgaltatoknak. Kdzuluk azok, akik kizarolagosan hasznalnak kozds
tulajdonban levo WC-t, az arra felszerelt mellekvizmero oran mert vizfogyasztas vfz-csatorna
dijat a kozos kepviselo elszamolasa alapjan a tarsashaznak fizetik. A mellek vizmero oraval
nem rendelkezo tulajdonostarsak a kozos-, es mellekvizmeron mert fogyasztassal csokkentett
vizfogyasztasanak viz-csatorna dijat kulon tulajdonuk m2 aranyaban viselik.

3) A vonatkozo jogszabalyi rendelkezesek alapjan kozgyules dont a tavfutes elszamolasi
szabalyairol.

4.3.2 Egyeb koltsegviselesi - felosztasi es elszamolasi szabalyok
1) Egyes kdltsegek (peldaul kesedelmi kamat, postal kdzremukddoi dij, ugyvedi koltseg hatralek

behajtasa eseten, illetek, jelzalogjog bejegyzes es tdrles valamennyi kdltsege, masolas,
eljarasi es kdzjegyzdi di'jak, hazirendben foglalt esetekben, stb.) egyedileg terhelik a kdltseget
okozo tulajdonost, melyeket tdbblet kozos koltseg hozzajarulaskent kell megallapftani es
elszamolni.

2) A kozgyules hatarozataval a kulon befizetes es az erre vonatkozo koltseg felosztasanak
modjat (pi. albetetre, lakok letszamara, stb.), valamint az egyedi kdzds kdltsegviselest
meghatarozhatja.

3) Tdbblet kdzds koltseg hozzajarulast fizetnek azok a tulajdonosok, akik a kdzds tulajdon
tdbblethasznalata miatt tdbbletkdltsegeket okoznak, illetdleg a kdzds tulajdont reszben vagy
kizarolagosan tartosan hasznaljak. Errdl a kozgyules dont, altalaban a kdltsegvetes
elfogadasakor.

4) Amennyiben kdzgyulesi ddntes alapjan a tarsashaz szervezeseben tdrtenik kulon tulajdont
erinto valamilyen munka elvegzese, akkor kdzgyulesi hatarozattal kell megallapftani a
kdltsegek felosztasat, a fedezet biztositasanak modjat.
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4.3.2.1 A KOZMUDIJAKRA VONATKOZO KOMPENZACIOS JOVAIRASSAL KAPCSOLATOS
ELJARASI SZABALYOK

Az egyes tulajdonosok kompenzacios osszegeinek elszamolasa, "jovairasa" a kozmuvek, illetve
a Dijbeszedo altal kibocsatott es a tarsashaz altal tenylegesen kiegyenlitett szamla alapjan
tortenik. A kompenzacios osszeg azt a koltsegnemet csokkenti, amelynek szamlaertekebol a
jovairas tenylegesen levonhato.

4.3.2.2 A PENZKEZELES, AZ ATUTALASOK, KIFIZETESEK TELJESITESENEK SZABALYAI

A tarsashaz penzforgalma alapvetoen banki befizetessel es atutalassal tortenik. Kivetelesen a
kozos koltseg a hazi penztarba is befizetheto es keszpenzes szamlak is kifizethetok a hazi
penztarbol. A hazi penztarat a kozos kepviselo vezeti, amirol havi penztarjelentest keszft.
Utalvanyozas elott a Szamvizsgalo Bizottsag elnokenek be kell mutatni a 200. 000,- Ft feletti
szamlakat, kiveve a kozuzemi szamlakat.
A kozos kepviselo torekedjen arra, hogy havi atutalasi rendszerben allando megbizassal
keruljenek a rendszeres szolgaltatasi dijak kifizetesre, lehetoseg szerint a honap masodik
feleben. Megvalosulas eseten havonta, a targyhot koveto ho 15-ig ellenorizze az utalas tenyet,
es elmaradasa eseten intezkedjen az atutalasra.

4.3.2.3 ELJARASI SZABALYOK FEDEZETHIANY ESETEN

Atmeneti fedezethiany eseten elsosorban az uzemeltetest kozvetlenul befolyasolo
szolgaltatasok dfjat kell kifizetni. A gazdalkodas egyensiilyanak helyreallitasat kovetoen potolni
kell a rendszeres atutalasi megblzasoknal elmaradt dfjfizetest. Ket honapot meghalado
fedezethiany eseten kozgyulest kell osszehivni, es modositani kell a koltsegvetest.

4.3.2.4 TULAJDONOST TERHELO KESEDELMI KAMAT ELSZAMOLASA

Az a tulajdonos, aki befizetesi kotelezettsegenek hataridore nem tesz eleget, koteles kesedelmi
kamatot fizetni a tulajdonostarsaknak.
A kesedelmi kamat merteke evi 20%.
Az eves elszamolas soran, ev vegi fordulo nappal a kesedelmi kamat, mint befizetesi
kotelezettseg (tobblet kozos koltseg hozzajarulas) megallapitasa az elszamolo kozgyules
hataskore. A kesedelmi kamatszamitast a kozos kepviselo vegzi el, es a szamvizsgalo
bizottsaggal egyeztetve keszfti elo a hatarozati javaslatokat.
Egyebekben a kesedelmi kamattal kapcsolatos reszletes szabalyokat a tarsashaz szamviteli
szabalyzataban kell megallapitani.

4.3.2.5 MELLEKVIZMERO ORAVAL KAPCSOLATOS ELJARASI SZABALYOK

1)

2)
3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

A mellekvizmerok allasat a gondnok altal kozolt idopontig le kell adni a gondnoknak, aki azt
feljegyzi es a tulajdonos tavollete eseten a leolvasoval kozli.
A gondnok negyhavonta ellenorzi a mellekvizmerok allasat.
Ha a szamla a mellekvizmero-orara vonatkozoan fogyasztast nem tartalmaz, ugy kiegyenlftes
elott a kozos kepviselo ellenorizze a mellekvizmero orak mukodeset. Ha nem mukodik, ugy kell
tekinteni, hogy a tulajdonosnak nines mellekvizoraja.
A mellekvfzmero ora cserejet be kell jelenteni a Fovarosi Vizmuveknel. Csere vagy hitelesites
eseten a mellekvizmero plombajat csak a gondnok jelenleteben szabad eltavolftani, amikor a
mero allasat is jegyzokonyvezni kell.
Amennyiben a mellek-vizmeroora meghibasodik, ugy a korabbi idoszak fogyasztasanak
megfelelo viz es csatornadfj koltseget kell az erintett tulajdonosnak fizetnie.
Ha a tulajdonos nem, vagy kesve teljesiti a kozmuvek fele a fizetesi kotelezettseget, ugy a
kesedelmi kamatszamitas szabalyai szerint (lasd elozo pont) kiszamolt osszeg terheli a kulon
tulajdont.
A bekotesi vizmerokon mert vizfogyasztasbol kozos celu fogyasztasnak kell tekinteni az
alabbiakat: takaritashoz, locsolashoz felhasznalt vizmennyiseg, futesi halozat feltoltesenek a
vizigenye, esetleges a kozos tulajdoni reszben tortent csotores okozta vizelfolyas. Ennek
fizetese a kulon tulajdon m2 alapjan tortenik. Ennek az un. technikai vizdfjnak a mertekerol az
evi kdltsegvetesi terv elfogadasakor a kozgyules hataroz.
Amennyiben a tulajdonostars, vagy a Vizmuvek Rt. a mellekvizmerore vonatkozo kozuzemi
szerzodest felmondja, a szamlazas torlesenek idopontjatol a mellekvizmerovel nem rendelkezo
lakasokra vonatkozo elofras szerinti kozos koltseget koteles fizetni.
A mindenkor ervenyes kormanyrendelet ertelmeben a mellekvizmero fogyasztasara
vonatkozoan a Vizmuvek Rt-vel - a fogyasztas kulon szamlazasa celjabol, - a mellekvi'zorara
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kozuzemi szerzodest kotott tulajdonostarsnak kbtelezo elvegeztetni sajat koltsegukre a vfzora
idoszakos hitelesiteset,'vagy cserejet, es a szereles hitelesiteset.

4.3.2.6 A TULAJDONOSOKAT TERHELO (KOZOS KOLTSEGET NEM KEPEZO) KIADASOK

1) Kulon tulajdoni resz meghibasodasa elharftasanak - a tarsashaz altal kifizetett - koltsege.
2) Egyedileg igenyelt masolas koltsege.
3) Hibaelharftas utani helyreallitas koltsege, amennyiben a biztositasi dijat az erintett kivanja

felvenni.

5 AZ SZMSZ ES HAZIREND HATALYBALEPESE

A tarsashaz a 2011. december 29.-ig megtartott frasbeli szavazas utjan a 13/2011 (12. 30.) sz.
hatarozataval, 6074/10.000 tulajdoni hanyad igen, 0/10.000 tulajdoni hanyad nem, 161/10.000
tulajdoni hanyad tartozkodott szavazattal 2012. januar 1-i hatallyal elfogadta az SZMSZ-t, egyuttal
hatalyat vesztette a korabban elfogadott SZMSZ.
A gazdalkodassal, elszamolassal kapcsolatos szabalyokat a targyevet megelbzoen lehet az
SZMSZ modositasaval valtoztatni es teljes elszamolasi (gazdalkodasi) evre vonatkozhat.

6 RENDELKEZO RESZ

1) A Tt. hatalybalepese elott keletkezett korulmenyre alapitott igenyt a keletkezes idejen hatalyos szabaly szerint
kell elbiralni. [Tt. 63.§.(1)]

2) A torveny hatalybalepesekor bejegyzett tarsashaz alapito okiratanak a Tt. kotelezo jellegu rendelkezeseivel
ellentetes rendelkezese hatalyat veszti, es helyebe Tt. rendelkezese lep. [Tt. 63.§.(2) ]

3) A tarsashaz 2005. januar 1. napjan hatalyba lepett SZMSZ -e az akkor hatalyos Tt. 62. § (1)
bekezdese alapjan hatalytalanitotta az alapfto okirat E., F., G., H., I., J., K., L., M., N., O., P., R.
fejezet rendelkezeseit az SZMSZ-ben tortent szabalyozas miatt, egyuttal hatalyat vesztettek
mindazok a kdzgyulesi hatarozatok, amelyek korabban a tarsashaz mukodesi szabalyaira
vonatkoztak. A tarsashaz tulajdonosai ezen modosftassal tartjak magukra nezve ervenyesnek a
jelen, modositasokkal egyseges szerkezetbe foglalt SZMSZ alapjan is a Budapest, 1974. junius
28.-an kelt alapfto okiratukat.

A Tt. 63. § (2) bekezdese alapjan az alapito okirat ennek (vagyis fentieknek) megfelelo kijavitasat az alapito
okiratnak egyeb okbol elso izben torteno modositasa soran kell elvegezni.

4) Az SZMSZ es HAZIREND hatalya kiterjed, illetoleg eloirasainak betartasa kotelezo ervenyu a
tulajdonosokra, mindazon szemelyekre (szervezetekre), akik (amelyek) a tarsashazban allando
jelleggel laknak, dolgoznak, valamely lakonal ideiglenesen tartozkodnak, latogatoba vagy mas cellal
a tarsashaz, a lakoepulet teruletere belepnek.

5) Jelen szabalyzat elfogadasaval a tulajdonostarsat terhelo kotelezettseg, hogy a veluk egyutt lako
szemelyek, valamint azok, akiknek lakasuk hasznalatat atengedtek, a kulon tulajdonukat megilleto
birtoklas, hasznalat, hasznok szedese es rendelkezesi joguk gyakorlasa soran ne sertsek a tobbi
tulajdonostarsnak, illetve lakonak a dologhoz fuzodo jogat es torvenyes erdekeit.

A 13/2011. (12. 30.) sz. hatarozataval a kozgyules felhatalmazta a kozos kepviselot a szervezeti-
mukddesi szabalyzat alairasara es Dr. Kaszala Andrea ugyvedet az ellenjegyzesre es a foldhivatali
kepviseletre.

A fenti SZMSZ-t Budapesten, 2011. december 30.-an ellenjegyzem:
13 r. f&.--^ '•--'

' dr. Kasza'la Andrea

"* Id. 433-4291
Dr. Kaszala Andrea

ugyved
1102 Budapest, Korosi Csoma setany 4. I/3.
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HAZIREND
A HAZIREND celja, hogy rogzitse a haz, mint lakoepulet rendeltetesszeru hasznalatara, allaganak

vedelmere szolgalo szabalyokat, kovetelmenyeket, valamint meghatarozza a tarsas egyutteleshez
nelkulozhetetlen alapveto szabalyokat, a lakok egymas iranti - kotelezoen eloirt - magatartasat.

1.
A Hazirend eloirasainak betartasa mindazon szemelyekre kotelezo ervenyu, akik a hazban laknak,
dolgoznak, vagy valamely lakonal ideiglenesen tartozkodnak, melyek betartasaert a hazban allando
jelleggel tartozkodok felelnek.

2.
A lakoepulet allaganak vedelme minden lakot/hasznalot arra kotelez, hogy

a lakasokat es a nem lakas celjara szolgalo helyisegeket,
a kozos hasznalatra szolgalo helyisegeket es teruleteket, valamint a kozossegi helyisegeket,
a lakoepulet kozponti berendezeseit es tartozekait (lift, kaputelefon, kabeltelevizio halozat,
futesi halozat, szemetledobo, stb.)

rendeltetesenek megfeleloen, a kornyezet serelme nelkul, gazdasagosan hasznalja.
A felvonoval kapcsolatos szabalyok:
> A felvonoban tilos a dohanyzas, szemeteles, firkalas, ajto kitamasztas.
> A felvono elsosorban szemelyszallitasra szolgal. Abban csak olyan meretu es sulyu csomagok,

targyak szalllthatok, amelyek a liftet nem rongaljak, nem szennyezik, es konnyen karokozas nelkul
mozgathatok. Epftesi anyag, tormelek szallitasa a felvonoban csak zart edenyben, vagy
gongyolegben tortenhet.

> A felvono felugyelet nelkul nem uzemeltetheto. A felvono felugyeletet a tarsashaz altal megbizott
szemely latja el, nevet es elerhetoseget a faliujsagon ki kell fuggeszteni. A felugyeletet ellato
szemely gondoskodik a felvono rendeltetesszeru hasznalatarol, uzemkepessegerol es tisztasagarol.

3.
A lakoepuletben (lakasokban) es a hozzatartozo kozossegi es kozos hasznalatra szolgalo
helyisegekben es teruleteken napszaktol fuggetlenul tartozkodni kell minden, masok nyugalmat zavaro
magatartastol es tevekenysegtol.

Televizio, radio, lemezjatszo, video- es egyeb berendezesek ugy mukodtethetok, hogy masok
nyugalmat ne zavarja.
Zajt okozo haztartasi es egyeb gepek hasznalata, valamint zajjal jaro epitesi, szerelesi munka
vegzese:
munkanapokon: 8 es 19 ora
szombaton: 8 es 14 ora kozott engedelyezett.

Ez a szabalyozas nem erinti az azonnali beavatkozast igenylo hibaelharitasi vagy eletveszely
elharitasara iranyulo munkavegzest.

4.
A lakoepOlet kapujat allandoan zarva kell tartani. Az epuletbe valo bejutast a kaputelefon es
tavmukodtetesu kapunyito szerkezet biztositja.
Senki nem engedhet be - se a tavmukodtetovel, se a sajat kulccsal torteno be - vagy kimenetelnel -
szamara ismeretlen szemelyt a hazba. Ogynbk, hazalo csak a gondok felugyeletevel jarhat a
tarsashazban.

5.
A lakoepulethez kapcsolodo kozteruletre nezo ajtok, ablakok, redonyok, kapuk, cegtablak, reklamtablak,
stb., tisztantartasara a koztisztasagrol szolo rendelet szabalyai az iranyadok. Napkozben - nyitva tartasi
idoben - az uzletek kotelesek a jarda tisztasagarol gondoskodni.

6.
Tilos a lakoepuletben szemetelni. A haztartasi szemetet a lakok muanyag zacskokban a
szemetledoboba helyezik es onnan a kozos kepviselo szallittatja el.
A szemetledoboba kizarolag haztartasi szemet teheto. A nem haztartasi szemet (elhasznalt
berendezes, karacsonyfa, gongyoleg, biitor, nagyobb targy, tormelek, stb.) elszallftasarol a lako koteles
gondoskodni. Tilos a szemettarolb helyisegek ele barmifele szemetet, vagy hulladekot helyezni.
Az evenkenti lomtalanitasrol a kozos kepviselo idoben ertesiti a haz lakoit.
A tulajdonostarsak osszes tulajdoni hanyad szerinti legalabb negyotodos tobbsegevel megallapitott
eltero rendelkezese hianyaban TILOS DOHANYOZNI A KOZOS TULAJDONBAN LEVO ZART
LEGTERU EPULETRESZEKBEN, TERULETEKEN, ILLETVE HELYISEGEKBEN.

7.
Porkepzodessel jaro takarftast vegezni, lakastextiliat porolni, tisztitani nem szabad.

8.
Az epuletbol targyakat kidobni, barmilyen folyadekot kionteni tilos. Kozos tulajdonu reszeken
novenyeket apolni csak masok erdekserelme nelkul szabad.
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9.
Aki barmilyen anyag szallitasa vagy lerakasa altal a kozos hasznalatu helyiseget vagy teruletet
beszennyezi, kbteles a szennyezbdest sajat kbltsegen haladektalanul megszuntetni. Ennek
elmulasztasa eseten a szennyezodest a kozos kepviselb takarittatja fel a szennyezbdet okozo
kbltsegere.

10.
A lakoepulet kozos tulajdonu reszein (epulet tetbzeten, homlokzatan, falfeluleten) hirdetb-berendezes,
kirakatszekreny, hirdetmeny, falragasz, ceg es cimtabla, antenna, klima-, elszivo-, es egyeb
berendezesek elhelyezese csak a kbzgyules hozzajarulasaval, hatarozata szerint es/vagy berleti
szerzbdes, illetbleg megallapodas kbtesevel tbrtenhet.
Ez a hozzajarulas nem mentesit egyeb jogszabalyban megkbvetelt hatosagi engedely beszerzese alol.
Az engedely (hozzajarulas) nelkul elhelyezett targyakat, plakatokat, az elhelyezo felszolftasra sajat
koltsegen koteles eltavolftani. Ennek elmaradasa eseten a kozos kepviselo tavolittatja el azokat az
elhelyezo koltsegere.

11.
A kozos hasznalatra szolgalo helyisegek es teruletek csak rendeltetesuknek megfeleloen hasznalhatok.
A kozos hasznalatra szolgalo helyisegeket a hasznalat idejen kfvul zarva kell tartani. Ezekben a
helyisegekben es teruleteken, a szereloszint kivetelevel, meghatarozott cellal, ideig es helyen butorok
es egyeb targyak, valamint epftkezesbol szarmazo anyagok tarolasahoz a Szamvizsgalo Bizottsag
hozzajarulhat. A kozos teruleteket es helyisegeket, ha azt az ervenyes jogszabalyok megengedik, a
kozgyules kizarolagos hasznalatba adhatja.

12.
Tuzveszelyes anyagokat raktarozni, tarolni, tuzveszelyes tevekenyseget folytatni csak a jogszabalyi
elofrasok szerint lehet. Az epulet vasraccsal lezart teruleteibe (kb'zlekedok) valo bejutas erdekeben le
kell adni a gondnoknak egy-egy peldany kulcsot.

13.
A lakoepulet kozos hasznalatra szolgalo helyisegeiben es teruletein allatot tartani, a lakasban tartott
allatot oda kiengedni, etetni, kobor allatot, valamint madarat az epuletbe szoktatni nem szabad.
A lakasban tartott allat okozta szennyezodest, annak gondozqja haladekfelanul koteles feltakarftani.
Ennek elmulasztasa eseten a szennyezodest a kozos kepviselo takarittatja fel a szennyezodet okozo
koltsegere. Egyebekben pedig az allattartas rendjere vonatkozo keruleti Onkormanyzati rendelet
szabalyai szerint kell eljarni.

14.
A kozos kepviselo es a konyvelo ugyfelszolgalati tevekenysege:

A kozos kepviselo telefonon egyeztetett idopontban es helyszmen, illetve havonta egy alkalommal a
hirdetotablan kbzze tett modon a tarsashazban vegez ugyfelszolgalati tevekenyseget.

15.
Kozossegi problemakkal a Szamvizsgalo Bizottsaghoz lehet fordulni. A Szamvizsgalo Bizottsag donti el,
hogy mely kerdesek rendezhetok egymas kozott es melyeket kell a szukseges intezkedesek megtetele
miatt a kbzbs kepviselo, illetve az Onkormanyzat, vagy mas hatosagok fele tovabbitani.
A Szamvizsgalo Bizottsag hozzajarulhat a kozos tulajdonu teruleteken - meghatarozott cellal, ideig, es
helyen - butorok es egyeb targyak, valamint epitkezesbol szarmazo anyagok es targyak tarolasahoz.

16.
A biztositassal, surges hibaelharitasi szolgaltatassal kapcsolatos informaciokat, eljarasi szabalyokat a
kozos kepviselo kulon tajekoztatoban teszi kbzze.

17.
A hazirend megsertbivel szembeni eljarasi szabalyok

A hazirend, kulbnbsen a zajszint hatarerteke be nem tartasanak jogkbvetkezmenyeit a vonatkozo
jogszabalyok rendelkezesei szerint kell ervenyesiteni. A gyermekek hazirendet sertb magatartasaert, az
altaluk okozott karert - a Ptk. rendelkezesei szerint - gondozbjuk, kiveteles esetekben maga a karokozo
felel.
A cselekmeny sulyatol, jellegetbl fuggben birosagi, birtokvedelmi vagy szabalysertesi eljaras
kezdemenyezhetb, illetve karterites kbvetelhetb. A lakhatas nyugalmat sertb magatartas, tevekenyseg
folytatasa eseten a tulajdonosok, lakok, SZVB kbzvetlenul, mig a kbzbs kepviselo a lako(k), SZVB
irasbeli keresere birtokvedelmi eljarast vehetnek igenybe.

18.
A lakoepulet hazirendje a 13/2011. (12. 30.|) sjz.. kbzgyulesi hatarozattal 2012. januar 1.-vel lep hatalyba.

kbzbs kepviselo
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