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Alapszabály 1. oldal: 
 
Lakásszövetkezet alapszabálya meghatározza: 
 
f. pont helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 
A közgyűlés, részközgyűlés, tagértekezlet, küldöttgyűlés összehívásának módját, hatáskörét 
és eljárásának szabályait. 
 
i. pont rendelkezéséből törlésre kerül: 
 
a „bírósági” szó 
 
Az alapszabály I. fejezet 1. és 2. bekezdése helyébe az alábbi módosítás lép:  
 
Lakásszövetkezet célja: 
 
A lakásszövetkezetben rejlő előnyök felhasználásával, a tagok közreműködésével és anyagi 
hozzájárulásával lakóépületeket fenntartson, a szövetkezet célját szolgáló létesítményeket 
üzemeltessen, és mindenezek rendeltetésszerű használatáról gondoskodjon. 
A lakásszövetkezet alapvető célkitűzése a kezelésében lévő lakóépületek fenntartása, 
karbantartása, emellett tagjainak és nem tag tulajdonosoknak – a törvény keretei között – 
lakásokkal összefüggő lakossági szolgáltatás szervezése és nyújtása.  
 
Az alapszabály I. fejezet 3. pont 1. bekezdéséből törlésre kerül az alábbi szövegrész: 
 
Új lakásszövetkezeti tulajdonú lakóépület építése 
 
Az alapszabály I. fejezet 3.1. pont 2. bekezdéséből törlésre kerül az alábbi szövegrész: 
 
A lakásszövetkezeti tulajdonú lakóépület építése 
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Az alapszabály 4. oldal: Lakásszövetkezet alaptevékenysége, főtevékenysége helyébe az 
alábbi rendelkezés lép: 
 
A lakásszövetkezet tevékenységi körei a TEÁOR 08 szerint: 
 
Fő tevékenység: 68.20 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése 
 
Egyéb tevékenység:      68.32 Ingatlankezelés 
     73.11 Reklámügyi tevékenység 
     68.10 Saját tulajdonú ingatlan adásvétele 
     69.10 Jogi tevékenység 
     81.10 Építmény üzemeltetés 
     81.21 Általános épület takarítás 
     81.22 Egyéb épület takarítás 
     82.99 Máshova nem sorolt egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás 
     69.20 Számviteli, könyvvizsgálói, adószakértői tevékenység 
 
A lakásszövetkezet a fenti pontban meghatározott tevékenységi körében megszervezi az 
épületek állagvédelmét, a szövetkezeti gazdálkodást, a számviteli, pénzkezelési és ügyviteli 
teendőket, kialakítja működésének belső rendjét.  
 
A lakásszövetkezet területén árverezésre kijelölt ingatlanok – bírósági végrehajtásról szóló 
törvény vonatkozó rendelkezései szerint – bírósági árverés útján történő megszerzésére, 
megvásárlására, hasznosítására, értékesítésére a lakásszövetkezet elkülönített pénzalapot hoz 
létre a szövetkezeti felújítási alap terhére.  
 
Az ingatlankezelésen belül – vállalkozási tevékenységként – társasházak kezelését, közös 
képviseletük ellátását is végzi a lakásszövetkezet.  
 
 
Az alapszabály 5. oldal II. fejezet 1.c. pontja az alábbiakra módosul: 
 
A szövetkezeti tulajdon részletezése utolsó mondata az alábbira módosul: 
 
A szövetkezet tulajdonában álló helyiségekben az összes berendezés és felszerelés, a 
gázvezeték hálózat az ingatlanon lévő első elzáró szerkezettől, a külön tulajdonban álló 
lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiség elzárójáig. 
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Az alapszabály 6. oldal 2. pont: Használati viszonyok a lakásszövetkezet tulajdonában 
álló lakások esetén fejezet 9. bekezdése az alábbi szövegrésszel egészül ki: 
 
 
2.1. Használati viszonyok a lakásszövetkezet tulajdonában álló lakások esetén 
 
- A lakásszövetkezet tulajdonában álló lakásokat a mindenkor érvényes lakásbérleti 
szerződések díjának fejében köteles kiadni, a hasznosításának a díját az épület felújításának 
fedezetére köteles fordítani. 
 
- A lakásszövetkezet értékesítheti a szövetkezeti tulajdonú lakást, és azt megteheti a 
lakóközösség 2/3-os jóváhagyásával, melyet a felújítási alapba fektet be és a ház 
korszerűsítésére használja fel.  
 

- A lakóépületek korszerűsítésekor, a lakóközösség 2/3-os jóváhagyással felajánlhatja a 
szövetkezeti tulajdonú lakást hitelfedezetként a pénzintézeteknél. 

 
 
- Használati viszonyok a lakásszövetkezet tulajdonában álló földrészlet és épületrészek 
esetén: 
 
- A lakóépülethez tartozó, a lakásszövetkezet tulajdonában álló földrészlet és épületrészek 
használatára – a részközgyűlés határozatának keretei között – a lakóépületben lakó tag és nem 
tag tulajdonosok mindegyike jogosult, e jogát azonban egyik tag, nem tag tulajdonos sem 
gyakorolhatja a többiek jogának vagy jogos érdekeinek sérelmére. 
 
- A lakásszövetkezet igazgatósága Házirendet fogad el, amelyben meg kell határozni: 
- a lakáson belüli építési-szerelési munka, és a zajjal járó más tevékenység végzésének a 
lakhatás nyugalmát szolgáló szabályait 
- a lakóépület közös használatra szolgáló területei és helyiségei használatára vonatkozó 
szabályokat. 
 
- A lakásszövetkezet tulajdonában álló, közös használatra szolgáló épületrészek, helyiségek és 
területek megfigyelését szolgáló, zárt rendszerű műszaki megoldással kiépített elektronikus 
megfigyelő rendszer (a továbbiakban: kamerarendszer) létesítéséről és üzemeltetéséről az 
érintett részközgyűlés dönt a tagok, és nem tag tulajdonosok legalább kétharmados 
többségének igenlő szavazatával. 
Kamerarendszer létesítéséről és üzemeltetéséről szóló döntés meghozatala esetén a 
lakásszövetkezet igazgatósága adatkezelési szabályzatban állapítja meg a kamerarendszer 
üzemeltetésének feltételeit. 
 
- Szövetkezeti lakóépületben lévő nem lakás céljára szolgáló helyiségben szexuális vagy 
erotikus szolgáltatásra irányuló tevékenységet folytatni nem lehet, továbbá nem lehet 
szexuális terméket és segédeszközt árusítani vagy forgalmazni. 
 
- Szövetkezeti lakóépületben lévő nem lakás céljára szolgáló helyiségben a szerencsejáték 
szervezéséről szóló törvény hatálya alá tartozó tevékenységet a részközgyűlés engedélyezheti. 
A tevékenység folytatásához az engedélyt a tagok, és nem tag tulajdonosok legalább 
kétharmados többségének igenlő szavazatával adhatja meg a részközgyűlés. 
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Az alapszabály 7. oldal 4. pont: Magán személyek tulajdonában állnak rendelkezései az 
alábbiak szerint módosulnak: 
 
2. bekezdés rendelkezéséből a „gáz” szó törlésre kerül 
 
Ezen fejezet egy új bekezdéssel egészül ki: 
 
A lakáshoz tartozó, azon belül lévő és annak tartozékait képező gázvezetékek az elzáróig. 
 
 
 
A lakásszövetkezet alapszabálya III. fejezet: A lakásszövetkezet szervezete és szerveinek 
működése az alábbi bekezdéssel egészül ki: 
 
 
A lakásszövetkezet szervezete és szerveinek működése: 
 
A lakásszövetkezet szervei: 
 

1. Közgyűlés  
2. Részközgyűlés  
3. Küldöttgyűlés  
4. Igazgatóság  
5. Felügyelő Bizottság  
6. Tagértekezlet  

 
 
 
III. fejezet 1.2. pont helyett: 
 
A közgyűlést az igazgatóság hívja össze. 
Kötelező a közgyűlés összehívása, ha ezt a tagok legalább tíz százaléka vagy a 
felügyelőbizottság írásban, a napirend, az ok és a közgyűlési határozatra tett javaslat 
megjelölésével indítványozza. 
 
Ha az igazgatóság az indítvány kézhezvételétől számított negyvenöt napon belüli időpontra a 
közgyűlést nem hívja össze, azt a negyvenöt napot követő harminc napon belüli időpontra a 
felügyelőbizottság, ennek elmulasztása esetén az összehívást kérő tagok vagy az általuk 
megbízott személy jogosult összehívni. 
 
 
Sürgős esetet – különösen a lakásszövetkezet tulajdonában álló épületrészek, épület 
berendezések, vagyontárgyak állékonyságát, biztonságát közvetlenül veszélyeztető helyzet 
kialakulását – kivéve az írásbeli meghívót legkésőbb a közgyűlés időpontja előtt 15 nappal 
meg kell küldeni. Ezzel egyidejűleg a meghívó egy példányát minden lépcsőházba, jól látható 
helyen ki kell függeszteni. A meghívóban a közgyűlés sürgős összehívása estén annak indokát 
is fel kell tűntetni. A közgyűlés hirdetmény útján is összehívható. 
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III. fejezet 1.3. pont 3. mondata helyébe az alábbi rendelkezés lép:  
 
 
A közgyűlésre szóló meghívónak tartalmaznia kell: 
a/ a lakásszövetkezet nevét és székhelyét, 
b/ a közgyűlés napirendjét, időpontját és helyét 
c/ részközgyűlések tartása esetén az erre a körülményre történő utalást 
d/ a megismételt közgyűlés időpontját és az eltérő határozatképességi szabályra vonatkozó 
figyelemfelhívást. 
A meghívóhoz mellékelni kell a szavazásra előterjesztett napirendre vonatkozó írásos 
előterjesztéseket és a közgyűlés határozataira tett javaslatot. 
 
Írásban kell a meghívót megküldeni azoknak a lakásszövetkezeti tagoknak, akik nem a 
lakásszövetkezeti lakásban laknak, és lakcímüket bejelentették a lakásszövetkezetnek. Ezeket 
a meghívókat postai úton, iktatószámmal ellátva kell küldeni. 
Az előbbi rendelkezéseket alkalmazni kell a nem lakás céljára szolgáló helyiségek tag 
tulajdonosaira és a lakásszövetkezet nem tag tulajdonosaira is. 
 
A közgyűlés sürgős összehívása: 
 
A meghívó kiküldésének (kifüggesztésének) tizenöt napos határidejétől sürgős esetben el 
lehet tekinteni. 
Sürgős esetnek minősül különösen: a lakásszövetkezet tulajdonában álló épületrészek, 
vagyontárgyak állékonyságát, biztonságát közvetlenül veszélyeztető helyzet kialakulása. 
A sürgős eset fennállásának kérdésében az igazgatóság határoz. 
 
 
III. fejezet 1.5. pontja az alábbiak szerint módosul:  
 
Ha a közgyűlés határozatképtelen, az ezt követő 15 napon belüli időpontban azonos 
napirenddel újabb közgyűlést, továbbiakban megismételt közgyűlést kell tartani. A 
megismételt közgyűlés a határozatképtelen közgyűlés napjára is kitűzhető. A megismételt 
közgyűlés a megjelent tagok számára tekintet nélkül határozatképes. 
A megismételt közgyűlés csak az eredeti napirendben szereplő kérdésekben hozhat 
határozatot.  
 
 
Az alapszabály 9. oldal III. fejezet új 2. ponttal egészül: 
 
III. fejezet 2. pont: 
 
Részközgyűlés 
 
2.1. A lakásszövetkezetnél az egyes szövetkezeti házak önálló részközgyűlési körzetet 
képeznek. 
 
 
 
 
 



 6 

 
A részközgyűlési körzetek: 
 
1. Perintparti sét. 1-7. 
    Szűrcsapó u. 26. 
 
2. Deák F. u. 76/A, B, C, D. 
    Bólyai u. 1-3. 
    Bartók B. krt. 33, 35, 37. 
 
3. Rohonci út 5-7. 
    Rohonci út 56-58. 
 
 
4. Rohonci út 21-27. 
    Rohonci út 29-39. 
 
5. Nagy L. u. 17-21. 
    Nagy L. u. 24-36. 
    Kodály Z. u. 18-20. 
    Kodály Z. u. 26-32. 
 
 
6. Kodály Z. u. 34-36. 
    Kodály Z. u. 38-40. 
    Kodály Z. u. 15-19. 
    Kodály Z. u. 21-31. 
    Kodály Z. u. 33-35. 
 
7. Bólyai u. 13.  
 
 
A részközgyűlést az igazgatóság hívja össze. Összehívására, eljárására – a jelen pontban nem 
szabályozott kérdésekben – a közgyűlésre vonatkozó szabályokat kell megfelelően 
alkalmazni. 
 
 
2.2. A részközgyűlés önálló döntési jogkörébe tartozik: 
 
a./ az épületben lévő, lakásszövetkezeti tulajdonban álló, az adott lakóépületben lakók közös 
használatát szolgáló épületrészek használata, hasznosítása módjának megváltoztatása. Kivéve 
az egész lakásszövetkezeti tagság közös tevékenységét és használatát szolgáló épületrészeket, 
helyiségeket, amelyek ügyében a küldöttgyűlés dönt. 
b./ az épület közös részein műszakilag szükségessé vált felújítási munkák elvégzésének 
elhatározása, az ehhez szükséges pénzügyi fedezet vállalása 
c./ javaslatot tesz emeletráépítéshez, tetőtér beépítéshez, közös épületrészt érintő átalakításhoz 
való hozzájárulásra, melynek ügyében a küldöttgyűlés dönt. 
d./ lakás-előtakarékossági szerződéssel kapcsolatos döntések meghozatala 
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Alapszabály 12. oldal 5. pont: A lakásszövetkezet tisztségviselői fejezet az alábbi 4.4. 
pontja az alábbiak szerint módosul: 
 
Nem lehet tisztségviselő a lakásszövetkezetben: 
 
a./ aki nem tagja a lakásszövetkezetnek, kivéve, ha az alapszabály szerint a tisztség 
betöltéséhez tagsági viszony nem szükséges, 
 
b./ aki büntetett előéletű, 
 
c./ aki valamely tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt áll az 
ítéletben megjelölt tevékenységet folytató lakásszövetkezetnél, 
 
d./ aki a lakásszövetkezetnél folytatott tevékenységével összefüggésben keletkezett jogerősen 
megállapított fizetési kötelezettségének nem tett eleget., 
 
e./ aki az alapszabályban előírt szakmai követelményeknek nem felel meg, 
 
f./ aki, és közeli hozzátartozója a lakásszövetkezettel szemben minimum három hónap közös 
költség hátralékban van. 
 
Azt a tényt, hogy a b. és c./ pontban kizáró ok nem áll fenn a tisztségviselői megbízatás 
elfogadást megelőzően az a jogviszonyt tisztségviselőként létesíteni szándékozó személy, a 
tisztségviselő megbízatásának időtartama alatt a küldöttgyűlés írásbeli felhívására, a 
felhívástól számított 15 napon belül, ha e határidőn belül a tisztségviselőn kívül álló ok miatt 
nem lehetséges, az ok megszűnését követően haladéktalanul a küldöttgyűlés által kijelölt 
jelölőbizottság részére hatósági bizonyítvánnyal igazolja. 
 
 
 
 
Alapszabály 13. oldal: 5.8. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 
Megszűnik a tisztségviselő megbízatása, ha a lakásszövetkezeti törvényben meghatározott 
kizáró okot vagy összeférhetetlenséget annak felmerülésétől számított tizenöt napon belül 
nem szűnteti meg, és ezt további nyolc napon belül – a hitelt érdemlő igazolással együtt – 
nem jelenti be a felügyelőbizottságnak. 
Az ezzel összefüggésben lefolytatásra kerülő eljárásra a lakásszövetkezetekről szóló törvény 
30. §-ának rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni. 
 
 
Alapszabály 14. oldal: 6.9. pontjának 1. bekezdése az alábbi szövegrésszel egészül ki: 
 
Ezen bekezdés második mondata után az alábbi mondat lép: 
 
Az üzemelési költséget érintő áremelés mértékének arányában az igazgatóság pótbefizetést is 
elrendelhet. 
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Alapszabály 14. oldal: 6.10. pontja egy új bekezdéssel egészül ki: 
 
A felújítások költsége egyedi elbírálások alapján – ha a saját erőforrás nem elegendő – 
visszapótlási kötelezettséggel a tartalékalapból megelőlegezhető, erről az igazgatóság jogosult 
dönteni. 
A felújításra hitel is felvehető, melynek törlesztési költségei az adott épület tulajdonosait 
terhelik. 
 
 
Alapszabály 15. oldal: 6.19. pontja az alábbira módosul: 
 
Intézkedik a jelzálogjog bejegyzésről a három hónapot meghaladó hátralékosokkal szemben 
és törlésről. 
 
Alapszabály 15. oldal: Az Igazgatóság fejezet az alábbi 6.24. ponttal egészül ki: 
 
     6.24.     Dönt a társasházak lakásszövetkezetbe történő belépéséről 
 

6.25. Az igazgatóság jogosult az alábbi lakásszövetkezeti szabályzatok megalkotására: 
 

- SZMSZ 
- Számvitelpoltika, számlarend 
- Házipénztár kezelési rend 
- Leltározási szabályzat 
- Selejtezési szabályzat 
- Iratkezelési szabályzat 
- Tűzvédelmi szabályzat 
- Munkavédelmi szabályzat 
- Bérlemények bérbeadási szabályzata 
- Adatkezelési szabályzat 
- Kamerarendszer létesítésére, üzemeltetésére vonatkozó szabályok 
- Házirend  

 
 
 
Alapszabály 17. oldal 3/b. pontja kiegészül: 
 
…lehetővé tegye és tűrje, hogy a lakásba a lakásszövetkezet tisztségviselője, vagy 
alkalmazottja a lakásszövetkezet tulajdonában álló épületrészekkel, berendezésekkel 
összefüggésben a szükséges ellenőrzés, a rendkívüli káresemény vagy veszélyhelyzet 
fennállása miatt a lakáson belüli szükséges hibaelhárítás, valamint fenntartási munkák 
elvégzése céljából arra alkalmas időben bejuthasson a tag,  továbbá a bentlakó szükségtelen 
háborítása nélkül a szükséges intézkedéseket megtegye.  
Biztosítsa, hogy a vele együtt lakó személy, valamint az, akinek lakása használatát átengedte, 
betartsa jelen rendelkezéseket.  
 
 
 
 



 9 

Alapszabály 18. oldal 4.3. a./ és b./ pontja az alábbiak szerint módosul: 
 
Lakásszövetkezet kizárhatja a tagot, ha a tag neki felróható módon: 
 
a./ a lakásszövetkezet érdekét súlyosan sértő vagy veszélyeztető magatartást tanúsít, vagy a 
tagsági viszonyból eredő kötelezettségeinek 30 napon belül felszólítás ellenére nem tesz 
eleget. 
 
b./ felszólítás ellenére sem teljesíti a jogszabálynak és alapszabálynak megfelelő módon 
megállapított építési, fenntartási költségekhez történő hozzájárulás megfizetésére, valamint a 
pótbefizetés teljesítésére vonatkozó kötelezettségét.  
 
Alapszabály 20. oldal: V. fejezet 3.1. pontja helyett az alábbi rendelkezés lép: 
 
A lakásszövetkezet határozatainak bírósági felülvizsgálata 
- A lakásszövetkezet tagja és nem tag tulajdonosa keresettel kérheti a bíróságtól a 
lakásszövetkezet, vagy bármely szerve által hozott olyan határozat hatályon kívül helyezését, 
amely jogszabályba, a lakásszövetkezet alapszabályába vagy más belső szabályzatába 
ütközik. 
- Ha a közgyűlés (részközgyűlés) határozata a kisebbség jogos érdekeinek lényeges 
sérelmével jár, bármely tag vagy nem tag tulajdonos keresettel kérheti a bíróságtól a határozat 
hatályon kívül helyezését. 
 
VIII. fejezet 3. pontja: Kiválás a lakásszövetkezetből - helyébe az alábbi lép: 
 
A lakásszövetkezetből a műszakilag elkülönült, egy vagy több lakóépületben lévő lakások 
lakásszövetkezeti tag és nem tag tulajdonosai együttesen válhatnak ki. 
A kiválás akkor lehetséges, ha a kiválni szándékozó tulajdonosoknak fenntartási 
(üzemeltetési, karbantartási, felújítási) költségtartozásuk, továbbá a lakásszövetkezet által a 
kiválni szándékozó önálló egység javára felvett hiteltartozásuk a lakásszövetkezettel szemben 
nem áll fenn. 
A kiválást a kiválni szándékozó önálló egység tag és nem tag tulajdonosainak összessége 
legalább kétharmados szótöbbséggel határozhatja el. A kiváláshoz nincs szükség a közgyűlés 
hozzájárulására. 
A lakásszövetkezetből minden negyedév záró napján lehet kiválni. 
A kiválással kapcsolatos vagyonmegosztásról a lakásszövetkezet közgyűlése dönt. 
A kiválással kapcsolatban felmerülő összes költséget a kiválással érintett szervezeti egység 
tag és nem tag tulajdonosai viselik. 
 
 
A kiválás szándékát tartalmazó nyilatkozatot – a részközgyűlés határozatának, 
jegyzőkönyvének, jelenléti ívének és a meghatalmazásoknak másolatban történő 
megküldésével – az igazgatósághoz kell írásban bejelenteni, legkésőbb a kiválást megelőző 
90. napig.  
 
A kiválás bejelentését követően az igazgatóság készíti a vagyonmérleget és annak alapján 
vagyonmegosztási javaslatot készít. 
A vagyonmérleget és a vagyonmegosztási javaslatot elfogadásra a közgyűlés elé terjeszti. 
Ebből a célból a lakásszövetkezet közgyűlését a kiválásról szóló döntés bejelentésétől 
számított hatvan napon belüli időpontra össze kell hívni. 
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Alapszabály 25. oldal IX. fejezet: Lakásszövetkezet érdekképviseleti tagsága 
helyett az alábbi rendelkezés lép: 
 
A lakásszövetkezet érdekképviseletének ellátása, továbbá az együttműködés előnyeinek 
érvényesítése érdekében önkéntesen területi, vagy országos lakásszövetkezeti érdekképviselet 
szervezeti tagként működik. A lakásszövetkezet az érdekképviseleti szervezetben, annak 
kongresszusán vagy testületi, önkormányzati szervében küldöttként az elnök képviseli. 
 
 
Befejező rendelkezések 
 
 
A jelen alapszabály elkészítését és elfogadását a lakásszövetkezetekről szóló 2004. CXV. 
Törvényt módosító 2011. évi LXXVI. Törvény hatályba lépése tette szükségessé. 
 
A törvényi változások alapján egységes szerkezetbe foglalt alapszabályt a lakásszövetkezet 
küldöttgyűlése fogadta el a 2012. május 23. napján megtartott ülésén. 
 
Az elfogadott alapszabály az elfogadás napján lép érvénybe. Ezzel egyidejűleg a korábbi 
alapszabály érvényét veszti. 
 


