
VIZIKÖZMŰ TÁRSULAT – A HATÁROZATOK BÍRÓSÁGI 

FELÜLVIZSGÁLATÁNAK NÉHÁNY SZEMPONTJA 

I.  

A kereshetőségi jog a víziközmű társulat tagját illeti meg, és nem a keresetlevél 

benyújtásakor az érdekeltségi területen ingatlan tulajdonnal rendelkező személyt.  

II.  

Az érdekeltségi hozzájárulás felülvizsgálata iránti perben a tag vitássá teheti nem 

csak a hozzájárulás összegét, hanem az érdekeltségi egység megállapítását is.  

III.  

 perindításra nyitvaálló határidő nem jogvesztő, de az azon túl előterjesztett 

felülvizsgálati okokat figyelmen kívül kell hagyni.  

IV.  

A társulati tag jogmegóvási érdekét a határozat felülvizsgálata iránt per indítása 

szolgálja, így ún. egyéb megállapítási kereset a határozattal szemben nem 

terjeszthető elő.  

V.  

A bíróság nem vizsgálhatja felül az érdekeltségi egység megállapítására 

vonatkozó döntés gazdasági célszerűségét. /1995. évi LVII. törvény (Vgt.) 35.§ (4) 

bekezdése 160/1995.(XII.26.) Korm.r.12-13.§/ 

 

 

A felperesek ½ - ½ arányban tulajdonosai a sz.-i 1379, 1384 hrsz-ú, az alperes 

érdekeltségi területéhez tartozó ingatlanoknak. A két ingatlan telekalakítás útján, több 

más ingatlan egyesítésével, 2008. január 30-án jött létre. A felperesek az ingatlanokat 

a 2011. február 23. napján kelt ajándékozási szerződéssel átruházták gyermekükre, D. 

F.N.-ra, míg a másnap, 2011. február 24. napján kelt szerződéssel kikötötték, hogy a 

két ingatlan kizárólagos birtokosa és használója továbbra is az ajándékozó I-II.r. 

felperes marad. Az ajándékozott tulajdonjoga az ingatlan-nyilvántartásban bejegyzésre 

került, a felperesek a használati jog bejegyzése iránt a földhivatalhoz kérelmet viszont 

nem nyújtottak be. 2011. májusában az ajándékozási szerződésben részes felek a 

szerződést felbontották, a felperesek tulajdonjoga bejegyzése iránt 2011. május 30-án 

nyújtottak be változásbejegyzési kérelmet.  

 

A 2011. március 28. napján megtartott közgyűlésre az alperes intézőbizottsága a 

felpereseket hívta meg. A felperesek távollétében megtartott közgyűlésen a jelenlévő 

tagok többségi határozattal elfogadták a 12/2011. (03.28.) VK határozatot, amellyel az 

Alapszabály 8. pontját 4. bekezdéssel egészítették ki: „Azoknak a telkeknek az 

esetében, melyek területe 2002. január 1-ét követő telek-összevonás folytán alakult ki, 

az érdekeltségi egység száma szempontjából minden megkezdett 1200 m2 egy-egy 

külön teleknek minősül. Az érdekeltségi egységek száma azonban nem haladhatja meg 

a telek-összevonás nélkül számítható érdekeltségi egység számot. Ez a rendelkezés 

nem alkalmazható, ha a telek-összevonásnak a víziközmű társulattal szemben nincs 

hatálya, vagy ha ahhoz az intézőbizottság hozzájárult.” A 15/2011. (03.28.) VK 

határozattal a közgyűlés az érdekeltségi hozzájárulás összegét – a már jogerősen 

kivetett érdekeltségi egységenkénti 230.000.Ft hozzájárulásra tekintettel – 

5.070.000.Ft-ban határozta meg érdekeltségi egységenként, melyet 2011. május 16. 



  

napjáig kell megfizetni. A felpereseket az alperes intézőbizottságának elnöke a 2011. 

április 22. napján kelt kivetési értesítőben hívta fel 5.070.000. – 5.070.000.Ft 

érdekeltségi hozzájárulás megfizetésére. Az írásbeli felhívást a felperesek 2011. május 

2-án vették át.  

 

A felperesek módosított keresetükben - elsődlegesen - az alperes 12/2011. (03.28.) VK 

határozata felülvizsgálatát és hatályon kívül helyezését; - másodlagosan - annak 

megállapítását kérték, hogy a közgyűlési határozat „hatálya – annak visszaható jellege 

folytán – a felperesekre nem terjed ki”; - harmadlagosan - annak megállapítását, hogy 

a határozat „visszaható hatálya folytán általánosságban jogsértő, illetve a felperesek 

jogait és törvényes érdekeit sérti”; míg - negyedlegesen - annak megállapítását, hogy a 

határozat „a lakások számára tekintettel az 1200 m2 területet meghaladó telkek 

tulajdonosainak, illetve a felperesek tekintetében szabályozásra, jogok, illetve 

kötelezettségek keletkeztetésére nem alkalmas”. A felperesek a törvényi határidőn 

belül előterjesztett keresetükben a kereset alapjaként arra hivatkoztak, hogy az 

érdekeiket sérti az a közgyűlési határozat, amely visszamenőlegesen állapítja meg 

1200 m2-es egységenként a fizetési kötelezettséget. Hivatkozásuk szerint a 

telekalakításról az alperes intézőbizottsága tudott. Helyesen az alperes az utóbb 

bekövetkezett telekmegosztás és az ahhoz kapcsolódó közműigény esetén igényelhetne 

további érdekeltségi hozzájárulást. A keresetmódosítását követően, utóbb azzal 

érveltek, hogy a támadott közgyűlési határozatnak nem lehet visszaható hatálya. A 

jogalkotásról szóló 1987. évi XI. törvény (Jat.) 12.§ (2) bekezdéséből következően a 

visszaható hatályú döntés joggal való visszaélésnek minősül. Megítélésük szerint a 

közgyűlési határozat a rendelkezési jogokat (a Polgári törvénykönyvről szóló 1959. évi 

IV. törvény (Ptk.) 112.§) is korlátozza.  

 

Az alperes ellenkérelmében elsődlegesen a per megszüntetését kérte. Részben arra 

hivatkozott, hogy a felperesek által indított per nincs összefüggésben a felperesek 

tagsági jogviszonyával, a támadott határozat felülvizsgálatát a felperesek nem 

kérhetik. A felperesek ugyanis nem az érdekeltségi hozzájárulás összegét vitatják, 

hanem az érdekeltségi egységet megállapító határozatot. A keresetindítás joga amiatt 

sem illette meg a felpereseket, mert a keresetlevél benyújtásakor az érdekeltségi 

területen található ingatlanok tulajdonosa a felperesek gyermeke volt. Rámutatott arra 

is, hogy a közgyűlési határozat felülvizsgálata iránti perben a felperesek megállapítást 

(Pp.123.§) nem kérhetnek. Érdemi ellenkérelmében a kereset elutasítását 

indítványozta. Az alperes közgyűlése a támadott határozatát nem joggal visszaéléssel, 

hanem a vízgazdálkodási társulatokról szóló 160/1995. (XII.26.) Kormányrendelet (a 

továbbiakban: Korm.rendelet) 13.§ (1) bekezdés a/ pontja felhatalmazása alapján, a 

visszaélések megakadályozása céljából, azért hozta meg, hogy a tagok a 

telekalakítással ne bújjanak ki az érdekeltségi hozzájárulás fizetési kötelezettség alól. 

A határozatnak visszaható hatálya amiatt nincs, mert az alperes intézőbizottsága csak a 

közgyűlési határozat meghozatala utáni kivetések esetén alkalmazza az alapszabály 

határozattal módosított rendelkezését. A Jat. nem alkalmazható a víziközmű társulat 

határozataira. A felpereseknek a támadott határozatot hozó közgyűlés azért küldött 

meghívót, mert a tulajdonosváltozást erre irányuló kötelezettségük ellenére nem 

jelentették be az intézőbizottságnak. 



  

 

Az elsőfokú bíróság fellebbezéssel támadott ítéletével a keresetet elutasította. 

Határozata indokolásában a törvényszék az alperes alapszabálya 9. pontja alapján 

elsődlegesen azt állapította meg, a felperesek a vitás határozat meghozatalakor tagsági 

jogviszonnyal rendelkeztek a víziközmű társulatban. Az alapszabály rendelkezése 

szerint ugyanis a társulat tagja az érdekeltségi területen ingatlantulajdonnal rendelkező 

vagy az ingatlant egyéb jogcímen használó természetes és jogi személy, jogi 

személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság. Rámutatott, hogy az esetbeli, 

valamit az azt megelőző közgyűlések jelenléti ívei is a felpereseket tagként tüntetik 

fel. A tagsági jogviszonyt igazolja, hogy az alperes a kivetési értesítést a felpereseknek 

küldte meg a Korm.rendelet 13.§ (2) bekezdése szerint. Ugyanakkor egyetértett az 

alperes azon védekezésével, hogy a tagsági jogviszonnyal rendelkező felperesek a 

konkrét határozattal szemben keresetindítási jogosultsággal nem rendelkeztek. A 

vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény (Vgt.) 35.§ (4) bekezdése szerint 

ugyanis a víziközmű társulat tagja a vele szemben megállapított hozzájárulás 

felülvizsgálatát kérheti 30 napon belül, azonban a támadott határozattal az alperes nem 

az érdekeltségi hozzájárulást, hanem az érdekeltségi egységet határozta meg. Ezzel a 

határozattal szemben pedig a törvényszék megítélése szerint bírósági felülvizsgálatnak 

nincs helye. Másodlagosan a törvényszék határozata indokolásában arra is kitért, hogy 

amennyiben a felpereseket a keresetindítási jog megilletné, a keresetben megjelölt 

okok alapján a támadott határozat nem minősül jogsértőnek. Egyetértett az alperes 

azon védekezésével, hogy a Jat. hatálya (Jat. 1.§ (1) bekezdés) nem terjed ki a 

víziközmű társulat határozatára. Az alperes közgyűlése a Korm.rendelet 7.§ (3) 

bekezdés c/ pontja alapján döntött a differenciált érdekeltségi hozzájárulás elveinek 

kialakítása tárgyában, valamint a tagok fizetési kötelezettségének megállapításáról. Ez 

a magatartás pedig nem ütközik a Ptk. 5.§ (1) bekezdésében meghatározott joggal való 

visszaélés tilalmába, illetve nem korlátozza a felpereseket a Ptk. 112.§ (1) bekezdése 

szerinti rendelkezési jogában.  

 

Elsődlegesen az elsőfokú ítélet hatályon kívül helyezése, míg másodlagosan annak 

megváltoztatása és a keresetüknek való helytadás iránt a felperesek terjesztettek elő 

fellebbezést. Jogorvoslati kérelmükben elsődlegesen arra hivatkozott, hogy az elsőfokú 

ítélet a többirányú kereseti kérelem elutasításának indokait nem tartalmazza. Az 

ítéletben így annak sincs kellő indoka, hogy miért nincs helye az érdekeltségi egységet 

meghatározó közgyűlési határozattal szemben bírósági felülvizsgálatnak. Kifejtették, 

hogy az érdekeltségi hozzájárulás alapvetően két tényezőből áll, az egyes érdekeltségi 

egységek megjelöléséből és a hozzájárulás konkrét mértékéből. A fizetendő összeget 

tehát lényegesen befolyásolja a „telkek területével való számítás, és annak jogsértő 

jellege”. A törvényszék ítélete nem tért ki arra sem, hogy a cégjegyzékbe bejegyzett 

víziközmű társulat miként eshet kívül a visszaható hatály tilalma általános jogelvén. 

Az ítéletben a Ptk. 5.§-a körében indokolás nem található, míg a rendelkezési jog 

esetében pedig hiányos az okfejtés. 

 

Az alperes fellebbezési ellenkérelmében az elsőfokú ítélet helybenhagyását és a 

felperesek másodfokú perköltségben marasztalását kérte. Vitatta, hogy az elsőfokú 

bíróság ne döntött volna a felperes többirányú keresetéről. Kiemelte, hogy a felperesek 



  

a visszaható hatály tilalmán és egyéb általános jogelveken kívül nem tudtak konkrét 

jogszabálysértésre hivatkozni. A felperesek által felhozott indokokat a törvényszék 

megvizsgálta és ítélete indokolása azokat tartalmazza. Egyetértett az elsőfokú bíróság 

azon megítélésével, hogy a Vgt.35.§ (4) bekezdése nem biztosít lehetőséget a telkek 

kialakításával kapcsolatos határozat tagi felülvizsgálatára.  

 

Az elsőfokú bíróság a megállapított tényállásból helyes jogkövetkeztetésre jutva 

utasította el a keresetet, ezért a fellebbezés nem alapos. Az ítélőtábla azonban a 

törvényszék ítélete indokaival nem értett egyet maradéktalanul. 

 

A Vgt.35.§ (4) bekezdése szerint a víziközmű társulat tagja a vele szemben 

megállapított hozzájárulás felülvizsgálatát a taggyűlési határozat közlésétől számított 

30 napon belül a bíróságtól kérheti. Az idézett törvényhely szerint a keresetindítási jog 

a víziközmű társulat tagját illeti meg. Ezért nem annak, az alperes ellenkérelmében 

hangsúlyozott ténynek van érdemi jelentősége, hogy a határozat felülvizsgálata iránti 

keresetlevél benyújtásakor az alperes érdekeltségi területén a felperesek 

ingatlantulajdonnal rendelkeztek vagy ingatlant egyéb jogcímen használtak, hanem 

annak, hogy az alperes tagnyilvántartása szerint ekkor a víziközmű társulat tagjának 

minősültek-e. (A Fővárosi Ítélőtábla  3.Pf.21.502/2006/6. szám alatti határozata) A 

Korm.rendelet 12.§ (3) bekezdése részletesen szabályozza a tagsági jogviszony 

megszűnésének módját, a tag erre vonatkozó bejelentési kötelezettségét. A 12.§ (4) 

bekezdése alapján a tag személyében bekövetkezett változást a társulatnak a 

tagnyilvántartásban kell rögzítenie.  

 

A keresettel vitatott taggyűlési határozat meghozatalakor – a taggyűlés jelenléti ívéből 

kitűnően – az alperes a felpereseket tagként tartotta nyilván. Ezt támasztja alá, hogy a 

víziközmű társulat a kivetési értesítőt (Korm.rendelet 13.§ (2) bekezdés) szintén a 

tagként nyilvántartott felpereseknek küldte meg. Ezért a törvényszék helyesen 

határozott úgy, hogy a konkrét esetben a felpereseket tagként megillette a személyi 

keresetindítási jog.  

 

Tévedett az elsőfokú bíróság viszont akkor, amikor úgy ítélte meg, hogy a Vgt.35.§ (4) 

bekezdése alapján indított perben csak az érdekeltségi hozzájárulás összege 

vizsgálható felül, emiatt a felperesek alappal nem támadhatják az érdekeltségi 

egységet meghatározó 12/2011 (03.28.) Vk. határozatot, arra a keresetindítási joguk 

nem terjed ki. A Vgt. A keresettel felülvizsgálni kért társulati határozat meghozatala 

idején hatályos szövege ugyanis egy helyen, a 35.§ (4) bekezdésében biztosítja a tag 

számára az érdekeltségi hozzájárulással kapcsolatos, sérelmes határozat 

felülvizsgálatának lehetőségét. Emiatt a víziközmű társulat tagja a 35.§ (4) bekezdése 

alapján indított perben vitathatja az érdekeltségi egység meghatározását, avagy azt, 

hogy az ingatlana az érdekeltségi területhez tartozik, illetve az érdekeltségi 

hozzájárulás összegét is. (A Kúria Pf.I.20.406/2015/6. szám alatti határozata) A  tárgyi 

kereshetőségi jog hiánya miatt tehát a felperesek keresete nem utasítható el. 

 

A Vgt.35.§ (4) bekezdése alapján a keresetindításra nyitva álló határidő 30 nap, amely 

– a jogszabály kifejezett rendelkezése hiányában – nem jogvesztő. (4/2003. számú PJE 



  

határozat VI. pont) Ugyanakkor a határozatok felülvizsgálatára irányuló perekben 

egyöntetű gyakorlat szerint a perindításra nyitvaálló nem jogvesztő határidő esetén is a 

bíróság csak a keresetindításra nyitvaálló határidőn belül előterjesztett keresetben 

megjelölt felülvizsgálati okokat vizsgálhatja a perben. A felperes ugyanis újabb – és 

újabb felülvizsgálati okok megjelölésével nem eliminálhatja a jogszabályban a 

keresetindításra meghatározott határidőt. (A Legfelsőbb Bíróság Pf.X.20.841/2011/6. 

szám alatti határozata) Ezért a perben figyelmen kívül kellett hagyni és érdemben nem 

voltak vizsgálhatóak a felperesek 2014. április 25. napján jogi képviselő 

közreműködésével előterjesztett keresetmódosításában megjelölt további 

felülvizsgálati okok, amelyekben a felperesek a visszaható hatályú határozathozatal 

tilalmára (Jat. 12. § (2) bekezdés), a joggal való visszaélés tilalmára (Ptk. 5. § (1) 

bekezdés), illetve a rendelkezési jog korlátozására hivatkoztak (Ptk. 112. § (1) 

bekezdés).  

 

Az említett 2014. április 25. napján kelt keresetmódosításban részletezett másodlagos, 

harmadlagos és negyedleges megállapítási kereset (Pp.123.§) egyéb okból sem volt 

érdemben elbírálható. A víziközmű társulati határozat ugyanis a Vgt.35.§ (4) 

bekezdése alapján indított perben vizsgálható felül, ez a pertípus szolgálja a társulati 

tagok jogmegóvási szükségletét. A perindítás határidőhöz kötött, míg a Pp.123.§-a 

alapján a megállapítási kereset időkorlát nélkül indítható. (Kúria Pfv.I.20.406/2015/6. 

szám alatti határozata) A törvényi feltételek (Pp.123. §) hiányában ezért megállapítási 

kereset nem terjeszthető elő. 

A keresetet az említett korlátok között (Pp.3.§ (2) bekezdés, 215.§) vizsgálva 

megállapítható, hogy abban a felperesek azzal érveltek, hogy a tagi érdekeiket sérti az 

a társulati határozat, amely visszamenőleges hatállyal állapítja meg 1200 m2-es 

egységenként az érdekeltségi hozzájárulás fizetési kötelezettséget. Az alperes 

ellenkérelmében ezzel a keresettel szemben azzal védekezett, hogy a támadott 

határozatát a közgyűlés a Korm.rendelet 13.§ (1) bekezdése felhatalmazása alapján és 

azon gazdálkodási céllal hozta meg, hogy a társulati tagok az utólagos telekalakítással 

(telekegyesítéssel) ne tudjanak „kibújni” az érdekeltségi hozzájárulás fizetési 

kötelezettsége alól, sértve ezzel az alperes gazdálkodásának alapját.  

 

A határozatok felülvizsgálata iránti perekben irányadó egységes gyakorlat szerint a 

bírósági felülvizsgálat nem terjedhet ki a jogi személy határozata gazdasági 

megalapozottságának, célszerűségének értékelésére, a bíróság nem döntheti el a 

társulat és a tagok között felmerült gazdasági jellegű vitákat. (Fővárosi Ítélőtábla  

10.Gf.40.389/2008/6. szám, BDT 2014.3139, Fővárosi Ítélőtábla  

16.Gf.40.434/2011/3. szám, Győri Ítélőtábla Gf.IV.20.414/2007/4. szám) Erre 

tekintettel az ítélőtábla sem mérlegelhette, hogy a víziközmű társulat taggyűlése – 

gazdálkodása szükséges alapja biztosítása érdekében – helyesen döntött-e úgy, hogy a 

2002. január 1. napját követően telekalakítással kialakult telkek esetében nem egy 

egész telek, hanem annak 1200 m2-nyi része minősül egy érdekeltségi egységnek. 

Csak a társulati tagok megfelelő szótöbbséggel meghozott határozata dönthet arról, 

hogy a társulat céljai megvalósítása érdekében milyen méretű érdekeltségi egységek 

után, mekkora összegű hozzájárulás kivetése indokolt. Egyetértett az ítélőtábla az 

alperes azon védekezésével is, hogy a támadott határozat amiatt nem minősül 



  

visszaható hatályú jogalkalmazásnak, mert csak a határozat meghozatalát (2011. 

március 28.) követő kivetésekre alkalmazza az alperes. 

 

Ezekre figyelemmel az ítélőtábla az elsőfokú bíróság ítéletét – a fenti eltérő indokok 

alapján – a Pp.253.§ (2) bekezdése alapján helybenhagyta. 

 

Győri Ítélőtábla Gf.II.20.020/2015/9/I. 

 

 

 

 


