
I. A társasházi közgyűlés kisebbség jogos érdekeit sértő határozatának 

megtámadására lehetőséget biztosító törvényi rendelkezés alkalmazhatósága 

legalább két  tulajdonostárs – többség és kisebbség -  létét feltételezi.  

 

II. Ha beépítendő telek tulajdonosa – mint Alapító – egyedüli döntéshozóként az 

általa elfogadott Szervezeti és Működési Szabályzatban (előre) rögzíti a vevők, 

mint a megalapított társasház későbbi tulajdonostársai számára a közös tulajdon 

használatának szabályait, a közös költség viselésének, elosztásának módját (stb.),  

az SZMSZ  sérelmezett rendelkezései nem e törvény alapján, hanem az Alapító és 

a  vevők közt létrejött adásvételi szerződések részévé váló általános szerződési 

feltételek megtámadására vonatkozó szabályok szerint orvosolhatóak. 

 

Alkalmazott jogszabályok: Thtv. 42. §. (1) a Ptk. 209/A §- 

 

Győri Ítélőtábla Pf.IV.20.030/2015/6/I.szám 

 

A törvényszék a fellebbezéssel támadott részítéletében a CLXXIV.r. alperes 

(Társasház) 2006. március 1-én kelt szervezeti és működési szabályzatát érintően 

előterjesztett keresetet elutasította .  

 

Az elsőfokú bíróság a részítéletének tényállásában rögzítette, hogy az I.r. alperes 

(Alapító) gazdasági társaság a kizárólagos tulajdonában álló, gy.-i 15/1.hrsz-ú 

ingatlanon, majdan a társasház külön tulajdoni lapjain önálló ingatlanként 

nyilvántartandó 222 lakást, iroda- és üzlethelyiséget valamint szolgáltató egységeket (a 

továbbiakban albetét) magában foglaló épületkomplexum felépítését, majd 

egyszemélyes Alapítóként társasházzá alakítását határozta el.  

Az alapító okirat 2006. február 15-én kelt, a társasház alapítás ténye az ingatlan-

nyilvántartásban  feljegyzésre került.   

 

Az Alapító, mint egyszemélyes tulajdonos alakuló közgyűlést tartott, és 2006. március 

1-én elfogadta a Szervezeti és Működési Szabályzatot (SZMSZ), amely több, a 

felperesek által sérelmesnek tartott rendelkezést is tartalmaz.  

 

A feljegyzett társasház alapító okiratát az I.r. alperes 2007. március 26-án módosította, 

ennek földhivatalhoz való benyújtására 2007. június 20-án került sor. A 

módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat V. pontja utalást tartalmaz 

a mellékletét képező Szervezeti és Működési Szabályzatra.  

 

Az I.r. alperes az összesen 431 leendő albetétből 130 albetétet nagyrészt 2007. 

március–április hónapokban értékesített, az új tulajdonosok 2007. november-december 

hónapoktól kezdődően vették birtokba az ingatlanrészeket. A vásárlók és az I.r. alperes 

között létrejött üzemeltetési-szolgáltatási szerződések értelmében a lakók a közüzemi 

szolgáltatásokat - a villamos áram kivételével - az I.r. alperesen keresztül vették 

igénybe.  

Az értékesítések kezdetét követően első ízben 2008. április 29-én majd 2008. május 8-

án került sor a társasház közgyűlésére, amelyen az akkor még többségi tulajdonos I.r. 



alperes többségi szavazatával számos – köztük az SZMSZ keresettel támadott 

rendelkezéseit is érintő - határozat született. 

 

Az építkezés folyamata elhúzódott, a végleges használatbavételi engedély kiadására 

2010. év végén, míg a társasház ingatlan-nyilvántartási bejegyzésére 2011. év március 

1-én került sor.  

 

A felperesek a részítélettel elbírált kereseti kérelmükben a 2006. március 1-én 

elfogadott SZMSZ alábbi rendelkezéseit támadták: 

- a külön tulajdoni hányadok tulajdonosai a közüzemi és egyéb szolgáltatások 

igénybevételére ugyanazzal a szolgáltatóval (jelen esetben I.r. alperessel) kötelesek 

szerződni, amellyel a közös képviselő a közös tulajdoni részekre vonatkozó szerződést 

megkötötte, 

-  az őrzési-védelmi költség a közös költség része,   

- a közös költség fizetésének kötelezettsége az ingatlan birtokba adásának napjától, 

illetve attól a naptól áll be, amikor az ingatlan első értékesítése során a földhivatalba, 

vagy ügyvédi letétbe kerül a tulajdonjogról lemondó nyilatkozat. 

Kérték, hogy a bíróság – a tulajdonostársak jogviszonyának újraszabályozása körében- 

akként rendelkezzen, hogy az albetétek tulajdonosai bármely olyan közüzemi 

szolgáltatóval szerződhetnek, amelyik biztosítani tudja a közös tulajdonú ingatlan 

szolgáltatási rendszeréhez való csatlakozását, vagy szolgáltatását az ingatlan jelentős 

állagsérelme nélkül kiépíti. Indítványozták, hogy a bíróság az őrzési- védési költségek 

közös költségnek minősítését mellőzze, és úgy rendelkezzen, hogy valamennyi 

tulajdonostárs a tulajdonjoga keletkezésétől köteles a tulajdoni hányada alapján, annak 

arányában közös költséget fizetni.  

 

A felperesek érvelése szerint a SZMSZ-ban rögzített rendelkezések az I.r. alperes által 

meghozott, a közös tulajdon tárgyát érintő, a kisebbségre sérelmes többségi tulajdonosi 

döntések, és mint ilyenek a Ptk. 143. §. (1) bekezdése alapján támadhatók.  

A társasházakról szóló 2003. évi CXXXIII. törvény (Thtv.) 5. §. (5) bekezdésére és 7. 

§. (3) bekezdésére hivatkozással kifejtették, hogy a döntések meghozatalakor – jogerős 

használatbavételi engedély és ingatlan-nyilvántartási bejegyzés hiányában – a 

társasház még nem jött létre, így sem a tulajdonostársakra kiható alakuló ülése, sem 

hatályos Szervezeti és Működési Szabályzata nem lehetett.  

A sérelmezett többségi tulajdonosi döntésekhez a társasházi törvényben meghatározott 

joghatályok – különösen a megtámadási határidők – nem fűződhetnek, így a 

megtámadásukra határidő nélkül a Ptk. 143.§. (1) bekezdése biztosít lehetőséget.   

Másodlagosan a Thtv. 42. §. (1) bekezdésére hivatkoztak, és a kereseti kérelemben 

rögzített igényüket a CLXXIV.r. alperessel szemben érvényesítették.  

 

A kereseti kérelemben foglaltakat azzal indokolták, hogy az I.r. alperes, mint akkori 

kizárólagos tulajdonos által meghozott és - a fentiek szerint - támadott rendelkezések 

lehetőséget teremtenek számára, hogy a tulajdonában maradt albetéteket terhelő közös 

költség- és közüzemi díjfizetési kötelezettség alól mentesüljön és azokat a többi 

tulajdonosra hárítsa. Az SZMSZ egyéb rendelkezéseivel együtt a társasház 



gazdálkodását, a tagokkal való elszámolást átláthatatlanná és ellenőrizhetetlenné 

teszik. 

A tulajdonostársak szerződéskötési autonómiája is sérül a szerződő partner SZMSZ 

általi kijelölésével a közüzemi szerződések megkötése során.  

Hivatkoztak arra, hogy a leendő albetétek megvásárlásakor a 2007. március 26-án kelt 

módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat és a 2006.március 1-én 

elfogadott SZMSZ nem állt rendelkezésükre. 

 

A számos alperes egy része a kereseti kérelemre nem nyilatkozott, többen azt nem 

ellenezték, másrészük - köztük I.r. alperes - a kereseti kérelmet vitatta. 

Arra hivatkozott, hogy a társasházat időközben bejegyezték, a hozott döntések a 

társasházi törvény rendelkezései alapján ítélendők meg, az SZMSZ-t pedig az egy éves 

jogvesztő határidőn belül a felperesek nem támadták, ezért annak rendelkezései 

érvényesek és hatályosak is.  

 

A törvényszék a Ptk. 213. §. (2) bekezdése alapján hozott részítéletében - a Thtv. 5. §. 

(1) (5) bekezdése, 7. §. (1) bekezdése, 7. §. (3) bekezdése, 12. §. (3) bekezdése, 14. §. 

(1) bekezdése alapján - elsőként abban a kérdésben foglalt állást, hogy az SZMSZ a 

Ptk. közös tulajdonra vonatkozó szabályai, vagy a Thtv. rendelkezései alapján 

támadható-e. 

 

A felhívott törvényi rendelkezések együttes értelmezésével az elsőfokú bíróság 

megállapította, hogy a társasháztulajdon, az alapító okirat elfogadásával, az ingatlan-

nyilvántartásba történő bejegyzéstől függően, az alapító okirat dátumára 

visszamenőleges hatállyal jön létre (Legfelsőbb Bíróság Gfv.X.30.043/2009/4. szám). 

 

Az alakuló közgyűlést az alapító okirat aláírását követő 60 napon belül akkor is meg 

kell tartani, és a SZMSZ-ot legkésőbb az ezt követő 60 napon belül megtartott 

közgyűlésen akkor is el kell fogadni, ha a feljegyzett alapítást követően a társasház 

jogerős használatbavételi engedélyt még nem kapott.  

A bejegyzésnek csak az alakuló közgyűlés határozatai és az SZMSZ hatálya 

tekintetében van jelentősége.  

A törvényszék rámutatott, hogy a társasház tulajdonostársainak közössége már az 

ingatlan-nyilvántartási bejegyzés előtt is szerezhet jogokat és vállalhat 

kötelezettségeket, perelhet önállóan és perelhető (EBH 2009./1976.).  

A fentiekből következően nem a Ptk. közös tulajdonra vonatkozó szabályai, továbbá 

nem is a szerződések érvénytelenségére vonatkozó rendelkezései, hanem a Thtv. 

társasházi közgyűlési határozatok megtámadására vonatkozó, speciális rendelkezései 

az alkalmazandók.  

 

Figyelemmel arra, hogy a SZMSZ-ot elfogadó 2006. március 1-i közgyűlési határozat 

érvénytelenségének megállapítását a felperesek a Thtv. 42. §. (1) bekezdése szerinti 60 

napos keresetindítási határidő alatt nem kérték, a keresetüket 2009. június 26-án 

(helyesen 2008. június 26.) terjesztették elő, ezért az SZMSZ rendelkezései utólag 

vitássá nem tehetők.  

 



Utalt az elsőfokú bíróság arra, hogy a felperesek által aláírt adásvételi szerződések 

hivatkoznak a 2007. március 26-án kelt, a SZMSZ-ra visszautaló és egységes 

szerkezetbe foglalt módosított alapító okiratra. Ezért a felperesek alaptalanul állítják, 

hogy az SZMSZ-ot az adásvételi szerződéseik megkötésekor nem ismerték, nem 

ismerhették.  

 

Kitért a törvényszék arra, hogy a 2006. február 15-i alapító okirat a Thtv. 12. §. (3) 

bekezdésébe ütköző módon tartalmaz olyan rendelkezést, hogy a tulajdonostársak a 

használatbavételi engedély kézhezvételétől számított 60 napon belül kötelesek az 

alakuló közgyűlés összehívására. Az I.r. alperes azonban az alakuló közgyűlés 

összehívása során nem az alapító okirat idézett jogszabálysértő rendelkezése, hanem a 

Thtv. hivatkozott 12. §. (3) bekezdése alapján, helytállóan járt el.  

Az elsőfokú bíróság utalt arra is, hogy az alapító okirat tévesen tartalmazza, hogy az 

SZMSZ annak mellékletét képezi, illetve az SZMSZ módosította az alapító okiratot. A 

Thtv. 9. §. a.)-e.) pontjai taxatív módon meghatározzák az alapító okirat kötelező 

tartalmát, amelyek között tulajdonviszonyokat nem érintő, egyéb közös kérdések nem 

szerepelnek, azok a SZMSZ-ban rögzítendők a Thtv. 13.§. (1) (2) bekezdései 

értelmében. 

 

A felperesek a fellebbezésükben az elsőfokú bíróság részítéletének megváltoztatását 

kérték a pontosított kereseti kérelmükben foglaltaknak megfelelően. 

Álláspontjuk szerint a törvényszék a helyesen megállapított tényállásból téves jogi 

következtetéseket levonva utasította el a kereseti kérelmet. 

 

Kifejtették, hogy az SZMSZ támadott rendelkezései egyrészt a Ptk. 141. §., a Thtv. 

24§. (1) bekezdés, a 2006. február 15-én kelt alapító okirat 121. oldal 4. pont. (4) 

bekezdés, a 2007. március 26. napján kelt alapító okirat módosítás 131. oldal 4. pont 

(4) bekezdés rendelkezéseibe ütköznek, emellett kisebbségi érdekeket is sértenek.  

Hangsúlyozták, hogy az I.r. alperes a 2006. március 1-én kelt  Szabályzatot nem egy 

leendő lakóközösség optimális működőképességének, hanem a saját gazdasági és 

üzleti szempontjainak elsődlegessége alapján fogadta el.  

Az SZMSZ azon pontja, miszerint az egyes albetétek után csak azt követően fizetendő 

a közös költség, miután az I.r. alperes azokat értékesítette, biztosította az I.r. alperes 

számára annak lehetőségét, hogy az eladatlan albetétek után az elsőfokú bíróság 

ideiglenes intézkedésének időpontjáig egyáltalán ne fizessen közös költséget, és 2007. 

évtől kezdődően az eleinte kis számú, majd egyre bővülő létszámú albetétet vásárlókra 

hárítsa a teljes épület fenntartásának, befejezésének, a közüzemeknek és a takarításnak 

a  költségeit. A fentiek következtében a társaság 2012. nyarára 50 millió Ft-ot elérő 

közüzemi tartozást halmozott fel.  

 

A hivatkozottakon túl a felperesek érveltek azzal is, hogy az SZMSZ támadott 

jogszabálysértő, semmis rendelkezései – a határozat indokolásában írtakkal szemben - 

a Thtv. 42. §. (1) bekezdésén alapuló megtámadás elmaradása esetén sem lehetnek 

joghatás kiváltására alkalmasak. 

 



A Thtv. rendelkezéseinek azon értelmezése, miszerint az alapítást követően, de az 

ingatlan-nyilvántartási bejegyzést megelőzően is a társasházközösség jogokat 

szerezhet és kötelezettségeket vállalhat, csak a lakóközösség külső jogviszonyaira 

irányadó. A belső jogviszonyok tekintetében a Legfelsőbb Bíróság BH.2008. évi 13. 

számú eseti döntéséből kell kiindulni, miszerint „a joguk ingatlan-nyilvántartási 

bejegyzését megelőzően a dologi és kötelmi várományosok jogközösséget alkotnak, 

amelynek egymás közti viszonyaira a Ptk. közös tulajdonra vonatkozó szabályait kell 

alkalmazni.” 

Abból, hogy a külső jogviszonyokban a bejegyzés előtt a lakóközösség társasházként 

jogok és kötelezettségek alanya lehet nem következik, hogy a Thtv. eljárásjogi 

rendelkezései – köztük a közgyűlési határozatok megtámadásának lehetőségét 

biztosító Thtv. 42.§. (1) bekezdése is - a társasház bejegyzésével visszamenőlegesen 

hatályosulhatnak. A Thtv. nem ismeri az előtársasház fogalmát. 

Nem fogadható el a vonatkozó szabályozás akkénti értelmezése, amelynek 

eredményeként a 2006. március 1-én kelt SZMSZ-t csak 2006. április 29. napjáig 

lehetett volna megtámadni, noha a társasház alapításához szükséges ingatlan-

nyilvántartási bejegyzés csak 2011. március 1. napján történt meg. 

Ezért a társasház akkor járt volna el megfelelően, ha az ingatlan-nyilvántartási 

bejegyzést követően dönt azon korábbi, függő határozatairól, amelyekre - a felperesek 

által többször kifejtettek szerint - a Ptk. közös tulajdont érintő szabályai vonatkoznak.  

 

A felperesek kitértek arra, hogy a 2006. február 15. napján kelt alapító okirat – a fenti 

érveléssel összhangban - szintén úgy rendelkezik, hogy az SZMSZ-t a 

használatbavételi engedély jogerőre emelkedésétől számított 60 napon belül kell 

elfogadni.  

A törvényszék által kifejtettekkel szemben az alapító okirat fenti, a Thtv. 12. §. (3) 

bekezdésétől történő eltérése - a Thtv. kifejezetten tiltó rendelkezése hiányában - 

megengedett.  

 

A fellebbezés alaptalan. 

 

Az ítélőtábla megállapította, hogy a részítélettel érintett körben a törvényszék a 

bizonyítási eljárást a szükséges keretben lefolytatta, és a megalapozott tényállásból 

érdemben helytálló jogi következtetéseket levonva utasította el a felperes kereseti 

kérelmét.  

A törvényszék döntésének jogi indokaival azonban az ítélőtábla – az alábbiak okán -

nem értett egyet.  

 

A Thtv. 5.§. (1) (2) (5) bekezdései, 7.§. (1) (3) bekezdései, 12. § (3) bekezdése, 

valamint a 14. §. (1) bekezdése alapján az elsőfokú bíróság helytállóan indult ki abból, 

hogy a társasháztulajdon az alapító okirat elfogadásával, az ingatlan-nyilvántartásba 

bejegyzéstől függően jön létre a bejegyzés alapjául szolgáló okirat napjára 

visszamenőleges hatállyal.  

 



A társasháztulajdonra, mint a közös tulajdon különös formájára nem a Ptk. közös 

tulajdonra vonatkozó általános szabályai, hanem elsősorban a Thtv. speciális 

rendelkezései vonatkoznak.  

Ebből következően - a társasház bejegyzésétől függően, visszamenőleges hatállyal - az 

alapító okirat aláírását követően 60 napon belül megtartandó alakuló közgyűlés 

határozataira, illetve a Thtv.14.§. (1) bekezdésében foglaltak szerint, az ott írt 

határidőben elfogadott SZMSZ-t érintően nem a Ptk. közös tulajdonra vonatkozó 

szabályai, hanem a Thtv. rendelkezései az irányadók.  

 

A Thtv. 14.§. (1) bekezdéséből, amely az SZMSZ megalkotására az alapító okirat 

aláírásától számítottan határidőt ír elő, ezért annak elfogadására – a bejegyzéstől függő 

hatállyal – a bejegyzés előtt is sor kerülhet, szintén az a következtetés vonható le, hogy 

a Thtv. az SZMSZ megtámadásának lehetőségét is a bejegyzés előtt – de a 

bejegyzéstől függő hatállyal - a saját speciális keretei között, azaz a Thtv. 42.§. (1) 

bekezdése által biztosítja.  

 

Jelen esetben azonban az SZMSZ felperesek által sérelmezett rendelkezései nem a 

Thtv. 42. §. (1) bekezdésében előírt határidő elmulasztása miatt nem támadhatók.  

A jogszabályt vagy a kisebbség jogos érdekeit sértő közgyűlési határozatok 

megtámadására lehetőséget biztosító Thtv. 42. §. (1) bekezdése ugyanis minden 

esetben több – legalább két tag - tulajdonostárs közösségi határozatát feltételezi, közös 

döntését kívánja meg.  

 

A Társasház Szervezeti és Működési Szabályzata elfogadása, mint közgyűlési 

határozat meghozatala időpontjában több tulajdonostárs hiányában sem elkülönülő 

érdekek, sem olyan kisebbségi akarat nem létezett, amelyet a határozat (SZMSZ) 

sérthetett volna, illetve nem volt olyan kisebbség sem, amely a hozott döntés 

jogszabálysértő jellegét sérelmezhette volna.  

 

A 2006. március 1-én elfogadott SZMSZ nem az érdekek ütköztetését követően 

közösségi döntésként került meghozatalra, hanem a beruházó – egyúttal alapító és az 

albetétek tekintetében eladó – I.r. alperes egyedüli döntéseként született, annak 

kizárólagos akaratát, érdekét testesíti meg a leendő társasházi tulajdonostársak 

egymásközti jogviszonya és majdani elszámolási módozatai tekintetében.  

Az SZMSZ felperesek által sérelmezett rendelkezései többségi döntésként tehát nem 

értelmezhetők, ezért nem a Thtv. közgyűlési határozatok – mint közösségi döntések - 

megtámadására irányadó 42.§. (1) bekezdése alapján támadhatók.  

Itt utal az ítélőtábla arra, hogy jelen esetben ugyanezen indokok miatt az SZMSZ 

sérelmes rendelkezései nemcsak a Thtv. 42.§. (1) bekezdése, hanem – a törvényszék 

által már kifejtetteken túl – a Ptk. 143.§. (1) bekezdése alapján sem lennének 

támadhatók, ez utóbbi szabályok ugyanis a fennálló közös tulajdon esetén teremtik 

meg a kisebbség jogvédelmének kereteit.  

A jelen tényállás mellett az I.r. alperes, mint tulajdonos – az alapítói pozícióját 

felhasználva – egyedüli döntéshozóként az SZMSZ-ben rögzítette a vevők, mint 

későbbi tulajdonostársak számára a közös tulajdon használatának szabályait, a közös 

költség viselésének, elosztásának módját, és eladóként az általa egyoldalúan 



meghatározott és az SZMSZ-ben előre rögzített kondíciókkal kötött a vevőkkel, mint 

leendő tulajdonostársakkal adásvételi szerződéseket.  

A fentiek okán a felperesek jogvédelmét nem a közös, többségi döntésként megjelenő 

taggyűlési határozatok megtámadására szolgáló Thtv. 42. §. (1) bekezdése, nem a Ptk. 

közös tulajdonra vonatkozó szabályai, hanem az I.r. alperes, mint eladó és a 

felperesek, mint vevők közt létrejött, a sérelmes helyzetet eredményező adásvételi 

szerződések  a Ptk. 209/A §-a alapján történő megtámadása biztosíthatja, az arra 

vonatkozó szabályok szerint.  

A felperesek az általuk kötött megállapodásokat ezen a jogcímen nem támadták, ezért 

a kereseti kérelmet a törvényszék alappal utasította el.  

 

A fentiekre tekintettel az ítélőtábla a törvényszék érdemben helytálló döntését a Pp. 

253. §. (2) bekezdése alapján az indokolás fentiek szerinti módosításával 

helybenhagyta.  

 

 


