
Az építıközösségi tagi vagyoni hozzájárulás – függetlenül attól, hogy 

pénzkövetelés – nem osztható (jogi értelemben oszthatatlan), mivel az építési 

munkára szerzıdı tagok közösségének egészét illeti meg. 

Az építıközösségi tag nem egyetemleges jogosult, ezért keresettel a 

pénzszolgáltatást a tag a maga javára nem igényelheti, azt valamennyi tag javára 

együttesen kell teljesíteni(együttes jogosultak). 

Az együttes jogosultság azonban pénzkövetelésnél sem azonosítható a pertársaság 

szükségszerőségével, nincsen annak akadálya, hogy az együttes jogosultak 

bármelyike követelje az oszthatatlan szolgáltatás bírósági letétbe helyezését 

valamennyi együttes jogosult javára. 
 

Alkalmazott jogszabályok: Ptk. 569. § (1) bek., 578/B. § (1) bek.) , 334.§ (3) bek., 335. 

§ (1) bek., Pp.51.§ a) pont. 

 

Gyıri Ítélıtábla Gf.IV.20.133/2007/4.szám 
 

A felperesek keresetükben – mint egyetemleges jogosultak – 13.305.600,-Ft tıke, 
valamint annak a 2004. július 1. napjától a kifizetés napjáig járó késedelmi kamata 
megfizetésére kérték kötelezni az alperest. 
 
Keresetükben elıadták, hogy a 2000. április 7. napján kelt építıközösségi szerzıdéssel 
közmőépítı közösséget hoztak létre a S. település, P. környékén beépítendı lakóterület 
ivóvíz-, szennyvíz- és csapadékvíz elvezetésére, az úthálózat kialakítására vonatkozó 
engedélyezési- és kivitelezési tervek elkészítetésére, továbbá a villamos energia- és 
gázellátás megvalósítására. A szerzıdés szerint az ivóvíz-, szennyvíz- és csapadékvíz 
elvezetésének tényleges kivitelezésére utóbb a tagok víziközmő társulatot hoznak létre, 
míg az úthálózat tényleges kiépítését, a villamos energia és gázellátást építıközösség 
formájában valósítják meg. E tekintetben a tagok az építıközösségi szerzıdést 2002. 
június 29. napján úgy módosították, hogy az építıközösség látja el az ivóvíz- és 
szennyvíz kivitelezési munkákat is, arra víziközmő társulatot nem hoznak létre. Az 
építıközösségi szerzıdés 3. § 2. pontja szerint az építıközösségi tagok vagyoni 
hozzájárulása a terveztetéssel kapcsolatos költségekre, valamint az építıközösség 
mőködési költségeire terjed ki, az az építıközösség közös tulajdonába kerül. A 
szerzıdésben a tagok pénzügyi hozzájárulásának mértékét úgy határozták meg, hogy a 
tervezési díjakat, a kivitelezési költséget és az építıközösség mőködési költségeit az 
építıközösségben részes telkek számával elosztva, telkenként kell megfizetni. A 
szerzıdés 5. §-a az építıközösségbe való belépésrıl úgy rendelkezett, hogy a belépni 
szándékozó tagsága „a tagok többségének egyetértése esetén válik véglegessé”, a 
belépés konkrét feltételeirıl pedig a tagok többségi határozattal döntenek.  
 
Az alperes közmőépítı közösségbe való belépésérıl – a közös képviselı által képviselt 
– építıközösség, valamint az alperes a 2004. január 13. napján kelt, ügyvéd által 
ellenjegyzett magánokiratban állapodott meg, amely szerint az alperes vállalta a s.-i 
153. hrsz-ú ingatlanon általa felépítendı 72 lakásos társasház után lakásonként 
350.000,-Ft hozzájárulás megfizetését az építıközösség felé, melynek összegét a felek 
a gáz-, villamos energia-, ivóvíz- és szennyvízcsatorna vezetékekre való csatlakozás 



hozzájárulási költsége alapján határoztak meg. A megállapodás 6. pontjában a 
szerzıdést kötı felek kikötötték, hogy a közmőépítı közösség a szerzıdésben az 
alperes részére biztosított feltételeknél (a 350.000,-Ft / lakás hozzájárulásnál) 
kedvezıbb feltételeket nem nyújthat az építıközösség tagjainak, illetve az utóbb azzá 
váló személyeknek. Ennél alacsonyabb hozzájárulási összeg megállapítása esetén az 
építıközösség vállalta a 72 lakásra esı különbözet teljes összegének alperes részére 
való megfizetését. A megállapodás 5. pontjában a felek kijelentették, hogy az út, 
közvilágítás- és csapadékvíz csatorna kiépítésével kapcsolatos költségviselés 
egyeztetett arányáról késıbb állapodnak meg.  
 
A felperesek keresete szerint az alperes a 2004. január 13. napján kelt megállapodás 
alapján ıt terhelı kötelezettségeinek ugyan eleget tett, azonban nem teljesítette az 
útalapozás, a közút engedélyeztetésének illetéke és a csapadékcsatorna tervezésének 
díja egy telekre esı része (462.000,-Ft) egy alperesi lakásegységre jutó 40 %-a 
(184.800,-Ft) megvalósítandó társasház alapján kalkulált összegét az építıközösség 
részére, mely 13.305.600,-Ft. Kifejtette, hogy a 2004. március 26. napján megtartott 
építıközösségi közgyőlésen a jelenlévık módosították az építıközösségi szerzıdés 5. 
§ 2. pontját, úgy, hogy az ingatlanonként megvalósuló plusz lakóingatlanok után a 
közmő- gerinchálózathoz való csatlakozás mértéke az egyéni belépési összeg 40 %-a, 
melynek konkrét összegét a közös képviselı évente aktualizálja. A felperesek 
keresetük jogalapjaként a Ptk. 578/B. § (1) bekezdését, az építıközösségi szerzıdés 3. 
§-át, valamint a 2004. március 26. napján megtartott közgyőlésen módosított 5. § 2/b. 
pontját jelölték meg, hangsúlyozva, hogy az építıközösségi szerzıdés módosításának 
hatálya kiterjed a már korábban tag alperesre is.  
 
Az alperes ellenkérelmében a kereset elutasítását és a felperesek perköltségben 
marasztalását indítványozta.  
 
Ellenkérelmében elsıdlegesen arra hivatkozott, hogy a közmőépítı közösséggel 2004. 
január 13. napján kötött megállapodás 5. pontja külön megállapodásra utalta az út, 
közvilágítás és csapadékvíz csatorna kiépítéséhez való alperesi hozzájárulás mértékét, 
mely nem jött létre a felek között, annak ellenére, hogy az alperes arra nézve írásbeli 
ajánlatott tett az építıközösségnek. A felek közötti megállapodás hiányában az alperes 
önállóan valósította meg az 153/13. hrsz-ú ingatlan megközelítéséhez szükséges 
útépítést, ahhoz ingatlant vásárolt és építési engedély alapján utat kiviteleztetett. Így a 
közmőépítı közösség szolgáltatása hiányában hozzájárulással sem tartozik. 
Másodlagosan arra is rámutatott, hogy az építıközösségi szerzıdés módosításához a 
tagok egyhangú döntése szükséges, míg a közösség 2004. március 26. napján a 
szerzıdést egyszerő szótöbbséggel módosította. Vitatta a szerzıdésmódosításról döntı 
közgyőlési határozat szabályszerőségét is, állította, hogy a közgyőlésre meghívót nem 
kapott, a közgyőlési jegyzıkönyvnek jelenléti íve nincs és az sem állapítható meg, 
hogy kik a közmőépítı közösség tagjai. Rámutatott arra is, hogy a 2004. március 26-i 
építıközösségi szerzıdésmódosítás csak az újonnan belépı tagokra vonatkozik, ekkor 
pedig az alperes már a közösség tagja volt.  
 



Ezen túl az alperes a keresetösszeg erejéig beszámítási kifogást is elıterjesztett, 
ellenkövetelésként a 2004. január 13. napján kelt megállapodás 6. pontja alapján 
25.200.000,-Ft-ot, illetve az általa végeztetett útkialakítás költségére 16.346.432,-Ft-ot 
igényelve.  
 
A felperesek az alperes beszámítási kifogásának elutasítását indítványozták. 
Álláspontjuk szerint a Ptk. 296. § (1) bekezdése alapján az építıközösségi tag 
felperesekkel szemben beszámítási kifogást az alperes nem terjeszthet elı, mivel az 
alperes 2004. január 13. napján az építıközösséggel állapodott meg, azonban 
felperesként nem minden építıközösségi tag áll perben. Elıadta, hogy az 
építıközösség az alperes beszámítási kifogása által érintett több tagjától be kívánja 
szedni a lakásonkénti 350.000,-Ft hozzájárulást, ennek érdekében peres eljárást is 
indítani kíván. Végül a felperesek álláspontja szerint az út kialakításának költsége nem 
egynemő követelés a felperesek kereseti követelésével szemben, ugyanis a 
költségekkel az alperes az út tulajdonjogát szerezte meg, igénye dologi jogi. Másfelıl 
a kialakított út nemcsak az alperes tulajdonába került, a tulajdonosok pedig az 
alperesre nem engedményezték az ilyen irányú követelésüket.  
 
Az elsıfokú bíróság fellebbezéssel támadott részítéletével  az I.-VIII., X., XII.-XIX., 
XXI.-XXVIII., XXX.-XXXIII., XXXV.-XLI., XLIII.-XLIX.r. felperesek kereseti 
kérelmét elutasította, egyben ezen felpereseket egyetemlegesen kötelezte az alperes 
javára 600.000,-Ft perköltség megfizetésére.  
 
Az elsıfokú bíróság határozata indokolásában a Ptk. 578/B. § (2) bekezdése, 216. § (1) 
bekezdése és 217. § (1) bekezdése alapján azt vizsgálta, hogy a közmőépítı közösség 
2004. március 26. napján módosította-e építıközösségi szerzıdését. Megállapította az 
elsıfokú bíróság, hogy a Ptk. 578/B. § (2) bekezdése alapján „nem egyértelmő a 
jogalkotói szándék”, hogy az építıközösségi szerzıdés „alaki formájaként” az 
írásbeliséget írta-e elı. Rámutatott, hogy – amennyiben az építıközösségi szerzıdés 
írásbafoglalással jön létre – abban az esetben a szerzıdés módosítását is írásban kell 
megkötni, amely azt jelenti, hogy azt valamennyi szerzıdı félnek alá kell írnia. Mivel 
az alperes nem vett részt a szerzıdést módosító 2004. március 26-i közgyőlésen, ezért 
sem írásban, sem szóban nem jött létre az építıközösségi szerzıdés módosítása. 
Kifejtette, hogy ráutaló magatartással sem járult hozzá az alperes a 
szerzıdésmódosításhoz, mert ilyen szerzıdési akarata kétséget kizáróan nem 
állapítható meg. Az építıközösségi szerzıdés módosításának létrejötte hiányában ezért 
az elsıfokú bíróság az arra alapított kereseti kérelmet elutasította.  
 
Az elsıfokú bíróság határozata indokolásában végül azt is kifejtette, hogy az 
építıközösségi tag felperesek a Ptk. 335. § (1) bekezdése alapján egyetemlegesen 
voltak jogosultak követelni a szintén tag alperes vagyoni hozzájárulását, mivel a 
felperesek érdeke közös és részekre nem osztható, így a teljesítendı szolgáltatás is 
oszthatatlannak minısül.  
 
Az elsıfokú bíróság részítéletének keresetet elutasító rendelkezése ellen az I-VIII., X., 
XII-XIX., XXI-XXVIII., XXX-XXXIII., XXXV-XLI., XLIII.-XLIX.r. felperesek 



terjesztettek elı fellebbezést  az elsıfokú bíróság részítélete megváltoztatása és a 
keresetüknek való helyt adás iránt. Fellebbezésük indokolása szerint az alperes a 
keresettel érvényesített vagyoni hozzájárulás alapjául szolgáló útalap, közvilágítás 
építésérıl tudomással bírt, ez kitőnik a 2003. május 6-án kelt emlékeztetıbıl, illetve az 
alperessel kötött 2004. január 13. napján kelt szerzıdésbıl is. Állították, hogy az 
alperes az általa megvalósított úthoz felhasználta az építıközösség által készített 
útterveket, valamint használta az építıközösség megrendelésére készített útalapot. 
Kifejtették, hogy az alperes tudomással bírt a lakásonkénti 40 %-os fizetési 
kötelezettségérıl, az reá – mint az építıközösség tagjára – kötelezı érvényő. Vitatták, 
hogy az építıközösségi határozatok csak azon tagokra vonatkozna, akik ezt elfogadták.  
 
Az alperes fellebbezési ellenkérelmében az elsıfokú bíróság részítélete 
helybenhagyását és a felperesek másodfokú perköltségben marasztalását 
indítványozta. Ellenkérelmében vitatta a felperesek fellebbezési érvelését, rámutatva, 
hogy keresetük jogalapjaként a 2004. március 26. napján kelt építıközösségi szerzıdés 
módosításra hivatkoztak, amely tekintetében az elsıfokú bíróság helyesen állapította 
meg azt, hogy nem jött létre. Elıadta, hogy nem használta az építıközösség által 
készítetett útterveket, a valóságban az építıközösség által készített útterv alapján az 
alperes által kivitelezett társasház ingatlanáig a közút fizikailag nem ért el, ezért az 
alperes kénytelen volt saját költségén utat terveztetni és építetni. A fellebbezéshez 
mellékelt cégirattal igazolta, hogy 2007. április 30. napjától cégneve és székhelye 
megváltozott.   
 
A fellebbezés nem alapos. 
 
Az ítélıtábla megállapította, hogy az elsıfokú bíróság érdemben helytálló 
jogkövetkeztetéssel utasította el részítéletével a fellebbezést elıterjesztı felperesek 
keresetét.  
 
Az építıközösség törvényi definícióját a Ptk. 578/B. § (1)-(2) bekezdése úgy határozza 
meg, hogy az írásba foglalt építıközösségi szerzıdésben a felek arra vállalnak 
kötelezettséget, hogy épület felépítése végett együttmőködnek és az ehhez szükséges 
vagyoni hozzájárulást közös rendelkezésre bocsátják.  
 
Ebbıl a fogalmi meghatározásból következıen az építıközösség nem jogi személy, 
még korlátozott jogalanyisággal, és ezért perképességgel (Pp. 48. §) sem rendelkezik, 
csak - a polgári jogi társasághoz hasonlóan –  pusztán kötelmi viszonynak minısül. 
Ezért az ítélıtábla az alperes által teljesítendı – és az építıközösségi tagok közös 
tulajdonába kerülı – vagyoni hozzájárulás kiadása iránti kereset alapján elsıdlegesen 
azt vizsgálta, hogy valamennyi építıközösségi tag perbenállása nélkül a kereset 
tárgyában hozható-e döntés.  
 
Ezen eljárásjogi kérdés megválaszolásánál abból kellett kiindulni, hogy a Ptk. 578/B. § 
(1) bekezdése; az 578/F. § alapján alkalmazandó 569. § (1) bekezdése, illetve a perbeli 
2000. április 7. napján létrejött építıközösségi szerzıdés 3. § 2. pontja szerint a 
keresettel igényelt vagyoni hozzájárulás az építıközösség közös tulajdonába kerül. Az 



építıközösségi szerzıdés említett rendelkezését – összhangban a Ptk. 569. § (1) 
bekezdése és 578/B. § (1) bekezdése szabályával – úgy kell értelmezni, hogy az 
építıközösségi tag vagyoni hozzájárulása valamennyi építıközösségi tag közös 
tulajdonába (Ptk. 139. §) kerül, mivel maga az építıközösség jogalanyisággal nem 
rendelkezik. Ebbıl pedig az következne, hogy a valamennyi építıközösségi tagot (a 
tagok közösségét) megilletı vagyoni hozzájárulást keresettel csak valamennyi 
építıközösségi tag követelhetné felperesként, illetve valamennyi építıközösségi tag 
perbenállása kötelezı, mert a per tárgya olyan közös jog, amely csak egységesen 
dönthetı el, illetve a perben hozott döntés a pertársakra a perben való részvétel nélkül 
is kiterjedne (Pp. 51. § a.) pont, PK. 10. számú állásfoglalás VI./b.pont). 
 
Azonban a valamennyi építıközösségi tag kényszerő perbenállása tekintetében 
figyelemmel kell lenni arra is, hogy a tagok közösségét megilletı építıközösségi tagi 
vagyoni hozzájárulás – függetlenül attól, hogy pénzkövetelés – nem osztható, mivel az 
építési munkára szerzıdı tagok közösségének egészét illeti meg (Ptk. 569. § (1) bek., 
578/B. § (1) bek.), célja szerint pedig a tervezési díjak, kivitelezési költségek és a 
mőködési költségek finanszírozására szolgál. (szerzıdés 3. § 3. pont) 
 
A valamennyi építıközösségi tagot megilletı, oszthatatlan alperesi vagyoni 
hozzájárulás egészét az építıközösségi tagok valamelyike, avagy több építıközösségi 
tag – mint egyetemleges jogosult (Ptk. 335. § (1) bek.) – keresettel nem igényelheti, 
mivel az építıközösségi tag alperest nemcsak a tagok valamelyikével, vagy több taggal 
szembeni egyszeri szolgáltatás terheli, hanem valamennyi építıközösségi tagnak 
köteles rendelkezésére bocsátani a vagyoni hozzájárulást. Így a fellebbezést 
elıterjesztı felperesek is alaptalanul hivatkoztak a jogosulti egyetemlegességre.  
 
Ezzel szemben a 2000. április 7. napján speciális építési munka terveztetésére és 
kivitelezésére szerzıdést kötı, valamint a szerzıdı felekhez utóbb csatlakozó tagok 
közössége, mint együttes jogosult (Ptk. 334. § (3) bek.) követelheti a közös 
rendelkezésükre bocsátandó vagyoni hozzájárulást. Az együttes jogosultak kétféle 
módon terjeszthetnek elı keresetet a nekik járó nem osztható szolgáltatás megfizetése 
iránt. Kérhetik, hogy a szolgáltatást a kötelezett valamennyiük kezéhez együttesen 
teljesítse, amely esetben valamennyi együttes jogosult perbenállása mellızhetetlen 
(Pp. 51. § a.) pont). A Ptk. 334. § (3) bekezdése második mondata szerint azonban 
nincs annak akadálya, hogy az együttes jogosultak bármelyike követelje az 
oszthatatlan szolgáltatás bírósági letétbe helyezését valamennyi együttes jogosult 
javára. Az ilyen kereseti kérelem elıterjesztése esetén viszont szükségtelen 
valamennyi építıközösségi tag perbenállása, elégséges valamely, vagy akár több 
építıközösségi tag perbenállása azzal a keresettel, hogy a teljesítés valamennyi 
építıközösségi tag javára bírósági letétbe helyezéssel történjen. (Így: Fıvárosi 
Ítélıtábla 3.Pf.20.895/2007/1.) A bírósági letéti ügyben pedig a valamennyi 
építıközösségi tag meghatalmazása (Ptk. 222. §) által igazolt (közös) képviselı a letét 
tagok részére kiutalása érdekében eljárhat.  
 
A kifejtettekbıl következıen az elsıfokú bíróság azzal nem sértette meg az elsıfokú 
eljárás lényeges szabályát, hogy valamennyi építıközösségi tag perbenállása 



hiányában bírálta el a felperesek keresetét, viszont a jogvita kereteinek (Pp. 3. § (2) 
bek., 121. § (1) bek. c.), e.) pont) tisztázása körében elmulasztotta megkövetelni a 
felperesként jelentkezı építıközösségi tagoktól a Ptk. 334. § (3) bekezdés második 
mondata szerinti kereset elıterjesztését.  
 
Ez utóbbi eljárási szabálysértésnek azonban az elsıfokú bíróság részítélete érdemi 
felülbírálatára nem volt kihatása, mivel a keresettel perbehozott követelés ettıl 
függetlenül  – az elsıfokú bíróság helytálló jogi állásfoglalása szerint – alaptalan volt.  
 
A Ptk. 578/B. § (2) bekezdésének – értelmezést nem igénylı és egyértelmő – szabálya 
szerint az építıközösségi szerzıdés csak írásbeli alakban jöhet létre. A Ptk. 578/F. §-a 
alapján alkalmazandó 572. § (3) bekezdése szerint pedig az építıközösségi szerzıdés 
módosításához valamennyi építıközösségi tag egyhangú döntése, szerzıdési akarata 
szükséges. A felperesek keresetüket a 2004. március 26. napján megtartott 
építıközösségi közgyőlésen módosított építıközösségi szerzıdés 5. § 2/b. pontjára 
alapították, azonban a szerzıdésmódosításhoz – mások mellett – az alperes sem járult 
hozzá. Ebbıl következıen az elsıfokú bíróság – az alperes helytálló ellenkérelme 
alapján – jogszerően utasította el a szerzıdésmódosításra alapított vagyoni 
hozzájárulás iránti keresetet. Megjegyzendı, hogy az alperes ellenkérelmében alappal 
hivatkozott arra is, hogy a 2004. március 26-án kelt szerzıdésmódosítás csak az ezt 
követıen belépı építıközösségi tagokra vonatkozik, illetve arra, hogy az alperes 
közösségbe való belépésérıl rendelkezı 2004. január 13. napján kelt szerzıdés 5. 
pontja a keresettel érvényesített költségekhez való alperesi hozzájárulást külön 
megállapodásra utalta, mely azonban a felek között nem jött létre.  
 
Ezekre tekintettel az ítélıtábla az elsıfokú bíróság részítéletét a Pp. 253. § (2) 
bekezdése alapján helybenhagyta. 
 


