
A kiválni szándékozó lakásszövetkezeti tagoknak nem a kiválás részközgyűlési 

elhatározásakor, avagy a vagyonmegosztási határozatot megelőzően nem állhat 

fenn tartozása a lakásszövetkezet felé, hanem a kiváló lakásszövetkezeti tagok a 

vagyonmegosztás (vagyonelszámolás) eredményeként nem hagyhatnak maguk 

után kiegyenlítetlen szövetkezeti követelést.  

Alkalmazott jogszabályok: Lszt.50.§ (1)és (5) bekezdés, 49.§ (5) bekezdés 
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Az alperes lakásszövetkezet műszakilag elkülönült lakóépületének (  E. u. 1-11). szám 

alatti lakóépület tulajdonosai a 2011. május 30-án megtartott részközgyűlésen – 96 

igen, 9 nem szavazattal és 2 tartózkodás mellett – határoztak a lakásszövetkezetből 

kiválásról. A lakásszövetkezet alperes a 2011. augusztus 17. és augusztus 24. napjai 

között megtartott részközgyűléseken meghozta a lakóépület kiválásához kapcsolódó 

028-032/2011. szám alatti határozatait. A 028/2011. számú határozattal a közgyűlés a 

lakásszövetkezetekről szóló 2004. évi CXV. törvény (Lszt.) 51.§ (1) bekezdésében 

meghatározott alapító okirat egyhangú elfogadásáról eltekintett. A tagok az elfogadott 

029/2011. számú határozatban megállapították, hogy az E. u. 1-11. szám alatti 

lakóépület kiválása 2011. szeptember 30. napjával megtörténik. Ezért 2011. október 1. 

napjától az ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzésig a közös helyiségek bérleti 

díjából származó bevételek a „jövendő” társasházat illetik. A 030/2011. számú 

határozattal ismét megállapították, hogy a vagyonmegosztás 2011. szeptember 30. 

napjával megtörténik „ami azt jelenti, hogy az épület közös tulajdonú helyiségei az E. 

u. 1-11. szám alatti épület tulajdonának osztatlan közös tulajdonába kerülnek és 

kikerülnek a lakásszövetkezet tulajdonából”. A 031/2011. számú határozattal 

megállapították, hogy az E. u. 1-11. szám alatti lakóépület OTP Banknál vezetett 

számlája felett 2011. október 1. napjától a megalakítandó társasház közös képviselője 

a T. A. Kft. rendelkezik. A 032/2011. számú határozatban úgy rendelkeztek, hogy az 

E. u. 1-11. szám alatti épületet terhelő hitel visszafizetése érdekében megnyitott 

bankszámla „2011. szeptember 30-ra 0 egyenlegre való kiegyenlítése esetére” a 

„lakásszövetkezettel szembeni tartozásmentességről” szóló nyilatkozat kiadását rendeli 

el. A határozatképtelenség miatt megismételt 2011. október 27. napján megtartott 

közgyűlésen meghozott 55/2011. (X.27.) számú közgyűlési határozattal megváltoztatta 

a 14/2010. (X.21.) számú közgyűlési határozatot és úgy döntött, hogy az Egység u. 1-

11. szám alatti épület közös költség előírása „az egyszeri közös költség befizetése 

nélkül legyen érvényes”, tehát hozzájárult „az egyszeri előírás visszamenőleges 

törléséhez”.  

 

A felperes ½ arányban tulajdonosa a T.-i, K.u. 8/A. fsz.1. szám alatti lakásszövetkezeti 

lakásnak. 

  

A felperes módosított keresetében a 2011. augusztusában meghozott 028-032/2011. 

szám alatti közgyűlési határozatok, illetve a 055/2011. (X.27.) közgyűlési határozat 

felülvizsgálatát és hatályon kívül helyezését kérte. Az egyesített perben a felperes a 
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részközgyűléseken meghozott 028-032/2011. szám alatti határozatokat részben alaki, 

formai okokból kifogásolta. Sérelmezte, hogy a részközgyűlési jegyzőkönyvekből 

hiányzik a határozatképesség megállapítása és a közgyűlési tisztségviselők aláírásai. 

Rámutatott, hogy megismételt közgyűlésen nem lehet dönteni a lakóépület kiválásáról. 

Érdemben is jogszabálysértőnek tartotta a meghozott határozatokat. Érvelése szerint a 

társasházi alapító okirat tervezete elkészítése alól az Lszt.51.§ (1) bekezdése szerint 

nem adhat felmentést a közgyűlés. Elmaradt az Lszt.49.§ (5) bekezdése alapján 

kötelező vagyonmérleg és vagyonmegosztási javaslat elkészítése. A lakásszövetkezetet 

ugyanakkor a panel felújítási programban való részvétele miatt 50.160.905.Ft 

hiteltartozás terheli, a kiváló lakóépületnek is fennáll tehát tartozása. A kiváló 

lakóépület csak vagyont visz magával, a kötelezettségeket viszont hátrahagyja. A 

055/2011. (X.27.) közgyűlési határozatot részben a jegyzőkönyvezési hiányosságok, a 

hozzászólása jegyzőkönyvezésének elmaradása miatt – illetve azért is vitatta, mert az 

„a többi házra” hárítja azt a fizetési kötelezettséget, amely a kiválni szándékozó 

lakóépületet terhelte.  

 

 

 

Az alperes megismételt eljárás során módosított ellenkérelmében a 028-032/2011. 

szám alatti határozatok hatályon kívül helyezését nem ellenezte, míg a 055/2011. 

(X.27.) határozat esetében újabb határozat hozatalát vállalta.  

 

A beavatkozó ellenkérelmében a kereset elutasítását kérte. Elsődlegesen arra tért ki, 

hogy az E. u. 1-11. szám alatti lakóépület tulajdonosai 2011. május 30-án határoztak a 

kiválásról, emiatt a kiválási folyamatra – így a keresetben támadott közgyűlési 

határozatok jogszerűségére is – az ekkor hatályos Lszt. szabályait kell alkalmazni, 

figyelmen kívül maradnak viszont a 2011. július 28. napjával módosult törvényi 

rendelkezések. A lakóépület lakásszövetkezetből kiválásáról döntő 2011. május 30-án 

kelt határozatot követően az alperes már csak a vagyonmegosztásról hozott közgyűlési 

határozatokat. Megítélése szerint nem a kiváló épületnek, hanem a 

lakásszövetkezetnek van 50.160.905.Ft hiteltartozása.  Az E. u. 1-11. szám alatti 

lakóépület tulajdonosai a kiválással egy időben nem kívántak társasházat alapítani, 

mivel a kiváló tagok nem egyhangú határozatot hoztak az önálló szervezetté 

alakulásról. Emiatt az Lszt.51.§ (6) bekezdése alapján bírósághoz fordultak a közös 

tulajdon társasház tulajdonná alakítása iránt. A társasház létrehozása iránti peres 

eljárást azonban a bíróság jelen per jogerős befejezéséig felfüggesztette.  

 

Az elsőfokú bíróság fellebbezéssel támadott, megismételt eljárás során hozott 

ítéletével a keresetet elutasította. Úgy rendelkezett, hogy a felek a perben felmerült 

költségeiket maguk tartoznak viselni. Határozata indokolásában a törvényszék 

elsődlegesen úgy foglalt állást, hogy a megismételt eljárás során lefolytatott 

tanúbizonyítás ellenére a felperes a közgyűlési határozatok és a közgyűlési 

jegyzőkönyvek keresetében hangoztatott formai hibáit nem bizonyította és nem 

igazolta azt sem, hogy a hibák kihatottak-e a döntések érdemére. Rámutatott a bíróság, 

hogy a jogvitára a kiválásról döntő első részközgyűlési határozat időpontjára (2011. 

május 30.) figyelemmel az Lszt. 2011. július 28. napját megelőzően hatályos szövegét 
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kell alkalmazni. Egyetértett a törvényszék a beavatkozó védekezésével abban, hogy a 

lakásszövetkezet által felvett és törlesztés alatt álló hitel nem a kiválni szándékozó 

lakóépült tulajdonosainak tartozása, így a hiteltartozás nem lehet a kiválás törvényes 

akadálya. Az Lszt.51.§ (6) bekezdéséből kitűnően a létrehozandó társasház alapító 

okirata egyhangú elfogadása szintén nem feltétele a kiválás elhatározásának. 

 

A támadott határozatok vagyoni kérdéseit illetően a törvényszék kifejtette, hogy a 

kiváláshoz az Lszt.51.§ (4) bekezdése szerint a közgyűlés hozzájárulására nincs 

szükség, viszont a lakásszövetkezetnek az 50.§ (3) bekezdése, valamint a 49.§ (6) 

bekezdése szerint határoznia kell a vagyonmegosztásról. A vagyonmegosztásra az 

érintett határozatokkal nem került sor, a 028-032/2011. számú határozatok csak ezen 

vagyonmegosztás előkészítését szolgálták. Megítélése szerint annak pedig nem volt 

törvényi akadálya, hogy a kiválással létrejött „tulajdonközösség” a bevételeivel 

rendelkezzen, mint ahogy fizeti a tartozásait is. 

 

A felperes fellebbezésében az elsőfokú ítélet megváltoztatásával a keresetének 

helytadást kérte. Jogorvoslati kérelmében elsődlegesen kiemelte, hogy az alperes a 

kereset teljesítését nem ellenezte, illetve az alperes elismerte, hogy a keresettel 

támadott határozatok jogszabálysértőek. Elismerés esetén a bíróságnak a keresetnek 

helytadó ítéletet kell hoznia. Álláspontja szerint valamennyi határozat esetében eleget 

tett a bizonyítási kötelezettséget, a támadott határozatok jogszabálysértőek. Egyébiránt 

úgy ítélte meg, hogy a bíróságnak jogkérdésben kellett állást foglalnia, a bizonyítási 

eljárás lefolytatására lényegében nem is lett volna szükség a perben. Az Lszt. korabeli 

szabályai szerint a kiválásra vonatkozó határozatot megismételt közgyűlésen nem lehet 

meghozni, a vitás határozatok azonban megismételt részközgyűléseken születtek. 

 

Az alperes és a beavatkozó fellebbezési ellenkérelmet nem terjesztett elő. 

 

A fellebbezés – az alábbiak szerint – alapos. 

 

Az elsőfokú bíróság a helyesen megállapított tényállásból téves jogkövetkeztetésre 

jutva utasította el a közgyűlési határozatok felülvizsgálata és hatályon kívül helyezése 

iránti keresetet.  

 

A felperes fellebbezésében elsődlegesen amiatt kifogásolta a törvényszék ítéletét, mert 

figyelmen kívül hagyta az alperes módosított ellenkérelmét, amelyben a keresetet 

elismerte. Az alperes a megismételt eljárás során az ellenkérelmét valóban módosította 

és a 028-032/2011. szám alatti határozatok felülvizsgálatára irányuló keresetet ugyan 

nem ismerte el, de azok teljesítését nem ellenezte. (P.21.179/2013/10. szám) A 

055/2011. (X.27.) határozat tárgyában ilyen nyilatkozatot nem tett, hanem vállalta 

újabb határozat hozatalát a kérdésben. Az alperes azon nyilatkozata, hogy „a kereset 

teljesítését nem ellenzi” nem tekinthető olyan elismerésnek, amelyben a fél a vele 

szemben támasztott követelést (és az annak alapjául szolgáló jogot) fennállónak jelenti 

ki.  (Pp.163. § (2) bekezdés) Az ilyen nyilatkozat tartalmilag (Pp.3.§ (2) bekezdés) azt 

jelenti, hogy az alperes a keresettel szemben nem kíván védekezni. A beavatkozó 

következetes -  kereset elutasítását kérő - ellenkérelme eltért az alperes módosított 
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ellenkérelmétől. A perbeli beavatkozó a kiváló lakóépület egyik tulajdonosa, így 

lakásszövetkezeti tagsági jogviszonyára az ítélet jogereje kihat. Önálló beavatkozóként 

(Pp. 57. § (1) bekezdés) tehát a kereset elutasítására irányuló ellenkérelmet hatályosan 

terjeszthetett elő. Így az elsőfokú bíróság ezekre figyelemmel nem tévedett, amikor a 

keresetet érdemben is vizsgálta. 

 

Az Lszt. 9.§ (3) bekezdése szerint a lakásszövetkezet vagy bármely szerve által hozott 

határozat hatályon kívül helyezése iránt a keresetet a határozat közlésétől számított 60 

napon belül a lakásszövetkezet ellen benyújtani. 

 

Az említett törvényben szabályozott keresetindítási határidő – jogvesztésre vonatkozó 

törvényi rendelkezés hiányában – elévülési jellegű anyagi jogi határidő. (4/2003 

Polgári jogegységi határozat VI. pont) A bírói gyakorlat ezt a keresetindításra 

nyitvaálló törvényi határidőt úgy értelmezi, hogy azon belül nem csupán a 

keresetlevelet kell a bíróságon benyújtani, hanem szükséges a támadott határozat 

felülvizsgálatának alapjául szolgáló valamennyi okot – és indokot is megjelölni. A 

keresetindításra nyitvaálló törvényi határidőn túl előterjesztett jogszabály 

(alapszabály) sértést megalapozó indokok a közgyűlési határozatok felülvizsgálatánál 

figyelmen kívül maradnak. (Fővárosi Ítélőtábla 16.Gf.40.583/2010/4. szám)  

 

Az egyesített perben előterjesztett keresetében a felperes részben a 2011. augusztus 

17-24. napja között meghozott részközgyűlési határozatok, valamint a 2011. október 

27. napján meghozott 055/2011. (X.27.) közgyűlési határozat felülvizsgálatát és 

hatályon kívül helyezését kért. Az előbbi határozatok esetében a keresetét 2011. 

október 11. napján, míg az utóbbi esetben 2011. december 10. napján, tehát a törvényi 

határidőn belül nyújtotta be a bíróságra. A 2011. augusztusi részközgyűlési 

határozatok estében, azok felülvizsgálata okaként részben formai hiányosságokra (a 

határozatképesség megállapításának – és a közgyűlési tisztségviselők jegyzőkönyvi 

aláírásának hiányára), részben az Lszt. vagyonfelosztási szabályainak (49.§ (5) 

bekezdés, 50.§ (1) bekezdés) figyelmen kívül hagyására hivatkozott. A 2011. október 

27. napján meghozott közgyűlési határozat esetében ugyancsak kifogásolta a 

jegyzőkönyvezési hiányosságokat, és azt is, hogy a határozat a lakásszövetkezetben 

bennmaradó többi tulajdonosra hárítja a kiváló épületrész tulajdonosait terhelő fizetési 

kötelezettséget. A 2011. augusztus 17-24. napja között meghozott részközgyűlési 

határozatok felülvizsgálati okait a felperes a 2011. december 7. napján – tehát az 

Lszt.9.§ (3) bekezdésében meghatározott 60 napos határidőn túl – jelentősen 

kibővítette. Rámutatott, hogy egyes részközgyűléseken a napirendi pontokban nem 

született határozat, illetve az Lszt. 17.§ (3) bekezdése szerint a kiválási kérdésekben 

megismételt közgyűlésen nem lehet határozni.  

 

A már említettek szerint az Lszt.9.§ (3) bekezdésében meghatározott 60 napos 

keresetindítási határidő elévülési jellegű anyagi jogi határidő, melyre alkalmazni kell 

az elévülés félbeszakadására és nyugvására a Ptk.326-327.§-aiban meghatározott 

szabályokat. A konkrét esetben a 2011. december 7-én benyújtott beadványban 

megjelölt felülvizsgálati okokat amiatt nem lehetett figyelmen kívül hagyni, mert az 

alperes – a bíróság felhívására – csak 2011. november 22-én küldte meg a bíróságnak 
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a részközgyűlési jegyzőkönyveket és az azokhoz kapcsolódó jelenléti íveket. A 

felperes pedig csak ezeket megismerve – tehát: menthető okból /Ptk.326.§ (2) 

bekezdés/ – hivatkozott csak a 2011. december 7-én benyújtott beadványában a 

felülvizsgálat további körülményeire. Az ezt meghaladóan, a megismételt eljárás során 

felhozott további felülvizsgálati okokat azonban a keresetindításra nyitvaálló anyagi 

jogi határidő eltelte miatt figyelmen kívül kellett hagyni. 

 

A keresetben felhozott számos felülvizsgálati ok közül a részközgyűlési és közgyűlési 

jegyzőkönyvezéssel, a jegyzőkönyvek aláírásával kapcsolatban az elsőfokú bíróság 

által kifejtettekkel az ítélőtábla egyetértett, a felperes által hangoztatott formai 

kifogások miatt nem volt ok a határozatok hatályon kívül helyezésére. Az Lszt.18.§ (5) 

bekezdése meghatározza a közgyűlési jegyzőkönyv tartalmát: abban rögzíteni kell a 

közgyűlést levezető elnök, a jegyzőkönyvvezető, a jegyzőkönyv hitelesítésére 

megválasztott tagok nevét (a.), a megjelent tagok számát és nevét, illetve a tag által 

meghatalmazott személy nevét tartalmazó jelenléti ívet (b.), a közgyűlés 

határozatképességének megállapítását (c.), a tárgyalt ügyek (indítványok) 

összefoglalását (d.) és a közgyűlés által meghozott határozatokat, a szavazás 

eredményére vonatkozó adatokat (e.). A jegyzőkönyvet a közgyűlés levezető elnöke és 

a jegyzőkönyvvezető írja alá, valamint a közgyűlésen erre megválasztott két 

lakásszövetkezeti tag hitelesíti. Az állandó és következetes bírói gyakorlat szerint a 

taggyűlési- illetve közgyűlési jegyzőkönyvek érdemi döntésre ki nem ható esetleges 

formai fogyatékosságai nem teszik érvénytelenné az ott meghozott határozatot, ha 

abból megállapítható a taggyűlés helye, ideje, a jelenlévők, valamint az, hogy a 

határozatokat hány szavazattal, milyen arányban hozták meg. (Legfelsőbb Bíróság  

Gfv.VII.30.002/2004/5. szám, Debreceni Ítélőtábla Gf.IV.30.484/2006/5. szám) A 

lefolytatott bizonyítás adatai – így: a 2011. október 27. napján megtartott megismételt 

közgyűlési jegyzőkönyv, valamint P. J. tanú vallomása – azt ugyan alátámasztják, 

hogy egyes hozzászólások nem kerültek a jegyzőkönyvbe, viszont mind a 2011. 

augusztus hónapban megtartott részközgyűlések jegyzőkönyvei (P.20.449/2011/4. 

szám), mind pedig a 2011. október 27. napján megtartott közgyűlés jegyzőkönyve 

tartalmazta az Lszt.18.§ (5) bekezdésében részletezett alapvető kellékeket. Emiatt a 

jegyzőkönyvezés hiányosságaira alapított kereset nem volt alapos. 

 

Helyesen hivatkozott ugyanakkor a felperes valamennyi támadott határozat esetében 

arra, hogy azokat a kiválás elhatározásakor (2011. május 30-án) hatályos Lszt. 17.§ (3) 

bekezdése a/ pontja szerint megismételt közgyűlésen nem lehet meghozni. 2011. 

augusztus 17. és augusztus 24. napja között az alperes tagsága részközgyűlési 

körzetenként fogadta el a módosított keresetben vitatott 028-032/2011. szám alatti 

határozatokat. Az öt részközgyűlési körzetből az A.E. utca 20., A.E. utca 4., B.B. út 5. 

szám alatti épületek körzete a határozati javaslatokról megismételt közgyűlésen 

döntött 2011. augusztus 18-án. 2011. augusztus 29-én az alperes elnöke így összegezte 

a részközgyűlési körzetekben meghozott szavazatokat, figyelmen kívül hagyva, hogy 

az egyik körzetben a törvény ellenére (Lszt. 17.§ (3) bekezdés a/ pont) szavaztak a 

napirenden lévő kérdésekben. Az egyik részközgyűlési körzet jogszabálysértő eljárása 

kihat a szavazás teljes eredményére, ezért a 028-032/2011. szám alatti határozatok 

érvénytelenek. 
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Ugyancsak megismételt közgyűlésen hozta meg az alperes az 55/2011. (X.27.) számú 

határozatát is, amely emiatt szintén érvénytelen.  

 

A lakásszövetkezetből kiválás – az Lszt.49-51.§-a szabályai szerint – két lényeges 

részből álló folyamat. A folyamat első része a kiválás elhatározása (Lszt.50.§ (2) 

bekezdés), melyet a kiválni szándékozó lakóépület (egyéb önálló egység) összes 

lakásszövetkezeti tagja legalább 2/3-os szótöbbséggel határozhat el az általuk 

összehívott részközgyűlésen. A szükséges szótöbbséggel meghozott kiválás 

elhatározását írásban kell a lakásszövetkezeti igazgatóságának bejelenteni (51.§ (4) 

bekezdés), a bejelentésnek a kiválási fordulónapot megelőző 90 napig kell az 

igazgatósághoz megérkeznie (51.§ (5) bekezdés).  

 

A kiválási folyamat második részeként a kiválással kapcsolatos vagyonmegosztásról a 

lakásszövetkezet közgyűlése határoz. (Lszt.50.§ (3) bekezdés) A kiválási 

részközgyűlés (50.§ (2) bekezdés) szétválási előkészítő közgyűlésnek (49.§ (4) 

bekezdés) minősül, amelyen tett kiválási nyilatkozat alapján a lakásszövetkezet 

igazgatósága köteles vagyonmérleget és annak alapján vagyonmegosztási javaslatot 

készíteni. (49.§ (5) bekezdés) (Kúria Pfv.I.21.465/2012/7. szám, Győri Ítélőtábla 

Cgtf.IV.25.791/2009/3. szám) A kiválni szándékozó lakásszövetkezeti tagoknak nem a 

kiválás részközgyűlési elhatározásakor, avagy a vagyonmegosztási határozatot 

megelőzően nem állhat fenn tartozása a lakásszövetkezet felé (Lszt.50.§ (1) bekezdés), 

hanem a végleges vagyonmegosztási határozat alapján. A kiváló lakásszövetkezeti 

tagok tehát a vagyonelszámolás eredményeként nem hagyhatnak maguk után 

kiegyenlítetlen szövetkezeti követelést. (BDT 2007/1640, Győri Ítélőtábla 

Cgtf.IV.26.102/2008/4. szám) 

 

A konkrét esetben a lakásszövetkezet részközgyűlései, illetve közgyűlése a 029-

032/2011. és a 055/2011. (X.27.) határozatokkal a vagyonmegosztás egyes 

részelemeiről úgy határozott, hogy a felek egyező nyilatkozata szerint az alperes a 

kiválás bejelentésekor nem készített vagyonmérleg- és vagyonleltár-tervezetet, tehát 

ezen határozatok törvényi - és számviteli alapja hiányzott. Így vagyonmegosztási 

kérdést érintett, hogy a kiváló tagok által a jövőben létrehozandó társasházat illetik 

meg a közös helyiségek bérleti díjából származó bevételek (029/2011. számú 

határozat). Ezek a helyiségek az E.u. 1-11. szám alatti épület osztatlan közös 

tulajdonába kerülnek (030/2011. számú határozat), a lakásszövetkezet 

tartozásmentességről szóló nyilatkozatot ad ki (032/2011. számú határozat) és eltekint 

a korábbi – a 14/2010. (X.21.) számú határozattal előírt egyszeri közös költség 

befizetéstől. [055/2011. (X.27.) számú határozat] A vagyonmegosztási részkérdésekről 

határozó és a kiváló tagokat egyes lakásszövetkezeti kötelezettségek alól mentesítő 

határozatok tehát az Lszt.49.§ (5) bekezdésébe ütközően érvénytelenek. 

 

Megjegyzendő, hogy a két részből álló kiválási folyamat lezárásaként – a társasházi 

alapító okirat egyhangú elfogadása hiányában (Lszt.51.§ (1) bekezdés – a kiváló tagok 

kérhetik a bíróságtól a közös tulajdon társasház-tulajdonná alakítását. (Lszt.51.§ (6) 

bekezdés) A kiváló tagoknak azonban a lakóépület bankszámláját kezelő közös 
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képviselője csak a társasház bírósági létrehozását és a társasháztulajdon ingatlan-

nyilvántartási bejegyzését követően lehet. (A társasházakról szóló 2003. évi CXXXIII. 

törvény 5.§ (5) bekezdés) 

 

Az ítélőtábla a fellebbezést a Pp.256/A.§ (1) bekezdés f/ pontja szerint tárgyaláson 

kívül bírálta el és az elsőfokú bíróság ítéletét a Pp.253.§ (2) bekezdése alapján 

megváltoztatva a keresettel támadott részközgyűlési és közgyűlési határozatokat 

hatályon kívül helyezte.  

 


