
A felperesek kára a rácsatlakozási hozzájárulás – alperesi szerzıdésszegés miatt – 
nem realizált összege. Annak meghatározásához, hogy a rácsatlakozási 
hozzájárulás megtérítése körében a felperesek az úgynevezett piaci árra, avagy a 
költségalapú számítás alapján meghatározott ellenértékre jogosultak, a felek által 
kötött szerzıdés  értelmezésére van szükség. 
 
Alkalmazott jogszabályok: Ptk. 207. § (1) bek.. 318. §,. 339. § (1) bek.  

 
 
Gyıri Ítélıtábla Pf.III.20.207/2007/4. szám 
 
A megyei bíróság fellebbezéssel támadott ítéletében kötelezte a polgármesteri hivatal 
alperes hogy 15 napon belül fizessen meg a felpereseknek egyetemlegesen 6.131.522,- 
Ft-ot és ennek 2004. január 1-jétıl járó késedelmi kamatát, ezt meghaladóan a 
felperesek kereseti kérelmét elutasította.  
Ítélete indokolásában megállapította, hogy a felperesek 1997. október 6-án 
közmőtársulatot hoztak létre. A szerzıdésben egyebek mellett úgy rendelkeztek, hogy 
a kívülálló személyek csak akkor csatlakozhatnak rá a kialakított közmővekre, ha a 
tagok által addig teljesített befizetések után a szerzıdésben meghatározott módon 
számított mértékő rácsatlakozási díjat kiegyenlítették. A rácsatlakozási díj 
számításának módja: az érintett ingatlanra arányosan a közmőtársulat által fizetett 
összes közmőköltségbıl számított díj évente, szorozva az adott év mindenkori 
legmagasabb jegybanki alapkamat kétszeres szorzatával, kamatos kamat számítási 
móddal.  
Az építıközösség képviseletében eljáró I. r. felperes az alperessel 1997. október 29-én 
írásbeli megállapodást kötött, mely szerint közös beruházásban, de kizárólag 
építıközösségi finanszírozásban vízvezetéket és szennyvízcsatornát létesítenek, amely 
az elkészülte után az alperes tulajdonába kerül. Megállapodtak abban, hogy a megépült 
közmővekre az építıközösségen kívüli ingatlantulajdonosok csak akkor köthetnek rá, 
ha a rácsatlakozás jogát készpénzben megváltják. Ennek összegét ingatlanonként az 
utólagos rácsatlakozás idejében érvényes árak figyelembevételével az építıközösség 
határozza meg. A hozzájárulást az építıközösség számlájára kell befizetni és az 
alperesi polgármesteri hivatal a rácsatlakozási engedélyt az építıközösség hozzájáruló 
nyilatkozatának birtokában adja ki.  
A megyei bíróság megállapította, hogy az építıközösség által kialakított vízvezetékre 
5 telek, míg a víz– és szennyvízvezetékre együttesen további 10 telek kapott az 
alperestıl rákötési lehetıséget, annak ellenére, hogy a tulajdonosok a felperesek által 
2002. szeptember 11-én megtartott taggyőlésen 1.100.000,- Ft-ban meghatározott 
rácsatlakozási díjat nem fogadták el, nem fizették meg. Az alperes tılük csupán 
4.403.478,- Ft-ot szedett be és ezt a peres eljárás ideje alatt fizette ki a felpereseknek.  
 
Az elsıfokú bíróság ítélete jogi indokolásában mindenekelıtt kiemelte, hogy a felek 
egybehangzó perbeli nyilatkozata értelmében a 15 telekre kiterjedt az 1997. október 
29-én létrejött írásbeli megállapodás. Ennek 6. pontja az utólagos rácsatlakozás 
lehetıségét a szerzıdı felek egymás közötti viszonylatában ellenérték megfizetéséhez 
kötötte. A Ptk. 201. § (1) bekezdése egyébként is a visszterhesség vélelmét állítja fel, 



mindezek értelmében az utólagosan történı rácsatlakozásért az építıközösség részére 
ellenértéket kell fizetni. A szerzıdés a rácsatlakozási jog ellenértékének 
meghatározását a rácsatlakozás idején érvényes árak figyelembevételével az 
építıközösség részére biztosította. A szerzıdés értelmezésével az alperes a 
költségalapon történı díjmeghatározást tartotta alkalmazandónak, míg a felperesek a 
2002. szeptember 11-i taggyőlési döntés alapján igényelték az ellenértéket.  
 
A bíróság kifejtette, hogy az építıközösség, csakúgy, mint a polgári jogi társaság nem 
jogi személy. Jogalanyisággal és perképességgel nem rendelkezik, a kötelmi viszony 
tekintetében minden tagjának perben kell állnia. Ebbıl következıen annak az alperesi 
hivatkozásnak, hogy az építıközösségi cél megvalósulása miatt az építıközösség 
megszőnt, azért nincs jelentısége a perben, mert nem maga az építıközösség, hanem 
annak tagjai rendelkeznek az igényérvényesítési jogosultsággal. Bár az 1997. október 
29-én kelt megállapodásban az alperes szerzıdési partnereként az építıközösség került 
megnevezésre, akit az I. r. felperes képviselt, de a fentiekre figyelemmel a 
megállapodás alapján a közösség tagjaiként a felperesek rendelkeztek 
igényérvényesítési joggal.  
A perben érvényesített keresetüket a Ptk. 318. § (1) bekezdése és a 339. § (1) 
bekezdése alapján bírálta el.  
 
A bíróság a peradatok - elsısorban a tanúvallomások - mérlegelése alapján sem a 
felperesek, sem pedig az alperes által irányadónak ítélt számítási módot nem 
minısítette alkalmazhatónak. A felek szerzıdésének 6. pontjában foglalt 
rendelkezések értelmezésével úgy foglalt állást, hogy az a körülmény, hogy a 
felperesek határozhatják meg az ellenértéket, továbbá, hogy az ellenértéknek az alapító 
okiratban meghatározott számítási módja nem egyezik a 2002. szeptember 11-i 
taggyőlésen elhatározottakkal, nem vonja maga után, hogy kizárólag az utóbbi szerint 
lehet a rácsatlakozási jog ellenértékét megállapítani.  Utalt H.S.J. tanúvallomására, 
mely szerint a szerzıdésben a felperesek alkotta építıközösség az ellenérték 
megállapításához nem egy konkrét módot, hanem egy lehetıséget kapott.  
A bíróság azt az alperesi álláspontot sem tartotta bizonyítottnak, hogy a felek 
szerzıdéskötési akarata kizárólag a kivitelezési költségeknek megfelelı hozzájárulás 
megtérítésére irányult volna.  
Minderre figyelemmel a bíróság a rácsatlakozási jog ellenértékét a beszerzett és 
kiegészített szakvélemény alapján határozta meg, melynek megállapításait a felperesek 
elfogadták, míg az alperes a bíróság megítélése szerint alaptalanul vitatotta. A 
szakvélemény szerint a rácsatlakozási jog ellenértéke ingatlanonként víz– és 
szennyvízrákötés esetén 878.000,- Ft, míg csak vízrákötés esetén 350.000,- Ft. 10 telek 
esetében a víz– és szennyvízrákötés is, 5 teleknél pedig csak a vízvezeték rákötése 
történt meg, mindösszesen tehát a 15 telek után együttesen 10.535.000,- Ft a 
rácsatlakozási jog ellenértéke. Az alperes 4.403.478,- Ft-ot a per idıtartama alatt már 
megfizetett, így a fennmaradó 6.131.522,- Ft és kamatai megfizetésére kötelezte a 
bíróság az alperest. Utalt arra is, hogy a szakvélemény részletezte, hogy milyen 
tényezıket vett figyelembe az ellenérték meghatározásakor. 



Kiemelte, hogy a kár nemcsak költségbıl áll, annak minısül az elmaradt vagyoni 
elıny is, így a szakvéleményben meghatározott ellenérték a Ptk. 355. § (4) bekezdése 
szerinti vagyoni kár fogalmi körébe vonható.  
 
Az alperes fellebbezésében elsıdlegesen az ítélet megváltozatását és a felperesi kereset 
elutasítását, másodlagosan az ítélet hatályon kívül helyezését kérte. Fellebbezésében – 
az elsıfokú eljárás során elıadott álláspontját részben megismételve – hangsúlyozta, 
hogy az alperes nem járt el jogellenesen. A szerzıdés megfelelı értelmezésével 
megállapítható, hogy a díj meghatározásának alapja költségalapú számítás volt. 
Mindezt az is alátámasztja, hogy a Ptk. szabályai szerint az építıközösség alapvetıen 
egy építmény költségvonzatának közös megteremtésére jön létre, 
személyegyesülésként nem profitorientált. Az I. r. felperes a szerzıdéskötéskor az 
alperes magasrangú tisztségviselıje volt, aki tudta, hogy az alperes gyakorlatában 
kötött megállapodások a költségalapú számítást alkalmazzák. A felek 
szerzıdéskötéskori akarata is erre irányult, az alperes az ennek megfelelı díjat 
beszedte és a felpereseknek meg is fizette. Mindezek figyelmen kívül hagyása esetén 
is megállapítható, hogy az alperes az adott helyzetben elvárható magatartást 
tanúsította, megfelelıen eljárt az elfogadható díjak megállapítása érdekében. 
Árajánlatokat kért és az ennek megfelelı díjakat a felperesek részére beszedte, a 
felperesek azonban a szerzıdéses rendelkezésektıl eltérıen, jogellenesen jelentısen 
magasabb díjat követeltek. Így a rákötési engedélyek kiadásával alperes a felperesek 
joggal való visszaélését akadályozta meg, szem elıtt tartva a közösségi érdeket. Az 
alperes a másodlagos – az ítélet hatályon kívül helyezésére irányuló – fellebbezési 
kérelmét a szakvélemény megalapozatlanságával indokolta. Álláspontja szerint a 
rácsatlakozási díjnak nem lehet eleme az elmaradt haszon és a befektetıi várakozás. A 
szerzıdés és a már fentebb hivatkozott körülmények a költségeken alapuló számítási 
módot támasztják alá. Hibás tehát a szakvéleménynek az ingatlanok értékéhez 
viszonyított díjképzése, azonban ezen kiindulási elvnek elfogadása mellett is vizsgálni 
kellett volna, hogy az ingatlanok értékének növekedése ténylegesen csak a felperesi 
beruházás eredményeképpen jött-e létre, hiszen az ingatlanok árát több körülmény is 
képes befolyásolni. A szakértı azonban az egyéb körülményeket nem vizsgálta, így a 
szakvéleménye és az arra alapított ítélet megalapozatlan. 
 
A felperesek fellebbezési ellenkérelmükben az elsıfokú ítélet helybenhagyását kérték. 
Kiemelték, hogy az alperes jogellenesen - nem a szerzıdésben foglaltak szerint - járt 
el, így köteles az ezzel okozott kárt megtéríteni. Utaltak arra, hogy a beszedni kívánt 
díj a mértéke tekintetében sem volt jogellenes, hiszen több olyan megállapodást is 
csatoltak a per során, melynek alapján az érintettek a felperesek által meghatározott és 
érvényesített mértékő díjat fizették meg, ez az összeg a gyakorlatban érvényesíthetı 
volt és jelenleg is az. Az alperes nem tájékoztatta a felpereseket arról, hogy a 
szerzıdésben foglaltakkal ellentétben az általa önkényesen meghatározott díj 
beszedésével saját maga engedélyez rácsatlakozásokat a közmőhálózatra. Kiemelték, 
hogy az alperes a perben beszerzett szakvéleményt tudomásul vette, újabb szakértı 
kirendelését nem indítványozta, így a Pp. 235. § (1) bekezdésére is figyelemmel a 
szakértıi véleménnyel kapcsolatos újabb bizonyítási indítvány elıterjesztésére nincs 
lehetısége. Azt is hangsúlyozták, hogy a per idıtartama alatt megfizetett összeg 



tekintetében is okot adott az alperes a perre, hiszen a 2004. április 8-i kereseti 
kérelemmel szemben elıterjesztett ellenkérelem a teljes körő elutasításra irányul. Az 
alperes csak a fél évvel késıbb benyújtott viszontkeresetében közölte, hogy mekkora 
díjat szedett be a csatlakozás fejében, majd csupán a felperesi felhívást követı további 
fél év elteltével utalta át az összeget.  
 
Az alperes fellebbezése az alábbiak szerint alaptalan. 
 
A megyei bíróság a per eldöntéséhez szükséges körben lefolytatta a bizonyítási 
eljárást. A beszerzett peradatok okszerő mérlegelésével állapította meg a tényállást, 
döntésével és annak indokaival az ítélıtábla egyetért, csupán - a fellebbezésben 
foglaltakra figyelemmel - az alábbiakat emeli ki.  
 
A felek között 1997. október 29-én – nem vitatottan – létrejött szerzıdés az alperes 
tulajdonába kerülı közmővezetékhez való rácsatlakozás engedélyezését a felperesek 
hozzájáruló nyilatkozatának beszerzéséhez kötötte. A rácsatlakozási jog ellenértékének 
meghatározására a felpereseket jogosítja fel. Az alperesnek abban áll a szerzıdésszegı 
– jogellenes – magatartása, hogy a perrel érintett ingatlanok vonatkozásában a 
szerzıdésben foglaltakkal szemben, felperesi hozzájárulás nélkül adta meg a 
rácsatlakozáshoz való engedélyt, ráadásul nem a felperesek, hanem saját maga által 
meghatározott ellenérték fejében. A felek szerzıdéses jogviszonyából nem 
levezethetı, hogy az alperes úgy járt volna el, ahogy az az adott helyzetben általában 
elvárható. Akkor hivatkozhatna eredménnyel a felelısség alóli kimentésre, ha a 
szerzıdésben foglaltak szerint az ár meghatározásának lehetıségét a felpereseknek 
hagyja meg, azaz lehetıvé teszi, hogy a felperesek a telektulajdonosokkal maguk 
állapodjanak meg. E tekintetben a közérdekre való hivatkozása sem alapos.  
A fentiek miatt az alperest a Ptk. 318. §-a folytán alkalmazandó Ptk. 339. § (1) 
bekezdése alapján felelısség terheli a jogellenes magatartásával a felpereseknek 
okozott kárért. A kár a rácsatlakozási jog felperesek által – alperesi szerzıdésszegés 
miatt – nem realizált összege. Annak meghatározásához, hogy a rácsatlakozási 
hozzájárulás megtérítése körében a felperesek az úgynevezett piaci árra, avagy a 
költségalapú számítás alapján meghatározott ellenértékre jogosultak, a felek által 
kötött szerzıdés 6. pontjában írtak Ptk. 207. § (1) bekezdése szerinti értelmezésére van 
szükség. Ennek során figyelemmel kell lenni a szerzıdéskötés körülményeire, a felek 
szerzıdéskötéskori szándékára és a szavak általánosan elfogadott jelentésére. Az ezzel 
kapcsolatos körülményeket az elsıfokú bíróság megfelelıen értékelte és helytállóan 
állapította meg, hogy a felperesek a piaci ár alapján számított ellenérték megtérítésére 
tarthatnak igényt. Az ítélıtábla kiemeli, hogy az építıközösség alapító okirata szerint a 
felperesek maguk sem csupán költséget, hanem haszon realizálását tartották szem 
elıtt, mikor az ellenérték meghatározásának egyik lehetséges módjaként magas 
kamatot és kamatos kamatot kívántak meghatározni. Ennek szellemében kötötték pár 
héttel késıbb az alperessel a szerzıdésüket, amelyben nem rácsatlakozási költséget, 
hanem rácsatlakozási jog megfelelı megváltását rögzítették, továbbá nem a 
rácsatlakozás idején irányadó költségeket, hanem az ekkor érvényes árakat rendelték 
irányadónak. A megyei bíróság helyesen utalt a Ptk. 201. § (1) bekezdésében megjelölt 
visszterhesség vélelmére. A szerzıdésben vállalt szolgáltatás ellenértéke általában nem 



kizárólag az elıállítás költségét, hanem a szerzıdés teljesítésével elérni kívánt hasznot 
is magában foglalja, ugyanis a piaci magatartások elsısorban haszon szerzésére 
irányulnak. Az alperes nem bizonyította, hogy a fenti körülményekkel szemben csupán 
a költségalapú számításra irányult a felek szerzıdéskori akarata.  
 
A fellebbezési hivatkozással kapcsolatosan megjegyzi az ítélıtábla, hogy bár az 
építıközösség elsıdlegesen nem üzletszerő gazdasági tevékenység folytatását 
biztosítani hivatott jogintézmény, jogszabályi tilalom hiányában a Ptk. 200. § (1) 
bekezdésében deklarált szerzıdéses szabadság elvére tekintettel a vitatott szerzıdéses 
rendelkezés a fentiek szerint megállapított tartalommal sem minısül jogellenesnek. 
A felperesek tehát a piaci ár megtérítésére tarthattak igényt, a rácsatlakozási jognak, 
mint vagyoni értékő jognak piaci árát pedig több tényezı generálja. A csatlakozási 
lehetıség kiépítésének mőszaki– bekerülési költsége mellett indokolt megfelelıen 
figyelembe venni a kereslet-kínálat viszonyát köztudomásúlag befolyásolni képes, de 
nehezen számszerősíthetı piaci szempontokat is. Ilyen lehet a rácsatlakozási jognak az 
ingatlan forgalmi értékére gyakorolt hatása, a rákötés lehetıségének az adott 
településen kialakult piaci ára. A perben beszerzett szakvélemény – kiegészítésével 
együtt – a fellebbezésben foglaltakkal szemben megalapozott, teljes és aggálytalan, a 
fentebb hivatkozott körülmények megfelelı figyelembevétele és értékelése mellett 
határozza meg az ellenértékét. Megállapításai a  város területén kialakult keresleti és 
kínálati viszonyoknak is megfelelnek. Az ítélıtábla e tekintetben csupán utal arra, 
hogy egy csatolt okirat szerint 2003-as árszinten más építıközösség együttesen 
720.000,- Ft-ban határozta meg a víz– és csatornacsatlakozás ellenértékét.  
 
 
A fentiekre figyelemmel az ítélıtábla a Pp. 253. § (2) bekezdés elsı fordulata alapján a 
megyei bíróság ítéletének fellebbezéssel támadott rendelkezését helybenhagyta.  


