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A társasház-tulajdonról 
szóló 1924. évi 
XII. törvénycikk

I. Bevezető gondolatok, 
a társasház definíciója

Dolgozatomban nem kívánok a társasházakkal össze
függésben az első társasházi törvényt megelőző idő
szakról részletes történeti összefoglalást adni, mivel 
a mai értelemben vett társasházakról, társasházról mint jogi 

konstrukcióról csak a társasház-tulajdonról szóló 1924. évi 
XII. törvénycikk hatálybalépésével beszélhetünk.1

Itt csak annyit említenék meg, hogy Sándor István sze
rint a társasházakkal kapcsolatos szabályozási kérdések 
problematikájának a gyökereit a társasházak speciális jogi 
konstrukciójában kell keresnünk. A XX. század elején be
következett gazdasági és társadalmi változásokkal a klasz- 
szikus értelemben vett magánjogi tulajdon intézménye 
átértékelődött. A társasház jogi konstrukciója egy komp
lex jogviszonyrendszert hozott létre, amelynek a lénye
ge tulajdonképpen az, hogy az építmény egyes részein a 
lakóknak önálló tulajdonjoga áll fenn, míg az építmény 
más részein pedig közös tulajdon jön létre. Sándor István 
előzményként említ többek között -  az időben jócskán 
visszaugorva -  ókori Egyiptomi és római forrásokat. Idő
ben közelebb kerülve a XX. századhoz kiemeli, hogy Ma
gyarország területén Eperjesen, illetve Sopronban léteztek 
az ún. félgazdaságok (Halbwirtschaften), melyek a telek
könyvben részházként, illetve emeleti felépítményként je
lentek meg. További előzménynek tekinthetőek a társas
ház részvénytársaságok, illetve a társasház szövetkezetek 
is, melyek esetében a szövetkezet, illetve a részvénytár
saság tulajdonában álltak az épületek, és a társaságbeli 
részesedés alapján kiállított értékpapír testesítette meg az 
egyes lakásokhoz fűződő jogokat. A Magánjogi Törvény
javaslat 1914. évi tervezete a társasházak lehetőségét el
vetette, és helyette a lakáshiányt az építményjog beveze
tésével kívánta megoldani. Az 1924. évi XII. törvénycikk 
azonban már egy teljesen más felfogást tükrözött.2

A társasházak szabályozásának egyik alapját tehát ez a 
törvény, a másik alapját pedig a törvény 12. §-ában kapott 
felhatalmazás alapján kiadott, a társasház-tulajdon telek- 
könyvezéséről szóló 30.000/1925. I. M. számú rendelet (a 
továbbiakban: Rendelet) adta.

Elöljáróban azonban szükségesnek érzem, hogy -  a tör
vényi definícióktól elvonatkoztatva -  egy jogtudományi 
definíciót is adjunk a társasházról. Erre a Lenkovics Bar
nabás által adott társasházfogalom teljesen megfelel, mely 
szerint: a társasház egy épületingatlan tulajdonostársainak 
relatív jogképességgel felruházott közössége, melynek 
rendeltetése az ingatlanra vonatkozó külön tulajdonok és 
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közös tulajdoni hányadok egyesítéséből előálló sajátos tu
lajdonjogviszony lebonyolítása.3

Egy másik definíció szerint a társasház „az a több sze
mély közös tulajdonában álló telken épült, több lakásos, 
rendszerint többszintes lakóház, amelynek egyes lakásai 
-  természetben megosztva -  a tulajdonostársak önálló sze
mélyi tulajdonában, a telek, továbbá az épületnek közös 
célokat szolgáló részei (pl. alapozás, kapubejárat, lépcső
ház, házfelügyelőlakás, mosókonyha, felvonó, a közpon
ti fűtés kazánjai stb.) pedig a lakástulajdonosok osztatlan 
közös tulajdonában állnak”.4

Ezen definíciók ismeretében már könnyebb lesz meg
érteni a társasházi konstrukció lényegét.

Azt előre kell bocsátani, hogy -  mint az az előbbi de
finíciókból is látható -  1924 óta a közös tulajdonlás a tár
sasházi konstrukciónak alapvető eleme.5 Ez a probléma
kört az Alkotmánybíróság több határozata is érintette (bár 
a határozatok még az 1949. évi Alkotmány alapján szület
tek, az azokból levont következtetések és iránymutatások 
máig helytállóak):

-  Az Alkotmánybíróság a 374/B/1996. számú határo
zatában elutasította azt az indítványt, amely a közös 
tulajdon és a társasház-tulajdon konstrukcióját álta
lánosságban, és ez utóbbi vonatkozásában a társas
házi közös tulajdon megoszthatatlanságát különösen 
is támadta. A határozat megállapította, hogy a társas- 
ház-tulajdon esetében a dolog természeténél fogva 
szükségszerű a közös tulajdonban álló részek tulaj
doni megoszthatatlansága.

-  Egy másik határozatában megállapította, hogy az 
Alkotmány 13. §-a a tulajdonhoz való jogot az ál
lammal szemben biztosítja, s azt mint alapjogot -  az 
értékgarancia követelményével, illetőleg a „közér
dekű” korlátozás arányosságának ismérvével az ál
lammal szemben védi (800/B/1993. AB határozat).

-  A 3/2006 (II. 8.) AB határozat szerint a fentiekből 
következően az (azóta már hatályon kívül helye
zett) Alkotmány6 13. §-a szerinti tulajdonvédelem 
nem érvényesíthető a tulajdonosoknak az egymással 
szembeni védelméről szóló szabályoknál. A Ptk.7 és 
a társasházi törvény (2003. évi CXXXIII. törvény) 
szabályai a „tulajdonosra” és a „tulajdonostársakra” 
vonatkoznak, nem pedig ezeknek az államhoz való 
viszonyára. A társasházi törvény a társasház tulaj
donnál a mellérendelt, egyenjogú személyek jogait 
és kötelezettségeit, a közös tulajdonnal járó terhek 
viselését, a társasház szervezetét, működését, a tu
lajdonostársak egymás közötti -  és nem az állammal 
szemben fennálló -  viszonyát rendezi.

-  Az Alkotmánybíróság társasházban lévő lakások 
hasznosításának a többi tulajdonostárs érdekeire te
kintettel történő szabályozásáról egy ügyben azt 
mondta ki, hogy ebben az esetben nem állapítható 
meg a tulajdonjog korlátozása, és nem bocsátko
zott további alkotmányjogi vizsgálatba. A határozat 
szerint a tulajdonosi jogok gyakorlásának korlátja a 
többi tulajdonostárs jogainak és a dologhoz fűződő 
törvényes érdekeinek védelme, ezért az a szabály, 
amely kimondta, hogy lakást csak lakás céljára sza-



bad hasznosítani, önmagában nem korlátja a tulaj
donosi rendelkezési jognak [36/1991. (VI. 20.) AB 
határozat].

-  A 3/2006 (II.8.) AB határozatában az Alkotmánybí
róság végül mintegy az eddigiek összefoglalásaként 
megállapította, hogy a társasház-tulajdon tartalmá
ra, fenti jellegzetességeire, a közös és a külön tu
lajdoni elemek sajátos kapcsolódására figyelemmel 
az Alkotmánybíróság szerint a törvényhozónak az 
a feladata adódik az Alkotmány 13. §-ának a tár- 
sasház-tulajdonra való végrehajtása körében, hogy 
olyan szabályozást alkosson, amely az alkotmányos 
értelemben vett tulajdonvédelmet a „tulajdonosra”, 
a „tulajdonostársakra”, valamint a társasház-tulaj- 
donra is egyaránt kiterjeszti. A társasházakra vo
natkozó szabályozásnak alkalmasnak kell lennie 
egyensúly teremtésére a társasház-tulajdon egyes 
alanyainak esetenként eltérő érdekek által megha
tározott pozíciója között. Az alkotmányjogi keretek 
a törvényhozónak viszonylag tág teret nyújtanak 
annak meghatározására, hogy a társasház-tulajdon 
szabályozásánál milyen eszközökkel teremti meg az 
egyensúlyt.

II. 1924. évi XII. törvénycikk 
a társasház-tulajdonról8
II.1. A  s za b á lyo zá s  in d o k a

Dr. Nagy Emil m. kir. igazságügyminiszter a szabályo
zás, az új jogintézmény bevezetésével kapcsolatban az 
alábbi általános indokolást fűzte 
a 329. számú törvényjavaslathoz.

A megfelelő tőkével rendelke
zőket az építkezésbe fektetett tőke 
csekély jövedelmezősége és az 
építkezés drágasága visszatartotta 
bérházak építésétől. Ezen a hely
zeten kétféleképpen lehetett segí
teni -  mondja az indokolás - , az 
egyik eszköz az építési kedv foko
zása, a másik pedig annak a lehe
tővé tétele, hogy a kisebb tőkével 
rendelkező, de ugyanakkor épít
kezni szándékozók részére pedig 
létre kell hozni egy új konstruk
ciót, egy olyan megoldást, hogy 
ők közösen létrehozhassanak egy 
olyan építményt olyan módon, 
hogy az építményt természetben 
meghatározott épületrészek sze
rint (emelet, lakás) felosztva, ön
álló tulajdoni jogot alapíthassanak 
az egyes épületrészekre. A tör
vényjavaslat előterjesztésekor is
mert jogi konstrukciók (társasház, 
öröklakásos ház), amelyeket ki
sebb tőkéjű egyénekből összeállt

házépítő társaságok főként szövetkezet formájában létesí
tettek, nem tették azt lehetővé, hogy a lakást szerezni vagy 
építeni kívánók jogi és telekkönyvi tulajdonosaivá válja
nak a külön tárgyul meghatározott házrészeknek (lakások
nak), mert ezen házak tulajdonosai a szövetkezetek vagy 
részvénytársaságok voltak. Más megoldás pedig eddig 
nem létezett, mivel kevés kivételtől eltekintve -  pl. Sop
ron -  az akkori jogi szabályozás nem tette lehetővé, hogy 
valamely épület természetben megosztott részenként le
gyen más és más személy tulajdonában. A törvényjavaslat 
hangsúlyozza továbbá azt, hogy mind az élet fejleményei, 
mind a gazdasági viszonyok módosulásai megteremtet
ték annak a lehetőségét, hogy a saját tulajdonú házrész 
megszerzésére irányuló törekvések megfelelő jogi sza
bályozást kapjanak. E célt a társasház-tulajdonról szóló 
törvényjavaslat két rendelkezéssel kívánta szolgálni: az 
egyrészről a társasház-tulajdon intézményének a kívánal
makhoz mért szabályozásának a megteremtésével, más
részt pedig a társasház célj ára létesített építmények, illetve 
épületrészek átruházására irányuló jogügyletek bizonyos 
mértékben „bélyeg és illeték alól mentesítése”. A törvény
javaslat szerint a legcélszerűbbnek az a jogi megoldás 
mutatkozott, ami „a külön tulajdonba került minden épít
ményt vagy építményrészt a teleknek, valamint az épít
ménynek közösségben maradó részére vonatkozó tulajdo
nostársi jogokkal együtt egy jogi egésznek állapítja meg, 
úgy hogy a tulajdonostársi illetőség csak ilyen jogi egy
ségben lehet elidegenítés, öröklés vagy terhelés tárgya”.
A teleknek mint közös tulajdonnak -  az egészhez viszo
nyított hányadokban -  mindig azok tulajdonában kell len
nie, akiknek a tulajdonában a telken lévő épületek vagy 
építményrészek állnak. A társtulajdonosoknak egymással 

szemben fennálló jogaik és köte
lezettségeik azonban nem terem
tettek olyan nehézségeket, melyek 
-  néhány különös szabályon túl -  
a tulajdonra vonatkozó általános 
szabályon felül az ingatlanok 
közös tulajdonának, a szomszéd
jogoknak és a szolgalmak szabá
lyainak megfelelő alkalmazásával 
ne lettek volna rendezhetőek, így 
a törvényjavaslat csak a „mulha- 
tatlanul szükséges legfontosabb 
rendelkezésekre szorítkozott” és a 
felek szabad rendelkezésére bízta 
a részletes szabályok megállapítá
sát. Ezzel szemben -  hangsúlyoz
za a törvényjavaslat -  azonban a 
közös tulajdon megosztásának a 
törvényjavaslattal szabályozott 
módjához közokiratot kívánt meg 
érvényességi kellékként. Erről 
részletesebben az alapító okirat 
tárgyalásakor fogok szólni.9

Érdemes még beszélni az igaz
ságügyi bizottságnak a törvényja
vaslattal kapcsolatban a Nemzet
gyűlésnek tett jelentéséről is. Az
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Nagy Emil igazságügy-miniszter 
(1923. június 11.-1924. február 21.)
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igazságügyi bizottság is utalt arra, hogy a nehéz lakásvi
szonyok elsősorban arra vezethetőek vissza, hogy a háború 
kitörése óta az építkezés gyakorlatilag megszűnt. Felhívja a 
bizottság a figyelmet arra, hogy „Különböző egyéb szem
pontok lehetetlenné teszik azt, hogy egyrészről a lakások 
a megkötöttség alól felszabadhassanak, másrészről pedig 
a házbérek felemelése tekintetében fennálló korlátozó jog
szabályok megszüntettessenek, ennek folytán oly kisegítő 
jogszabályokról kell gondoskodni, amely a mai megkötött
ség mellett az építkezési lehetőséget elősegíti és ily módon 
a lakásínség enyhítését előmozdítja”. A bevezetendő jogin
tézmény ismert volt a törvényj avaslat előterjesztésekor már 
külföldön, sőt -  mutat rá a bizottság -  Nagymagyarország 
egyes helyein is, pl. Fiúméban, illetve Sopronban.10

11.2. Tá rs a s h á z tö rvé n yi definíciója

A társasház-tulajdonról szóló 1924. évi XII. törvénycikk 
1. §-a adja meg a társasház definícióját. E szerint a társas
ház a következőket jelentette: közös telken levő olyan kü
lön építmények vagy közös telken lévő egy építménynek 
emeletek vagy helyiségek (lakás, üzlethelyiség) szerint 
meghatározott olyan részei tekintetében, amelyeket a je
len törvény életbelépte után állítanak elő, a közöstulajdoni 
viszonyt akként lehet megalapítani, hogy az egyes külön 
építmények vagy építményrészek természetben megoszt
va az egyes tulajdonostársak külön tulajdonába kerülnek, 
és a teleknek, valamint az építménynek közösségben ma
radó részeire vonatkozó tulajdonostársi jogokkal együtt a 
tulajdonostársi illetőségnek alkotórészévé válnak, s azzal 
tulajdonostársak szerint külön-külön egy jogi egészet al
kotnak. Itt tehát a társasházat csak olyan épületek vonat
kozásában lehetett létrehozni, melyeket a törvény hatály
balépése után építettek, a már meglévő épületek esetében 
ezt nem tette lehetővé.

A törvényjavaslat elfogadásakor Petrovácz Gyula a fel
szólalásában az alábbiakat emelte ki mind a társasház de
finíciójával, mind magával a jogintézménnyel kapcsolat
ban: álláspontja szerint a törvény által a társasházra adott 
definíció alkalmas a kívánt építkezések előmozdítására. 
A jogviszony eddigi rendezetlenségében látta a társashá
zak létesítésének az akadályát, amely a törvénnyel elhá
rult, a társasház jogintézményét egy „egészséges és szo
ciális típusnak” tekintette. Azzal, hogy a törvény megadta 
azt, hogy mely épületrészek képezik magántulajdon és 
melyek közös tulajdon tárgyát, álláspontja szerint az épí
tési kedvet elő fogja mozdítani. Továbbá kezdeményezte 
azt, hogy biztosítsanak 15 évi adómentességet a társashá
zak építése és létesítése esetén is, mivel ez házaknak álta
lában korábban már járt.11

11.3. A z  ala p ító  okirat

Az 1. § második bekezdése -  mely az alapító okiratra vo
natkozott -  az alábbi szövegezéssel került elfogadásra:

Társasház-tulajdon létrejöttéhez szükséges, hogy a tu
lajdonostársak a közös tulajdon megosztásának ebben a

6 0

módjában megegyezzenek és hogy a társasház-tulajdont 
a telekkönyvbe bejegyezzék. A megegyezést közokiratba, 
vagy bejegyzett ügyvéd által ellenjegyzett magánokirat
ba kell foglalni (alapító okirat). A törvény szerint tehát a 
társasház tulajdon létrejöttéhez az volt szükséges, hogy 
a tulajdonostársak megállapodjanak abban, hogy társas- 
ház-tulajdont kívánnak létrehozni, és szükséges volt an
nak a telekkönyvbe való bejegyzése is. Az alapító okiratot 
közokiratba vagy ügyvéd által ellenjegyzett magánokirat
ba kellett foglalni.

A törvényjavaslat eredeti szövege az alapító okirat vo
natkozásában kizárólag a közokiratba foglalás lehetőségét 
kívánta megadni, tehát nem szerepelt benne az ügyvéd 
által ellenjegyzett magánokirat. A miniszteri indokolás 
szerint az alapító okiratnak a közokiratba foglalásának 
az indoka az, hogy a felek „az itt rendezésre váró szöve
vényesebb és jogi jártasságot igénylő kérdések szabályo
zásában kényszerítőleg megfelelő segédletre legyenek 
utalva”. 12

Az alapító okiratnak ügyvéd által ellenjegyzett okiratba 
történő foglalásának a lehetőségét az igazságügyi bizott
ság vetette fel, figyelemmel arra, hogy ezen lehetőséggel 
-  elismerve azt, hogy a társasház jogintézménye a tulajdo
nostársak között a szokásosnál komplikáltabb jogviszonyt 
létesít, és így fokozottabb figyelmet kell az alapító okirat
ra fordítani -  az eljárást olcsóbbá lehet tenni, ugyanak
kor mindenképen szükséges az ügyvéd által ellenjegyzett 
forma, mivel annak megszövegezéséhez precíz jogtudás 
szükséges.13

Farkas Tibor bizottsági tag a különvéleményében azt 
javasolta, hogy a második bekezdés utolsó mondata az 
alábbiak szerint kerüljön megfogalmazásra és elfogadás
ra: „A megegyezést az illetékes bíróság előtt közös ok
iratba kell foglalni.”14 Az igazságügyi bizottság az indít
ványt elvetette a következők miatt: egyrészről mert ez a 
megszövegezés a bíróságokra felesleges terhet („mun
kaszaporulatot”) rótt volna, másrészről a megegyezés 
előkészítéséhez mindenképpen szükség lenne ügyvédi 
közreműködésre, és ennek okán az ügyvéd által felvett 
és ellenjegyzett magánokirat tartalmazza azokat a garan
ciális feltételeket, amelyek a jogviszony fontosságára te
kintettel szükségesek.15 Mint látható, a törvényjavaslat az 
igazságügyi bizottság által előterjesztett megszövegezés
sel került elfogadásra.

A társasház-tulajdoni viszonyban álló tulajdonostár
saknak egymás közötti jogviszonyára -  amennyiben a tör
vény másként nem rendelkezett -  az alapító okirat rendel
kezései voltak az irányadók.16

Az alapító okirat megváltoztatásához valamennyi ér
dekelt hozzájárulása szükséges volt, és a változtatást a 
telekkönyvbe fel kellett jegyezni. Kimondta a törvény, 
hogy az alapító okiratnak és az azt megváltoztató későbbi 
okiratnak rendelkezései az érdekeltek külön jogutódait is 
kötelezték.17

A törvény 4. §-a szerint az alapító okiratban „tüzetesen” 
meg kellett jelölni a társasház-tulajdonban való külön tu
lajdoni illetőségeket, így különösen a tulajdonosaiknak, 
a telektulajdon hányadrészeinek, a tulajdoni illetőséghez 
tartozó építményeknek vagy építményrészeknek, továbbá



a közös használatra szánt telekrészeknek, építményeknek, 
építményrészeknek, felszereléseknek és berendezések
nek, valamint az azokra vonatkozó tulajdonostársi jogok
nak feltüntetésével. Az alapító okiratnak kiegészítő része 
kellett, hogy legyen az építményeknek vagy építményré
szeknek az építési engedély megadását igazoló hatósági 
záradékkal ellátott tervrajza, valamint esetleges vízveze
téki, csatornázási, villanyvilágítási és gázvezetéki, köz
ponti fűtési és vacuum cleaner-berendezésének részletes 
munkaterve (azaz ezek az alapítás elengedhetetlen kellé
kei voltak18).

Rendelkezni kellett továbbá az alapító okiratban külö
nösen a következőkről:

-  az építmények vagy építményrészek, felszerelések 
és berendezések létesítéséről, kezeléséről, karban
tartásáról és használásáról,

-  az építményeknek vagy az egyes építményrészek
nek, felszereléseknek és berendezéseknek biztosítá
sáról és megrongálódásuk vagy elpusztulásuk eseté
ben helyreállításukról,

-  a közösségből folyó költségek és terhek viseléséről,
-  a közös képviselő kirendelésének módjáról, szerve

zetéről, hatásköréről és eljárásáról,
-  a tulajdonostársak szavazatának arányáról,
-  a közös kötelezettségek teljesítésének biztosításáról, 

esetleg kötbér kikötése útján.19

Az alapító okiratnak tehát egyrészről tartalmaznia kellett 
azokat az elemeket, melyek a társasház telekkönyvi be
jegyzéséhez voltak szükségesek, másrészről pedig azokat, 
melyek a társasház-tulajdoni viszonyba lépő tulajdonos
társak egymás közötti jogviszonyát szabályozták.20

Később a 310/1962. (IK. 15.) IM. (III. 2.) számú igaz
ságügy-miniszteri közlemény szerint az alapító okiratot 
az állami vállalat jogtanácsosa is ellenjegyezhette, ha az 
állami vállalat a társasház alapításában érdekelt volt. Az 
Igazságügyminisztérium hivatalos állásfoglalása szerint a 
vállalat akkor volt érintettnek tekinthető a dolgozói társas
házépítkezésekben, ha a -  később tárgyalandó -  1/1964. 
(VII. 5.) ÉM rendelet szerinti vállalati támogatást nyújtott. 
Ezt a munkát a jogtanácsos társadalmi munkában kellett, 
hogy végezze.21

11.4. Tá rsa sh á z alapítása felé p íten d ő  épületre

A törvény lehetővé tette azt, hogy a társasház-tulajdont 
egy telek tulajdonosa vagy egy telek tulajdonostársai 
olyan építmény és építményrészek vonatkozásában, ame
lyeket a törvény hatálybalépése után állítanak elő, már az 
építmény felépítése (előállítása) és a tulajdonostársak köz
ti megosztása előtt is létrehozhassák azért, hogy ezek az 
eszmei hányadrészek később más személyekre átruházha- 
tóak legyenek. Azaz a törvény megengedte társasház cél
jára történő építkezést. 22

A miniszteri indokolás szerint ezzel a rendelkezéssel 
azt a célt kívánták elérni, hogy a kellő tőkével rendelkező 
személyek társasház céljára is építkezhessenek még az-

előtt, hogy az egyes épületrészekre vevők lennének, és így 
ezek az épületrészek majd később kerülhettek elidegení
tésre a vevők részére. Azaz a nem titkolt cél az volt, hogy 
azokat a tőkeerős vállalatokat és pénzintézeteket, melyek 
egyébként nem vállalkoztak volna lakások építésére, la
kásépítésre ösztönözzék.23

Ehhez kapcsolódott a törvényjavaslat azon rendelke
zése (eredeti 13. §), mely a 2. § értelmében alapított tár- 
sasház-tulajdon külön illetőségeinek első szerzővel kötött 
átruházási jogügyletei „bélyeg és illetékmentesnek” mi
nősültek volna, és kiterjedt volna az átruházási jogügy
letről készült okiratra, annak mellékleteire, valamint a te
lekkönyvi bejegyzésre is.24 A miniszteri indokolás szerint 
mivel a társasház építésére vállalkozóknak a végeleges 
vevők irányába jelen esetben csupán egy közvetítőszerep 
jut, ezért indokolt részükre a bélyeg- és illetékmentesség 
biztosítása. 25 Az igazságügyi bizottság viszont ezen pa
ragrafus törlését határozta el, egyrészről azért, mert az ál
lam pénzügyi szempontjából azt nem találta helytállónak, 
másrészről pedig azért, mivel adó- és illetékkérdésről egy 
„tisztán magánjogi törvényben” nem szerencsés rendel
kezni, tekintettel arra, hogy az adó- és illetékrendszer a 
jövőben gyakran fog változni.26

A 2. § szerinti társasház-tulajdon alapításához továb
bá arra volt szükség, hogy az alapításra irányuló akaratot 
közokiratba foglalják, a telek tulajdonának tervezett esz
mei hányadrészeit meghatározzák, az építményeket vagy 
építményrészeket illetőségek szerint megosszák, és végül, 
hogy a társasház-tulajdont az építmény előállítása után 
a telekkönyvbe bejegyezzék (az egyes építmények vagy 
építményrészek átruházásáig az eddigi tulajdonost kellett 
a telekkönyvben feltüntetni).27

Az eredeti 3. § szerint az „igazságügyminiszternek a 
népjóléti és munkaügyi miniszter meghallgatásával adott 
engedélyével a jelen törvény életbeléptekor már meglevő 
szövetkezeti és részvénytársasági vagy egyéb társasházak 
vagy pedig közcélú épületek tulajdonát is át lehet alakíta
ni a jelen törvénynek megfelelő társasház-tulajdonná”.28 
Eredetileg tehát lehetőség lett volna arra -  kivételes eset
ben - , hogy már meglévő épületek is társasház-tulajdonná 
alakulhassanak át. A miniszteri indokolás szerint a már 
meglévő házak szétdarabolása nem szolgálta volna az 
építkezés előremozdítását, így azért az utólagos alapítás 
lehetősége csak kivételes opció lett volna.29 Az igazság
ügyi bizottság viszont az eredeti 3. § teljes törlését hatá
rozta el, méghozzá azért, mert álláspontja szerint a törvény 
„intencióját” szem előtt tartva felesleges lett volna a már 
meglévő épületekre is kiterjeszteni a társasház-tulajdon 
alapításának a lehetőségét, mert ez nem szolgálta volna a 
lakásépítés célját; továbbá az 1. § helyes értelmezése sze
rint lehetséges volt az, hogy egy már meglévő építmény a 
törvény hatálybalépése után létesített toldása vagy része 
tekintetében társasház-tulajdon jöjjön létre.30 Ez a rendel
kezés végül nem került elfogadásra.
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11.5. In g a tla n -n yilvá n ta rtá si kérdések

A törvény 3. §-a az ingatlan-nyilvántartással kapcsolat
ban tartalmazott rendelkezéseket. E szerint a társasház-tu- 
lajdon alakjában megosztott külön tulajdonostársi illető
ségeket az alkotórészként hozzájuk tartozó építményekkel 
vagy építményrészekkel és jogokkal együtt önálló telek 
módjára kellett a telekkönyvben felvenni, és ugyanígy az 
önálló telekre vonatkozó jogszabályokat kellett megfele
lően alkalmazni a reájuk a jog szerzése, átruházása vagy 
átszállása és terhelése tekintetében is. A közös telek telek
könyvi betéte a társasház-tulajdon feltüntetésével tovább
ra is fennmaradt, és a valamennyi társasház-tulajdoni ille
tőségre közösen kiható telekkönyvi bejegyzéseket ebben a 
betétben kellett teljesíteni.

A közösségben maradó építményeket, építményrésze
ket, felszereléseket és berendezéseket a közösség feltün
tetésével kellett a telekkönyvbe felvenni.31 Tehát a telek- 
könyvezés szempontjából már itt megjelent a társasházi 
törzsbetét és a társasházi albetét intézménye.

Összefoglalva tehát egy társasház alapításához a követ
kezőkre volt szükség:

-  lakóépület felépítése,
-  a tulajdonostársak megegyezése és a megegyezés 

ügyvéd által ellenjegyzett magánokiratba vagy köz
okiratba foglalása,

-  társasház telekkönyvi bejegyzése.32

11.6. Je lzá lo g jo g -b e je g yzé s

Fontos rendelkezése volt a törvénynek az, hogy lehetővé 
tette jelzálogjog bejegyzését a közös építményrészek, fel
szerelések és berendezések karbantartási és helyreállítási 
költségének az egyes tulajdoni illetőségekre aránylagosan 
eső része biztosítása végett. Erre a közös képviselő kérel
mére kerülhetett sor, és a tulajdonostársaknak engedélye 
nélkül is be lehetett a telekkönyvbe jegyezni.33

11.7. Tá rsa sh á z-tu la jd o n  m egszüntetése

A 6. § rendelkezett a társasház-tulajdon megszünteté
séről. E szerint a társasház-tulajdonná alakított tulaj
donközösséget csak valamennyi tulajdonostárs hozzá
járulásával lehetett megszüntetni. A tulajdonközösség 
megszűnésével az egyes külön tulajdoni illetőségekre 
szerzett jogok átszálltak a helyükbe lépő tulajdoni esz
mei hányadrészekre.

A törvényjavaslat igazságügyi bizottság általi tárgyalá
sa során felmerült egy olyan gondolat, hogy szabályozás
ra kerüljön a társasház-tulajdonközösség tulajdonostársak 
hozzájárulása nélküli megszüntetésének a lehetősége is. 
Hosszabb vita után a bizottság az erre vonatkozó intézke
dések felvételét mellőzte, mert álláspontja szerint végső 
soron ezek a kérdések az általános magánjog elvei szerint 
úgyis rendezhetőek voltak.34

11.8. Elővásárlási jo g

A társasház-tulajdoni illetőségeknek élők közötti jogügy
lettel történő átruházása esetére a tulajdonostársak javára 
az alapító okiratban körülírt elővásárlási jogot lehetett ki
kötni. Ez a kikötés harmadik személyekkel szemben csak 
akkor volt hatályos, ha a telekkönyvbe bejegyezték.35 Az 
elővásárlási jogot a törvény -  ahogy arra Sándor István 
felhívj a a figyelmet -  a békességes öröklakást biztosító in
tézményként jellemezte.36

Még egy kis adalék az elővásárlási joghoz: „A személyi 
tulajdonra vonatkozó jogszabályok szerint (Ptk. 92. §) az 
állampolgároknak személyes szükségleteik kielégítésére 
közvetlenül szolgáló javai vannak személyi tulajdonban. 
Ebből következőleg két vagy több öröklakás csak kivéte
lesen lehet egy állampolgár személyi tulajdonában. Ezért 
az újabb társasház alapító okiratok az elővásárlási jog ki
kötését általában nem tartalmazzák”, írja ezt Dr. László 
Pál -  Dr. Udvarhelyi Gyula -  Dr. Wolf Miklós 1970-ben.37

11.9. Á talakítás

A külön tulajdoni illetőséghez tartozó építményen vagy 
építményrészen változtatni, egyes építményeket vagy 
építményrészeket lebontani, azokhoz hozzáépíteni vagy 
azokra ráépíteni vagy azokat újra felosztani csak a többi 
tulajdonostárs beleegyezésével volt lehetőség, kivéve az 
olyan változtatásokat, amelyek az építmény állagát és a 
többi tulajdonostárs érdekét nem sértették.38

II. lü .  Költségek viselése, k ö zö s  költség

Ha a tulajdonostársak az alapító okiratban másként nem 
állapodtak meg, mindegyik tulajdonostárs maga viselte a 
kizárólagos használatában levő építmény vagy építmény
rész karbantartásának költségét és egyéb terheit. A közös 
használatban levő, közös használatú építmények, épít
ményrészek felszerelések és berendezések karbantartásá
nak költségéhez pedig, valamint általában a tulajdonos
társakat közösen érdeklő költségekhez és egyéb terhekhez 
saját tulajdoni illetőségének vagy érdekeltségének arányá
ban voltak kötelesek a tulajdonostársak hozzájárulni.39

I I . l l .  K ö zö s  képviselő

A törvény 10. §-ának első négy bekezdése szól a közös 
képviselő intézményéről. A törvény kötelezővé tette a kö
zös képviselő megválasztását a közösségből folyó ügyek 
intézésére. Közös képviselőül egy vagy több személyt 
lehetett megválasztani. Amennyiben több személyt vá
lasztottak meg közös képviselőnek, úgy ők szavazattöbb
séggel határoztak. A közös képviselőt három évre lehetett 
megválasztani, azonban az megújítható volt. Fontos okból 
a tulajdonostársak a megbízatást bármikor visszavonhat
ták. Az, hogy mi lehetett ez a fontos ok, erre a törvény 
még példálózó felsorolást sem adott. Ha a tulajdonostár-
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sak nem választottak, nem rendeltek ki, a közös képvise
lőt bármelyik érdekelt fél kérelmére a felek meghallgatása 
után a telekkönyvi hatóság rendelte ki. A közös képviselő 
feladatai az alábbiak voltak: a közösségből folyó ügyek 
körében képviselte a tulajdonostársakat hatóságokkal és 
harmadik személyekkel szemben, egyebekben pedig fel 
volt jogosítva mindazokra a jogügyletekre és egyéb jog
cselekményekre, amelyek a társasház közös ügyeinek 
kezelésével rendszerint együtt jártak.40 A közös képvise
lőnek ezt a hatáskörét a tulajdonostársak harmadik szemé
lyekkel szemben nem korlátozhatták.

Nem terjedt ki a közös képviselő képviseleti joga a tu
lajdonostársak egymás közötti viszonyát érintő kérdések
re, tehát a közös képviselő nem képviselhette egyik vagy 
másik tulajdonostársat a többi tulajdonostárssal szem
ben. Ezt ez elevet a Legfelsőbb Bíróság a P 20.020/1957. 
számú, a törvényesség érdekében hozott határozatában 
mondta ki, valamint arra is utalt a Legfelsőbb Bíróság, 
hogy az egymásközti vitás kérdések tekintetében a tu
lajdonostársak állnak egymással szemben. A tulajdonos
társak belső viszonyaira az alapító okirat rendelkezései, 
ezeknek a hiányában a közös tulajdon, a szomszédjogok 
és a szolgalmak szabályait kell megfelelően alkalmazni.41

Egyebekben a közös képviselő kirendelésének módjára, 
szervezetére, hatáskörére és eljárására az alapító okirat 
rendelkezései voltak az irányadók, tehát a törvény nagy
fokú szabadságot biztosított a tulajdonostársaknak a kö
zös képviselő intézményével kapcsolatban, mely kérdések 
szabályozásának a színtere az alapító okirat volt.42 A kö
zös képviselőnek a jelzálogjog-bejegyzés körében játszott 
szerepéről már korábban szóltam.

További, a közös képviselőre vonatkozó szabályokat 
érdekes módon a társasház-tulajdon telekkönyvezéséről 
szóló 30.000/1925. I. M. számú rendelet tartalmazott. 
A Rendelet a 49. §-ban a közös képviselővel kapcsolatban 
többek között a következőkről rendelkezett: a közös kép
viselőt kirendelés után haladéktalanul be kellett jelenteni a 
telekkönyvi hatóságnak, ugyanígy a közös képviselő sze
mélyében beállott változásokat is be kellett jelenteni, to
vábbá a megbízatás megszűnését is. A Rendelet 50. §-ban 
foglaltak szerint pedig a külön jegyzéket kellett vezetni a 
közös képviselők nyilvántartásáról.

II.12. Közgyűlés

A közgyűlés hatáskörébe csak azokat a közösségből folyó 
ügyeket utalta a törvény, melyek nem tartoztak a közös 
képviselő hatáskörébe. A tulajdonostársak főszabályként 
szavazattöbbséggel hozták meg a döntést a közgyűlésen. 
Amennyiben szavazategyenlőség volt, úgy az elnök sza
vazata döntött. Hasonlóan a közös képviselőnél követett 
szabályozáshoz, a törvény az alapító okirat hatáskörébe 
utalta itt is a további szabályozást. Szükség esetében43 a 
közgyűlést bármelyik érdekelt kérelmére a telekkönyvi 
hatóság hívta egybe.

Egyhangú határozat volt szükséges az alábbi kérdé
sekben:

-  az alapító okirat rendelkezéseinek a megváltoztatása,
-  a társasház-tulajdonná alakított tulajdonközösség 

megszüntetése,
-  ráépítés, építmény újrafelosztása,
-  közös tulajdonban álló ingatlanrészek (törzsbetét) 

jelzálogjogi megterhelése.44

A közgyűlés határozatképes volt, ha a tulajdonostársak -  
tulajdoni arány szerint számítva -  legalább fele jelen volt, 
a szavazati arány a tulajdoni illetőségekhez igazodott.45

A közgyűléssel kapcsolatban további szabályokat a 
Rendelet 52. §-a tartalmazott. E szerint:

-  szükség esetén a közgyűlést bármelyik érdekelt ké
relmére a telekkönyvi hatóság hívta egybe,46

-  a közgyűlést a kérelem alapján haladéktalanul úgy 
kellett összehívni, hogy a megbízottaknak a meg
jelenésre a kézbesítéstől számított 3, legfeljebb 15 
napi idejük maradjon,

-  a meghívónak tartalmaznia kellett a közgyűlés tár
gyát, helyét és idejét, az egybehívás okát és célját, 
valamint azt a figyelmeztetést, hogy a közgyűlésen 
a távollevőkre tekintet nélkül a megjelentek hatá
roznak,

-  a telekkönyvi rendtartás szabályai szerint kellett 
kézbesíteni a meghívót valamennyi tulajdonostárs
nak, a bejelentett közös képviselőnek,

-  ha a meghívót nem lehetett a meghívottnak a sa
ját kezébe kézbesíteni, akkor a meghívott lakásán 
a házanépének valamelyik felnőtt tagjánál kellett 
azt otthagyni; olyan tulajdonostárs esetén, akinek a 
meghívó ez utóbbi módon sem lehetett kézbesíteni, 
a telekkönyvi hatóság a tulajdonostárs költségére 
ügygondnokot rendelt ki, és az ügygondnokot hívta 
meg a közgyűlésre.

11. 13. A  társasház-tulajdonnal kapcsolatos 
m ögöttes jogszabályok

Egyebekben a társasház-tulajdonra, amennyiben a törvény 
vagy az alapító okirat rendelkezéseiből más nem követke
zett, a telek és az építmény vagy építményrészek kezelése, 
használata és a birtokukkal járó más jogok tekintetében a 
tulajdonra vonatkozó általános szabályokon felül az ingat
lan közös tulajdonának, a szomszédjognak és a szolgal
maknak szabályait kellett megfelelően alkalmazni.47

A törvény -  ahogy ezt már korábban jeleztem -  a
12. §-ban felhatalmazta az igazságügy minisztert arra, 
hogy a társasház-tulajdon intézménye tekintetében a te
lekkönyvi rendtartásnak szabályait rendelettel „pótolhas
sa, módosíthassa és kiegészíthesse”. Ez volt -  mint azt 
már korábban érintettem -  a társasház-tulajdon telek- 
könyvezéséről szóló 30.000/1925.1. M. számú rendelet.48 
Itt most nem kívánom a részletes telekkönyvezésre vonat
kozó szabályokat bemutatni, azonban néhány rendelke
zést azért érdemes kiemelni. A társasház-tulajdon telek
könyvi betéte egymással összefüggő két részből állt (és áll 
ma is): a törzsbetétből és az albetétekből, melyek együtt
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alkották a társasház-tulajdon telekkönyvét. 49 A törzsbetét 
a közös teleknek és közösségben maradó alkotórészeinek, 
mint egységes telekkönyvi jószágtestnek, a társasház-tu- 
lajdoni minőségnek és a valamennyi társasház-tulajdoni 
illetőségre közösen kiható telekkönyvi bejegyzéseknek 
feltüntetésére szolgált.50 Az albetétekben pedig az egyes 
tulajdontársi illetőségeket, az alkotórészként hozzájuk 
tartozó építményekkel vagy építményrészekkel és jogok
kal együtt, mint tulajdonostársak szerint egységes jogi 
egészeket, önálló telek módjára külön-külön telekkönyvi 
jószágtestekként kellett feltüntetni, és a rájuk vonatkozó 
külön telekkönyvi bejegyzéseket kellett teljesíteni.51

A társasház-tulajdon alapítás telekkönyvi bejegyzésé
nek tehát az alábbi előfeltételei voltak:

-  társasházépítkezés befejezése,
-  az ingatlan telekkönyvileg több személy eszmei tu

lajdoni hányadok szerint megosztott tulajdonában 
kellet, hogy álljon, vagy a felek egyidejűleg az ilyen 
megosztásnak telekkönyvi bejegyzését kellett, hogy 
kérjék,

-  az ingatlannak tehermentesnek kellett lennie, illetve 
a terhek rendezésében létrejött egy megállapodás,

-  a felek a társasházalapításra vonatkozó megegyezé
süket az alakszerűségi követelmények megtartása 
mellett alapító okiratba foglalták.52

Ezenkívül a Rendelet tartalmazott rendelkezéseket a tár- 
sasház-tulajdon alapítására és a telekkönyvi betétek meg
nyitására, a társasház telekkönyvi betétének továbbvezeté

sére, a társasház-tulajdon megszüntetésének bejegyzésére, 
valamint -  ahogy arról már volt szó -  a telekkönyvi ha
tóság eljárására a tulajdonostársak közös képviselőjének 
kirendelése és a tulajdonostársak közgyűlésének összehí
vására vonatkozóan.53

A törvény hatálybalépését követően a nagyobb vidéki 
városokban és a fővárosban gyorsan nőtt a társasházak 
száma. Társasház-tulajdon létesítésére alapvetően két 
formában került sor: az egyik megoldás szerint az épít
tetők (mint telektulajdonosok) polgári jogi társaságot 
alapítottak, és a társasági okiratban szabályozták a belső 
jogviszonyokat, és ezzel egyidejűleg megegyeztek a leen
dő társasház-tulajdon alapelveiben, és ezt feljegyzés végett 
bejelentették a telekkönyvi hatóságnak; vagy pedig a társas
ház létesítésére, alapítására alkalmas telkeket vásároltak az 
építési vállalkozók és erre jegyeztették fel a társasház-tulaj- 
don alapítását, és miután készen lett az épület, az egyes la
kásokat, illetve helyiségeket értékesítették. Ezt az időszakot 
nevezi Matúz György az „első társasházépítési boom”-nak, 
melynek a II. világháború eseményei vetettek véget, az 
1940-es években kevés társasház épült az országban.54

Az elmondottakból látható, hogy -  ahogy arra Lenko- 
vics Barnabás is utal -  az első társasházi törvényünk a tár- 
sasház-tulajdont „a lakásbajok megszüntetésének, illető
leg enyhítésének eszközeként” teremtette meg. A törvény 
egészen 1977-ig volt hatályban (természetesen módosítá
sokkal, bizonyos időszakban pedig nem lehetett társashá
zat alapítani), és a tipikusan 2-6 lakásos társasházak épí
tését és működését kielégítően szabályozta.55

Gá b o r , MACHER
Der Gesetzesartikel Nr. XII vom Jahr 1924 über das Wohnungseigentum in Mehrfamilienhausern 
(Zusammenfassung)
Seit 1924 ist das Gesamthandeigentum ein grundlegen- 
des Element des Eigentums an Mehrfamilienhausern, 
und das Verfassungsgericht behandelte diesen Problem- 
kreis sogar in mehreren Urteilen. Am Gesetzesartikel Nr. 
XII vom Jahr 1924 ist sichtbar, dass unser erstes Gesetz 
über Wohnungseigentum an Mehrfamilienhausern das 
Wohnungseigentum als ein Mittel zur Aufhebung bzw. 
Linderung der Wohnungsprobleme geschaffen hat. Das 
Gesetz war bis 1977 in Kraft und regelte den Bau und

das Funktionieren von Mehrfamilienhausern mit 2-6 
Wohnungen hinreichend. Nach Inkrafttreten des Geset- 
zes nahm die Zahl dieser Hauser in den gröheren Stadten 
und auch in der Hauptstadt rasch zu. Die Studie stellt 
die Begründung der Regelung, die Definition des Mehr- 
familienhauses, die wichtigsten Fragen der Gründung 
und des Funktionierens dieser Hauser, sowie die Hin- 
tergrundregeln bezüglich des Wohnungseigentums an 
Mehrfamilienhausern dar.
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