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Í T É L E T

A bíróság a felperes keresetét elutasítja. 

A le nem rótt 36.000,- (harminchatezer) forint eljárási illetéket az Állam viseli.

Az ítélet ellen a kézbesítéstől számított 15 napon belül fellebbezésnek van helye, amelyet
írásban, elektronikuson úton a Budapest Környéki Törvényszéken lehet benyújtani a
Fővárosi Ítélőtáblához címezve.
 
A másodfokú bíróság a fellebbezést tárgyaláson kívül bírálja el. A fellebbező fél azonban a
fellebbezésében,  a  fellebbező  fél  ellenfele  pedig  a  fellebbezés  kézbesítésétől  számított  15
napon belül tárgyalás tartását kérheti.

I n d o k o l á s

[1] A bíróság a felperes keresete, a csatolt okiratok, valamint a peres felek nyilatkozatai alapján
az alábbi tényállást állapította meg:

[2] 2004.  március  25.  napján  az  alperes,  mint  Jogosult  és  a  megállapodásban  megjelölt
telektulajdonosok  és  egyéb  jogosultak,  mint  Kötelezettek  között  Megállapodás  jött  létre,
melynek  1.  pontjában  rögzítésre  került,  hogy  a  felek  megállapítják,  hogy  a  Kötelezettek
kizárólagos  tulajdonában  állnak  a  megállapodásban  rögzített  pilisborosjenői,  külterületi,
179.737 m2 nagyságú ingatlanok. 
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[3] A Megállapodás 1/1. pontja szerint a Jogosult a Kötelezettek ingatlanainak beépítésre szánt
területén  történő alakítása  folytán  felmerülő  költséget  nem vállalja.  Felek  megállapodnak,
hogy  a  Kötelezettek  ingatlanainak,  beépítésre  szánt  területén  történő  alakítása  folytán
felmerülő költséget a Kötelezettek vállalják. 
A  Megállapodás  ezen  pontjában  egyebek  mellett  rögzítésre  került,  hogy  e  költségek
magukban  foglalják  a  vízrendezési,  a  vízellátás  és  csatornázási,  valamint  csapadékvíz
elvezetés kiépítésében és létesítésében való közreműködési kötelezettség költségeit.  

[4] A Megállapodás 2. pontja szerint a Felek abban állapodtak meg, hogy a Kötelezettek az 1.
pontban és annak mellékleteiben megjelölt, a mezőgazdasági művelés alól véglegesen kivont
ingatlanokon az 1.1. pont alatt megjelölt létesítmények megvalósítását és fenntartását a saját
költségükön vállalják, annak megvalósítási munkáira kizárólagosan a saját nevükben kötnek
szerződést a vállalkozókkal és a közüzemi szolgáltatókkal. 

[5] A  2.1.  pont  szerint  a  Köteleztettek  vállalják,  hogy  a  közművesítést  a  jogerős  építési
engedélyek  kiadásától  számított  30  hónapon  belül  megvalósítják,  és  ennek  megtörténtét
követően a létesítmények tulajdonjogát az Önkormányzatra átruházzák. 

[6] A Megállapodás 4. pontjában rögzítésre került, hogy az egyesített ingatlant a megállapodás 2.
számú mellékletét  képező elvi telekmegosztás szerint megosztják.  Az Önkormányzat, mint
tulajdonostárs  visszavonhatatlanul  hozzájárul  ahhoz,  hogy  a  megállapodás  2.  számú
mellékletét  képező  elvi  megosztás  szerint  az  egyesített  ingatlant  annak  megfelelően
megosztásra  kerüljön.  Felek  kölcsönösen  kijelentik,  hogy  a  megosztással  kapcsolatban
egymással elszámoltak, és, hogy egymással, vagy az Önkormányzattal szemben semmilyen
címen,  semmilyen  igényt  nem  érvényesítenek.  A  megosztással  kapcsolatban  felmerülő
mindennemű  költség,  illeték  kizárólag  a  Kötelezetteket  terheli,  annak  megfizetését  a
Kötelezettek vállalják. 
Rögzítésre  került,  hogy az Önkormányzat  tulajdonába kerülnek az elvi  telek megosztáson
narancssárgával bejelölt ingatlanok, így az 1/51. hrsz-ú, 1/52. hrsz-ú, 1/53. hrsz-ú, 1/54. hrsz-
ú, 3/50. hrsz-ú, 3/51. hrsz-ú, 3/52. hrsz-ú, 3/53. hrsz-ú, 3/55. hrsz-ú, 3/57. hrsz-ú, 3/58. hrsz-ú,
3/59. hrsz-ú, 3/60. hrsz-ú, 4/22. hrsz-ú, 4/61. hrsz-ú, 4/62. hrsz-ú, 4/66. hrsz-ú, 4/70. hrsz-ú és
4/72.  hrsz-ú  ingatlanok  beépítetlen  terület  megnevezéssel  ajándékozás  és  telekalakítás
jogcímén. 
Az Önkormányzat tulajdonába kerülnek továbbá az 1/101. hrsz-ú, 1/102. hrsz-ú, 1/103. hrsz-
ú, 1/104. hrsz-ú, a 3/101. hrsz-ú, a 3/102. hrsz-ú, a 3/103. hrsz-ú, a 3/104. hrsz-ú, a 4/101.
hrsz-ú, a 4/102. hrsz-ú, a 4/103. hrsz-ú, a 4/104. hrsz-ú és az 5/104. hrsz-ú ingatlanok, út,
közterület, közpark megnevezéssel telekalakítás és átadás jogcímén. 

[7] A Megállapodás 4/1. pontjában a felek rögzítették, hogy az ajándékba adott ingatlanok eszmei
tulajdoni  hányad  közművesítésének  megvalósítását  a  Kötelezettek  visszavonhatatlanul
vállalják. 

[8] A Megállapodás aláírását követően, 2008. április 4. napján a megállapodással érintett lazaréti
telektulajdonosok  megbeszélést  tartottak.  A  megbeszélésen  egyebek  mellett  részt  vett
Dalosiné  Molnár  Ilona,  az  alperesi  önkormányzat  főépítésze,  illetve  Küller  János
polgármester.  A főépítész  akként  nyilatkozott,  hogy  szerinte  a  közműtársulás  az  egyetlen
szervezeti  forma,  ami  törvényes  és  erélyes  kényszerítő  eszközt  ad  a  beruházást
kezdeményezők kezébe a fizetni vonakodó telek tulajdonosokkal szemben. Az önkormányzat
önmagában ezirányú kényszerítő szerepet nem fog felvállalni. Egyebekben a megbeszélésen
Fehér István jelezte azt, hogy két lehetséges formája van a közművesítésnek, az egyik, amikor
az önkormányzat alkalmaz egy főállású lebonyolítót, aki a lazaréti munkálatokon túl a község
egyéb  beruházási  feladatait  is  intézné,  a  másik  lehetőség,  hogy  a  tulajdonostársak
közműtársulást hoznak létre, és ez a szervezet alkalmaz lebonyolítót. 
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[9] A felperes 2009. február 2. napján bejegyzésre került a cégjegyzékbe, azonban a Budapest
Környéki Törvényszék a 2016. július 13. napján kelt és 2016. szeptember 6. napján jogerőre
emelkedett 8.G.40.137/2011/271. számú részítéletével a felperes 2008. november 29. napján
tartott  alakuló  közgyűlésén  hozott  –  a  társulat  megalapításáról  szóló  –  6/2008.  számú
határozatát,  valamint  a  –  létesítő  okirat  elfogadásáról  szóló  –  7/2008.  számú  határozatát
hatályon kívül helyezte. Ezt követően a felperes 2017. május 27. napján taggyűlést tartott,
mely taggyűlés a 32. számú határozatával az előterjesztett Alapszabály módosításáról döntött,
melyre  tekintettel  a  Budapest  Környéki  Törvényszék  Cégbírósága  a  2017.  augusztus  16.
napján kelt Cg-13-16-000165/68. számú végzésével elrendelte többek közt a cégjegyzék 8., 9.
számú pontjának bejegyzését, mely szerint a létesítő okirat kelte 2017. május 27. napja. A
Budapest  Környéki  Törvényszék  a  2018.  április  16.  napján  kelt  és  a  változásbejegyzést
hatályon  kívül  helyező  rendelkezésében  2018.  június  15.  napján  jogerőre  emelkedett,
9.G.40.711/2017/13. számú ítéletével a Cg-13-16-000165/68. számú változásbejegyző végzés
8., 9. pontját hatályon kívül helyezte. 

[10] A  Budapest  Környéki  Törvényszék  Cégbírósága  a  Cgt.13-19-000387/2.  sorszám  alatti
végzésével  felszólította  a  felperest  a  törvénysértő  állapot  megszüntetésére  a
9.G.40.711/2017/13. szám alatti ítéletben foglaltakra figyelemmel. Ezt követően a felperes
2018.  szeptember  22.  napjára  újabb  közgyűlést  tűzött  ki.  A társulat  a  24/2018.  számú
határozattal  az  Alapszabálynak  elfogadásáról  döntött,  a  szavazás  során  68.342  m2 terület
vonatkozásában  került  támogató  szavazat  leadásra.  A közgyűlésen  az  alperes,  illetve  az
alperes képviselője nem vett részt annak ellenére, hogy a 2018. szeptember 1-jei tagjegyzék
szerint az alperes 16.177 nm vonatkozásában tulajdonos a  víziközmű társulat  érdekeltségi
területén.

[11] A bíróság a 2019. július 3. napján kelt és 2019. szeptember 3. napján jogerőre emelkedett
9.G.40.030/2019/14. szám alatti ítéletével az alperes 9/2018. és 24/2018. számú határozatait
hatályon kívül helyezte. Az ítélet indokolásában a bíróság rögzítette, hogy mivel az alperes
2018.  szeptember 22.  napján  megtartott  taggyűlésén az alperesi  Alapszabályban megjelölt
179.737 m2 területből a csatolt jelenléti ív szerint 64.266,5 m2 terület képviseletében vettek
részt szavazásra jogosultak és további szavazatot hozzászámítani a leadott szavazatokhoz nem
lehet, a részvétel 35,75%-os volt. Így a Vgtv. 40. § (3) bekezdésében előírt, a tagok 2/3-ának
igenlő szavazatát érintő kérdésben nem dönthetett a közgyűlés érvényesen. 

[12] A felperes  módosított  keresetében kérte,  hogy a  bíróság  a  felperes  2018.  szeptember  22.
napján  kelt  Alapszabálya  létrehozása  iránti  cégeljárásban  az  alperesnek,  mint  a  2018.
szeptember  22-én  már  megtartott  közgyűlésen  meg  nem  jelent  tagnak,  meg  nem  tett
jognyilatkozatát  ítélettel  pótolja.  Előadta,  hogy az  Alapszabály  bejegyzése  iránti  eljárás  a
Budapest  Környéki  Törvényszék  Cégbírósága  előtt  Cg.13-16-000165.  szám  alatt  van
folyamatban. Kérte, hogy a Törvényszék kötelezze az alperest perköltség megfizetésére. 

[13] A felperes keresetét a 160/1995. (XII. 26.) Korm. rendelet 12. §-ában foglaltakra alapította,
hivatkozással arra, hogy a fél az Alapszabály szerinti jognyilatkozat tételére köteles, és ha ezt
a kötelezettségét nem teljesíti, a felperes a jognyilatkozatát kizárólag a bíróság ítéletével tudja
pótolni, hiszen az Alapszabály bejegyzése másként nem teljesíthető. 

[14] Hivatkozott  arra,  hogy az  alperes  együttműködési  kötelezettségének  sem tesz  eleget,  erre
tekintettel a Ptk. 6:184. §-a alapján is köteles jognyilatkozat tételére. Hivatkozott arra, hogy
eljárása jogalapja az, hogy a felperes jogi személy és a Ptk. 3:3. § (2) bekezdése rendelkezik
arról, hogy a jogi személy általános szabályait megfelelően alkalmazni kell az e törvényben
nem szabályozott típusú jogi személyre. 

[15] Hivatkozott  a  160/1995.  (XII.  26.)  Korm.  rendelet  7.  §  (3)  bekezdésének  a)  pontjában
foglaltakra, továbbá a Vgtv. 42. § (6) bekezdésében foglaltakra, illetve arra, hogy jelen perben
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előterjesztett kereset az Alapszabály elfogadásához szükséges határozat 2/3-os elfogadásának
arányának biztosítása céljából jognyilatkozat pótlására irányul, azaz a 2018. szeptember 22-én
megtartott közgyűlésen meg nem jelent tag meg nem tett jognyilatkozatának pótlását kéri a
felperes. Álláspontja szerint az, hogy az alperes a felperesnek tagja lenne, nem kérdőjelezhető
meg. Nyilatkozattételi kötelezettsége pedig nemcsak a tagsági jogviszonyából ered, hanem
arra tekintettel is fennáll, hogy a felek közt létrejött Megállapodásba foglalt kötelezettségek
teljesítését követeli. 

[16] Hivatkozott az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény
6.  §-ában,  6/A.  §  (3)  bekezdésében,  9.  §-ában,  9/B.  §  (1)  bekezdésében,  10.  §  (1)
bekezdésében, 13. § (1) bekezdésében és 28. § (1) bekezdésében foglaltakra. 

[17] Álláspontja  szerint  a  felek  közti  Megállapodásban  megjelölt  feladatok  megvalósítását  a
lazaréti ingatlanok tulajdonosai átvállalták, tehát a Megállapodásban foglalt kötelezettség arra
mást kötelezett és kötelez. A Megállapodást az alperes nem, mint a társulat tagja kötötte meg,
azonban  ezen  Megállapodásban  jelölte  meg  alperes,  hogy  a  tulajdonosoknak  teljesítési
segédet, vagyis jogi személyt kell létrehozniuk, mely jogi személynek alperes is tagjává vált. 

[18] Hivatkozott az 1995. évi LVII. törvény 35. § (1) és (2) bekezdésében foglaltakra, illetve arra,
hogy az alperes, mint tulajdonos törvény erejénél fogva a felperesi társulat tagja, így jogai és
kötelezettségei vannak. Mivel az alperes a Megállapodással kötelezettséget vállalt  annak a
célnak a megvalósítása érdekében, hogy a Megállapodásban foglalt teljesítés megtörténjen,
ehhez szükséges jognyilatkozatot tenni. 

[19] Hivatkozott továbbá a 2011. évi CLXXXIX. törvény 5. és 6.§-aiban foglaltakra. Álláspontja
szerint az alperes 15 éve a felperes működése és kötelezettségének teljesítése ellehetetlenítését
tűzte ki célul, az alperes a közgyűléseken nem jelenik meg, felperes pedig nem kényszerítheti
az alperest a közgyűlésen való részvételre, ezért mivel a 2018. szeptember 22-i közgyűlésen
sem jelent meg, nyilatkozatát csak és kizárólag a bíróság ítéletével lehet pótolni. 

[20] Hivatkozott  arra,  hogy  a  lazaréti  településrész  teljes  közművesítésének  elvégzése
vonatkozásában az alperes képviselője kifejezetten a víziközmű társulati  szervezeti  formát
javasolta.  Hivatkozott  arra,  hogy  a  törvényszék  jelezte  a  Cégbíróság  felé,  hogy  új
Alapszabályt  kell  létrehozni,  a  Cégbíróság ennek eleget  téve elrendelte  az új  Alapszabály
létrehozatalát,  a  törvényesség  helyreállítását.  A felperes  a  2018.  szeptember  22.  napjára
összehívott közgyűlésen az alperes ingatlanait figyelembe vette és távollétében is a szavazati
arányát igen szavazatként értékelte, melynek alapja az alakuláskori törvényességi felügyelet
gyakorlójának, a Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóságnak az álláspontja, továbbá figyelembe
vette,  hogy az  alperes  a  közgyűléseken nem jelent  meg.   Előadta,  hogy a Cégbíróság az
alperes  tényleges  szavazatának  hiánya  miatt  az  Alapszabály  bejegyzését  végzésben
elutasította. Álláspontja szerint a felek közt létrejött Megállapodás alapján az alperesnek nem
volt  joga  ahhoz,  hogy  az  Alapszabály  elfogadását  ellenezze,  hiszen  a  szerződéseben  a
belterületbe  vonáson  kívül,  amelyet  ugyancsak  a  tulajdonosok  finanszíroztak  meg,  az
együttműködésen  kívül,  más  kötelezettsége  nem  volt.  Az  alperes  a  Megállapodásban
kizárólag kedvezményezett volt. A KÖVIZIG álláspontjára figyelemmel, mivel az alperes a
felperes tagja és fizetési kötelezettsége nincs, a felperes úgy rendelkezett, hogy távollétében
szavazatának hiányát igen szavazatként kell figyelembe venni. Tehát az alperesnek minden
körülmények között az Alapszabályt el kellett volna fogadnia, hiszen a benyújtott észrevételei
is formálisak voltak, és nem is tett olyan nyilatkozatot, hogy az Alapszabályt nem fogadja el.
A közgyűlésen nem jelent meg, meghatalmazottat nem küldött, szavazatát nem biztosította. 

[21] Hivatkozott arra is, hogy a jogszabály 2/3-os arány szükségességét írja a víziközmű társulat
Alapszabályának  elfogadásához,  ezért  az  alperes  szavazata  is  szükséges.  A törvényesség
helyreállítását a felperes az alperes nyilatkozatának rendelkezésre állásával tudja teljesíteni,
ezért a 2018. szeptember 22-én már megtartott közgyűlésen meg nem jelent tag, meg nem tett
jognyilatkozatának  pótlását  kérte.  Álláspontja  szerint  a  felek  közt  létrejött  Megállapodás,
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valamint a 160/1995. (XII.26.) Korm. rendelet szerinti rendelkezéseket figyelembevéve arról
rendelkeztek a felek, hogy a Megállapodás alapján köteles az alperes jognyilatkozat tételére,
amelyet  csak  részben  teljesített,  amikor  a  tulajdonosi  hozzájárulásokat  kiadta,  de  annak
végrehajtásában  minden  szinten  akadályozta  a  felperest.  Az  alperes  a  Megállapodásban
kötelezettséget  vállalt  annak  a  célnak  megvalósítása  elérése  céljából,  amelyet  a
Megállapodásban foglaltak alapján a tulajdonosoknak teljesíteniük kell. Ezt pedig az alperes
által  előírt  és meghatározott  teljesítési  segéd,  jogi  személy létrehozatalával  lehetett  elérni.
Ennek alapján a megállapodásban foglaltak teljesítése érdekében is köteles jognyilatkozatot
tenni, illetve tagsági jogviszonya alapján is nyilatkozatot tenni köteles, mert az érdekeltségi
területen alperes tulajdonnal rendelkezik. Így mivel alperes tag, köteles nyilatkozatot tenni. 

[22] Az  alperes  a  perben  ellenkérelmet  nem  terjesztett  elő.  A per  érdemi  tárgyalásán  akként
nyilatkozott,  hogy  álláspontja  szerint  az  alperes  együttműködése  ellenére  is  a  kereset
teljesíthetősége aggályos. 

[23] A felperes keresete nem megalapozott. 

[24] A Polgári  Törvénykönyvről  szóló  2013.  évi  V.  törvény (a  továbbiakban:  Ptk.)  6:184.  §-a
szerint, ha a fél a szerződés alapján jognyilatkozat tételére köteles, és ezt a kötelezettségét
nem teljesíti, a jognyilatkozatot a bíróság ítélettel pótolja.

[25] A Ptk. 1:5. § (2) bekezdése szerint, ha a joggal való visszaélés jogszabály által megkívánt
nyilatkozat  megtagadásában  áll,  és  ez  a  magatartás  nyomós  közérdeket  vagy  különös
méltánylást érdemlő magánérdeket sért, a bíróság a nyilatkozatot ítéletével pótolhatja, feltéve,
hogy az érdeksérelem másképpen nem hárítható el.

[26] A vízgazdálkodási társulatokról szóló 160/1995. (XII. 26.) Korm. rendelet 12. § (1) bekezdése
szerint a tag joga különösen, hogy
a)  személyesen,  képviselője  vagy  küldöttje  útján  résztvegyen  a  társulati  feladatok
meghatározásában;
b)  a  társulatban  személyesen  -  ha  kizáró  ok,  illetőleg  összeférhetetlenség  nem áll  fenn -
tisztséget viseljen;
c) a tisztségviselőktől, a küldöttjétől a társulatot vagy a saját érdekeltségét, egyéb jogait vagy
kötelezettségeit érintő ügyben felvilágosítást kérjen.
A (2) bekezdés értelmében a tag kötelessége különösen, hogy
a)  az  érdekeltségi  hozzájárulást  a  taggyűlés  által  megállapított  mértékben  és  határidőre
megfizesse;
b) személyesen vegyen részt a társulat minden olyan szervének tevékenységében, amelybe
választották és azt elvállalta.
A  7.  §  (3)  bekezdésének  a)  pontja  alapján  a  közgyűlés,  illetőleg  a  küldöttgyűlés  (a
továbbiakban együtt: taggyűlés) hatáskörébe tartozik az alapszabály módosítása.

[27] A  vízgazdálkodásról  szóló  1995.  évi  LVII.  törvény  (a  továbbiakban:  Vgt.)  40.  §  (1)
bekezdésének  b)  pontja  szerint  a  víziközmű  társulat  alapításához  az  szükséges,  hogy  az
érdekeltségi  területen  ingatlantulajdonnal  rendelkező  természetes  és  jogi  személyek  (a
továbbiakban: tagok) az alakuló taggyűlésen elfogadják alapszabályát.
A (3) bekezdés alapján az (1) bekezdés  b) pontja  vonatkozásában a tagok kétharmadának
szavazata szükséges. 
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[28] A bíróságnak  a  felperes  keresetében  foglaltakra  tekintettel  azt  kellett  vizsgálnia,  hogy  a
jognyilatkozat  pótlásának a Ptk.  6:184. §-a szerinti  feltételei  fennállnak-e,  azaz az alperes
szerződés  alapján  köteles-e  a  felperes  keresetében  meghatározott  tartalmú  jognyilatkozat
megtételére. 

[29] A  felperes  megalapozatlanul  hivatkozott  arra,  hogy  az  alperesnek  ilyen  kötelezettsége
fennállna. A felperes keresetének alapját képező, 2004. március 25. napján kelt Megállapodás
ugyanis nem tartalmaz arra nézve semmilyen kötelezettséget, hogy az alperes egy víziközmű
társulat  létrehozása  során milyen módon kell,  hogy eljárjon,  ilyen  konkrét  rendelkezést  a
felperes sem tudott megjelölni. Abból a felperesi állításból pedig, hogy a víziközmű társulat
megalakításából  az  alperesre  nézve  kötelezettségek  nem  származnak,  csak  jogok,  nem
következik az, hogy a felek Megállapodásában az alperes ilyen irányú kötelezettséget vállalt
volna,  illetve  abból  ilyen  kötelezettsége  származhatna.  A  felperes  megalapozatlanul
hivatkozott ebben a körben arra, hogy az alperes döntése alapján került sor víziközmű társulat
alapítására, ezért azt köteles támogatni. A Megállapodásban ugyanis nem került az rögzítésre,
hogy az abban meghatározott  feladatok teljesítése milyen módon, azaz víziközmű társulat
megvalósításával lehetséges. E körben megalapozatlanul hivatkozott a felperes arra is, hogy
az  önkormányzat  főépítésze  a  2008.  április  4.  napján  tartott  megbeszélésen  is  erről  adott
tájékoztatást. A megbeszélésről – mely egyébként 4 évvel a Megállapodás aláírását követően
került megtartásra – készült emlékeztetőben ugyanis ilyen kötelezettség nem került rögzítésre,
másrészt  az  önkormányzat  főépítésze  egyébként  sem az  a  személy,  aki  jogosult  lenne  az
alperes nevében kötelezettséget vállalni. Továbbá abban az esetben, amennyiben az alperes
kötelezővé tette volna a víziközmű társulat  létesítését,  abban az esetben sem vállalt  olyan
kötelezettséget,  hogy  annak  létrehozását  támogatni  fogja,  mely  kötelezettséget  azért  sem
vállalhatott,  mert  a  víziközmű  társulat  Alapszabálya  ekkor  még  nem  is  létezett,  azaz  a
felperesi kereset alapján egy 2004. március 25. napján nem létező, így a felek által nem ismert
Alapszabály  elfogadására  kellett  volna  az  alperesnek  a  felek  Megállapodásában
kötelezettséget vállalnia. 

[30] A felperes  e  körben megalapozatlanul  hivatkozott  a  Közép-dunántúli  Vízügyi  Igazgatóság
álláspontjára  is,  az  ugyanis  egyrészt  a  bíróságot  nem köti,  másrészt  nem tartalmaz olyan
megállapítást, hogy amennyiben az alperes a közgyűlést elmulasztja, abban az esetben úgy
kell  tekinteni,  hogy  „igen”  szavazatot  adott  le  az  Alapszabály  elfogadása  körében.
Egyebekben  ezen  körülménynek  nem  a  jognyilatkozat  pótlása  iránti  eljárásban,  hanem  a
felperesi határozat felülvizsgálata iránti eljárásban lehetne jelentősége, mely eljárás már 2019.
évben jogerősen befejeződött.

[31] A felperes megalapozatlanul hivatkozik továbbá arra, hogy a Ptk. 6:184. §-ából az alperesnek
egyáltalán  származhat  olyan  kötelezettsége,  amelyre  tekintettel  az  Alapszabályt  elfogadó
jognyilatkozatát a bíróság ítéletével pótolhatja. A 160/1995. (XII. 26.) Korm. rendelet 12. §-a
alapján  ugyanis  a  tag  a  társulati  feladatok  meghatározásában  részt  vehet,  mely  már
önmagában  joga  és  nem kötelezettsége  az  alperesnek,  továbbá  amennyiben  részt  vesz  és
leadja szavazatát a közgyűlésen, nincs lehetőség arra, hogy előre meghatározásra kerüljön,
hogy milyen szavazatot adjon le. A felperesi érvelés ugyanis arra vezetne, hogy amennyiben
az alperes részt vesz a közgyűlésen és az „igen” szavazattól eltérő tartalmú szavazatot ad le,
abban az esetben szavazata megváltoztatása iránt is peres eljárást lehetne indítani. 

[32] A Ptk.  6:184.  §-a  azt  teszi  lehetővé,  hogy  egy  szerződésből  eredő  jognyilatkozat  tételi
kötelezettség alapján a bíróság a jövőre nézve a jognyilatkozatot pótolja. Ezzel szemben jelen
perben  a  felperes  keresete  arra  irányul,  hogy  a  2018.  szeptember  22.  napján  megtartott
közgyűlésen  leadott  szavazatot  pótolja  a  bíróság.  Figyelemmel  arra,  hogy  a  tagnak  az
Alapszabály  elfogadásáról  szóló  szavazatát  a  felperes  közgyűlésén  és  nem  máskor  kell
megtennie,  a  160/1995.  (XII.  26.)  Korm.  rendelet  nem  biztosít  lehetőséget  arra,  hogy  a
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közgyűlést elmulasztó tag utólag bármilyen módon szavazatot adjon le, ami egyébként egy
határozat  utólagos  megváltoztatásához  vezethetne,  így  erre  tekintettel  az  egyéb  feltételek
fennállása esetén sem lehetne az alperes jognyilatkozatát a Ptk. 6:184. §-a alapján pótolni.
Egyebekben  a  bíróság  az  Alapszabály  elfogadásáról  hozott,  24/2018.  számú  felperesi
határozatot már a 2019. szeptember 3. napján jogerőre emelkedett, 9.G.40.030/2019/14. szám
alatti ítéletével hatályon kívül helyezte, melyen nem változtathat az, hogy jelen per alperese
utóbb megtesz-e valamilyen nyilatkozatot vagy sem. Így téves az a felperesi hivatkozás is,
hogy  az  általa  hivatkozott  jognyilatkozat  megtételének  a  folyamatban  lévő  cégeljárásban
bármilyen jelentősége lehetne,  illetve a folyamatban lévő cégeljárásban a  felperesnek kell
nyilatkozatokat tennie, okiratokat csatolnia, az alperesnek – mint a felperes által megjelölt
cégeljárásban részt nem vevő személynek – nyilatkozattételi joga és kötelezettsége nincs.

[33] Annak a kérdésnek, hogy a 160/1995. (XII. 26.) Korm. rendelet 12. §-a alapán a tagoknak
milyen kötelezettsége van, csak abban az esetben lenne jelentősége, amennyiben a felperes
keresetét a Ptk. 1:5. § (2) bekezdésében foglaltakra alapította volna, azaz arra, hogy az alperes
jogszabály által megkívánt nyilatkozatot tagadott meg, azonban jelen esetben ez sem merülhet
fel,  ugyanis  a  160/1995.  (XII.  26.)  Korm. rendelet  12.  §-a alapján a  tagnak joga és  nem
kötelezettsége a feladatok meghatározásában való részvétel, másrészt nem értékelhető joggal
való  visszaélésként  és  ezért  a  bíróság  a  tag  jognyilatkozatát  nem  pótolhatja,  ha  a  tag  a
módosító szerződést (jelen esetben Alapszabály elfogadását) nem támogatja (BH2017.268.,
BDT2016.3515).  Nincs  jelentősége  ezért  annak  sem,  hogy  a  felperes  által  hivatkozott
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény, illetve az épített
környezet  alakításáról  és  védelméről  szóló  1997.  évi  LXXVIII  törvény  milyen
rendelkezéseket tartalmaz. Ugyanakkor megjegyzi a bíróság e körben, hogy a felperes által
hivatkozott  jogszabályhelyek általános elveket  és  önkormányzati  feladatokat,  nem konkrét
intézményekkel  kapcsolatban  megalapításával  kapcsolatos  nyilatkozatokat  rögzítenek,
másrészt az alperesre, mint önkormányzatra és nem az alperesre, mint a felperesi víziközmű
társulat  tagjára  nézve  határoznak  meg  kötelezettségeket,  így  a  tagként  leadásra  kerülő
szavazat vonatkozásában nem is tartalmazhatnak rendelkezéseket.

[34] A fentiekre tekintettel a bíróság azt állapította meg, hogy az alperes Alapszabály elfogadása
körében  a  2008.  szeptember  22-ei  felperesi  közgyűlésen  le  nem  adott  szavazata  bíróság
ítéletével történő pótlásának nincs helye.

[35] Jelen  perben  a  bíróságnak  a  Pp.  181.  §  (1)  bekezdése  alapján  az  alperest  bírósági
meghagyással  kellett  volna  a  vele  közölt  kereseti  kérelemnek  megfelelően  köteleznie,
figyelemmel arra,  hogy az alperes az írásbeli  ellenkérelem előterjesztését elmulasztotta.  A
Civilisztikai Kollégiumvezetők 2017. július 7-ei Országos Tanácskozásának 12. állásfoglalása
szerint a Pp. 181. § (1) bekezdésének nyelvtani értelmezése alapján abban az esetben is ki
kellene  bocsátani  a  bírósági  meghagyást,  ha  a  kereset  teljesítését  jogszabály  tiltja.
Ugyanakkor az Alaptörvény 25. cikk (1) bekezdése, valamint a bíróságok szervezetéről és
igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI. törvény (Bszi.) 1. §-a alapján a bíróságok feladata az
igazságszolgáltatás,  és  a  Bszi.  2.  §  (2)  bekezdése  alapján  a  bíróságok  jogalkalmazási
tevékenységük  során  a  jogszabályok  érvényesülését  biztosítják.  A bíróságok  alkotmányos
szerepével  ellentétes  lenne  olyan  -  ítélet  hatályú  -  határozat  meghozatala,  amely  a
jogszabályok  megsértését  valósítaná  meg.  Erre  tekintettel  a  bíróság  a  Pp.  181.  §  (1)
bekezdésében foglaltak ellenére nem bocsátott ki bírósági meghagyást és a felperes keresetét
érdemben bírálta el, ugyanis a bíróság nem bocsáthat ki olyan bírósági meghagyást, amelynek
tartalma  jogszabályba  ütközik,  figyelemmel  az  Alaptörvény  28.  cikkében  írtakra  is,  és  a
bíróság  a  fentiekben  részletesen  kifejtette,  hogy  a  felperes  keresetének  teljesítése  milyen
okból ellentétes a Ptk. rendelkezéseivel. 
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[36] A Pp. 83. § (1) bekezdése alapján az alperes perköltségének megfizetésére a felperes lenne
köteles,  azonban az  alperes  perköltség iránti  igényt  nem terjesztett  elő,  ezért  a  bíróság  a
perköltségről nem határozott.

[37] A felperes személyes illetékmentességére tekintettel le nem rótt eljárási illetéket a Pp. 102. §-
ában foglaltakra tekintettel az Állam viseli. 

[38] Az ítélet ellen a Pp. 365. § (2) bekezdésének a) pontja alapján fellebbezésnek van helye.

Budapest, 2021. november 8. napján

dr. Kardos Gyula s.k.
  bíró
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