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Értelmező rendelkezések

56. § (1) E törvény alkalmazásában:

1.3.3. korszerűsítés: meglévő épület, épületrész,
épületberendezés rendeltetésszerű és biztonságos
használatra alkalmasságát javító, használati értékét,
teljesítőképességét, üzembiztonságát növelő építési-szerelési
munka. Korszerűsítésnek kell tekinteni a megújuló
energiaforrások (napenergia, szél, geotermikus energia stb.)
alkalmazására, a központi fűtő és melegvíz-ellátó
berendezésnek az energiaracionalizálással, a
levegőtisztaság-védelemmel összefüggő átalakítására vagy
cseréjére vonatkozó, továbbá az épület
energiahatékonyságát szolgáló épületszerkezeteken végzett
építési-szerelési munkát is.

TÖRVÉNYI SZABÁLYOZÁS: 
2004. évi XXV. Lakásszövetkezeti törvény 56. §.



A Lszt. nem beszél rendes gazdálkodás körébe vagy a
rendes gazdálkodás körét meghaladó kiadásról,
ezért egyszerű többséggel lehet határozni e tárgyban.

Lszt. 18. § (1) Ha e törvény, az alapszabály vagy a közgyűlés
másként nem rendelkezik, a közgyűlés a határozatait a jelen
lévő tagok több mint felének szavazatával és nyílt
szavazással hozza.

TÖRVÉNYI SZABÁLYOZÁS



Alapszabályban kell rendezni a nagy összegű 
beruházások elfogadásához szükséges szavazati arányt.

bízni abban, hogy a hitelező pénzintézet kötelező 
szavazati arányt ír elő.

Következmény:

Mit lehet tenni?

a közgyűlésen jelenlévő tulajdonosok megszavazhat-
nak akár több tízmilliós vagy százmilliós beruházást.

Ha ilyen nincs:



Tht. 56. § E törvény alkalmazásában:

2.3.3. korszerűsítés: meglévő épület, épületrész, épületberendezés
rendeltetésszerű és biztonságos használatra alkalmasságát javító,
használati értékét, teljesítőképességét, üzembiztonságát növelő
építési-szerelési munka. Korszerűsítésnek kell tekinteni a megújuló
energiaforrások (napenergia, szél, geotermikus energia stb.)
alkalmazására, a központi fűtő- és melegvíz-ellátó berendezésnek az
energiaracionalizálással, a levegőtisztaság-védelemmel összefüggő
átalakítására vagy cseréjére vonatkozó, továbbá az épület
energiahatékonyságát szolgáló épületszerkezeteken végzett építési-
szerelési munkát is.

3. Rendes gazdálkodás körét meghaladó kiadások: az
állagvédelmet meghaladó, a fenntartás (az üzemeltetés, a
karbantartás és a felújítás) körébe nem tartozó olyan munkálattal
összefüggő kiadások, amelyek az alapító okirat szerint közös
tulajdonban lévő épület, épületrész bővítésével, átalakításával
vagy közös tulajdonba kerülő új épület, épületrész, illetőleg
épületberendezés létesítésével járnak.

Társasházak esetén-
2003. évi CXXXIII. törvény a társasházakról



panelprogram, ha külső szigetelés, nyílászárócsere és
napkollektorok felszerelése is történik – meghaladja a rendes
gazdálkodás körét,

panelprogram, ha ennek körében külső szigetelés és
nyílászárócsere történik – nem haladja meg a rendes
gazdálkodás körét,

leválás a fűtőműről, ennek érdekében hőközpont-helyiség
kialakítása és új kazán beszerzése – meghaladja a rendes
gazdálkodás körét.

Geotermikus vagy egyéb hőszivattyú kiépítése meghaladja
a rendes gazdálkodás körét.

Összefoglaló vélemény a 2016.El.II.JGY.P.1. számon a társas-
házi jogviták egyes eljárási és anyagi jogi kérdéseinek vizsgá-
latára alakult joggyakorlat-elemző csoport tevékenységéről



38. § (1) A közgyűlésen a tulajdonostársakat tulajdoni
hányaduk arányában illeti meg a szavazati jog.

(2) Ha e törvény másképpen nem rendelkezik, a közgyűlés,
illetőleg a megismételt közgyűlés a határozatát a jelen
levő tulajdonostársak tulajdoni hányada alapján
számított egyszerű szavazattöbbségével hozza meg.

(3) A rendes gazdálkodás körét meghaladó kiadások
vállalásához a tulajdonostársak egyhangú határozata
szükséges.

Tht. 38.§.



2. § (1) A közös tulajdonban álló
épületrészre - a társasházközösség közös
költségének csökkentése érdekében
telepítendő és üzemeltetendő -
napkollektor, napelemes rendszer (a
továbbiakban együtt: rendszer) telepítését
és üzemeltetését a közgyűlés, illetve a
megismételt közgyűlés a jelen lévő
tulajdonostársak tulajdoni hányada több
mint felének szavazatával megtilthatja.
(2022.09.10.-2022.10.31.)
A közös tulajdonban álló épületrészre
napkollektor, napelemes rendszer (a
továbbiakban: rendszer) telepítéséről és
üzemeltetéséről a közgyűlés az összes
tulajdoni hányad szerinti, legalább 75%-os
többségével rendelkező tulajdonostársak
igenlő szavazatával dönthet. (2022.08.10-
2022.08.23.)

(2) Az (1) bekezdés alapján telepíteni és
üzemeltetni kívánt rendszer
a) telepítésének és üzemeltetésének
részletszabályait, a csatlakozás feltételeit, a
telepítés és üzemeltetés költségeinek és
bevételeinek megosztását legkésőbb a
telepítés megkezdéséig közgyűlési
határozatban kell rögzíteni,
b) napkollektor esetében - ha az
távhőszolgáltató által ellátott épületen
kerül telepítésre - akkor valósítható meg, ha
az illetékes távhőszolgáltató a telepítést és
a tervezett műszaki tartalmat írásban
jóváhagyja.
Az (1) bekezdés szerinti határozatban meg
kell állapítani a rendszer telepítésével és
üzemeltetésével kapcsolatos
részletszabályokat, különösen a csatlakozás
feltételeit, a telepítés és az üzemeltetés
költségeinek és bevételeinek megosztását.

293/2022. (VIII. 9.) Korm. Rendelet a veszélyhelyzet ideje 
alatt a társasházakról szóló 2003. évi CXXXIII. törvénnyel 

kapcsolatos egyes rendelkezésekről



(3) A külön tulajdonban álló lakás vagy nem lakás céljára
szolgáló helyiség energiaellátása érdekében rendszer a
közös tulajdonban álló épületrészre csak akkor telepíthető,
ha az a közös költség csökkentésére telepítendő napelem
felhelyezését nem lehetetlenítené el.

(4) Ha a legfeljebb hatlakásos társasház-közösségre a Tht.
13. § (3) bekezdésében foglaltak alapján a Polgári
Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvénynek a közös
tulajdonra vonatkozó szabályait kell alkalmazni, az (1)-(3)
bekezdés szerinti döntést a tulajdonostársak hozzák meg.

293/2022. (VIII. 9.) Korm. Rendelet a veszélyhelyzet ideje 
alatt a társasházakról szóló 2003. évi CXXXIII. törvénnyel 

kapcsolatos egyes rendelkezésekről



Köszönöm a figyelmüket!


