
 
 

  

A társasháznak  a nem lakás céljára szolgáló helyiség megváltoztatatni kívánt használata esetében 
nemcsak az engedélyköteles tevékenység megtiltásához, hanem a feltételekhez kötött 
hozzájáruláshoz is joga van. Ezek a feltételek akkor foglalhatóak bele a hatóság határozatába, ha 
azok a törvényi cél elérésére irányulnak (lakhatás nyugalma), arra alkalmasak, és jogszabállyal 
nem ellentétesek 
 
 

H A T Á R O Z A T  
 

Az elsőfokú határozatot megsemmisítem, az első fokú hatóságot új eljárás lefolytatására utasítom. 
 
 

I N D O K O L Á S 
 
A kérelmező 2007. július 20-án kérelmet nyújtott be működési engedély kiadása iránt a tárgyi ingatlanra, 
hús- és húsáruüzlet, továbbá halüzlet, valamint egyéb élelmiszerbolt-üzlet üzletre. Az elsőfokú kereskedelmi 
hatóság által megkeresett szakhatóságok kikötésekkel, illetőleg azok nélkül hozzájárultak az engedély 
kiadásához. A társasház a 2007. július 10-én tartott közgyűlésének 4. sz. határozata szerint feltételekkel 
hozzájárult a működési engedély kiadásához. A jegyzőkönyv szerint „Tulajdonosok egyhangúan 
kijelentik, hogy abban az esetben adják meg hozzájárulásukat, amennyiben az udvaron található 
kompresszort hangszigetelik, az udvart nem állják el gépkocsival, és a Közterület-fenntartó Zrt-vel 1 db. 
kuka elszállítására szerződést kötnek.” Az elsőfokú hatóság a fenti számú határozatával kiadta a 
működési engedélyt a kérelmezőnek. 
 
A társasház fellebbezést nyújtott be, amelyet a következőkkel indokolt: Kéri az érdekeinek 
figyelembe vételét. A 2007. szeptember 25-én tartott közgyűlési jegyzőkönyv szerint „a 2007. 07. 10-i 
közgyűlésen a Társasház feltételei között szerepelt többek között az udvaron lévő kompresszor 
hangszigetelése. Olyan üzemmódban történő használata, hogy az a Társasházban élők nyugalmát, 
pihenését nem zavarja. Tulajdonosok elmondják, hogy a hangszigetelés a mai napig nem történt meg. A 
kompresszor hangosabb, mint eddig volt.” 
 
Az üzletek működésének rendjéről, valamint az egyes üzlet nélkül folytatható kereskedelmi 
tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 133/2007. (VI. 13.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 2007. 
évi R.) 5. § (3) bekezdése szerint: „A jegyző az üzletben folytatni kívánt tevékenység végzéséhez, a 
kérelemben megjelölt termék forgalmazásához szükséges okiratok, hatósági, szakhatósági 
állásfoglalások, engedélyek, valamint mozgóbolt esetében a 4. § (3) bekezdésének b) pontjában 
meghatározott hozzájárulás megléte esetén, ha az más jogszabály előírásaiba nem ütközik, a működési 
engedély megadására vonatkozó döntést és az (1) bekezdés szerinti nyilvántartásba történt bejegyzést, 
valamint a működési engedélyt egy határozattal adja ki.” 
 
A társasházakról szóló 2003. évi CXXXIII. törvény (a továbbiakban: Ttv.) 18. §-a az alábbi 
rendelkezéseket tartalmazza: 
„(1) Lakóépület esetén a társasház közgyűlése megtilthatja a külön tulajdonban lévő nem lakás céljára 
szolgáló helyiség használata, hasznosítása módjának megváltoztatását, ha az a társasház működését 
vagy a lakhatás nyugalmát zavarná. 
(2) Ha a lakóépületben lévő nem lakás céljára szolgáló helyiség megváltoztatott használata 
jogszabályban meghatározott engedélyhez kötött tevékenységhez szükséges, az engedély akkor adható ki, 
ha a hatóság felhívására - harmincnapos határidőn belül - a közgyűlés nem hozott tiltó határozatot. 
(3) A közgyűlés a nem lakás céljára szolgáló helyiség megváltoztatott használatához a lakhatás 
nyugalma – így különösen: a zaj- és rezgésvédelem, illetőleg a lakó környezetet veszélyeztető más 
tevékenység megelőzése – érdekében az erre vonatkozó külön jogszabályok előírásainak 
figyelembevételével kikötött feltételt tartalmazó hozzájáruló határozatot is hozhat.” 
 



 . 
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Az első fokú hatóság az iratok tanúsága szerint nem alkalmazta az idézett jogszabályhelyet, bár ez adott 
ügyben a kötelessége le(hete)tt volna. A felhívott szabály lényege, hogy a jogalkotó egy magánjogi 
viszonyt (társasházi működés) olyan súlyúnak ítélt, amelyet közjogi eszközökkel is védeni kívánt. 
Evégből olyan döntési jogosítványt biztosított a társasház számára, amely kihatással van az 
üzletműködési engedélyre is. A jogalkotó a társasház önállóságát olyan fontos értéknek ítélte meg, 
amely lehetővé teszi, hogy a társasház maga döntsön arról, milyen engedélyköteles tevékenységek 
végzésével tudnak együtt élni a közösség tagjai, illetve melyeket nem kívánnak szűkebb 
környezetükben. Általános jogelv, hogy a többen benne foglaltatik a kevesebb is, így ha a társasháznak 
joga van a tevékenység teljes tilalmazásához, úgy őt megilleti a részbeli tiltás, azaz a korlátozás joga is. 
Ennek eszköze a feltételek meghatározása. Természetesen ez nem lehet öncélú, csakis célhoz kötött. A 
törvény a lakhatás nyugalmát, mint védett értéket határozta meg olyanként, aminek elérése végett a 
társasház dönthet a tevékenység megtiltásáról vagy korlátozásáról. Magától értetődik az is, hogy a 
társasház önmaga is köteles betartani a jogszabályokat, így a társasház közgyűlésének ezen előírásai sem 
állhatnak ellentétben a hatályos joganyaggal. Ezért azoknál a korlátoknál, ahol a jogszabály maga is 
rendezi az életviszonyokat, ezzel ellentétes kikötést nem lehet tenni (pl. magasabb zajhatárérték 
előírása).  A hatóság önálló és alapos vizsgálatát igényli azon kérdés, hogy a társasház határozata 
megfelel-e a törvényi elvárásoknak, hiszen abból a hatóság csak azt teheti kötelezővé a működési 
engedélyt igénylő ügyfele számára, ami valóban a védett életviszony megóvására hivatott és arra 
alkalmas is. Ezért az ügydöntő hatóság okszerű mérlegelése az, hogy mit és mennyiben tart a lakhatás 
nyugalma céljába állított eszköznek.  
 
Az iratok között elfekszik a társasház 2007. július 10-i közgyűléséről felvett jegyzőkönyv, melyben a 4. 
számú határozat tartalmazza a közösség véleményét az üzlet működéséről. Ebben három feltételt írtak 
elő („kompresszor hangszigetelése, kukára szerződéskötés, gépkocsi beállás”). 
 
A jegyzőkönyv tanúsága szerint a közgyűlés a törvényi határidőben döntött, ám az iratokból nem 
állapítható meg, hogy ezt mikor hozták a hatóság tudomására. A szóban forgó irat nem került iktatásra. 
A beérkezett és iktatott egyéb iratok egymást követő növekvő alszámokon kerültek iktatásra, míg a 
fellebbezésről szóló átvételi elismervény tanúsága szerint az melléklet nélkül érkezett be az elsőfokú 
hatósághoz. Mivel ezekből a tényekből egyáltalán nem állapítható meg, hogy a jegyzőkönyv mikor és 
milyen módon került a hatóság birtokába, hatóságunk nem tud érdemben állást foglalni arról, hogy az 
első fokú hatóság helyesen járt-e el. Ha ugyanis az a döntéskor már ismert volt a hatóság előtt, akkor a 
hatóság súlyos hibát vétett, amikor döntése magyarázatában nem foglalkozott a közgyűlési határozattal. 
Ebben az esetben részletekbe menően indokolnia kellett volna, hogy miért, vagy miért nem fogadja el a 
közgyűlési határozatot. Ha pedig ezt a társasház csak később csatolta be, vagy más módon jutott hozzá 
az elsőfokú hatóság, úgy azt az iratkezelés szabályainak alkalmazásával kellett volna bizonyítania, 
jeleznie. 
 
A fentiek szerint, megállapítottam, hogy az elsőfokú határozat iratellenes, ezért nem megalapozott, ezért 
a rendelkező részben foglaltak szerint döntöttem. Az új eljárásban fel kell oldani az elemzett 
ellentmondást, és a döntésben e szempontból is meg kell magyarázni a hatóság következtetését. 
Természetesen bármelyik ügyfél bizonyíthatja, hogy mikor nyújtották be a közgyűlési jegyzőkönyvet az 
elsőfokú hatósághoz.  
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