
 A KÖZGYŰLÉS

Meghatározás

A társasház tulajdonosainak érdekérvényesítő fóruma, ahol megadott szabályok szerint döntenek (szavaznak) a 
társasház működésének kereteiről.

Közgyűlés fajtái

közgyűlés
megismételt közgyűlés
sürgősséggel összehívott közgyűlés
rész-közgyűlés

Az összehívás szabályai 

gyakoriság 

Szükség szerint, de évenként minimum egy közgyűlést tartani kell (május 31.-ig)

költségviselés

a kgy költségeit  (terembérlet, képviselet, fénymásolás, jegyzőkönyvezés kiértesítés)  a tulajdonosok 
viselik albetétenként. Nem a tulajdoni hányad alapján.

feltétel

A társasházi közgyűlést a a társasház képviselete hívja össze. Amennyiben evvel a 
jogával/kötelezettségével a képviselet nem él, akkor a Számvizsgáló bizottság jogosult a kgy.-t 
összehívni.

A tulajdonosok is összehívhatják a kgy-t, 

− ha a kezdeményező tulajdonosok tulajdoni hányadának összege meghaladja a 10th%-t [Ttv. 35. §. 

(2)]

− írásban kérik az összehívást a képviselettől/SzVB-tól

− megjelölik az összehívás okát és a napirendi pontokat.

− Határozati javaslatot tesznek

− A képviselet/SzVB az összehívást elmulasztja az átvételtől számított 30/15 napra 

Előkészítés

meghívó 

A tulajdonosokat a közgyűlésről írásban dokumentált  módon  postázott és jól látható helyen 
kifüggesztett Meghívóval kell értesíteni.[Ttv. 34.§.(1)] 

A közgyűlésre minden tulajdonost és meghatalmazottat meg kell hívni.[Ttv. 36. §. (2)] 

A meghívó kézbesítése az összehívó kötelessége.

A meghívót általános esetben a meghirdetett időpont előtt 8 nappal kell kézbesíteni.

- sürgősségi összehívás esetén 3 nap

-éves beszámoló esetén 30 nap

napirendi pontok

A napirendi pontokat  a kgy-t összehívó fogalmazza meg.

(A SzVB és tulajdonosok  javaslataival ki kell bővíteni)



előterjesztések

Előterjesztéseket az összehívónak kell írásban elkészíteni és mellékelni a kézbesített 
meghívókhoz

Az összehívó köteles a napirendi pontokat és a hozzá tartozó dokumentumokat a meghívóban 
felsorolni és a kikézbesített meghívóhoz  mellékelni. 
Az éves beszámoló és a költségvetési terv tartalmi és formai követelményeit a ..sz melléklet 
tartalmazza. Ennek  követelmény rendszerét a Th közgyűlése az SzMSz módosítása nélkül 
aktualizálhatja.
A nem tervezett kiadásokat és az eltéréseket Írásban indokolni kell.
Az előterjesztések kötelező tartozéka a SzVB írásos értékelése, javaslata.
Az előterjesztéseket el kell látni dátummal és az előterjesztő megnevezésével éa aláírásával.

határozatok 

A kgy.-sen csak a meghirdetett napirendi pontokban lehet határozatokat szavazásra bocsátani.
[Ttv. 34.§.(2)]

Amennyiben a közgyűlésen a napirendi ponttal kapcsolatban a megtárgyalás alatt határozati 
javaslatot nyújt be egy tulajdonos, akkor azt meg kell szavaztatni. 

(Egy napirendi ponthoz egy tulajdonos csak egy határozati javaslatot nyújthat be.)

Éves beszámoló /költségvetési terv

Az éves elszámolást tárgyaló közgyűlésre a tulajdonosok a tárgyalni kívánt, írásban 
benyújtott napirendi pontot, előterjesztést és határozati javaslatot 15 nappal a meghirdetett 
időpont előtt kell a képviseletnek eljuttatni.
Amennyiben az éves beszámoló és költségvetési terv bármely sorával kapcsolatban 
módosítási javaslat érkezik a tulajdonosoktól, akkor soronként kell határozatot hozni mind a 
beszámoló, mind a költségvetési terv elfogadása során.

Az éves beszámoló és a költségvetési terv tartalmi és formai követelményeit a ..sz melléklet 
tartalmazza. Ennek  követelmény rendszerét a Th közgyűlése az SzMSz módosítása nélkül 
aktualizálhatja.
A nem tervezett kiadásokat és az eltéréseket Írásban indokolni kell.
A végső határozatban - mind a tervezett  éves sarokszámokat, mind a fajlagos értékeket - ( Ft/ 
m2  vagy  Ft/th )rögzíteni kell.

A hőtermelés költségeinek elszámolása (éves befizetett költség ↔ tényleges felhasznált hő 
ellenértéke) nem választható el a beszámolótól és a költségtervektől. 

A hőtermelés költségeinek elszámolását a ...sz melléklet tartalmazza.

Szavazati jog 

Minden tulajdonos a társasházban található tulajdona után, a tulajdoni hányada alapján érvényesítheti 
véleményét a szavazásban.

Meghatalmazás

Bármely tulajdonos élhet a meghatalmazás jogával. A meghatalmazás körülményeit Ptk. szabályozza és a Ppt. 
határozza meg formai követelményeit. (Követendő minta a  ….sz mellékletben).

Meghatalmazás csak írásban adható.

Általános hatályú meghatalmazás a társasház képviseletének nem adható.



A társasházi közgyűlés levezetése

A közgyűlésről írásban jegyzőkönyvet kell vezetni.

A jkv.- alapja hangrögzítés (amennyiben a jelenlévő tulajdonosok hozzájárulnak)

Az összehívó köteles biztosítani a jelenléti ívet, amely tartalmazza az albetétenként a tulajdonosokat (tulajdoni 
hányaduk feltüntetésével) és a meghatalmazással rendelkező személy  megnevezését. Az aláírás időpontját is 
rögzíteni kell, amennyiben a közgyűlés megkezdése után történt..  A jelenléti ívet 2 pld.-ban kell elkészíteni és 
a közgyűlés végeztével a hitelesítőknek is aláírásukkal ellátni.

Az összehívónak  a meghirdetett időpontban összesíteni kell a szavazóképes tulajdoni hányadok összességét. 

50th% alatt ki kell hirdetni a közgyűlés határozat képtelenségét.[Ttv. 36. §. (1)] 

Határozat képesség és/vagy megismételt kgy. esetén az összehívó javaslatot tesz a 

− levezetőelnök

− jegyzőkönyv vezető (a két funkciót  egy személy is elláthatja és nem követelmény a 
tulajdonosi státusz. Nem lehet olyan személy, aki a megbízott 
képviselet tagja, alkalmazottja)

− 2 fő hitelesítő (Csak tulajdonos lehet)

személyére

Az összehívó a szavazás eredményét rögzíti és átadja a közgyűlés vezetését  (jelenléti ív, meghatalmazások) a 
választott elnöknek.

A levezető elnök és a jegyzőkönyv vezető ellenőrzik a jelenléti ív és a leadott meghatalmazások 
szabályszerűségét és rögzítik a jegyzőkönyv részére a szavazásban résztvevő tulajdoni hányad 
nagyságát.

A jegyzőkönyv részére megállapítják, hogy a közgyűlés megismételt státuszú vagy sem és a 
meghirdetett időpontban a közgyűlés határozatképes volt e és milyen részvételi  th% mellett.

A levezetőelnök a kgy. jóváhagyását kéri a tárgyalt  napirendi pontok tartalmával és sorrendjével 
kapcsolatban.

Ismerteti a jegyzőkönyvezés módszerét (hangrögzítés) és a közgyűlés lefolytatását (hozzászólás 
engedélyezése/megvonása, közgyűlés berekesztése kezelhetetlenség esetén)

Megadja a szót a napirendi pont „előadójának”

Minden napirendi pont esetén 

− név szerint rögzíti a napirendhez kapcsolódó tulajdonos/megbízott tömörített 
hozzászólását / kapott válaszokat

− (témánkét egy hozzászóló csak kétszer 3 percben  fejtheti ki véleményét)

− határozati javaslat esetén (azt megfogalmazva) a levezető elnök szavazásra bocsátja 
a közgyűlésnek

− a szavazásra bocsátott javaslatokat számozni kell évenként újrainduló sorszámmal

− a határozatokat szó szerint rögzíteni kell  írásban (CSAK AZ ELHANGZOTT 
HATÁROZAT RÖGZÍTHETŐ, meg kell fogalmazni pontosan) 

−  a határozatnak tartalmaznia kell a végrehajtás határidejét és a végrehajtás felelősét 
is.

− Minden szavazás előtt ellenőrizni kell a döntésben résztvevő th. nagyságát. 

− a szavazás eredményét a szavazási íven rögzíteni és hitelesíteni kell.



Dokumentálás

A közgyűlési Meghívó(mh.) tartalmi és formai követelményei

A mh.-nak tartalmaznia kell a

− meghívás tárgyát (közgyűlés / rész/sürgősséggel összehívott,  éves beszámoló)

− a kgy helyét (város, utca, szám, emelet,ajtó)

− kgy. időpontját

− napirendi pontokat (a technikai napirendeket is)

− mellékletek felsorolását. (előkészítő anyagok, SzVB javaslatai, ajánlásai)

− Tájékoztatást a határozatképesség feltételéről

− a határozatképtelenség esetén 

− a megismételt közgyűlés helyéről

− időpontjáról

− napirendi pontokról

− és a résztvevők számától független határozatképességről

A meghívó dátumát és az összehívó megnevezését /aláírását


	A közgyűlés

