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A Kormány 346/2022. (IX. 9.) Korm. rendelete
a társasházzá alakuló tulajdonközösségre vonatkozó kedvezmények bevezetése érdekében az egyes 
egyetemes szolgáltatási árszabások meghatározásáról szóló 259/2022. (VII. 21.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány az Alaptörvény 53.  cikk (2)  bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel 
a  katasztrófavédelemről és a  hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 51/A.  §  
(3) és (4) bekezdésére, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §  Az egyes egyetemes szolgáltatási árszabások meghatározásáról szóló 259/2022. (VII. 21.) Korm. rendelet a következő 
4/C. alcímmel egészül ki:
„4/C. A társasházzá alakuló tulajdonközösségre vonatkozó kedvezmények
7/C.  § Ha a  társasháznak, lakásszövetkezetnek nem minősülő közös tulajdonban álló ingatlanra a  4/A. alcím 
nem alkalmazható, és a  – kedvezményes földgázmennyiség vételezéséhez szükséges – társasháztulajdonná 
való átalakulást valamely tulajdonostárs hozzájárulásának hiánya akadályozza, a  társasházakról szóló  
2003. évi CXXXIII. törvény (a továbbiakban: Tht.) 8.  § (1)  bekezdése alapján indított perben (a továbbiakban: 
tulajdonos hozzájárulásának hiánya miatti társasháztulajdonná való átalakítás iránti per) a polgári perrendtartásról 
szóló 2016. évi CXXX. törvény (a továbbiakban: Pp.), valamint az  ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi  
CXLI. törvény rendelkezéseit a jelen alcímben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.
7/D. § (1) A perben a jogi képviselet kötelező.
(2) A keresetlevélnek – a Pp. 170. § (1) bekezdésében meghatározottakon túl – tartalmaznia kell
a) az  arra vonatkozó egyértelmű utalást, hogy a  per a  Tht. 8.  § (1)  bekezdése alapján azért kerül megindításra,  
mert a  társasház alapításához szükséges hozzájárulás valamely tulajdonostárs akadályozó magatartása miatt  
nem teljes, és
b) az ingatlan egyetemes gázszolgáltatójának nevét, székhelyét.
7/E.  § (1) A  bíróság a  keresetlevél előterjesztését követően haladéktalanul, de legkésőbb a  keresetlevél 
előterjesztését követő nyolc napon belül hivatalból, előzetesen végrehajtható – az  ingatlan egyetemes 
gázszolgáltatójának nevét és székhelyét is tartalmazó – végzéssel megkeresi az ingatlanügyi hatóságot a tulajdonos 
hozzájárulásának hiánya miatti társasháztulajdonná való átalakítás iránti per megindítása tényének feljegyzése iránt.
(2) A per megindítása tényének feljegyzése tárgyában hozott végzés ellen külön fellebbezésnek van helye.
(3) Ha a  bíróság a  keresetlevelet visszautasítja, az  eljárást megszünteti vagy a  keresetet elutasítja, egyidejűleg 
hatályon kívül helyezi a  per megindítása tényének feljegyzése alapjául szolgáló végzést. A  hatályon kívül helyező 
végzés ellen külön fellebbezésnek van helye.
(4) A  feljegyzés alapjául szolgáló végzés hatályon kívül helyezéséről szóló jogerős végzést a  bíróság megküldi 
az ingatlanügyi hatóságnak a feljegyzés törlése céljából.
7/F.  § Az  ingatlanügyi hatóság a  feljegyzésről szóló határozatot, valamint a  feljegyzést törlő határozatot közli 
az ingatlan egyetemes gázszolgáltatójával is.
7/G.  § (1) A  tulajdonos hozzájárulásának hiánya miatti társasháztulajdonná való átalakítás iránti per megindítása 
esetén a  tulajdonközösség a  földgáz vételezése során az  ingatlanügyi hatóság feljegyzésről szóló határozatának 
az  egyetemes gázszolgáltatóval történő közlését követő hónap elsejétől kezdődően a  7.  § (1)  bekezdésében 
meghatározott kedvezményes többletmennyiség igénybevételére jogosult.
(2) Ha a  bíróság a  keresetlevelet visszautasítja, az  eljárást megszünteti vagy a  keresetet elutasítja, a  feljegyzést 
törlő határozat egyetemes gázszolgáltatóval történő közlésétől kezdődően a  tulajdonközösség tekintetében 
az  egyetemes földgázszolgáltatás ára az  5.  § (1) és (2)  bekezdése szerint kerül elszámolásra a  kedvezmény 
biztosításának kezdőnapjáig visszamenőlegesen.”

2. §  Ez a  rendelet a  családi fogyasztói közösségekre, valamint a  családi otthonteremtési kedvezményből megvalósuló 
tetőtér-beépítésekre vonatkozó kedvezmények bevezetése érdekében az egyes egyetemes szolgáltatási árszabások 
meghatározásáról szóló 259/2022. (VII. 21.) Korm. rendelet módosításáról szóló 345/2022. (IX. 9.) Korm. rendelet 
hatálybalépését követő napon lép hatályba.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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