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Fóvárosi B.ír]i-:ág' rnint mó$dfokú biróság

A röváÍosi BíÍóság. mint másodfokú bir(isig az l Túrsasház Íelperesnek a
l llperes el|en közös }iöl$óg ósjár. iránti pcrében a Pcsti Közponli Keríi|eli
Rírósá8 20l(). deccmber l5'.én kelt. .. sorszáríú vé8zése eI|en a le|percs
|3. sors7ámú fe|lebbczése l.o|!ún tárgya|áson kívíil nleghozta a7 blábbi

\ ' ó g zés t :

A uásodfokú bíróság az e|só |okú bíró'ág \cs7'Ését hel}'benhag}ja.

A \,égzés ellen |rincs hclye l.ellebbezésnck.

Indoko | á s :

.\7 e|sófokú biróság a per üírgtalásál í!'mgge5zte1(e az
:. 

' 
szám !|!tt li)|!!matba! lévó perekjogcrós e|blÍá|ásáis.

.\ !Úglcs e|1en it [clncrcs ill l.e||ebbczéssel. kérvc a végzés me!változtolisát.

Az a|pcres a fel|ebbezésrc éslre!.teh nenr |..ltl'

.\ |-el|cbb!-zés i|xplí|8n'

.\l .|.io lilkú hir(]sá! it7 !t Ikl Inra7ort jogszíbij l)'i rende|kezéseknek mindenben rrrcgÍ.cleIci
\igzd|( hoz(rn. ízl ind')|ai alapján hagyta htl1'b9n a másodfokú bkóság (Pp.259..s. l'p. 254.
!  l l )  bck . l .

Budipcst ]0l | ' ápri l is ó.

dr. ||lÚs Krisztina sk'
bíró
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F6vórosi Bíróság. mint mísodfokú biróság

A FóváÍosi Bíróság. mint másodfokú bÍÍósá{ ' .l.írsashírz

Í-elpercsnek - r ulperes€k ellen közös költsóg megfizotósc i|liDl
indított perben a Pesti Központi Kcrüleli BiÍóság ÍszáÍnú vlg7ésc cllcn LI
feip€les áha| l5' soÍszám a|att e|óterjcszlctt fel|cbbczés tb|íán ncglrozta a kövctkezo

vÉGzÉsT:

A másodfokú biróság az elsőtbkú biróság \égzését hatál)on ki\'tiI hel1ezi .:s az els.iiilkri biróságor ir
per további 1árgyalá6áJa utasít-ja.

Kixe|czi az alperesekel. ho$' t.elhí\,ásÍa tizessenek meg az állam .jar'át'a 8..100'.(N)olcczc|'
nég}saiz)|t ltlicbbezósi il|elékel.

,\ \.gz.5 el|el l ' .cIlcbbczÚsn.I h('I) 'c nincs'

tNDo l i oL ' í s :

.\2 clsóÍbkú birósrig a per' láÍ.!)aliis.il iu ugr'anazon lriÉság c|iitt fbl],an]a|bón lévd
ós 

..,...... 
sz.nl ú pcr('k jogeÍii\ be lejezéséig tc |fllggeszIcllc ' Indoko lÍsi s7.rin| il

|..lpercs 2007. júliL\ától h.'i\ ercl kijziis k.ihségel. Á kiiz.is kö|lsóget :009. jÍtIit$átó| nrcg.l|]apíl(i. lI
kijzijs kÖh5é8 Íéslét Lépclii \.ízdij mcglizctéséról szó|ó és a k(.iziis ktlllsóg uliini késeLlth i kanrill.ll
ck\iró közgyűlési határozalokal azonban a tulajdonostársak mcgÍántadlák. cs a hi\'Íllk(rzotl pc!'cl
kinrenetele jc |cn j ogYila cldönlése szemponÜából .lözetes kérdésnek nrini;siil.

A végzés ellen a fe|peres fellebbezcn. kéne hoBy a násodt.okú birósá8 utasltsa l rI5olilkú
biroságot a per lárgyalásónak fo|!,lálására. Előadta. hoB'y'. a 2008. júliusálól ]009. jtmius'lig ltrjcdt'
idiire közös költséget elóíró közg}1jlési határozíl érvéD).tclcnsdeének mcBá|lapítása iúlrti pcn il
biróság megsztlntette. ezéí ezen időszak vona|kozásában s hi\'atkozon pcrck kinlcnclel. ncnl
elókéÍdése jeIen pemek.

Áz alperesek nenr letlet észÍevélell.

Á tb|lebbezés alopos'

Tén-y.' hogy az a|peresek á|ral hi\.alkozotl p€r.k kimenete|e'ÉriDti a úÍgyidös7'akbeli köZijs ktil$ég És
a perben éÍvényesileni kh,ánt kesedelrni kímal mél.lékél' A Pp' Ii]' S {]) bekezrléséncl lirte|nr.bclr
a biróság diszkrecionális joga,anna.k €ldöntésc. hogy felfliglesztie a peÍ tór8].alásiil' A bírósá.!
pergazdaságossági. cé|szcrüségi szcrítpontok mér|cgclésér'cl lbgIa|hat á|lá5l c kéÍdésb.ll. 

.|r"'kitll.ltcI

arra. hogy a havonra e|óín közös költség fo|yamatosan fe|nrerü|(i iizemc|ési. ttnnlaíási kildásokho7
elen8edhe1ellcn. a pe. túrgyalásának felff.iggeszlisc ncm volt indokoll.,{n]cnnyibcn a hil.atliozotl
perckbcn utóbb megá|lapítá$a keÍti| azon határozill(ok) én,énytelensége. mrel}.. alapjátr ! birÓsii!



' 
^.t-"";''fs
?-..^"v-s
€

.s
.A\

.ia' a v

nraíasztalta az alpcÍesekel. a l'eleknek el kell szánr.llrriuk e$mással' M€giegyzi a másodfokú
bifóság. lrog}'az alperesek ez esctbcn sem mentestilnck a k.jz.is kö|tséE fizctési kötelezettség aló|
lckin{ettel ana. hog}.a l.elperes ekkor is kö\'elelheti a táfs}'idószakban lénylegesen felmertih költség
rájuli csó részét.

^ |cntickÍe tckintcftc| a másodlbkú bíróság a Pp' ]59' \.a. \alaminl 252' !s (2) bekezdése alapján
h lál)ol ki\iil hclycztc az clsótbkÍl végzést és a7 clsotokú bi|óságol a tárgyalás fol)€tására
utísitottfl'

A |.clperes il|etékfc|jcg}zésijoga tbl1rán |e nem Íól1 t.e|iebbezési i]|elékó| az 1990. évi xclll. tv.
6.l. $-a. a Pp' 78. s (l) bekrzdése. \.alaminf a ól l9s6. {\'I']6') I\I rendelel l]. S (2) bekezdése
alapián rcndelkezctt'

BUdapcsl. ?0l ]. nlárcirLs 4.
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