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A MAGYAR KÖzTÁRsAsÁG NEVÉBENl

A Fövárosi BÍróság
, .) altal

képvise]t

' alatti Társasház felperesnek

FőIdhivatal (I24J' BBdapgst' Pf' 7l9'
,) alperesellen

iogta!ácsrs iítá] kepüs€ l t FőYárosi
)s

iry'lla! nyilváDta1tási iis/bee bozoÍ köágazgatási ha1áÍozatokbírósági ieliÍvizsgálatára
iddult egyesitettpereibe4Eegbozta a következő

Ítél"t"t

A bíróság a felperes keresetéte]utasítja.
Kötelezi E felpoes! hogy 15 lap a-lattaz Blperesnekfizesseu oeg 40.000 (neg}.venezer)Ft
pe*öltséget és az i]l2ru.\ az APEII külöD felbívásaÍa60.000'- (hatvaaezei) Ft kereseti
i{etéket.
\
Az ítéleteI]eD oincs belye fe]lebbezesnel'
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Indokolás
A felDeresi TláBashláz
, szám a]att és

-.

.' .. taitott Lözg)dlésetr hatlíTo7atot hozotl
tü]ajdonosii$ '

..) '
l.- Ft közós költség taÍtozásamiatt s közg}dlés fclkéÍe a közös kép\,jseletet
az
adós tulajdonára a je]zálogjogot a taÍoás fejébenvezettesse át. Ugyanilyen érte1emben
rendelk€zett a közgÉlés
-'. ..
raijrozatával
to]ajdonostrirsahr.lajdom
vonatkoásábalr' aki a
u.
s2ám alaíji ingaflan hrlajdonos4
hrsz. alatt,a lartozisa pedig
Ft. Ugyadlyen éÍtelemben
rcndelkeze*
a közF'{Iés
. tulajdonosüáÍs
tulajdonavonatloásábar! ámcly a
..
.
''- Ft'
szám alani lakásingatlal.
fusz'-úésa tartozása
Á közös kepviselö ÍendelLezestis íl.t a jelzáo8jog alapítÁsól és kélte a rölchivataIt a
bejeg]zés teljesítésére,
csatottaa felszóllió leveleke! amelyeket az adós tr'ajdonosta$a(
részérckiildött meg.
A feÍltioki.gtok álapjád a közjs képviselóaz e1sófoh! he1óságtól a Budapesti 1. sz. Körzeti
Földbivataltól a 3 adós vonálkozisábal a jelzáo$og bejegzés& kéíe az jngatlar1
nyilvánlaÍásba.
Az fold közigazgatisi hatóság-h'aidonostárs vonatkozásábaD
számúbatíÍozatávaleiL13sította
ajclzáogjog bejegpés tánti kérelmetar.a hivatkozv& hogy
az adoslüajdonos szeDréIyi
ádáÍaitFlhivás e]]cúére
seE Élc|ták'

----------<-..

.
. vonatkozásában az elsó fohi hatósií!
. sáE alatt hozot elutasÍtó
döltést és aTra hivatkozot! hogy az elj&{s soÍlánliadoü hián}"ót'Iási felhívásra a 3ogr
képvise]őcsak Észbcn teijesítet|ea személyiadatokpótlását ésa febívást teÜes cgészéb€n
nem tudta teljesiteni es az első fokí tratóságbi\'atkozott az i]rgatlatrE).ilYfutaíísról szóló
1997.éü c)o-i. tölvény@yí'.) 40' $-á.Á.

Az elsö fol(u batóság .-.
adós tDlajdonostrirsranézve
.
szamu
hátÁÍoz^táva]
u1'sítotiaeI a je]"álogjog b€jegzés iráDti kéIclmetan.a hivatkozva" hogy az
adós h:lajdonosszcmélyiadataiÍfelhivás elleneÉseÉpótoltl{k
fellebbezés fot1tIín ctjárt dásodfoklí hatóság az alpeÍcs -.^'
..) és
haifuozataival helyb€n}BgÍa az elsö fokú
határozatokat.
A

réndelkezésnem tAÍ|^)nazL jogszerüen j&t e] ezéÍia Körzeti Főldhivatel, aÍnikor a
Tláisasházjelz'logjog beje8yzésikeÍetEétaz adós személyazonosíto
jeléDeka hián}? mialt
elütasítottB,a7 lD}'ty.32. $ (1) bekezdésa./ poDla szeriBt ugyanis az édekelt rdagánszelrély
szeméiyiazonosítójele a bejeg]zésalapjául szolgáó okirat kötelező teialrai eleoe.
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Á felpeles a kcÍesetébe! az egyesítettperekben az alperes hatlározztaiTák bírósági
fe]üIvjzsgáiatát ós elsődiegesen haláyon kíviil helyezésá és új eijáras e]rendelését,
ÍÍásodlagosan a haúrczaÍ Eegvá]toáatísát és a beoÉjtoil jelzálogjog bejegjzés fu'ti
e]Íendeiését
kérte.
kér.lem teljesítésének
^ felpeÍeshiva1kozott a kóalazeúlÍji hatosligi eijánis es szolgáilalás á]talóÓos szabátyaiÍól
sz61ó 2oo4. évi cxl-. törvény (Ket.) 26- $ (l) bekezdésb./ és c./ poDtjára és 3ó. $ (2)
ál, az
bekezdésére,nevezeteseoa-ffa,hogy o]yan okiiatot, amely a hatóság rendelkezésére
üg/féltől neln lehet bekémi,mlásodlagosanledig a beLft'ldijogsegélyrehivatkozott.
A felperes elóadt4 hory megkíseÍeltea Közigozgalási és E1cktronikus Ki'zszolgáltatások
Közpon1i Hivatal'áuak Ha1ósági ésFelügj/etetiFóoúáyátó] az adatokatbeszelczd. azonbaD
a kérelnretelutasítottáL Ugyanúgj.a Földhi tal adatvéde]miokokra hivatkozi? neE tette
lehelővé, hogy az adásvételiszcr7idésekbeaz a.lat b€szerzése erdekábeua kózős képviseló,
iletve az eljáró üs.véd betekinthesseD.
A felpercs hdDgsúlyozt4hogy cz a Földbivats.Iok átal kialakítottúj gyakodat veszé]yeaetj
a4 hogy a Társasházak a jelzálogjog b€jegyzés t€ljesítésévelhozzijuthassanák a közös
költség táíoások megfizet€sébez.
Az alDeles a keÍesetelutasításátkérte
A felperes kercseie nem alapos.
Á bfuóság az alpercsi baíÁro4tokal a Ket 109. s (1) bekezdáse ésa Polgiíri penendlartásról
szóló 1952. éü m. törvény (Pp') 32a. s (2) be.k'a/poltja a]apjáDvizsgáta felűl. a té!Élást a
felek íyilatkoz,atai ésa köágazgat]'si ifatok tartálmealapjáí álapította meg.
A rcndelkezé$e álló adatok alapjáD a bírós.ágaII'aa meggyőződésrejutot! hogy az alPeiesi
hatóság haüirozatai ténybelilegésj ogila8 megaláPozottak.
Az l\ytv, 32. $ (l) bekezdés a./ poEtja a]ap,jáÁaz okiraaak, abhoz, hogy az iBgatlá!
nyilviíntaÍt!ísibe.jegyzésalapjául szolgáIhassontart'lmaaria kell az érdcke]tmagánszemély
családi és utóoevet, ideértvcszületési családi ésÜtólevé-t születési hclyét és idejé! 3!'.a
nevet, lskcímét továbbá szeEélyi azonosítojál
Á bírósrig ureggyözódése szeliDt az alperesi batós:rga jogszabáynÁk !üegfelelöe! jaí el'
arnikor a jelzíogjog bejegyzésiriánti kéÉleEhezcsdolt oki.at vonaÍkozásábanmegkövetelte \
a szemé]yiadatokpoDtosrögátését'
A bíÍóságúg]/itelE meg. bogy az álperesneE'séí€tte meg a Kel.elóírásait af,lkor.ami}or ' . -'kéÍteezékétaz aaatoka! úryafl-s az lTiitv-a6íija:az-,lcii'r' elléketéÉt
aíÁdato'ktöájsét_. Á
].
hiszer'
Földhive1a.1nak nem feladata az hogy trírshatóságtól az adatokat bazueze,
Iendelk€zésére áIl,' az-oÍtáii. í-ÉÍeÉ; te$.ía*i.z. a kéIe]nezóiÉk kell. :az adalokat
szolgá]larlüa'
A bíóság neE veh€tte fis/elembe aá a körülményt' hogy a Tltsasbázak kózi's kö]Bég
taÍtozfubohajtiísavoDatkozásábaonehézh€l}zetbe kedi]nek' ugyanis ez jogalkotási kérdes,a
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Földhivatal ésa bíróságis j ogalkalmazóes a ko ágazgarz'i bíIóságkizáÍóIsgazt vizsgálhaüa,
hogy az alpelesj hatóság iatáJozata megfelel-eajogszabáIyoloak.
tr{iután az alperes dóntésejogszsrü Yolt' a bíróság a felpeÍesnekaP!. 339' $-ára alapított
keÍesetéDek
Íem adbatotthelÍ.
A felpeles az egyesítettperekbetrpervesáes iett, ezéÍviselüie keli az alPercs peTkó]tségét
a
Pp. 78. s (i) bekezdéseszt!j!t.
jog foiÉán le nem rctt kereseti illetéket a felperes az álla.oldí
A táÍgyl iueté}Íétjegyzési
köteles megtéritetri,
a 6/|98ó.0fi'26.) IM rcndeletl3. $ (2) bekezdése
szeri]lt'
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