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A másodfokr]bíróság az e|sŐfokÚ bíróság részíté|etének
nem fe||ebbezettrészétnem
érínti,
fe||eb
bezettrende Ikezését
he|yben
hagyja.
Kote|eziaz a|perest,hogy fizessen meg 15 napon be|Ü|a felperesnek10.000
{tízezer)
forintmásodfokÚrészperko|tséget.
A rész-íté|et
e||enfe|lebbezésnek
nincs he|ye'
Indoko|ás:
Az elsofokÚ bíriság részíté|etével
kote|ezt
e az alperest,hogy 15 napon be|Ü|fizessen
meg a fe|pere9ekne!egyetem|egesen454,925forintot,ezen osszeg után 2005. január
14, napjátÓ|a kifizetésig
járÓ, a mindenkorikésedelemme|
érintett
fé|évet
mege|özö félév
uto|sónapjánérvényes
jegybankia|apkamatmértéke
szerintikamatot.
Indoko|ásaszerinta felperesqktobb a|ka|omma|
felszi|ítottákaza|perest|akásbanfeltárt
a hibák kijavításárahibajegyzékkel,
és szÓban is, azonban arra nem kerÜ|tsor. A Ptk.
rende|kezései
szerinta szavatosságiigényekkozÜ|a jogosu|tvá|aszthat,választásijoga
azonbanfÓszabá|ykéntcsak az azanos szintenszabá|yozottszavatosságijogok kozottál|
fenn, tehát a torvénybenfe|soro|tszavatossági igényeksorrendjeegyneá rangsortis
jelentenek.A fe|peresekjótá||ási jogaiknak érvényesítése
soráh a Ptk. 306. s (1)
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bekezdésábenmeghatározottsorrendet betafiva jártak el. eloszor kijavítástkértek
va|amennyi fenná||i hiba tekintetében,rnajd amikor ezt az a|peres rész|egesen
megosztva
ísrnerte
el, azt kovetoenkérték
a hibákatcsak rész|egesen
megtagadta'i||etve
javítási
il|etvea
ko|tségének
megtérítését,
a javíthatónakta|álthibák tekintetebenazok
perben
A
megá||apítását.
értékcsokkenés
nem javíthatóhibák tekintetében
{ár|eszá|lítás)
nem igazolódottaz az a|peresiá|lítás,hogy a hibák nagy riszének kijavításamegtortént
volna,a perbenbeszeaett a szakéfioivé|eményben
megál|apította
a hibákat,és azt, hogy
határidŐnbe|Ü|nem végezteel. Mindemel|ett
az
azok kijavításátazalperes azálta|avá||a|t
a|peres nyilvánva|óannem tud e|eget tenni a Ptk. 306. $ {2) bekezdésébenírt
fe|tételeknek,
mert a 2006. decennb*r7. napján az ingatlanbantartottkozos szem|ét
kovetoenaz e|ismerthiba téte|ekkijavítását
is csak 2aa7. március31. napjáigterjedo.
azaz tobb mint 3 hinapos . határidonbe|u|vállalta.fzért tehát a fe|peresekjogosultak
igénye|ni,
voltaka kijavítható
hibák tekintetében
kijavításiko|tséget
i||etvea nem javíthato
hibák tekintetében
ár|eszá||ítást
kérni.Az osszegseerriségtekintetébenrész-íté|etének
alapjáu|elfogadtaa perben beszezett szakéfiÖivéleményt,
ame|y szerint az abban
rogzítetthibák (a kijavításeÍvégz*senek
várható idopontjaszerinti) 20a7. évi árakon
számolt kijavításikolts*ge3.{s.s25forintottesz ki, valamint a há|Ószoba és a nappa|i
falíestésének
esztrátÍkai
hibái' a v:Z*,gáz-, frités.,és vi|lamoshá|izatmegva|Ósu|ási
tervénekhiányatekintgt*benaz ertékcsokkenés
osszege ( szerzodéskotés
idopontjának
1$8'ÜÜ0forintbanhatározhatombg.A bíróságnem fogadtae| az a|peresnek
r:"i*gfeí*loeni
a szakéűói,éá|erné.nyben
alkalrnazatt'számításfmidszer.-Ós Óradíjakvonatkozásábantett
hivatkozását, mivel a szakérto pontosan rnegje|o|teazokat a vé|eményében.
Az
javítási
és' a
ár|eszá||ítás
ko|tséga saerzŐdéstcljesítésekor,
azaz a teljes vételár
kiegyen|ítesekor
esedékes,ezért'az a|peresa Ptk. 301. $ (1} bekezdésealapján az
ingatlant*|jesvételárakiegyenlítás*tkovetoenkésede|mikamatot is kote|esfizetni a
íelper.*s*k
részáre.
Az elsŐfokfibíriság részíté|ete
e||enaz alperesterjesztette|o fellebbezést,
a rész-íté|et
megvá|toztatását
kérteakként,hogy a hibák javításiko|tségeinek
rnegtérításe
he|yetta
hibák..kijaVítására |egyen kote|es, míg az árleszállitás takintetében.a részíté|et
vá|tozátlanu|hagyását kérte' Fe|lebbezésében
arra hivatkozott,hogy az igazságugyi
szakértŐvé|eményében
|eírthibák kijavítását
vá||alta,és ezen vá|la|ásátíenntartja,
a
hibákata rovidhatáridonbe|u|kijavítja.
Erre eddigazértnem keru|tsor,mivela fe|peresek
az elso keresetikére|mukben
o|yanhibákkijavítását
is kovete|ték,
amelyeketa|peresnem
ismert e|, és a szakéfioivé|eményszerint sem vo|t indokolt,a fe|ek kozÓtt a hibák
tekintetében
tehát nenr vo|tegyetér1és,
ígyaddig nem akarta a hibákatkijavítani,
amíga
bíroságnem bírá|jae| fe|peresekerre irányu|óe|sŐkeresetikérelmét.
A fe|peresek fe||ebbezésie||enkéreImében
a7 e|sofoku bíróság részíté|etének
he|ybenhagyásátés az a|peres másodÍokÚperko|tségben
va|i maraszta|ásátkérték.
E|Őadták,hogya hason|i ugyekb.en
tartotttárgya|ásonaz a|peresrendrenemje|enikffieg,
tu|ajdonosváltozás
torténta cégben,mindezeka|apjána hibák kijavításareá|isannern
várhato.Korábban is vál|altaaz alperes a kijavítást,azonban a maga á|ta|megje|o|t
határidotsem tartottabe'
l
* fe||ebbezés
Az e|söfokirbíriság részíté|etének
ár|eszá||ítássa|
osszefuggŐrende|kezése
hiányában- jogeroreemelkedett,ezéftazt a másodfokÚeljárás nem érintette.
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A fellebbezés
nem a|apos.
A másodfokÚ bírÓság a7 e|sofokubíróság á|ta| megá||apított
tényá|lássa|,meghozott
jogi
dontésévelés
indoko|ásávaIis egyetértetta szavatossági jogokra vonatkozi
sorrendiségalka|rnazásáravonatkozó okíejtésselcsakugy, mint aZ osszegszeruség
tekintetében
Ievezetett
mér|ege|ésével'
A fe||ebbezésben
írtakrafigyelemme|kifejtia másodfokubírÓság,hogy a peradatokbi|az
á||apíthatimeg, hogy az alperes korábban nagyobb résztvitattaa hibákat,rnajd ugy
nyi|atkozott,
hogy a hibák ktjavítása
már megtortént,
ami e||entétben
á||a fe||ebbezésben
írt vá||a|ásáva|.
Az alperes a cégbenbekovetkezettvá|tozást nem je|entettebe, aZ uj
tulajdonosa másodfoktj tárgya|ásonszabá|yszert]idézése||enérenem je|ent meg,
írásban nem nyi|atkozotta szándékánakfenntar1ásáró|,ezér1,nem várható, hogy a
részérol
tény|eges
te|jesítés
torténne.
::]:
A íe|peresekaz oket megi|letoszavatosságiigényekkozu| az a|peres magatartására
Íigyelernme|
a|appa|választottáka kijavításiko|tségek
továbbáa
megtérítésére
kotelezést,
másodfoku eljárásban sem meru|t fel olyan ok, ame|y az e|sofoku bíróság által
megálÍapított
tényá|lástóle|térotényá|lásrnegá||apítását
és más jogi kovetkezÍetés
levonását e redményezné.
Az elso Í*kubíriság h*lyesena|ka|ma
zta az Ügy e|bírá|ására
vonátkozo jogszabá|yokat,
ezérta rnásodíokilbírósága Pp. 253. $ (2} bekezdéseés a Pp. 254. s (3) bekezdése
a|apján,annakhe|yesindokairauta|ássa|
hagytahelyl5gn
az e|sofokubíróságrészíté|etét'

d

Az alperesfel|ebbezése
eredményre
nem vezetett,ezérta másodfoktjbíroságkote|eztea
Fp. 239'$-afolfián irányadóPp' 78.s (1) bekezdésea|apján- figye|emmel
a 3212003'lM
- a felpereseknek1áromásodfokuperko|tség
rende|etben
íog|a|takra
megfizetésére.
Budapest,2009'március26. napján
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