Pesti Ktizponti Keriileti BírÓság

A MAGYAR KÖZTÁnsasÁG NEVÉBEN!

A Pesti Kiizponti KerÍiletiBírtíság
dr. Izsák orsolya Íiryvéd(1072Budapest,K|auzáltér16.)által képviselt
(
) I. rendü felperesnek
(
) II. rendíífelperesnek
dr. Juhász Gabriella íiErvéd(l054 Budapest,Szemereutca 19.)által képviselt
,) alperesellen
szeru'odésszegés
miatt indítottperébenmeghoztaaz alábbi

nÉszlr ÉrnTET:
Ktitelezi a bírőság az a|perest, hory 15 napon beliil fizessen meg a felpereseknek
eryetemlegesen 454.925,-(Néryszázötvennéryezer.kilencszázhuszontit)forintot, ezen iisszeg
után 2005. január 14. napjátől a kifizetésigjárÓ' a mindenkori késede|emmelérintettfélévet
jerybanki alapkamat mértékeszerinti kamatot.
megelózó féIév
utolső napján érvényes
Az ítéletellen a kézbesítéstölszámított 15 napon beliil fellebbezésnekvan helye, melyet 4
példanybana Fóvárosi BírÓsághoz címezvejelen bírÓságnálkell benyijtani.
Tájékoztatjaabírősága peres feleket, hogy a fellebbezésihataridó lejarta elótt kőzÖsenkérhetika
fellebbezéstárgyalásonkívtiltÖrténóelbírálását.
határidóvel kapcsolatos,vagy
vonatkozik,illetve a teljesítési
Ha a fellebbezéscsak a kamatfizetésre
kérheti,
hogy a fellebbezésta
irányul,
bármelyik
fél
ha a fellebbezéscsak az ité|etindokolásaellen
másodfoku bírÓság tárgya|ásonbírál.j
a el.
Ha a fellebbezésbenvitatott értéka kettŐszázezerforintot, vagy a kereseti kérelembenmegjelcilt
az elsó fok eljárás szabáIyainaklényeges
koveteléstízszáza|ékát
nem haladjaffiCg,fellebbezésnek
megsértésére
vagy az iigy érdeniietbirálasánakalapjául szolgálÓ jogszabály tévesalkalmazásara
hivatkozással van helye. A miísodfok eljarásban rij tényekállításának, illetve j bizonyítékok
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eloterjesztésének
eloterjesztésére
helye nincs, kivéve,ha a tényekeloadására,illetve bizonyítékok
jogalkalmazása
vagy téves
miatt nem
az elso fokri eljárásban a bírÓság eljárási szabálysértése
kertilhetettsor. Ha a fellebbezésa megielolthivatkozástnélkti|ozi,a másodfok tanács elnoke a
tárgyalásonkívtil határoz,
fellebbezésthivatalbÓl elutasítja.
A másodfok bírÓságu ugy érdemében
a felek bármelyikénekkérelméreazonban targyalást tart. Tárgyalás tartáSát a fellebbez<ifél a
fellebbezésében
kérheti.

INDoKoLÁs
A bírÓság a peres felek elöadásai, a csatolt okiratok, valamirrt
véleménye
alapjána kovetkezotényállástállapította
meg:

szakértó
ígazságtigyi

A felperesekésaz alperes 2004.április 27. napjáningatlanadásvéte|iszerzodéstkotottek,melynek
alapján a felperesekmint vevok megvásároltákaz a|perestŐlmint eladÓtÓl a Budapest,
ker.
helyrajzi szám alatti, természetbenaZ
szám alatti
Budapest'

belteruletiingatlanona tetótér7, szám ,

helyrajziszám alatti lakást a koz s

tulajdonhoztar7oző1064l|0000k<izcistulajdonhoz tartozÓ tulajdoni hányaddal 16,720.000,-forint
vételár ellenében.A társasházataz alperes építettesaját kivitelezésben.A felperesek a feni
lakoingatlant2004. december8. napján birtokba vették,azonban mtiszaki átadás.átvételnem
A teljesvételárkiegyenlítésére
tortént.
a felperesekrészérol
2005.január l4. napjankeri'iltsor.
A felek 2004. junius 30. napján adásvételie|oszerzodést
kÖtÖtteka fenti szám alatti társasház
ingatlanteremgarázsában
találhatÓ,a mtiszakiterveken6. számmaljelolt kocsibeállotekintetében.
melynek alapján a felperesekmint vevók megvásároltákaz alperestolmint eladÓtól a megjelolt
kocsibeállÓt1.500.000,.
forintvételárellenében.
A kocsibeállÓteljesvételárának
kiegyenlítésére
a
felperesekrészérol2004.jÚrnius
28. napjánkertiltsor.
Azingatlan adásvételiszerzodés
21. pontja,valamint a kocsibeállő tekintetében
kotott adásvéte|i
eloszerzódés19. pontja értelmében
az a|peres,mint eladÓ kijelentette,hogy az adásvételtárgyát
jogszabályok és az egyébhatályos elciírásokszerint építi,illetve
képezŐingatlant az építéstigyí
építteti
fel.
A felpereseka lakás birtokbavételét
ktivetően építési
és szerelésihibákat észlelteka perbeli
lakásban ésa társashiahoz tarIozőteremgarizsban,valamint annak gépkocsibejárÓjában,melyről
az a|perestszÓban tájékoztatták,
és felszÓlítottáka jelzett hibák kijavítására.A felperesek2005.
december4. napján kelt hibajegyzékkelismételtentájékoztattakaz a|perestaz álláspontjuk szerint
fennálli hibákÓl. Ezt kovetóen az alperesrészérolcsak 2006. április l. napjánjelentek meg a
perbeli ingatlanjelzett hibáinak megvizsgálásacéljábÓl.Az a|peresa hibajegyzékegyestételeit
elismerte,az elismerttételekkijavításátel is végezte,azonbana kijavítása felperesekállásponda
szerintismétnem megfelelominoségben
val.Ósultmeg.
kÖvetöen_ 20a6. december7. napjánkőzos szemléttartottaka perbeli
A felek - a per megindítását
ingatlanban,valamint a hozzá tartozó garáusbanhibalista felvételecéljábÓl, melyen a felperesek
ÍLzalperesésa kivitelezo képviseloje tján, valamint a felek jogi képviselóivoltak
személyesen'
jelen. A felek a helyszíniszemléröljegyzokonyvetvettek fel, Az alperesképviselojea felperesek
kifogásaitcsak részbenfogadtael, az elismerthibák kijavítását2007.március 30. napjáigkijavítani
vállalta,ígynem keriilt sor a felek k<izottmegegyezésre
a hibák kijavításátilletoen'
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gépkocsibejrírojának
rendeltetésszeni
használatraalkalmassá
Az ingatlanhozÍartozoteremgarazs

. Szám
keriileténekonkormányzata elótt
tételeérdekében
a Budapest Fovaros
engedélykiadása irant hatÓsági eljarás,a Budapesti,td.,^)( l'
alatt fennmaradásiéstovábbépítési
és XXIil. kerÍileti BírÓság elott pedie a fent említett építéstigyihatÓsági eljáras kapcsán
j ognyilatkozatpÓtlása iránt
szám alattper van folyamatban.

A felperesekmődositottésaz elsó keresetikérelmiikvonatkoásábanleszállítottkeresetiikben
a
kérték,hogy a bírÓságkőte|ezzeaz alperesta perbenkirendelt szakértőáltal szakvéleményében
valamint90.000'-forint
találthibái tekintetében
346,925,.forintjavítrísi
ktlltség,
|akásjavíthatőnak
+ AFA aírleszállítás,
ésezentisszegutiírr2005.január 14.napjátőla kifizetésnapjág járo' a Ptk.
mértékií
késedelmi
kamat megfizetésére.
301.$ (1)bekezdésében
meghatrírozott
jogcímeként
a Ptk. 306. $ (l) bekezdésének
b) pontjára'ésa
Felperesekezen keresetikérelmÍik
hivatkozott.
306.$ (3)bekezdésére
beállÓhely
Kértéktovábbá, hogy a bírÓsághozza |éttea perbeli ingatlanhoztaÍtoz teremgaÍálzs
tekintetében
az adásvételiszerződést a felek által megkÖttt elószerződéstó|elterő tartalommalAz ár|eszá||itásratekintette|kértékaz alperes
600.000'- forint árleszíllítrlsfigyelembevételével.
kőtelezését
az értékcsőkkenésként
megállapított600'000,.forint visszafuetés&e.

j9ggi1ekén!3!B'298.-$
(l)u9kez4!i9!4sva!kozsq:=.::
t]pg**r'í.gaik keregeli!érelmtik
A felperesekkérték'
okozott900.000'hogykÖtelezzea bírÓságaz alperesta hibás teljesítésével
forintkár megtérítésére.
jogcímeként
A harmadikkeresetikérelmiik
a felpeÍesek
a Ptk' 3l0. $-átjelÖlték
meg.
Elóadták a felperesek,hogy az ingatlanbanfennállő hibríkat,valamint azoknak az alperesi
megjel lve azok
teljesítéssel
valÓ okozatiÖsszeÍiiggését
a perbenkirende|tszakértómegállapította,
kijavítrísaína.k
illetve a ki nem javíthatÓhibárkfolytrínelőállt értékcsÖkkenés
mértékét.
kÖltségét'
fe|sorolt hibiík
vitatrík a felperesekaz alperes azon áll'itását, hogy a szakértói véleményben
kijavításra kerii|tek volna. Az óket ért kár vonatkozásában el<iadtrík,hogy a teremgarázs
kellett
rendeltetésszerii
elhelyezéséről
sajátkÖltségiikÖn
hasmálatraalkalmat|an,ígygépjrínniiveik
gondoskodniuk,valamint a gépjrfurnií
elhelyezésilehetóÉg hirínyafolyt.ína lakrísukértékeis
csÖkkent.
Az alperesa felperesekkeresetének
elutasításátkértevitawa annakjogalapjátésósszegszer(tségét.
El<iadta,hoga állríspontjaszerint a felpereseke|só kereseti kérelmeszerint ktivetelt kijavíuási
k ltségés árleszíllittismegalapozatlan,
mivel a hibak nagy részének
kijavításamegtÓItént.
esztétikaihibák
Hivatkozott ana, hogy az éptiletrijnak szfunít,ígymozog,ésennekkÖvetkeztében
jelentkezhetneka falakon és a merrnyezeten'Vitatta továbbá a perben kirendelt szakértóáltat
tekintettelana, hogy a szakértőnemjelÖltemeg,mi
alkalmazottszírnítási
mÓdszerekhelyességét
képeziarurakszímításialapját.
hatÓsághasználatbavéte|i
A második keresetikérelemmelkapcsolatbanelóadta' hogy az építésiigyi
engedélytadott ki a teremgarázsvonatkozásában,így az álláspontja szerint rendeltetésszeríi
A teremgar.izstekintetében
haszniílatÍaalkalmas, mivel a korábbi hib& kijavítrásamegtÖrtént.
és fennmaradrási
beálott éÍtékcsÖkkenés
Összegétvéleményeszerint a garrízstovábbépítési
jogerós elbírálásáignemlehetmeghatározni.
hatőságr{L|tali
engedélye
irrí'rrti
kérelmeépítésiigyi
A harmadik keresetikérelemvohatkoásában kifejtette,hogy a felpereseketnem érteolyan krír'
ttilmenóenfennállna.
amelyetaz alperesokozott,illetve amelya szavatosságiigénykie|égítésén

Pesti Központi Kerületi Bíróság
4
kapcsolatos kereseti kérelem
hibás teljesítésével
Tekintettel an4 hogy a lakás építésének
vonatkozásábana bíróság lefollatta a bizonyítrísieljárást' és e tekintetbenegyébbizonyítási
a bírósaga Polgári perrendtartásról szóló 1952' éviIII.
indítvanynem volt a felek részéról,
döntiitt e keresetikérelem
alapjánÉszitélettel
Pp.)213.$ (2) bekezdése
tönény (a továbbiakban:
felöl.
alapos.
A felperesekelső keresetikére|rne
A Polgári Törvénykön1vről szótó 1959. évi IV. tönény (a továbbiakban:Ptk.) 305. s (1)
olyan szerződésalapjrin,amelybena felek kölcsönös szolgáltatásokkal
bekezdéseértelmében
időpontjábannem felel
dolog a teljesítés
ha a szolgáltatott
tartoznak,a kötelezetthibásanteljesít,
tu|ajdonságoknak.
meghatározott
megajogszabálybanvagya szerződésben

_

a jogosult
hibásteljesítés
esetén
meghatározza,hogy
A Ptk 306.$ (1) bekezdése
vagy kicserélést
követe|het' kivéve,ha a választott
a) elsősorban- választásaszerint- kijavítríst
kötelezettnek
a nrrísikszavatosságiigény
vagy
ha
az
a
lehetetlen,
szavatosságiigényte|jesítése
figyelembevéve a
többletköltségeteredményeme,
teljesítésével
összehasonlítvaarrínytalan
a szerzódésszegés
súlyát,ésa szavatossági
értékét,
szolgáltatott
dologhibátlanállapotbanképvise|t
jog teljesítésével
okozottkényelmetlenséget;
a jogosu|tnak
avítástrilletve=a-_=._.b).ta.sem-'kjEyításrg..sgm' kicseÉlgsrenincs joga, vagy*hq"ta.kölQl9zpfiÉ{-tij
nemtudeleget
írtfeltételekke|
a (2) bekezdésben
kicserélést
nemvá|lalta,vagye kötelezettségének
_
*
igényelhetvagy elállhat a szerzödéstől.
tenni választásaszerint megfelelőrírleszállítást
Jetentéktclen
hibamiattelállásnaknincshelye'
- a dolog tulajdonságaira
ésa jogosultáltal
(2)
A
bekezdésszerinta kijavítástvagy kicserélést
jogosultnak
okozottjelentős
elvárhatórendeltetésére
figyelemmel megfelelőhataridőnbelül, a
nélkülkell elvégezni.
kényelmetlenség
megfelelőhataridőrenem
A Ptk. 306. $ (3) bekezdésalapjánha a kötelezetta dolog kijavítr{sát
vagymással
magakijavíthatja
vállalja,vagynemvégziel, ajogosulta hibáta kötelezettköltségére
kijavíttathatj
a.
A szavatosságiigényekközii| a jogosult válasáhat. A jogosu|t vrí'lasáásijoga azonban
fószabályként
csak az azonosszintenszabályozottszavatosságijogok között áll fenn, tehát a
törvénybenfelsoro|tszavatosságiigényeksonendjeegybenrarrgsortis jelentenek.
sorána Ptk. 306.
hory a felperesekjótri{lásijogaiknakérvényesítése
A peradatokbólmegállapítható,
jártak
valamennyi
kértek
Először
kÜavítást
el.
(1)
sorrendet
betartva
meghatrírozott
bekezdésében
$
csak
a
híbákat
megtagadta,
illetve
majdamikorezt az alperesrészlegesen
fennálló hibatekintetében,
azok
találthib.iktekintetében
megosávaa jaYíthatónak
ismerteel, azt követőenkérték
részlegesen
javítrásiköltségénekmegtérítését,
illetve a nem javítható hibák tekintetébenértékcsökkenés
(ríLrlesállítás)
megállapitását.
úgynyilatkozott,hogy a hibrákkijavításánaknagyrésze
Az alperes23. sorszámalattibeadvrfuryában
''nem
megtörtént,azonbana felperesiképviselőennekmegtöíéntétnem ismerteel' előadta,hogy
felsorolt hibak kijavításrakerü|tek''(24'
felel meg a valóságnak,hogy a szakértőivéleményben
jegyzőkönyv
nem vitatta.A perben kirendelt
képviselő
a|peresi
3.
oldal),
ezl
az
sorszám alatti
hogy az alperes
is a felperesiálláspontottámasztottalá. Igy megál|apítható,
szakértőhibafelmérése
hibák kijavításátaz á|ta|avát'Lalthatriridőnbelül nemvégezte
megállailított
a szakértőivéleményben
írt
nemtud elegettennia Ptlc 306.s € ) bekezdésében
el. Mindemellettaz alperesnyilvrinva|óan
az
követően
mert a 2006. december7. napjál az ingatlanbantaÍtottközös szemlét
feltételeknek,
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elismert hiba tételekkijavítasátis csak 2007. március 3l. napjáig terjedő - azaz tÖbb mint 3
hÓnapos- határidonbeltil vállalta.Mindezekból az k vetkezik,hogy a felperesekjogosultakvoltak
a kijavíthatÓhibák tekintetébenkijavítási koltségetigényelni,illetve a nem javíthato hibák
tekintetébena torvényiszabályozás szerint a szavatosságijogok második lépcsÓjébenelhelyezett,
árleszállítástkérni.
igazságtigyi
A bírÓság a kereseti kérelemjogalapjanak és osszegszeruségének
megítéléséhez
aggá|ytalannak
tartotta
és ítélete
szakértotrendelt ki, akinek szakértoivéleményében
foglaltakat
alapjáulelfogadta.
A perbenkirendelt
alapján a bírÓságmegállapitottaaz
igazságiigyi szakértö véleménye
alperes hibás teljesítését
a lakás vonatkozásában, és meghatározta az ezze| osszefiiggésben
keletkezetthibákat: a WC padlÓburkolatánakesaétikai hibái ésaz ott találhatÓ ajtÓ takarÓlécének
hiánya, a szel\ozo nem megfelelo kivezetése;a fiirdoszobában a zuhanytá|canem megfelelo
elhelyezése,az eredetikád bektitésének
hiánya, a falfestésrepedései,a csempe fugázási hibái ésaz
ennek okán jelentkezo falpenészedés;az elószobában az elektromos kapcsolÓszekrény
áramkoreinek hibája, a gipszkarton illesáésénekegyenetlensége,
és a bejarati ajtÓktiszob alatti
fugakipergés;a gardrÓbban a páraelszívő bekcitésének
hianya; a konyhában a gipszkarton
illesztésének
a hálÓszobában a párkány bádog beépítési
repedezettsége;
hibája; ezen hibák javítási
koltségeként
2004. évi árak szerint 301.675,.forinto\2a07. évi árakon számolva pedig 346.925,_-6;ífr
-tomd,Iffi

negaszakért6.fr
iaffiáffiaÍ-oí'íuauffi

i;
i.íalffi ffi íiika.Eiffi

valamint a víz-, gáz-, ftités.,és villamoshálozatmegvalosulásitervénekhianya tekintetében
az
értékcs<ikkenés
véIemény
cisszegét
l08.000;Íbrintbanhatároztameg a szakérto.
szerint
A szakértcíi
a cirkÓftitésautomatikájanakhibája a magas ktilso homérséklet
nem volt megállapíthatÓ;a WC
csempéjén
találhatÓ két furáslyuk és az eloszoba padlÓburkolatan láthatÓ három zománcsérÍ'ilés
tekintetébennem volt megállapíthatÓ'hogy azokat ki okoáa; az eloszoba falának egyenetlensége
vonatkozásában
pedighiba nem állt fenn.
A bírÓsága korábbankífejtettekszerint elfogadta,hogy a felperesekjogosultaka javíthatÓhibák
javítási kciltséget,illetve a nem javítható hibák tekintetébenpedig árleszállítást
tekintetében
igényelni.A javításikoltségeta kijavításimunkák szakértoá|ta|megállapítottkÖltségével
egyezo
határoÁa meg a bírÓság a kijavítás elvégzésének
várhatÓ idoponda szerint 2007. évi
mértékben
áron, 346.925,.forintban,Az értékcstikkenés
pedig az ár|eszállításcéljának_ a szolgáltatás
<isszegét
és ellenszolgáltatáskciz<ittiegyenértéktiség
biztosításának és a szakértó által elóadottaknak
megfelelőena szerzodéskotés
idopondánakmegfeleloen108.000'.forintbanhatároztameg.
A bíroságnem fogadtae| az alperesneka szakértoivéleményben
alkalmazottszámításimÓdszer és
Óradíjak vonatkozásában tett hivatkozását, mivel a szakértő pontosan megjelo|te azokat a
véleményében.iey hivatkozott a szakérto a véleményébenaz Építoipari Komplex
Egységárgyrijteményre
és a KSHI által kiadott árindexre. A szakértŐivéleményalapjául szolgálÓ
Egységárgyujteményben
felttintetettárak az anyagkoltséget
ésa munkadíjategytittesentartalmazzák
a
m2 szerinti egységben,
ésezeket az árakat szoroztabe a szakértőa felmértfeltiletek méretével
javításikÖltségek
ésaz értékcscikkenés
meghatározásakor.
osszegének
azuz a teljes vételárkiegyenlítésekor
Az arleszáLlítás
ésa javításikÖltséga szerzodésteljesítésekor,
esedékes.
Ígyaz a|peresa Ptk. 301. s (l) bekezdésealapjanaz ingat|anteljesvételárakiegyenlítését
kovetóen) azaz 2005.februárl4. irapjátÓlszámítvakésedelmikamatotis kcitelesfizetni a felperesek
részére.
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