
é

A Zalaegerszegi Tiirt'ényszék, mĺnt m ásoĺlfo kú b ĺ rósá g
3. P f.2 l.08 0 /20 l3l 3. szám

A Zalaegeľszegi Tĺĺri.ćnyszćk. mint rnásodĺbkrl bírÓ.ság (

B ) által kśpviselt B Í' f t"t.

lelperesnek, ĺ l altal
kćpvi'selt L _-ł , ĺrlpeľes ellcn kcizgyrilési hatáľozat én,śnvtclenségéneh nregállapĺtĺisa iľárrt indítcltt
peľćben a Kcsztheĺ1,i Járásbíľósŕrg 6.P.20.825']0l2!7. sz.źllllťr ĺtélcte ellen az alperes áItal 9.
sorszńln alatt bejelentett tbllebbczés follłĺin indult mĺisodľokťr el.iĺiľđ.sl-lon rr;.'ilvános
tárgi'alásoll llteghĺrzta a kcil.etkczcl

ITrLľTET:

Ä másodťokri bíróság łz elsĺĺfokú itétetet megváltozt*tja' és
elutasítja'

Az aIpeľes peľkiĺltségben tiiľténŕ rnaľasztĺlńsĺit nrelłtjz*.

Kłitelezi a felperesť, bogy fizessen meg äu alperes ľészéľe 15
{hatr'anhńromezeľ) Ft elsö_ és ľnrisodľokri peľköltséget.

Á felpeľes saját peľköltségét viselnĺ ktiteles.

Az ĺtélet ellen fe llebbezésnek helye nincs.

INDoKoLÁsl

,.;- '., ).:j

łau rfłp .| 7

Ar- elsclfokťr bíriság ítéletében lnegállapítĺltta. hog}, az alperes 20l1' nor,embeľ 3-i
közgyiilésének ?" napiľendi pont alatti hatáĺozata én,ént'!ęlen. Kötelezte az alpere.st' hogy
15 napon belĺll Íizessen meg a fclperesnek 125.000.- Ft + ÁFA. továbbá 2l.000._ ŕt
perkłiltséget.

Az ĺtćlet indokolása szeľint az alperes 20l l. novembeľ 3_án megtaľtott. megisrnćtelt
rendkívĺili közg5,tilésén meghozott- hatätozat azć,ĺ érvénytelen. lneľt a ktizgyiĺlćs
ĺjsszehívása Reln a Tht.33.$ /ll bekezdésében Í'oglattak szerin( töľtent, a kÖzgytĺlést ugyanis
nenŤ a kijziis képviseló, vagy az íĺtézőbizattság elncikę hír,ta össze. hanem r
' ,Iz intézőbizottság tagia.

a felpeľes keľesctét

nnpon belül 63.000.-



lt.'lcĺ

lvĺitrtárr a koz.*ľ1Ĺilćs risszchĺr'ńsa lrclll iclclt
eĺ.ćĺ1 ttz. elsolilkťl bĺľósłig joĺi ĺillĺrĺpi''ntiĺ
.l2' n l l'/ bekez.cl ćs ľ alapj ťrĺl cin'ćn1 tc l cĺl.

A'z' elsĺĺÍbkú biľĺ5ság kiřéitt-tte. lrĺlqr tĺitltítll a .iogszabĺi11'seľtćs pusztán a Incghír,ri
érteltrtez_esér,eI mt'gtillapíthatÓ r'ĺllt. nclľt r'izsgiilta ilZt. hos}' cg-v-ćbkent I

-iogclsult r.olt-c hęl-r'ctte'rĺtclłĺ í|/- intc{zĺĺbiz_otĺság ęlllĺjkĺit. aZ en'e szńlÓ
lneglratalnrazása szabtĺl,vĺrs_e. ltliutiin a rncglrír'ĺit ncl'Ił tl7"

intćziĺhizĺlttsá_g elrloke hel1'ett eljĺirr'a ĺrta alú'

Az ítĆlet cllcn irz-' alpere.s ćlt ĺ'cllcbhcŽ-ctsscl. atrnak nrcgr'áltĺlztaltisát. a kcľeset e lutasítĺĺs;it. ćs
ł l'e lpcľe.s peľkőltsć-elrľll r.alĺi lrlaľĺ.szťalásílt kcľrc.

ĺ-'e llębłrezćsi łillĺispontja sz_eľint ir "[_ht. "ł3.r\ ,] bckezdesében ĺbglaltnkľa ĺig1'clentlllcI az
intizűbizoľtsá*gĺtak ne ĺncsĺlk jo*ua. dľ t'iin'énr'lrttl előírt kĺ:tclezcĺtsćge is a tĺiľsashĺiĺ
Ĺi91'cillľk inĺćzĺ-ise' Kitcitctte. ho*ĺr-r'u ľr:ni[kĺr'ĹiIi közgyĹilds összchír'zisáľu az.ćľĹ r'ĺ_rlĺ szilksćg.
llir:rt il ťc}1rcľcs k(izbcnjiiľtisiirĺt az łlpľrcs szťrlnla.jťrt vezetii batrk r'isszŕlt,clľltźl [;í'

'i. llrilrt iłltcz"rlbir-orisági ĺag iticiglcnc's ľcnĺIelkezćsi.iogĺrt. tis cz a kor(illllcin-l lt

táľsasiiĺiz lĺ tikiiclćsćt r cszĺ;ll cZteltť.

Az *lperes szcľinĺ az inti'ztlbizottság tcslił|e.ti SZťľ\'. czćrt ĺ'elilĺlĺttĺtit ĺtľĺll Liz'lri,ĺĺi'L :tĺ._]:l,'l"'-'

ťrłjťrn gi'n1oľoIlrat'ia. Äĺlťtspontia szęrint a 'I'ilt. J3.5s i hľŁ*.ĺĺ!ľ)ť 'iťĺ]] 
kiĺ:l;.'l:.:g".',- i.'*"].

lrattl.lrl kötťlBZťt{sť'gťt állapĺt l11iJE a kĹjzös képr'iselo ľśszćre . nĹ'l1l kizárl' hogt' łZ
intÚzĹiľ:izorlsúg ľlnĺikľt ł"clłdarłi cJlátiisáb;ln az íntézĺĺbizottsĺig tagja hcl.l'cftĺ:sítse, ęllenkczti
ćľ'tclnrezćs ľĺ1clInetleĺ}ĺ}ú tťllttť a tťsÍiilcti szeľvek ĺétét.

KiĘtette i}Żt is' hocr 
^Z 

int"iztlhizĺlĺtság elntjkľ | 't' ľrrillt

intćzĺltlizoĺtsági (ägol ll]eglriitłllnaziź1 źlľľĹl. htrg1'tcljes j<lgkÖrhen helr'ettesítse..}
lnclghatatmazás tekintetćben pcĺli_u lĺlľlnakćnl'sZer tlťl1l állt fclur. Á kÖzg1'rĺlés ôsszelríviĺsárťll

- ?^ intéz(ibizotlsiig clllĺĺkelö} kĺpott nreghatalnlazĺis alapján.jáľt el,

ir lrclYettesítćsľol a tula'idĺlnostáľsak clőuťtL'scĺr ĺáickĺlztatást kaptĺk. illetl:rleg a hcl1'ettcsĺtclsi

jtlgkcirben való cliĺiľás a ĺtleghíl,tl [ańalt"ľliiLlil is mcgiillapíthatťl.

A felperes ĺblletrbczesi l"llellkére IľltÚlrcn az elsőľokú ítćlet liel1'benlrag-l'ásot kćnc.

Állńspontja szerinĺ t '-".-
rneghívert sa.iát rrevelrel] neln íľlratta volna alá. akkor-iárt volna el.jogszcrĹiün. alTlenĺryiben a

'n*gl'íuobuĺr 
a krizgyiilis összelrivójaként az intdzőbizĺrttság clnokét tĹinteti fel. és az

alłiirása nlellett f'eltilnteli. hogy a meghír'ĺit az intćzöbizottság elĺlokc hel1'ctt és nevóben ĺr.ia

aIá. mint nrcglratalrn azotÍ.

A t'cllebbezós alłrpos.

:

nlcg a "I'lłt. 
33'"S l'ĺi bekezclćsćben fo_elaltĺrlÜrak.

szcľint ł kozg;'iilisen lroz.ĺltt lratároz.łt a TIlt.

:i'Pl.2l ,()8ĺJi2{ĺ
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]' Ą tťtľsĺrslrázi törr'óny biztosítia a tulĺtiĺlonttsĺ;tl''s ľósz'ć'rg az1 a.jogoĺ.

1;ł.1:l' ĹitközĹl koz-e1'ťilćsi hatáľozat cśľvcitl1'tclcĺlsć-ur"lllck lucgállapítását kcr'ju-.

i'' g}"äkĺtrlti_sa ĺlem lehet pantalfln es iincdlťl.

l;ornlrĺlisall hcl1ĺáltó az elsillbkrr hĺrĺiság ĺill;irptlnt|rr. atirelr szerĺnt a ľctrĺlkirilli köz.g1'ĺilĆs
összclrír'ásĺl ncln ŕblelĺ nre-g tel.|es egćszćbcĺr lĺ'ĺ'ht. _i3.'r,l'' bę-kezdćsĺ.iŁrcll ttlglillĺĺkĺlak' Az
alpeľesi trlr.sasháznál kcizĹĺs kćpr'ĺsc[(i nclli- llĺlteĺn intézobizottság lllĹikiidik. ĺg1' a Iht.
-3j'.s ''l'' ht:kezclése szerint a kŕiz.*r.ťilćs Összr:hir'ťtsĺĺľl ĺz' intézobiztltlsťtg ľlrli.ikľ.iłlgĺtsulĺ'
Kť'tsĺ-ĺgĺclcrr. łro*a_v a jclen iigr'Llen az eljĺirĺlsill"laľl átlllcncĺiIcg akadĺilrtlzĺlt1 irrtćz(ibiztlttsági
elnijk hel1.'etĺ az ó meghatalmaztisa nlnpjĺin łz. inĺęz-olrizottsaig eg1''ik tagiir hĺr'ťĺl ł'isszc'ĺl
közgyĺilcsĺ. es a lneghír,ot sa.jĺit nęvébľrl" llťl1l pe dig aZ itltĆzöhĺzottsłĺg e lniike
Incghat łlĺnäzott_i aként iľta al á.

(.lg1'altĺrkkĺ;ľ il'ĺ. is Ĺén5,' htlg.t.

i ll t Úzŕjb i zcl ĺtság ľ lnokitći l nlcghrtttt l ln aziissĺt l ľc ĺl clcl kĺ:zeĺt'

l:zcirĺ ĺr nriisoĺllbkťr bíľóság lrlegitćlcrse szcľint a .jclen Ĺig},ben
szillĺct" ltlllcl)' inclokolia. hoĺ1' a bĺľtlság ĺĺ t(ibh rlriĺrt kćt
kiizg;' Ĺi l lts ĺ h ĺittirĺlzĺrt ćn.inr-ĺ e l cĺlsć Ľót lrregłi l lĺp ťĺsa'

A ŕi;lpcľes l'eĺlebhezesi ellelrkiľellllćbcĺr ll1aqit \ťll} r ltlrlilr. }łclg)
rľlltlclhczctt elrĺ'ćnves ĺneghłtalmĺĺĺisĺal az' itttoztlł:i"łrlttsł:l e}nĹjkitrll. rlle.ľilelcse s.łľľillt
lghľlijĺćgľ i: lctt ĺ'olna jt;eszcľĺicll Összehir'ni u kĺ;zg1Ĺĺlĺ-ist akkĺrr' ha a közgi Ĺilcsi nlcghivot
l1eltt 'l.tilil ner"ĺ!ben iľia alĺl. łlzlnľĺ'ti łz intćziibiztrtl'siig cllröke hely'ctt. ć's ncl,r'ilrcll. lnint
ln * glril ĺ a l lr'l iĺeďl[.

.\ {iiľsĺ:l':;iz rcncikíĺ'ĺili kĺ.ĺz91'Lilćsc a tziľsasház. lĺťikĺiĺlćséhez szĹikségc-s hettáľozirtctt ltozotl.
altlcl.r .t{ltleľtcti iĺJtire jogĺlsítoĺta Ítl az illtizóhizotlsá-u tagiĺĺt ĺr társaslrĺiz ltľpviselctćlrcll
tiil1r-tlltl ĺ-:l'iłiľĺisľi-t' joghátľán;,t a felperes ncln S7cnvcde(t. iIr'ct ncnl is állíĺotĺ.

.l. |'i.] l .(J8ĺJl]ĺl i "''

llĺ.lq1 a .iĺlľszabál1''bo
I Jer'łtrrakktlr ez-en jĺ.lg

r-
ľ-zcľ1,

nťl}l
ĺt-lnĺisotlÍ'okir bírósá*s nlegítćlése ndíĺás
ľlcl nlee a Tht.-43.6--/I]-Eékez sćnek

birĺisásnak a társasház rrrrĺkcĺclćsrjbe indclkcllt lenncl Lrear,łtkozrilł

lblel nlee a Tht.-ĺ2l$-/I]-Eékez sć

ĺ\ bíľĺiság nłt:gg'víiződése szęľint a .ielĺ:n ĺig3'tlen a tĺir'sashłiz c3ćszc sĺálrlłrľa 'itit'ĺl
sciľellncsr.llrtr r.olna a közgyülesi hatriľcrzat étr'éĺt'i'tclerrségćllek ĺnegállapítása. lltilll zl kcľcsľl
ľlLrlasítłsa. a kcrcsetnek töflułno hel1ĺ aelĺis llclll szĺil-eálná a társashĺĺZ tÖr\'ćl]}'es
nlĹikiideséhez fiizodő éľdeket. [:zért a lniĺseldĺilkti lriľosĺig a fcnti indokolással a l'p' !53.$ ĺ2l
lrekezdtise alkalnrazásával'az' clső1ĺlkü ĺtćlctcĺ nlcqr,ált'ozti-rtta. es a keľeseteÍ cltltasitotta.

Ą lnásĺrdí'oku ĺtélet t'ol-ltán az alpeľes vált pcľnycĺ1cssĺj, ez.ért a lnásodíbkťl bíróság a l'p'
253.Š lŻi bekezdése alkalnrazásával nellőZte az alpeľes elsőlokĹl peľkolĺsegbcn valťl
gnaľaszĺalását. és a Pp. 78.$ /l/ bekezclćse alap.jĺrn kötelezte a ŕolperest az alpeľľs clso- c1s

nláscldľokú pcrköltsége (Ĺigyilédi rnunl<aĺlĺj) llrcgĺ)zctćsćľc. nlí_s saiĺit peľköltségc1 a ľel;lercs

irltćzťibiztllt'sĺiBi tag źL'/.

a .jogsćľtr-ls nľľli i:ľi cl azt a

ćl'l.cl koľ:ibbarl lrrcgltozott

eg .-4]TfT7-6ékĘ
ąjqgĹq!1Ě]rg]rr-ią]i| aZt SZil]tet. allre [1 rc ľi g.l'clcĺrlrllc l ĺ

se ĺrek

J



ltélet

vi.selni tartozik. '

Äz alperest megĺlletö peľköltsdg Ôsszegĺĺt a másodfokťl bíľóság a bíľósági
megállapítható Ĺi*eyvĺrdi kČĺlts€gekrÖl ľendelkczci 32/2an. (VIII.22.) IM.ľ.
illetve i5l, valanrint lói bckezĺtese alapián állapĺtotta nleg.

Zalaegerszeg, 20l4. januáľ l 4.

dľ'Bányai "["amás sk.
a tallács elniike

A kiađryri{n1' hitelét'll :

Motnáľňć{-,ĺmai F'ńkĺ
tisáviselő

dr.siÍteľ Ągnes sk.
előadó bíró
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dr.Csejtei Pétęľ sk'
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