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naaán létľejött teľülethasz nálati
szerződés

tcibb betöľés miatt foľduli a táĺ

szavazást követoen, a 2012/
kompenzác iő me gfizeté s étő I
előteľét hasznéini az alábbi
lifttel a 7. emeletre csak kulc
vagy ajtóval lezárhatja; továb
méroóľákh oz hozzáférést biztosítani
köteles . Y álialta,hogy j elzés
biztosítja' ennek elmulasztá.u ...lon
pedig u ffiLuiäsuol- es a teľületet
lezfuő ajtő/rácskulcsából
egy-egy példáný átad a közös
képviselőiek' Válila továbbá, hogy
a
szeruőd,és megszűnését
kö vető en az ęr e deti áll apotot
sa; at Ĺĺilts egén h.iy..;ii;ł
u.

A felpeľes a tár'sasházi alaprajzon B/VIII. jelű
lift 7. emeleti bejfuataelőtti és a területha
szerződéssel érintett teľĺileteľ
sználati
a szerződ,és-megkĺĺtésétkövetően a latĺsá falát
kibon totta' annak
közlekedő-folyosóját egybenyitotáa
koľábbi li"ftelőt!ľrel. A lĺĺtu;tJtoi
ual.a a felpeľes falat emelt'
zzáféréstĺgykeltelre biztisítaii.išii

;il'ffi;

ľů:1';,'"',:'.ľ
řľ,;:;źľ::ľ:ä'ŤjŁ'ffi:

",,"l

Az alperesi beavatkozőnak a tírsasházi
alaprajz

liftből kiszállást kci.vetően gyaloglehet
lnegköz
emeleten egy másik tulajáonoJáľs
lakásának
beavatkozőjogelődje, I' i ' - ' '-,,
kifogásolta, hogy a lakás hőme;
és melegvizet elzfuő.és nyitó
csapokhoz' u ĺĺte.-'e.,iĹl"guĺ z-szabáiyozó
azok a teľülethasználati szerz5déssel
érintett teľületenvunnuL' A felpeľes
vezéľlésselleolvasható szoftveľ
használatához a kozös képviselő
ne
ismeľettel, annak rendelkezésre
állásáról sincs biztos

emeleti
vetkezo
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felpeľes keresetében kýrte, hogy
a' bíľóság állapítsa meg a peľbeli közgytĺlési
éľvénýelenségétés a felek. kozi>tti
határozat
tíiĺ:lrĺur.naláti,r"iłaaerfelńondásának
érvénytelenségét'
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XIII.. törvény 42. $ (l) bekezdéséte,35'
$ (2)
lkező tulajdonostáľsak íľásbeli megkereséSe
nem
sa nem tcirtént

^'í"?łůľłÄZ"',
utóbbi előíľás^",
ahatározat
és a fel
megalapozza, mert a területhasználati
szerződés 50 évi hatá
határozott időtartamra létľejcittszer^zad,és
egyoldalúan , azonnali hatállyal,ľendkívüli
felmondással
akkor szüntethető meg, ha a másik fel
szerzšáé..';;J.; követett el.
Az a'peľes ellenkéľelmébena keľeset elutasítását
kérte.
Az alpeľesi beavatkoző a keľeset elutasítását
kérte'

Az elsőfokú bíľóság a keľesetet a társasházakľól
szóló 2OO3.évi
Tht.) 42.$ (1) bekezdése, 35'

's

CXXXII'

16. $-a, lj
(l) és (2) beře
továbbiakbun, ľiL.; ą:ö"s
töľvény (a továbbiákbarr: ľp.)
$

törvény (a továbbiakban:
(l) és (2)bekezdése,

' e]i ĺv' törvény

(l)
í

'zőlő

(a

1952' évi IL

osztotta az alpe,res
.azon álláspontját, mely szeľint a közös képviselő
a
közgyűlés cisszehívása,
csak az elszámoló éves közgyűlés
*'";.;""ř";::::
cjsszehívása
a
kozös képviselő élt ezzel a jogával
urnnuk' h:g{.1
se
alapjáneiy tulajdonostárs is kérte u
.
_
.Igy a peľbeli határozatota
Tht. 35. $ (2)
be[ězdésřľ e hiłatkozással nem talál

űlés esetében is kötelező

a

s kcizött nem ez a külcinbség,
lenül hozható nem minősített
csak a közgyűlés elején került

felperes a

ľendelkezéstől sem

BH

esetében nem' az alperes maga
$ (2) bekezdése vonatkozik a
2007.4.128' számň ...tĺ dcintésľe és az
EBH

az alapítő oki
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az elsőfokú bíróság a fenti

törvényhel
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alapján

ogellenes felmondására alapított érvény|
, hogy a szerzett jog elve nem jelent
kségszerű és a szerződéses éľdekeknek
Jogszabályi előírás
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is jelenti a

támad,ott

ésszerű, objektív indok
ozat ez utóbbi okból is
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aha

ételt
kül

h

az

ítélet

sség megállapítása a rendes
a Tht. 37. $_(3) u.L.rJJ..
es.

A Főváľosi Ttiľvényszékmint másodfokú
bíľóság
s

48.Pf.640.873/2014/7.

te|t kłjzgyőlés volt,

a

sételmezett napirendi

pont tárgyábannem volt
hatttrozatképességérev onatkoző
kezdésekoľ megáIĘapításra keľült a
özgyűIéshatározatképes.
A szerződ,és felmondásának
utalt arra, hogy a felperes nem
teljesítette teljes mértékbena szerződés
alapjánőt terhelő fizetésikcitelezettséget.
A felperes túllépte
a szerződésben számárabiztosított keľeteĹőt,
uru, i szeĺződést megszegte. Azalperesi tfusasház
ahhoz járult hozzá, hogy a teľületet lezárja,
a'zonbana-fal kibon tásáIioz čs az elijtéľnek
a lakásáva.
töľténő egybeépítéséhez nem adta hozzáj-árulását.
Ezzel lehetetlenn é vátt az a szerződési kitétel is,
miszeľint a
ot biztosíi a teĺulethez,
a saját lakásáhozkellene kulcsot
biztosítania
ámára. Megszegte u uon
előíľásokat is' A felperes fenti
szeruődéssz
en került sor a Jzerződés
A felpeľesnek fizetendő peľköltség összegét nem taftotta
eltúlzottnak , azonban az ítéletben
megjelcĺlt 100'000 Ft ügyvédi munkadĺ;at
bľujtó ,ĺ..'.gLo'rt kérte figyelembe venni.
ésben arľa is hivatkozott, hog
a lęadott szavazatok melybői
pontban toľténtszavazás koz

il'äru;:u

:ľľ

képviselo
eĚt- es'

bizonyításikötelezetts

vagyo

ság a felpeľes o

vehető figyelembe' Séľelmezte,

n hiányosan tájékoztatta a jogi

égéľőt.

'::

T''f.ľ.:ĺ"'#::^ľ;#,iľľ#rĺ

lajdont éľintő é
s szerzodésszegést követett el,
melynek arányos súlyú
következ
"'ľp]"*:äi't"t'tcizgyĺlésen
a2014' ottouer r
megerősítette a perben ľ;:;ł:ľ]^::u:::rľr:i.'társasház
Hangsúlyozta' hogy nem állnak fení a
megáltapítási keľesetnek a Pp. 123.
$-ában meghatározott
feltételei, mivel a felpeľes nem bizony ítoa; jogvedehei
igénylő helyzet fennállását.

A felpeľes ťellebbezési el]enkéľelmébenaz
elsőfokú bíróság ítéleténekhelybenhag yásátkérte,

Az alperesi bęavatkoző csatlakozott az alperesfellebbezésében
foglal takhoz.
A fellebbezés alapos.

Az elsőfokú bíróság a tényállást helytáIlőan áIlapította
meg, éľdemidöntésével és annak jogi
indokaival azonbana másodfokú bíróság nem
értett .gy.', ęzért azelsőfokú bíľóság jogszabálysértő
ítéletéta Pp ' 253 ' $ (2) bekezdése alapj
án megválto .tłitaésa keresetet elutasította'

másodfokú
$ (2) bekęz
megismételt
A

tofta azelsőfokú bíľóság álláspontját a perbeli
alapított. alaki éľvé"nyteienségét
ilietően.

e

a Tht. 36.

közgyű.és
37. $ (3'" ueLezaěse alapján
tulajdoni
hányadára tekintet nélkül hańrőzatképes
uolt.- Éń" figyelemmel szük
volna a
hatttrozatképességvizsgálata aZ ęgyes
nápirendi pontokról töľténő szavazást megelőzően;
e
körben
az elsőfokú bíróság tévesen érteĺmeztea Tlt
kógenciaját kiemelő, felpeľes által felhívott
eseti
döntéseket' A perbeli közgy-rĺlési jegyzőkönyvből
hogy a közgyíjlésen a megn yitása
és a peľbeli hatátozat vonatkozáiában tartott ^"iallłinnatő,
,rururi, között \awrutřin l 46.459,2110.000
mel

y a Tht.
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rendelkező tulajdonostáľs volt jelen
szem
hivatkozott a k()zgyíilésen jeienieuo
tul
ntiekľe tekintettel nem is éľiruette
volna

A

u

Alappal séľelmezte az alperel
foglaltakat _ figyelem-"j u
túlteľjeszkedett, amikor a
k

ĺfokúbíróság a Pp. 215.

A

$-ában

megséľtvea keľeseti kérllmen

érvénytelennek nyilván ította
a
november 21. napján előterj
nyilatkozataiban nem utalt a
érdekeinek séľelmére.Mindęz
hiányában_ a peľbeli határozat

határoznian"- k.ll.tt

u,

.

apított éľdemi éľvénytelenségéről

teľülethasználati szerződés

me gá11 ap ítás áľa irányul ó kere
s et

megáll
megáll
felpere

t eljáľásjo
uló egyéb
alperessel
természeténélfogva, vagy a
kcĺt
nem követelhet' A mesoafokĺ
álláspondát, mely szeľint a
ké
es megállapítás iránti keresetét
felpeľes ellen indítható perben
enségéľeés a teľülethasználati

szerződésfennállására.
A

fellebbezés eredményr e veze
alkalmazandó Pp. 78.
ś(1) bel
peľköltségének megfizeiéséľe'
A
megfizetéséľeköteles' mely a
3
10l.600,-Ft _ lrat is tarta\maző
(3) bekezdés b) ponda és
a6' $ (l)

a Pp. 239. $-a

értelmében

Az alperes 28'000 Ft fellebbezési illetéket
rótt le illetékbélyegben,ęzért
azltv. 80. $ (1) bekezdés f)
pontja éftelmében Észére4.000
r't relleuuezesi^'ll.ijŕ"#atéľítésének
van helye.
Budapest, 2015. május 20. napján
dn Szücs Katalin s.k.
előadő

bíró
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bírő

