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A MAGYAnxozrÁRsAsÁG NEVÉBEN!
A FovárosiBíroságmintmásodfokubírósága dr.Széke|y
MariannaÜgyvéd(1124Budapest,Apor Vi|mostér
)fe|peresneka dr. lzsák
11.)álta|képviselt
Kfr. (
orso|yaÜgyvéd(1072Budapest,K|auzáltér16.|||4.)
á|ta|képviselt
.
megfi-zetése
iránt indítottperébena Pesti
alatti Társasházk<iz<isség
alperes e||enkártérítés
e||ena fe|peres
KozpontiKerÜletiBíroság2007.oktiber 2.án meghozott.
számrjrítélete
15. számÚrfe||ebbezése
napon- nyilvánostárgyaláson- meghoztaa kovetkezo
folytánaz a|u|írott
ítéletet:
A másodfokubírÓságaz elsofok bíroságítéletét
he|ybenha1yja.
FtKote|ezia felperest,hogy fizessen meg az aiperesnek 15 n"pon be|Ü|36.000 (harminchatezer)
másodfokÚperkoltséget,
belÜl 10.700( tízezer-hétszáz[-.
terhemellett-1S-napon
továbbá rojon le |eletezés
forinthiányzi keresetiilletéket.
Az ítélet
e||enfe||ebbezésnek
nincs helye.

INDoKot.Ás
Az e|sofokt]bírÓságíté|etéve|
és koteleztea felperest,hogy 15 naponbe|ul
a felperes keresetéte|utasította,
fizessenmeg az a|peresnek
180'000Ft perko|tséget.
..
'
Indokaiszerint a perben nem voÍtvitás, hogy a társasház szeÁnyvízcsatornájának
2oO2,január 30-án
bekovetkezettdugulásáva|okozati osszefuggésben
beázott.
a íelperestulq]donátképezo uz|ethelyiség
A hibaelhárítás
a fe|peresá|tal sem vitatottan2002.február 27-énideig|enes,majd 2004.január 28-án
- az alperesáítale|ísmert
véglegesje||egge|
megtortén|,
károkozássalkapcsolatbana fe|peresa Ptk' 355.s.
l1| és t4l bekezdésea|apjánaz eredetiállapothe|yreá||ítását
vagy annak ko|tségeit
igénye|heti.
A fe|perest
terhelte annak bizonyítása,hogy az a|peres joge||enesenjárt e| és e jogellenes magatartássa|
osszefÜggésben
a keresetikére|mében
megjelo|t
osszegrikára keletkezett,mig az a|peresnekazt ke||ett
bizonyítani,
hogy Úgy járt eí, ahogy az az adott he|yzetbená|talábanelvárhato.A fe|peresa bizonyítási
kote|ezettségének
nem tett e|eget. Nem bizonyította,
hogy a bérloia beázások miatt kértekbér|eti
díjcsokkentést,
sem a^, hogy ezen okbÓl mondták volna fel a szerzodéseket.
A fe|perespontosított
jogának értékcsokkenését
keresetét'
kérte,melynek
amely szerintkártérítésként
haszná|ati
az Üzlethelyiség
mértékét
4.500.000..Ft-banjeloltemeg, Ugyancsaknem ta|áltamega|apozottnak,
mivelálláspontjaszerinta
Ptk. 355.s. /4/ bekezdéseszerint kártérítés
lehet
cíména károsu|tvagyonábanbeállottértékcsokkenést
megtéríteni,
megtérítése
a használatijog értékcsokkenésének
ezen jogszabály szerint nem lehetséges.
Mivel a hiba e|hárítása2004. január 28-án a felperesá|talis e|ísmerten
megtortént
és az eredetiál|apot
helyreál|ítása
Erre
lehetséges,nem beszélhetunka károsu|tvagyonában beá||ottértéhcsgk&enqsro|.
tekintettelme||oztea felperes igazságÜgyíingat|anforgalmi
szakérto
szakértŐ kirendelésére,és
tan kéntirneghallgatásavonatkozÓ bizonyításiindítványát.

Az elsofok bíróság ítéletee||en a felperes fellebbezett,amelyben kérte az ítéletmegvá|toztatását,illetve
amennyiben eZ nem lehetséges,az e|so fokon e\án bíroságota per ujabb tárgyalására és jabb határozat
meghozatalára utasítását.
Fe | l e bbe zé s é b eanr r a h i v a tk o z o t t.h o g y a z e lso fo ku bí r o ság he|fe|enÜ |mé r legelt.illeto |ega r ende|kezésre
á||otényekbo|,bizonyítékokbólhelyte|enkovetkeztetéseketvont ie. Hivatkozottarra iS, hogy az ilzlethe|yiség
kialakításakor erre a mt,iszakí prob|émára, valarnint arra, hogy a csovezeték és annak rogzítései
e|oregedettek,
felhívtaa fe|peres Ügyvezetojénekfigyelmét'
a munkáértfe|elos
építészmér.nok
Fenntartotta,hogy az elso beázás már 2001-ben megtortént,és a felperes Ügyvezetojefelhívtaaz a|peres
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kiküszöbö|ni. Az a|peresálta|
figye|mét
a prob|émára
és arra, hogy hogyan|ehetneaá Vég|egesen
az esetidugulástszüntettemeg,magáta prob|émát
a|kalmazott
módszerugyanismindenesetbenkizár6|ag
nem hárítottae|. Uta|t a közgyü|ésijegyzőkönyvekreis, amelyekbó|kideru|,hogy alperes tudotta
prob|émáró|,
a 2002. május ,l6-án tartottközgyÚ|éshatározatábankötelezte is a|peÍesiközös képvise|ól'
hogyaz á||andódugu|ástszüntessemeg.A hibae|hárítása
azonbancsak 2004.bentörténtmeg.Nyi|vánvaló
a prob|éma
tehát,hogyaz a|peresnem járt e| kel|ő,az adotthe|rzetbená|ta|ábane|Várhatógondosságga|
javításcsak az e|sőfelhíVástkövető sorozatosbeázásokután'két
e|háÍítása
érdekében,
mive|a tény|eges
az
kétséget
kizáÍóanigazo|Ia
te|jesévelteltéve|
történtmeg. Hivatkozott
aÍÍa,hogya tanúVal|omásokka|
a ...'
fe|mondása
között,
va|amint
és
a
szezódések
díjcsökkentése
okozatiösszefüggésta beázás ésa bér|eti
idöszakravonatkozóan
is' es azt' hogya óer á|ta|érintett
szerzódésekcsato|ásávaI
a kár összegszerűlegét
a kiadottÜzlethellségekhaszná|hatósága,hasznáIatiértékea köVete|tösszegge| csökkent, és ebbő|
sármazóan fe|perest
kár érte.
kérte,annak he|yesinao[ái*.::.
he|ybenhagyását
Az alperesíe||ebbezésí
e||enkére|mében
az e|söíokúíté|et
sém a ioge||enesmagatartásl,sem az okozati "
alapján' Uta|tarra, hogy a fetperesnem bizonyította
Kft.2001.májusábantörtént----:.
hogypl. az
ósszefüggést,
sem pediga kár összegét.Nem bizonyította,
':
fe|mondásaután keresettmásik bér|öt,akineka beáássa| összefiiggésbennem,vagy csak a hivatkozott
maraszta|ását'
Kértea fetperesperkö|tségben
csökkentettbér|etídíj
fejében
tudtavo|nakiadnia he|yiséget'
Afellebbezés
nem a|apos.
tényállással,ame|yeta bizonyítékot-._
A másodfokrjbíroságegyetértaz e|sofok bírÓságáltal megál|apított
is, e2éi[az .is és jogi indokolásáva|
dontésével
meg, és az ígymeghozott
okszertjmér|egeléséve]
á||apított
elso foku bírÓság íté|etét
a Pp. 253.s (2) bekezdéseés a 254.s (3) bekezdésea|apjánhe|yesindokaira
visszauta|ássa|
hagytahe|yben,.

ténybe|i
a|apja.ként.az
A fe||ebbezésre
tekintette|
kiemelia másodfokrjbkÓság, hogya íe|pereskeresetének
. ...
le ez elsŐfokt]bírÓsága bizonyítási
e|járást.
Ahogyana^ az'.-. meg..ErreÍo|Íatla
e|maradt
bér|eti
díjákatje|o|te
e|s Íok bírÓság he|yesenértékelte.
hem nyert bizonyítástkétségetkizárÓan, hogy.a -.beázássa|--- '
UtÓbbazonbana íe|peres
akként-'.'=.
Összefggésbenke|etkezett
a fe|pereskára,sem annakÖsszegszertisége.
haszná|ati
kéria megje|ó|tsszeget,hanemaz z|ethe|yiség
mÓdositottakeresetét,
hogynem káÍtérítésként
értékcs
kkenése
címén.
'
jogosu|t
a do|ogbÓ|
ío|yÓhasznokatszedni'
A Ptk.99.s.arőgzÍti,
hogya tu|ajdonos
a do|gothasznáIni,és
á||Ó tiz|ethe|yiség
haszná|atára,hasznainakszedésérejogosu|t,és. .
A fe|peresa saját tu|ajdonában
jogcímén
lgénye|heti.
Ez
amennyibencs kkent érték haszná|atidí'iattud rea|iá|ni' 9y aá kártérítés
ésmértékét.
esetbenis bizonyítani
ke||a vagyoncsokkenés
tényét
Érte|mezhetet|en
viszonta haszná|ati
ingat|anra
csókkenése'mintíoga|om,a sajáttu|a|donri
iog értékének
( Haszná|atiiogrÓ|a Ptk..165'$.a
VonatkozÓan.
kÖtiitt'iog,
rende|kezik
még,azonbanez o|yanszemé|yhez
|éVÖ
do|gotkor|átozott
mértékben
használhatia
amelynekjogosultjaa mástuIajdonában
éshasznaitszedheti.
nema|ka|mazhatÓ.)
Ez azonbanje|enestrenyilvánva|Óan
A íelperesfe|lebbezése
ezérta Pp.239. s-a ío|ytán
irányadÓPp. 78. s (1)
nem vezetetteredményre,
bekezdése
eI.járásban
fe|merii|t
k |tségeit.
a|apjánk te|esmegfizetni
az aIperesneka másodfokt]
nemrÓtt
Ész|e|te
a másodfokrlbírÓság,hogyaz e|sŐíokri
eljárásbana íe|peres1o.7oofo-rint
keresetii||etéket
ktjte|ezte'
Ie,ezértannakle|etezés
tórténómegfizetésére
terhéve|
Budapest,
2008.oktÓber16.napján
tanácselnok
bíro
A kiadmányhiteléul:
tisztvrseto
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