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A bírőság kotelezi o rI. rendrj o|perest, hogy fize.'sen meg a fe|peresnek 15 noPon be|Ü| t78 7oo
(szdzhetvennyo|cezer.hétszőz) Ft.ot, ezen t5sszegnek 2oo5. december 12. nopjátrít o kif iz etés napjótg
terjedí id6re o késede|emme| érintett noptőri fé|évet mege|6zö uto|stí noPon érvényes .;egybánki
olopkomotto| megegyezí mérték komot<ít, volomint 39 23o (horminck l|encezer-kétszózhorminc) Ft
perko|tséget, mely osszegbó| az eFe L79o (ezerhétsztízki|encven) Ft,

o bírősríg kate|ezi o III. rendtÍ olperesr, hogy fizessen me9 a felperesnek 15 nopon belÜl lto Ó5o
(szóztízezer.hotsz zotven) Ft.ot, ezen <jsszegnek 2oo5. december 12. ncpjdt ő] a ktf izetés nopj6ig ter jedö
idöre o késede|emme| érintett noptőrí f é|évet mege16z6 utolső noPon érvényes jegybonki o|opkomátto|
megegYezömérték komotrát, volomint 24 3oo (huszonnégyezer-hóromszríz) Ft perkoitséget,me|y o.sszegb6|
az ÁFe ÚIO (ezeregyszóztíz\ Ft,
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o bírősríg kcjtelezj o IV. rendrj olperest, hogy fizessen meg o fe|peresnek 15 noPon be|ij| 534 na
(otszázhormincnégyezer.szózhetven) Ft-ot, ezen sszegnek 2005. decenber 12. nopjátó| akifizetés nopjáíg
terjedö idóre o késede|emme| érintett noptríri fé|évet megel,6zö utolső nopon érvényes jegybonki
olopkomotto| megegyezí mérték(l kamotát, vo|omint ll7 ?80 (szóztizenhétezer-kétszóznyo|cvon) Ft
perko|tséget, mely cisszegból az ere 5340 (atezer-h6romszózneoyven) Ft,

o bírőság kote|ezi oz V. rendú o|perest, hogy fizessen meg o fe|peresnek 15 nopon belÜ| 125 28o
(sz zhuszoncjtezer.kétszóznyolcvon) Ft-ot, ezen osszegnek 2oo5. december 12. nopjőtő| a kifizetés napjtíig
terjedó idóre o késede|emme| érintett noptríri Íé|évet mege|6z6 utolső noPon érvényes jegybonki
olopkomottol me9egyez6 mértékrj komotdt, vo|omint 27 500 (huszonhétezer.otszőz) Ft perkoltséget, ne|y
osszegból oz ÁFe t?5O (ezerkétszilzotven) Ft,

o bírős g kc;telezi q VI. rendü a|perest, hogY f izessen meg o f e|peresnek 15 noPon belÜl 57 ?3o
(otvenhétezer-ké,tszőzhorminc) Ft.ot. ezen osszegnek 2005' december 12' nopjrítő| o kifizetés nopjríig
terjedí idóre o késede|emmel érintett noptríri félévet mege|6zö utolső noPon érvényes jegybonki
olcpkamotto| megegyezí mértékrí komotdt, volomint 12 57o (tizenkétezer.otszázhetven) Ft perko|tséget,
mely cissze gb6| oz Ár e slo (atszózhetven) Ft,

a Íentieket megho|odőon o bírősóg a f e|peres keresetét e|utosítjo,

o bírősríg oz r. rendri olperes viszontkeresetét e|utosítjo,

a f e|peres r. rendrj o|peressel szenben e|íterjesztett kereseti kére|me, volomint o viszontkereset korében
a Íelperes és oz I. rendrj olperes felmert.ilt ko|tségeiket moguk kote|esek vise|ní,

kote|ezi o bírősíf,oz I' rendŰ olperest, hogy- |e|etezés terhe me||ett rőjon |e oz irotoknől 15 ooo
(tizenatezer) Ft j||etéket 15 nopon bel l.

Az ítélet e||en okézbesitésétól számított 15 noPon beltj| fel|ebbezésnek von he|ye, me|yet e birósógnó|, de a
Fóvárosi BírÓsőghoz cínezve ke|| e|óterjeszteni lego|ríbb B példőnybon.

A bírősóg tőjékoztotjo o fe|eket, hogy obbon oz esetben, ho o fe|lebbezésben vitotott érték q kétszózezer
forintot, i]|etve o kereseti kérelemben megje|olt kovete|és tiz szózolékát nem ho|odjo meg, f e||ebbezésnek
az e|s6 fokrj eljdr<fu szobrílyoinok |ényeges megsértésére vagy az ugy érdemt elbíró|osőnok olopj<íu| szolg |ő
jogszobőly téves o|kolmozdsríro hivotkozőssol von he|ye: |ényeges el.!árosi szob |ysértésnek az o|yon
jogszobő|ysértés minós[j|, omelynek ozugy érdemi elbírdlrísoro kihotríso vo|t; ho o hivotkozást o fe||ebbezés
ná|k[j|ozí, o m sodfok ton<ícs e|ncjke d f e||ebbezést hivotolb<í| e|utosítjo; o másodfok e|.;őr<ísbon rjj tények
ríllítrís nok, l||etve r1j bizonyítékok elíter1esztésének helye nincs, kivéve, ho o tények e|6adosőro, i||etva
bizonyítékok elóterjesztésére az elsó fokrj eljárrísbon o birősóg eljtírdsi szobrí|ysértése vogy téves
jogoÍkolmoz so mjott nem ker |hetett sor; o m<ísodfokri bírősóg az ugy érdemében t rgyo|őson kívÜl hatóroz,
o fe\ek bárme|yikének kére|mére qzonbon trárgyo|ríst tort; trírgyo|os tort<ís t o fe||ebbezö fé) o
Íe||ebbezésében, í|letvd oz e||enÍél csotlokozó Íe||ebbezésénekkézlrczvéte|étí| szrímított nyolc nqpon be|ijl,
g f e||ebbez6 f é| e|lenf ele pedig a f e|lebbezés kézhezvéte|ét6| számított nyolc noPon be|ijl kérheti.

Abirősóg tőjékoztotjo o fe|eket, hogy obbon az esetben, ho o fe|Jebbezás csok o komotfizetésre, a
perko|tség vise|ésére Vogy osszegére i||etve o meg nem fizetett i||eték megfizetésére vonatkozik; o
fe|lebbezés csok ate|jesitési hotúridóve| kopcsolotos;.o fe||ebbezés csok azíté|et indoko|őso e|len irányul, o
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m<ísodfokrj bírősőg gz íté|et el|en irrínyu|ő fe||ebbezést tárgyolőson kívíjl bínő|hotjo el; bármelyik fél
trírgyolrís tortosrít kérheti, t|yen kére|met o f e||ebbez6 f é| o f e}}ebbezésében terjeszthet e|ö.

^ bírősóg tdjékoztotjo o fe|eket, hogy o fe||ebbezési hot ridó lejőrto elótt e|óterjesztett kozős
kérelrnÜkben a f e]lebbezés trírgyoltíson kív li e|bíró|asót kérhetik.

A Budopest,

I n d o k o | ő s :

utco szám o|otti r. rendü olperesi társoshráz olopítrí okiroto 1994.
november t5.én jcÍtt létre, oz ebben írtok szerint o társoshóz .A, és ,,B,, je|ri épÜ|etbó| d]|, az .A,, je|ú
épÜ|etben kizóró|ag gor zsok vonnok, mí9 o ,,B,, je|Ű épíl|etben Kzórő|ag |okosok.

A fe|peres, vq|omint oz r-X. rendrj és g XII. rendú o|peresek oz r. rend olperesi trírsosház
tu|ojdonosiőrsoi okként, hogy o kozos tulojdonbő| a f elperest 3?8/2000, o rr. rendú olperest 279/?000, a
ffl. rendri olperesi L37/?000, o fV. rendri olperest 660/?000,a2V. rendri olperest 155/?OOO,q Vt rv-ndri
o|perest 7t/20oa, o VII. rendú o|perest 84/2oo0, o VIIr., rX., X. és XII. rendrj o|peresf pedig fejenkcl''rt
58/2aoo tu|ojdoni hrínyod i|leti me9. Áz ingot|onnyilvríntortrísbo je|en|eg nég bejegyzett tulojdonostrírs

o k<jzos tulojdonbő| 54/?oao tu|ojdoni hányoddo| , a7 ö mint XI. rendrj olperes vonotkozrísríbon q
bírősog o pert megszÜntette, mert 6 akereset|evé| benyrjjtásőt mege|ízóen e|hunyt.

A Wr., Vrrr', IX., X. és o XII. rendrj olperesek kizaró|og o .,Bu épti|etben to|dlhotrí garózsok
tu IojdonjogővoI rendeIkeznek.

Kizorő|ag |oktísro vonotkoző tulojdonjoggo| rendelkezik a felperes, vo|omint o rrr., rV., V. és VT,
rendri alperesek.

Á . rendü o|peres mínd gorőzs., mind |okostulojdonno| rende|kezik, gorőzstu|ojdonához o kozos
tulojdonből58/2oo0 tu|ojdoni hrínyod.-lokrístu|ojdonőhoz z?t/?ooo tulojdoni hrínyod tortozik,

A XI. rendrj olperes kizórő|ag gorrízstulojdonnol renddkezett.
A |okősokhoz o kozos tu|ojdonb | osszesen tartoző tulajdoni hrínyod t572/2ao0.

Az a|opitő okirot Ir.A. pontj bon írtok szerint a -B" jd épu|et kozos tu|ojdonbo kerÜ|ó részei -
tobbek kozott - o |égokno, oz o|op és fe|építményekés akémények, o fodémek o burkolotok nélkÜl, o kÜlsó
homlokzoÍ o lőbozottol, volomint az épi'i|et korij|i jrírdo, továbbrí az egész ingotlont tekintve kozos
tulojdonbon á||nok oz e|eklrotnos., víz., góz- és csotornovezetékek is o kíjlon Íu|ojdon |eőgaző vezetékéig.

Az a|apító okirot 5. pontj bon foglo|tok szerint o kozos tu|ojdonbon |év6 te|ek, épu|etrészek,
berendezések és fe|szzre|ések fenntortosrívol itír ko|tségek vise]ése korében o tulojdonostrírsok okként
llopodtok meg, hogy gz egYes ép |eÍek fenntortás vol és felrjjítás vo| kopcso|ofos koliségeket oz odott

épu|etben garőzzsa| i||etve |okrísso| rende|kezó tu|ojdonostársak viselík, vo|omennyi tu|ojdonostrírs egyijties
ko|tségvise|ésére csok obbon az esetben kerí.j| sor, ho o teljes ingot|ont Vogy o két fe|építményt egyuttesen
értntó ko|tségekró| von sz<í.

A f ent em|ítettekbó| kovetkezöen o .Bu je|ri, kizárrílog lokosokot torto|moző épÜ|ette| kopcsolotbon
felmerÜ|ó kci|tségek vise|ésére kizórő|ag ozon tu|ojdonostrírsok kotelesek, okik lokostu|ojdonnol
rende|keznek, azoz a f e|peres. vo|omint o rr., rrr., rV., V. és VI. rendrj olperesek.

Kclltségvise|ésÜk okként meghottírozhotő, hogy o kozos tulojdonbő| o |okrísaikhoz tortozrí tu|ojdoni
hrínyodokot kel| orrínyp rbo ]lítoni o lokrísokhoztartoző osszes tulojdoni hrínyoddo| ,enneko|opjrín afeJperes
o kciltségek 20,9 %.a, o II' rendú o|peres 14,05 oL-o, a III. rendŰ olperes 8,7 "L-a, o IV. rendrj a|peres 4? %-
o, oz V. rendrj olperes 9,85 "k.a, o VI. rendú olperes pedig 4,5 "L-avise|ésére koteles.

A fe|peres o trírsosház o|ogsorábon toJő|hotő lokősrít 20o4-ben vtfuárolto meg dr.
,t ő|, ez utő b b i o lokríst mege|óz6|eg t997 -ben sze?e7t e meg.

Á lokős mór t997.ben le|okott rossz rí|lopotri volt, o nyí|ószőrői cserére szorultok, vizesedtek a
fo|oi, ez utőbbi kciráben volornínt o rI. és IV. rendrj o|peresek kozott egyetértés vo|Í obbon,



hogy o fo|okot szigete|ni kel|ene. L997 és ?oo4 kozott egy izben o lokos olott futő, az egész társoshőzot
kiszol9őlő szennyvízvezeték e|tort. ekkor o hibo e|hdrításo végett f e| ke||ett szedni o porkettrít'

A fe|perest o II. és IV. rend o|peresnek " rnutotto be okkor, omikor o h<ízot i||etve o
megvosrírlondtí lokrfuót a f e|peres megtekintette, o fe|peees. ekkar je|ezte o II. és IV. rendú a|peresek f e|é,
hogy o trírsosházi kozos tulojdont éríntö sztikséges fe| jíttísokot e|végezné, a fe|peres és o II. és TV. rend
olperes kozott egyetértés volt obbon, hogy o folokot szigete|ni kellene.

Dr' je|en|étében o Íe}peres két qlko|ornmo| egyeztetett o II. és IV. rendrj o|peressel, o
fe|peres oz rílto|q tervezett feltijítdsro vonotkozőon ekkor rnár konkrét, cisszegszerüen meghotározott
ojrín|otokko I rendelk ezett.

em|ékezete szerint vo|ornennyi tu|ojdonostdrs tisztríbon vo|t azzal, hogy a folgk
szigete|ésének koltségett k zosen kel| viseJniÜk, sző vo|t orről, hogry járdo., terosz- és hom|okzotfelrÍjítrís is
szijkségeltetik obbon, ho9y ez utőbbiokko|rségét kinek ke|l viselnie,ofe|peres, volomint o rI. és IV. rendrj
oíperes nem tudtok megegyezni.

Az ezr kovetóen a fe|peres ólta| e|végeztetett rnunkrí|otokhoz szÜkséges építési engedé|yezési
tervet épitész készitette, ót o II' és rV. rendú olperes ismerték (o|yonnyÍro, hogy o IV. rendÚ
alperes 6t a perben .. ,.ként oposztrofő|to), 6 vo|t oz, oki o rnunkák sorrín végig,hetente egyszer
biztoson jelen vo|t, ozokot irdnyítotÍo.

. emlékezete Szerint o Ir. és rV. rendrj o|peres az építési engedé|yezési tervból koptok,
o je|en|étében oz obbon irt , e|végzendó munkríkoÍ o f e|peres o II. és IV. rendrj dperesse| egyeztette, ve|i.jk

egy olkolommo| kozo|te, hogy o folok szigete|ésére mi|yen mődszerrel kerijl sor, egyébként is
tríjékoztotto o TT, és TV. rendú alperest, hogy éppen rnilyen munkrí|otok fo|ynok, ve|ljk kozolte, hogy o
fe|peresi |okrfu olqtt futő szennyvízcsotorno o trírsosház kozos vezetéke.

A fe|peres e|végeztette a Totok szigete|ését, vo|omint oz ,jn. fívízvezetés és fó|efo|yővezeték
cseréjét, az e|öbbi kivite|ezöje a Kf t. volt, ezen rnunkík e||enérréke 9I9 7?9 Ft vo|t, oz
utőbbi kívitelezóje o . }t. vo|t, ezen munkók ellenértéke 35? 119 Ft volt'

A perben kirendelt építési. és ingot|onforgolmi szokértó. . |eményében fogloltok
szerint az e|öz6bekezdésben em|ített munkák oz I. rendri o|peresi társoshőzi kozos tu|ojdont érjntették, az
e|végezteteti munkák oz tí||o9 megóvősőhoz és fenntortrísőhoz sztjkségesek vo|tok (ugyonigy nyilotkozott
egyébként o m<ír fent em|ített, o perben ton ként meghollgotott , volomint o

Kft' Ügyvezetöje, ), az e|6z6 bekezdésben em|ített fe|peresi kiodrísok rerí|isok
voltok; o munkők oz ingotlon értékét novelték, mégpedig o ráfordított koltség osszegében.

Az áltolo e|végeztetett munkrík sor n afe|peres a |okrís hoz kopcso|to o kozvetlenii| o lokrís mel|ett
|év6,osszesen 14,15 m2 olopterÜletrj, trírsosh<ízi kozos tu|ojdonbon ríl|<í két helyiséget akként, hogy azezek
kozotti folot e|bontotto, mo oz i|yen formájríbon af e|peres lokdsához csotolt helyÍség elószobo-gordrőbként
funkcionrál.

Mie|ótt a Íe|peres a |okrísrít megvásőro|to,
birtokríbon vo|t. Ázt mege|óz6en, hogy o |qk st
tu |oj do nos hosznrí| to kízór ő|agoson, s zé n tdro |rís<íro.

A fe|peres kérésére az I. rendrj olperesi t,ársoshríz 2005. december l?-én rendkívij|i kclzgyú|ést
tortott, melyen azT,rendú o|peres okként hot<írozott, hogy afe|peres kiodtísoit nemtéríti meg, tov.íbb.á o
tulojdonostársok f e|kérték a f e|perest orro, hogy kri|d je meg o IV. rendú olperesnek, o t<írsosh<íz kozos
képviselójének egy, o tőrgyboni eset|eges késóbbi dontés megolopozrísához szt.ikséges dokumentumoit (pl.
e|6zetes szokvé|ernényt, szőmlákot, stb.), ezen utőbbinok a Íe|peres e|eget tett okként, ho9y o munkők
|íst<íj<ít, az ezekhez kopcso|rídő e|szőmo|ősokot i||etve szrímlőkot a f e|peres jogi képviselóje megkij|dte az T.
VI. rendú o|peresi jogi képvíse|6nek (oki m r ekkor ís, i||etve mege|ózö|eg az em|ített kozgyúlés idópontjábon

Dr.

az em|itett két hdyiség kizrírő|og
megvosőrolto, o he|yiségeket oz ot mege|6z6
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is oz r. rendŰ olperes jogi képvise|6se volt) azzo|, hogy szíveskedjen o megkÜ|dott dokumenturnokot o IV.
rend rj olperesse l i|letve voIomennyi tu Iojdo nostrírsso l me9 i smertetni.

Á perÍ mege|ózóen oz r. rendrj olperes i||etve o tu|ojdonostársok a fe|peres kovete|ését nem
teIjesítették'

A fe|peres - e|s6d|egesen o Polgári Tcirvénykonyvról sző|ó 1959. évi TY. ti5rvény (Ptk.) 142. S.ríbon,
mosodlogoson o Ptk. 361. S.ríbon fog|oltokro volrí hivotkozássol . keresetében kérte, ho9y o bírősá9
e|s6d|egesen az I. rendü o|perest kote|ezze 1 006 030 Ft részére tiirténí megfizetésére, mrísodlogoson ozt
kérte, hogy o birősőg ezen cjsszeg megf izetésére o II.Vr. rendú a|pereseket kote|ezze - a WI.x. és XII.
rendrj olperesek trjresre kote|ezése me||ett . a fent ernlített ozon orrínybon, mdy arőnybon oz II-VI. rendú
olperesek oz I. rendrj olperesi társoshőz .B' épu|etéve| kopcsolotbon fe|merÜ|t ko|tségek vise|ésére
kotelesek.

Tgényt tortott tovríbbá a felperes oz említett tókeosszegnek ?0o5, december 12. nopj tríl o
kif izetés napjáig iórő, tarvényes mértékú késedeJmi komotoíro is, volomint kérte, hogy o bírrísdg oz r. rendrj
il|etve o II.VI. rendú o|pereseket morosztoljo o perre| fe|rnerÜlt kii|tségeiben, o fe|peresnek o Wr-X. és o
XII. rendrj olperesekke| szemben kciltségigénye nem volt.

Hivotkozott q fe|peres orro, hogy oz |to|o e|végeztetett munkdkot mint o kozcis tu|ojdon
fe|rliítosőt tu|ojdonost rsként jogosu|t vo|t e|végeztetni, o munkrík fejébenkiegyen|ítetl tjsszegeket azÍ.
rendrj olperes illetve a II-W. rendú a|peresek oz rí|tolo megjelolÍ or nybon viselni kotelesek. Etóodto o
fe|peres,hogy oz elkészij|t rnunkők oz ál|og megőv s<íhoz és fenntorfrís6hoz f e|tét|enÜ| szijkségesek voltok.
e korben hivotkozoÍt o perben meghollgotott tanrjk úhol elóodottokro és o kirende|t szakértó rítto| készitett
vé|eményben foglo|tokro. Á|lítotto, hogy oz olpereseket rnint fu|ojdonostrírsoít kiodoso fe|mer lte e|ött
értesítette.

Az T-YT, rendrj o|peresek o iereset etutosítrís ót kérrék. Hivotkoztok orro, hogy óket oz utríbb
e|végeztetett munkőkről a fe|peres e|özetesen rne9fe|e|6en nem t jékoztotto, o munkők e|végzésére
be|eegyezésuk né|kÜ| odott megbízríst onnok e||enéae, hogy ehhez o tulojdonostrársok 4/5-as
Szovozottobbségge| meghozott kozgyŰt|ési hotrírozota szi'iksége|tetett vo|no, mert o rendes gozd |kodos
kar& megholodrí kiodrísokr l volt sző. Vitottrík, hogy o fe|peres ő|ta} e|végeztetett rnunk<ík oz ó||ag
megővosríhoz i|letve fenntortosához vo|tok sziikségesek, oz volt oz rí|| spontjuk, hogy ozok kizórólag a
f e|peresi loktís rít|og t lovították.

A VII.X. és XII. rendrj olperesek érdemi el]enkére|tnet nem terjeszfettek eló.

Az T. rendrj o|peres viszontkeresetet ter1esztett e|6 a fe|peressel szernben, ozt kérte, hogy a
bírő'ság kote|ezze a fe|perest oz említett mődon o |okás hoz csoioh, tőrsoshrízi kozos tu|ojdonbon rí|lrí
he|yiségek eredetj l|opotbo torténó vísszoál|ít sáro, ezek ugyanis o tu|ojdonostdrsok kozos tulojdonrít
képezik, és ezeket a f elperes joge|lenesen hosznríljo.

A fe\peres o viszontkereset e|utosítrísót kérte, egyrészt elóodto, hogy oz r. rendú olperes ő|to|
hivotkozott, volőbon o tu|ojdonostorsok kozos tu|ojdonbon á!lrí he|yiségeket tnrír jogelódjei is kizrír logoson
hoszná|trík, oz mindig is oz ologsori, jelen|eg az ó tulojdonát képez6lokríshoz tortozott, nem e|Íeledve, hogy
o társosh z lokrísokkol rende|kezö tulojdonostőrsoinok ugyoncsok rende|kezésÜkre á|tnok |totuk
kízórő|ogoson hosznrí|t tríro|ők; m<ísrészt e|óodto, hogy o sz bon forgő helyiségek hosznrí|ot ro ó is jogosu|t,
hiszen ó is o trírsoshríz tulojdonostárso.

A f e|peres keresete tÚ|nyomő részében olopos. oz r. rendri olperes viszontker eseteo|optolon.

Á Ptk..nok o k<izos tulojdonr l sző|ó XTT. f ejezetében tolálhotő, a f e|peres álto| hívotkozotf 142. s.
bon fog|oltok szerint o koz s tulojdonbon ő|l<j dolog á||o9o megővásríhoz és fenntortdsához fe|tét|enijl
szÜkséges munkrílotokot b<írmely tulojdonostőrs jogosu|t e|végezní, oz ilyen kiodősok róes6 részét pedig
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minden tu|ojdonostőrs vise|ni kote|es, i lyen kiodrísok elótt ozonbon o tu|ojdonostdrsakot o lehetóség szerint
értesíteni ke||.

A Jehetőség szerinti értesités ozt jelenti, hogy onmogdbon oz, hogy o tulojdonostqrs o tdrsoit
eset|egesen nem értesiti, megtérítési igényét nem emészti fe|, ugyonokkor gz értesítés elmorodríso
befo|y<ísso| lehet omegtéritési osszeg nagYsógáro, o tobbi il|et6|eg bdrme|yik mosik tu|ojdonosÍrírs ugyonis
bizonyíthotjo, hogy o sz bon Íorgó munkőlotokot olcsríbon is el |ehetett vo|no végeztetni. Abbon az esetben,
ho o munkő|otok nem voltok feltét|enÜl szrikségesek oz ó|lagmegővashoz és fenntartríshoz, o munká|otokat
e|végeztet.ó tulojdonosttírs o kiodasoit - a fe|peres rílto| ugyoncsok hivotkozott - jogo|op nélkij|i gazdagodas
szobő|yoi szer i nt igény e|hei i.

Az idézett jogszobályi rendelkezésben fog|o|tok olopjrín a f e|peres kereseti kére|me kőrében az
vo|t vízsgrí|ondő. hogy o fe|peres ó|ta| e|végeztetett munk k o trírsoshrízi kc5zcis tu|ojdon rá||o9o megővasóhoz
és fenntortosőhoz fe]tétlenÜ| szlikségesek voltok.e, volomint, hogy o fe|peres o tu|ojdonostrársoit o munkrák
e|végeztetése elótt értesítette-e vogy sern, omennyiben pedig neln, az értesítés elrnorodoso ozt
eredményez|-e, hogry o f elperes oz rílto|o kif izetett v |lo|koz<íi d(nok csak egy részére torthat igényt,

Eldontendó voJt oz is, hogy o fe|peres me|y olperesekke] szemben és milyen igénnye| é|het.

Míndanekelótt o bírósógrcigzíti, hogy o fe|peres igénye- figye|emrne| q Ptk. em|ített szokoszóban
fog|o|tokro . oz r' rendŰ o|peressel szemben nem foghotott helyt, o|oposnok vé|t igényét a fe|peres
k i z rír ő | o9 tu I oj d o no s t rso i vo I s ze m be n ér v ény esith et t e.

Ugyanígy o|opto|onnok bízonyu|t a f e|peres ke?esete q VII.X. és XII. rendtj o|peresekkel szemben.
Az T. rendrj o|peresi tőrsoshőz olopít<í okiroto rogzíti, hogy oz egyes tu|ojdonostorsok o perbe|i ingot|on me|y
f eJépitményéve| kopcsolotos koltségek vise|ésére kotelesek. és merthogy o VII-X. és XII. rendŰ o|peresek
kizórő|ag gorrízstu|ojdonno| rendelkeznek, ozon épulette|, tudnii|lik a sz<íbon forgő ,,B,,.ve| kopcso|otbon,
me|yben kizóró|og lokrísok vonnok, kiodások vise|ésére nem kotelezhetöek. Ez utőbbi vo|t egyébként o
fe|peres ő|láspontjo is, hiszen az imént em|ített o|peresekke| szernbeni keresete kizrírő|og túrésre
katelezésre irrányult, o bírősríg á|| spontjo ugyonokkor az,hogy sem oz o|opít<í okirotb l, sem jogszob |ybő|
kovetkezíen nem vo|t szijkséges a VII.X. és XII. rendrj o|peresek perbenrí||rísa: o f dperesi lgény oné|kijl
érvényesíthetó, hogy o morosztolt olperesekke| szemben e|óterjesztett kereseti kére|em teljesítését nekik
tŰrniÜk ke||ene.

A |efolytotott bizonyítási e|jőrásbon beszerzett odotok olopján a birósóg ől|ríspontjo oz, hogy o
társosházkozosség togjoi volomennyien tiszttíbon voltok o f e|peres őltol e|végeztetett felt1iíttfuok
szÜkségességéve|, ezt a tonrjként meghollgotott dr. ,és . olrítrímosztottők.

és ton k elóodőso, volomint o perben kirendeh em|ítetf szokértónek - o
bírrísdg őlltíspontjo szerint oggá|yto|on. vé|eményében foglo|tok olopján o bírőság á|lospontjo oz, hogy o
fe|peres óltc| e|végeztetett munkrák az ó||ag megrívrfuhoz és fenntortrísríhoz szukségesek vo|tok, ennek
e||enkez6jét az I-VI. rendrj oIperesek oloptoIonuI ríllított k.

AbÍrősőg á|láspontjo szerínt o szokértói vé|eményben írtok olopjrín nyi|vrínvo|rí,hogy o szőbon forgő
munk<ík nem kiz rőlag o fe|peresi |ok<ís ál|oga megővasőt és fenntartősrát szo|grí|t<ík, honem érintették a
trírsoshrízi kcjztjs tu|ojdonf is; o bírős g itt szÜkségesnek to|á|io megiegyezni, hogy ez egyébként kÜlonc'sebb
szokérte|ern nélkl.l| is megál|opíthofő, mert o t'ársoshríz o|opítrí okirotríből kiderÜ|, hogy o szennyvizcsotorno
f óvezetéke és o folok o tu|ojdonost rsok kozos tulojdonőbon |lnok.

Merfhogy o felperes á|to| elvégeztetett munk k o tőrsoshőzi kozcjs tulojdon á||o9o rnegővrfuríhoz és
fenntortosához fe|tét|en I szÜkséges vo|tok, o munk |otok e|végeztetésére o felperes mint tulojdonostőrs
jogosult  volt .

A f e|peres oz dlto]o tervezett munkrá|otokko| kopcso|otbon tulojdonostársoit o lehetöség szerint
ért esít eni vo lt kote |es.

Abírősóg ő|lőspontjo oz- a már em|ífett ton k e|óodosríbon fo9lo|tokro is figye|emmel ., hogy o II.
ás IV. rendú olperesek és o f e|peres o fe|ti.1ítások megkezdése e|ött egyeztettek' o fe|peres o munkrík
mibenlétéró| 6ket tájékoztotto. Megál|opíthotrí. hogy o munkríkot o Ir. és IV. rendri olperes folyomotoson
f ígye|emme| kisérték, a fe|ugye|etet végz6 ,nol tobbszar beszé|tek' I|yen korÜ|mények mel|ett
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o|opto|on oz oz olperesi hivotkozrís ,hogY az a|peresek e|özetesen nem voJtok megf e|e|6en értesítettek; hogy
esel|egesen nem értettek egyet azza|, hogy o f e|peres mi|yen munk kot végeztet el, o jogvito e|dontásében
nem re|eváns, o Ptk. em|ített L4?. S.o ugyonis nem e.gyetértést, honem .pusztán" e|6zetes értesítest kívőn
meg. Itt 1egyzi meg o bírr5sá9 - az a|peresek ozon hivotkoz sríro tekintette|, hogy o perbe|i munkrík
e|vé1zését o tu|o1donostorsoknak 4/5-as szótabbségge| ke|lett vo|no e|hot rozniuk, és hogy a munkrík
ál|ríspontjuk szerint o rendes gozdrílkodqs korébe es6 kiodosok mértékét megholodják ., hogY egyrészt
onmogríbon vo|omely kiodosnok o szokásosot megholodő mértéke nem fe|tét|eníj| jelenti ozt. hogy oz odott
kíodríst o rendEs gozdá|kodas karét megholodrí kíodrísnok ke|| tekinteni (o bír srág ríllospontja szerint egy
holoszthotot|on fe|rijítást igény|6 munko pl.. még ho oz nyilvrínvolríon k ltséges is, nern tekintendó ilyennek,
mert oz nyilvrínvolríon oz á||o9 fenntortdsőt cé|ozza), mosrészt o Ptk. 142. s.őbon fog|olt esetben o
jogszobrí|y nem kÖ.vete| meg egyhong hotrírozothozoto|t, honem éppen e||enkez6|eg, ok.ár egyet|en
tulojdonostőrs e|járosríro od mődot - fugge])enÜl att<íl, hogy oz ő||agmegóvó és fenntorfő rnunko el]enértéke
mi|yen osszegú; o tu|ojdonost<írs eIjrírrísrívo| egyet nem ért6 tulojdonostrírsoknok o Ptk. 143. s (2), volomint
ennek fo|ytrín oz (1) bekezdésében fog|o|tok odnok |ehet1séget orro. hogy kifogossol éljenek.

Ugyoncsok itt meg1egyzi tijro o bírrísríg, hogy oz olperesek bizonyíthoftrík volno, hogy o szőbon f orgő
munkrí|otokot olcsríbon is el lehetett vo|no végeztetni, ez eset|egesen hot sso| leheteit volno o felperesi
igény tisszegszerúségének nogysrígríro, ilyen korben ozonbon az o|peresek bízonyítrísi indítvrínyt nem
terjesztettek e|. (Ho eló is terjesztettek vo|no, kétséges, hogy oz onnok olopjrín lefo|ytotott bizonyítosi
eljőrrís m st eredményezett vo|no, mint o |efo|ytofott, o perben eljőrr )gazsógugyi szakértí ugyonis o
fe|peres ó|to| e|végeztetett munkrík e||enértékét nem tortotto eltrj|zottnok, sót: o Szokértó szerint o
fe|peres rálto| kif;zetett vál|olkozői díjok reő|isok vo|tok).

Kétségte|en, hogy o III., V, és VI. rendú olperesek vonotkozrísábon o rende|kezésre ó||ó odotok
o|opjrín nem rí|lopíthotő meg, hogy óket o fe|peres oz dltolo tervezett felrÍjítrísokr | kÜlon értesítette volno,
de rnerthogY 6k rnindonnyion o Ir. il]etve o rV. rendú olperes hozz tortozői, és o perbeli trírsosházbon
lokőstulojdonnol rende|keznek, o bírrísríg ríl|ospontjo szerint é|etszer t|en, hogy a tervezett munkríkrő| ne
szer ezt ek vo I no e|6zet esen tudomríst.

Míndezek olopjtín o bírósóg- rí||ospontjo Q7, hogy o f e|pere o tulojdonostrírsoit o tervezett
munkő|otokrő| megf e|e|öen értesitette, ebbö| fokodőon nem merÜ|het fel az, hogy o fe|peres oz rí|to|o
kiegyen|ített vríllqlkoző dÍj tulojdonostrírsoiro esó része egészére nem Íqrthot igényÍ.

A fentiekre figye|ernmel o bír srí9 a rende|kezí részben írtok szerint hotdrozott, nem e|fe]edve,
hogy oz I.W. rendú o|peresek koltségvise|ésének - Íent ernlített . %-os mértékét a fe|peres helyesen
hotőrozto rneg.

A kereset korébeni te|sesség kedvéérJ megjegyzi o bírősőg, hogy o fe|peresnek o jogolop né|ki.ili
gozdogodrísro (Ptk.361.s) vonqtkoző szobrílyokrq vo|ő hívotkoztísavégu| is sziikségte|envo|t: ezeset|egesen
mdsodlogoson foghotott vo|no helyt (obbon az esetben, ho o perbeli munkálotok nem |ettek vo|no oz
ő| logmegrívősho z és f ennt artás ho z Í e| tét leni'j I s zij kségesek).

Az a|peresek komotfizetési kijtelezettsége a Ptk. 301. s (|) bekezdésében írtokon o|opu|, o
komotf izetés kezdö idópontjoként a f e|peres ríltol megje|Ö.lt 2005. december |?. nopjo olopos, egyrészt
ugyonis o perbeli munká|otok ezen idópontot mege|6z6en befejezódtek, rntfurészt ezen idópontot az
alperesek nem is vitottrík.

A kereset korében perveszles II-VI. rendü olperesek o polgőri perrendtortrísről szó|ő |952. évi
III. torvény (Pp.) 78. s (1) bekezdésében írtok szerint kote|esek a fe|peres perre| fe|mer lt koltségeí
megtérítésére, mégpedig o Pp. 8?. s (2) bekezdésében írtok o|opj<ín egymós kozotti viszonyukbon
morosztolásuk or nyríbon, o perktjltség sszege megől|opítasőnrí| o bírr5sríg figye|embevette o felperes á|to|
ler<ítt i!|etéket (Ó0 400 Ft), o f e|peres rí|to| e|ólegezett szakértöi díjot (100 120 Ft), vo|omint a felperesí
képviselónek a 3?/2003 (VTTT,ZZ.) rM rende|et 3. s (2) o) pontjríbon és 4/A. S.ríbon írtok szerint
megőtlopít ott ugyvédi munkodíjot (50 3oo Ft + ?O % en a1.



AzÍ. rendŰ o|peres viszontkeresete vonotkozrísőbon o bírősríg áll spontjo oz ol bbi:
Á Ptk. 193. s (1) bekezdésében írtok szerint aki jogolop né|kÜ| Von o dolog birtok<íbon, koteles a

do|9ot o birtoklősro jogosultnok kíodni, ingot|onro vonotkoz őon ez kiijrítést je|ent.
^ rende|kezésre tí||rí odotok ton srígo szerint nem vitothot , hogy oz I. rendrj o|peres á|tol

hivotkozott he|yiségekaz I. rendrj olperesi trírsosh z tulojdonostársoinok kozos tu|ojdondbon <í|lnok, í9y -
ornennyiben ezze} e||entétes rnegrí||opodos kc'ztÜk nincs - ozok hosznrílotríro brírmelyikijk jogosult, koztÜk o
fe|peres is; oz iskétségte|en,hogy ofe|peres o he|yiségek 1e||egét megváltoztotto okkor, omikor ozokot o
lak s<íhoz kopcso|to.

A bírősőg rí|láspontjo szerint, figye|emme| orro, hogy o fe|peres mogo ís oz r. rendrj olperes
tulojdonost rso, az eredeti rá|lopot helyreríl|ít sríro vonotkozrí igény e|6ter jesztésére oz r. ren.drj o|peres
nem, honem kizrír |og o tovríbbí o|peresek |ettek vo|no jogosu|tok, nem e|f e|edve azt sem, hogy az Í. rendú
o|peres viszontkeresete torto|mánó| f ogva a he|yiségek f elperes |to|í kiuritésére is vonotkozott, hiszen oz
r. rendú olperes ozt ő|lítotto, hogy o helyiségeket o fe|peres joge|lenesen hosznő|jo. A bírőság ltőspontjo
ezen t,J|nenöen az, hogy o,z T, rendri olperes felperesen kívtili tu|ojdonostrírsoi, figye|emme| arra, hogy a
fe|peres mogo is tulojdonostrírs, ,,csok" o szríbon forgő he|yiségek kozos birtokbo bocsátrísát kérhették
volno.

A bÍrősőg rí|lríspontjo szerint az I. rend o|peres viszontkeresete pusztrín a f entiekre tekintette|
o|opto|on, rnert oz I. rendŰ o|peresnek o viszontkereset tőrgyríbon kereshetlségi jogo nincs; ugyonokkor
meglegyil o bírősríg, hogy o rende|kezésre ó||ő odotok o|opján oz ríl|opíthatő meg, hogy o felperes azon
ríllítrísq, mely szerint o sz bon forgó helyiségeket huzomosobb id6 őto m r jo9e|6djei is kizrír<í|ogoson
hosznőltrík orro tekintettel, hogy m s kcjzos tulojdonri helyiségek mrís fulojdonostorsok kiz6rjogos
hosznrálotrábon ||nok (ezi meger1sítette ko:vet]en .ioge|óá.ie, dr. ), megfá|el o vo|rís gnok, ebló|
kovetkezíen az I. rendŰ olperes viszontkeresetében érvényesített igény csak egy, o szőbon forgő he|yiségek
hosznő|otdnok jrorendezése iránti perben |enne elbírá|hatő (me|y perben o fe|peres, mint ohogyon o 1é|"n
perben je|ezte, viszontker esetel terjlszte ne e|ó o tcjbbi hosonl<í he|yiség hosználot nok rende zése irint) -
mégpedig o Ptk. 24l. S.ríbon fogloltok figye|enbevéte|éve|.

Mindezek olopjrín o bírősríg oz r. rendú o|peres viszontker esetét e|utosítotto.

Merthogy a fe|peres kereseti kére|me korében az T. rendrj olperesse| szemben pervesztes, a
viszontkereset korében ugyonokkor az T. rendŰ o|peres o pervesztes. o rende|kezó részben írt korben
ko|tségeiket ók moguk kotelesek víseIni.

Á viszontkeresete karében pervesztes I. rendrj o|peres a rende|kezó részben írt mrídon koteles
megÍ izet ni oz rí|to|o ler<í ni elnu |qsztott vís zontkereset i i||e,t éket .

Budopest, 2008. febru r 13.
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