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A törvényszék az elsőfokri bíróság ítéleténeknem fellebbezeÍt ré,szétnem
éľinti,fellebbezett részét
megváItoztatja,

és a felperesek keľesetétteljes egészébenelutasída; mel1őzi
az alperesnek I. ľendiĺ
felperes javáĺa perköltségben marasztalásőĺt;io.'ĺňte
az alperesnęk állam által előlegzett költségben
marasztaJását és az I-I]-ILI. és a VII. rendíi felperes
állam által előlegzett kĺiltségben maľa sztalását
l 8 6.292 (százny olcvanhatezęr- kétszazki\encvenkettő)
Ft_ra felemeli.
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IndokoIás:
Az

elsőfokú bír6ság felperesek keľesetének részben helytadó és az alpeľesi táľsasház 3lz0L3.
(VIII.21.) számú közgyiĺlési határozata éwénytekenségétmegállapító ítélete ellen alperes terjesztett
elő fellebbezést' amelyben annak megváltonatásátkéľte és a keľeset teljes elutasítását,
AzI-Iil., V', VII-V[I. ľendti ďpeľesek fellebbezési ellenkérelmę az ítélethelybenhagyására iľányult.
Az alperesi beavatkozó a Íellębbezési eljáĺásban nyilatkozatot nem tett.

A

töľvényszék az elsőfokú bíróság ítéIeténeknem fellebbezett részétaz 195Ż.
(továbbiakban: Pp.) 253.$ (3) bekezdése alapján nem érintette.
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Az elsőfokú bíĺóság által megálllapított tényállást

]

igazságť)gyi młĺszakiszakértő és
figyelemmel kiegészíti az alőbbiakkal

a törvényszék a fellebbezési eljáľásban
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épületgépészszakéľtő nyilatkozatźlra

:

Az alpeľesi társasház keresettel támadott közgýílési határozatŕlba foglalt munkáltatok e|végzése
rnűszakilag indokolt vo|t, az időszenivé vált és az éptilet fószęrkezetét éľintő kaľbantartást megoldó
felúj ítási j elle gtl m unkálatok kerültek elv égzésĺ
e.
A táľsasház ingatlan műszaki éľtékénekelenyésző részétkitevő kĺiltségvállalás mellett az avultság
folytán jelentkező hőhiđasság ftlanelhézagok és tętószęrkezet vonatkozásában) kiküszcibölése
mellett az érintett ľészvonatkozásában a tetó beázás pĺoblémája is megszüntetésre keľült, az alsó

szint födémének és a homlokzat hőszigetelésének következtében az épület összenergia felhasználása
csökkent, nemcsak a téli ftĺtési,hanem anyáĺi hiĺtésiköltséget éľintően is.
Az épĺilethótechnikai tulajdonságai jelentős javulása és az esztétikusabb megielenés nemcsak a
műszaki értékingatlanforgďmi értékbenis megjelenő növekędésével
hanem a benn lakók
komfoĺtéĺzetét
is javítja.

jĘ

Atáľsashazakról szóló 2003, évi CXXXII. tv.42.$ (1) bekezdése szerint, haakijzgyulés hatáĺozata
jogszabíiyba, az alapítí.okiľatba,vagy a szervezęti miíködési szabáiyzatba ütközik, vagy a
kisebbség jogos érdekeinéklényeges sérelméveljár, bármely tulajdonostárs keľesęttel téĺhétia
bíÍőságtól a hatfuozat érvénytelenségének
megáItapitását a határozat meghozata|átít számított 60
napon belül.

A felperesek jogszabálysértésre hivatkozással az elsőfokú bíľóság által helytállóan megállapítottak

szerint a tłĺmadott közgytilési hatátozat érvénytelenségénekmegállapítását alaptalanul kérték.
Az elsőfokú bíróság a kisebbség jogos érdekei lényeges sérelme fennálltának megállapítása
érdekébenszakért(5i bizonyítást folytatott le, a bizonyítás eredményét azonban nem okszénĺen
méľlegelte akkoľ, amikor a 3. sorszámú közgyrĺlési hatáłozat érvénytelenségét
megállapította.

A törvényszék ĺíml:Íatarĺa, hogy a kisebbség érdekénekséľelmemegállapítása a konkrét tényźilásta
figyelemmel történhet, a bíróságnak aľról a Pp'206.$ keretei között valamennyi kĺiruhény
figyelembevételévęlkell döntenie. Helytelen volt tehát az elsőfokú bíľóság eljárása, amikor csupán
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kciltségmegtakaĺítástfigyelembe véve matematikai
úton
(J/aLa) sz6mú' ktizgyflesi hatáľozat kisebbség jogos kiszámított
érdeĹżlseno
.3/2073'
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