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Budapesti XVll| és X|X. Kertileti BírÓság

A Magyar Koztársaság Nevében!

A Budapesti XVl| l . és XlX. Keruleti Bíroság

dr. lzsák orso|ya Ügyvéd (1072 Budapest, Klauzál tér 16.) álta| képvise|t

Társasház (
) felperesnek,-

dr. Debreceni Robeft ugyvéd11111 Budapest, lr inyi J. utca 47.tszt.2,) á|ta| képvise|t
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) alPeres etlen

kozos koltség tartozás iránt indított perében meghozta az alábbi

Rész .í té|e te t

A bíroság kote|ezi az a|perest, hogy 15 napon be|ul fizessen meg a felperesnek
1 ,027 ,094.- (egymi|lio-huszonhétezer.kilencvennégy) Ft tokét, és annak 20a7 . május 1-
to| a kifizetésig járo évi 20 (husz) 7o.os kamatát.

Az rész.íté|et el|en a kézbesítéstol számított 15 napon be|Ü| a Fóvárosi Bírosághoz
címzett, de jelen bíroságná| 3 pé|dánybán benyujtando fe||ebbezésse| |ehet élni.

A fe|ek kozosen kérhetik a fe|lebbezés tárgya!áson kÍvu|i elbírálását.

Ha a fel|ebbezés csak a kamatfizetésre, a perko|tség viselésére, Vagy osszegére, i|tetve
a meg nem fizetett i||eték Vagy az á||am á|tal eIolegezett koltség megfizetésére
vonatkozik, az e|ozetes végrehajthatosággal, a te|jesítési határidove| Vagy a
rész|etfizetés engedélyezésével kapcsolatos, Vagy a rész-íté|et indoko|ása e||en irányul,
a fel|ebbezo té| a fellebbezésében kérheti tárgya|ás megtartását.

Ha a fe|lebbezésben vitatott éÍ1ék a 200.000.. Ft-ot, Vagy a kereseti kérelemben
megjeIo|t kovetelés 10 %.át nem haladja meg fe||ebbezésnek az elsofokÚ e|járás
szabá|yainak |ényeges megséfiésére Vagy az Ügy érdemi elbírá|ásának alapjául
szolgá|o jogszabá|y téves a|ka|mazására hivatkozással van helye.
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A másodfoku eljárásban uj tények ál|ításának, i|letve Új bizonyítékok e|Őterjesztésének
he|ye nincs, kivéve ha a tények e|őadására, i||etve bizonyítékok e|óterjesztésére az
e|sofoku e|járásban a bíroság e|járási szabá|ysér1ése Vagy téves jogalka|mazása miatt
nem kerulhetett sor.

Ha a fel|ebbezés a megjelo|t hivatkozást né|kÜ|Özi, a másodfoku bíroság az ugy
érdemében tárgya|áson kívuI halároz, a felek bárme|yikének kérelmére azonban tárgya|ást
tart. Tárgya|ás tartását a fe||ebbezo té| a fe||ebbezésében kérheti.

l ndoko l ás

Az a|peresnek a perbe|i társasházban ta|álhato lakásingat|anok, Üz|ethelyiségek, garázs.
beá||o-he|yek, valamint táro|o.helyiségek vonatkozásában 2006. augusztusátol 2007.
december 31.ig osszesen 1 .027 .094,.Ft kozos koltség tar1ozása keletkezett a fe|peres
fe|é.

A feIperes 2008. ápriIls 15-én fe|szo|íto |evélben szolította fe| az a|perest tartozása
megfizetésére, ennek az a|peres nem tett e|eget.

A fe|peres 2oo8. március o-án fizetési meghagyás kibocsátását kérte az a|peressel
szemben 1.901.110.-Ft és járqlékai megfizetése iránt. Az a|peres e|lenlmondássa| élt,
me|yben arra hivatkozott, -hogy a felperesi _ kovete|és sem joga|apjában, Sem
osszegszeruségében nem a|apos.

A perré alaku|t eljárásban az alperes a fenti osszeg erejéig a fe|peresi kovete|ést e|ismer1e
2 darab lakásingatlan (235, 236 a|betét), 3 darab Üzlethelyiség ingatlan (78,79,B5 albetét),
26 db garázs.beállo-hely (41 albetét) , 44 db garázs.beállo-hely vonatkozásában 2007 ,
február honapig,4 db p ince.táro|o.hely iség (215, 218,222,229 a|betét),  va|amint 38 db
tárolo-he|yiség ingatIan vonatkozásában 2006. és 2007. évre vonatkozoan.

A fentiekre tekintette| a bíróság az ítélet rész|etes indokolását a Pp. 221 . s (2) bekezdése
alapián mellozi.

A per az a|peres által el nem ismeft taftozás teklntetében tovább fo|ytatÓdik'

A bíroság a perkoltségro! a befejezo határozatában fog rende|kezni.

Alka|mazott jogszabá|yok: 2003. évi CXXX|l l .  tv. 24. s , Ptk. 298' $ a) pontja, Pp,213. s
(2) bek., Pp. 233. s (1)bekezdés és Pp.220.s (3) bekezdés.

Budapest, 2009. február 1 1.

A kiadmanVtáeul'
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