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k$ugt''tilési haÍáronat őrvén1'telensége irant indíttrtt perÓ'b*n meglrceta axa1*bbi

í té|e te t :

A bírósrig a felperesek keresgtét 
.eÍtilasÍ$*,

H.Öteleeí a bírÓság B felprlreseket" hney 15 nfipÜIt beltil eg.vetenrlegesen Íjzgssenek nrcg ilu
alperesnek 50'000.-{őtvenezer) forint * ÁFA iip.rddi rnunkadíj perktiltséget.

Az ítélet ellen a kdr.besítéstŐl szánrított 15 napon beltil van helye ftllebbezés*ek, amelyet a FŐvárosi
Birosághoz, nrint lnásodfokir bírirsághoz kell círnezni" de az e}sfiÍbkri bírÓságnál kell írásban 5
pÉldán'vban benyfljtanit A Íbllebbezést a másodtbkii bírlság tárgyaláson bírálj* cl, de a ftlek
kérlretik a fetlebbezés targyaláson kjviil tÖrténŐ elbírrilását i$'

Hs a Íhllebbeaés $sak a kamatÍizetésre' a perk'Ö|tsig viseldsére vagy csszegér*, illgtrc a Íneg neí}l
fizetett illeték vagy az á|lanr ált*l elŐlegezett kiiltség nregíieetésér* vonatk*eik' vagy csak az
elŐzetes l.*grelr*jthatősággal. a te,lj*sítdsi határidsvel Yflgy a részletÍizetÉs engedélyezésével
kapcsolatos, illetr'e ha a fellebbezés csak az ítdlet indak'CIlásn ellen irrt,nyrrl. a m*'s*d.fok bírÓság a
Í,*1lgt1hczést' targyaláson kívtil bírá-lja el, de' trán:reltr.ík Í,*} kérheti. hngy efi a ftllebbezést is a
másodfokr]r bíröság tárgyaláson bíráljn el.

l ndok t r l á s :

Az a|.peresi táis.asház kozss kÉpviselsje a 2Ü06. nor'ember Ü8'.án ke}t rneghírlival 30Ü6. n*venrber
22. napiára társashazi kőzg}ttlést lrívott iissze aa alábbi napirendi pontokkal:
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'1,Í 
&zeln$k. ajeg1zÖkÖn1,wezctÖ., a j*g1.ziilir:tt1'lret l.:it*1rsiti,ih. lnt*.t..ll1,:,t*y-{"&s:*,

2.1 Halá|eset miatt sziiksdgessÉ r,ált j saamvizsgáiÓ hir.tr115;i3i t:a,;n+*.gl'il|*zl*et.á.t*.

3.l A ?{l05. d*cenrber 21.-i li$zgy{ilós 3Ü12 Ü5. és 3ll:.{}{is' sr.zrfr,llh.*1a.r*zalrlz'ruektí*se ,o,,rszz:a***

1,l ItazzÍ*lerulás megadása ilZ. Ktt.-rrgk baszil*Ít rulzizk xru.*iti*twa axkalnrers {'i;lí*t'lr*i1.is*g
kialakítiísiiboz a ' hel1''dn'

A 2tlÜ6. navenrber 22.-i ktizg$ilésen a k*zgyrilés & 1'i}.|..?t-r4":r{l. *aánrir ira.iár*zattal t*bbs*gi
szovazettal elfugadta n levez*t* elnciknek _i,:g3"t.a:iktlnt'i,:ye?-ftiil:ek
hitclesítÖnek és.

A 11/2CI06. snlmri határoz-attat a tulajdcrnosi krizcisseg telbb*',**i sr;ax,azali nránn1"al elfogadta ae
atabbi napirendi pontokat:

. l{aláleset rniatti sziiksÉgessé vá}t rij számvizsgálÓ bizrrttsirgí lag *r*sr:álgsz1ásil.
' Á ?ÜÜ5. decenrber ?l..i ktiz'gyiilds 30/2{)05. és 31l3Ü{}5. s'r'axl*thaígr*.z*tgririct1i visselrr'irrlásn.
. I':lozzájoÍulás nregad'ás& aZ Kíi..nek hasxnált rr"rllá"r. árusít.isár* aik;lllt'tils iizl*rÍrcll'iseg

kialakitdsához a 
- 
helyérr.

A 17i2Ü{,ő, sairnir lratárox;lttal a kilrgytilés to}.bsÓgi szavazati arann1,a| szúnrvizsgáli bizottsági
tagr:ak válasr{otta 20Ü6- nolentbt,'t33.-i hatállyal-

Á 1312006. szrinr hatarnzattal a kiizgyul*s ttiblrxdgi saal.aáati anim1ra} visszar,o.nta ll 2 Ü5.
december 21.-i ktizgulds 3sl2005. és 3li2*05- szárru határ*"rzat.át

Á. 1412ÜÜ6. searrr ha irozattal * kozgyiilés t bbsé'gi sz*vaz-itti aránrryal trgy dÖntÖtt, hos}- nem járul
horzá a Budapest ! Szanr *.Ialt találhatÓ rrtcai helyiségben atrlroz. hogy *e

Kft. használt rrrhák ár*sítására allmlmas {ie}*th*l.l.iség*t alakítson ki abban a lr*.lyiségben,
arrrrlybeneddiga. ter'éken ,"kedett.

A l5/20ss. szánrri batrirozatávsl a kÖeg1'ulés eg.v}ra*g szar,azatí aránn1.al nem tiltotta Íneg! hogy a
Budapest .. . .;eárn alatt találhati utcai lrely.'iségben' nrelyben eddig a

ter.Ékenykedett, az KÍ1. harsznált ruhaz árr*ítasára alkalnras ilrletltel1,iség*t alakÍtson
ki.

A felperesek keresettikben ez-en kőeg1trlési lratartlzatok.dn.dnytcleirségdnek rnegállapításrít ds az
alperes perktiltséBekben vall marasztnlását kér.té.k. Allerspunrjuk seerint & tarsasház kiiz$s
képvíseldje a napirenqli ponttkat tartalniazó meghÍvrit a |elper*seknek csrtpán 20Ü6" nov{.:nrtrcr
i?..én junam e|, ezne| megsértette a 2ÜÜ3. é',.i CXxXllI- ton'ény 33.$ {2) ds (3} pontjában
Íbglaltakat.

IJtaltak a felperesgk arra is, hogy a tarsash,Ía kraziis képl.iselaje a tarsasházakril szÓ.l* 2Ü03. ér,i
CXHXIII. tsrvé.ny 39.$ {3} bekerdéséb*n fogliilt rendelkezdseket is.megs*t,tet1*' mivel a
haiiirozrrtokril tgyctlen *gy felperes sen} kapott a mai napig írásbalr és szÓbail sgm értesítést-
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I.r. &lp*res képr'iseloje eecn kívtil aggál'vnxnak {grt*tta a pertr*n el-isr*' k$zss képviselőt kópviselŐ
képvixeleti jogát is. áíl*spontja s;nenn| 2Ü0{' méju* 3s..án r.álasrÍn'tliik r'rreg kci'xÓs képviseltinck" ae
alapíti okirat K pontia enelrnében a kŐzos képr.ise|n nregbízatása lráronr érte szÓl, ígl'a harom Éves
idŐtartarn 2 Ü?. nlájus 29. napjával lejárt. Iizén a perLren nrár nent l*tt volna jognstrlt képviselni az
alperesi ktizÖs képviselií a társashiieat.

ÁIperesi képviselo ellenkérelmdben a kereset elutasitás'át is a Íblperesek perkiilts*gekben valÚ
nrarasztglását kéxe. Álld,sp*ntja szerint a kfizg1'íilésre szilÓ rneghívót a társasház elfogadott
SZil{SZ.e I '2 I,í pcntjában ftrglaltaknak ntegfele lŐen psstai ton- tértivevéR!.es ajan|ort
ktildenrén.vkent kiildte rneg a ktixŐs képvísclŐ a í*lperesgknek. A megbír'Ó nregk'iildésire a T"tv- 33,$
(l} bekezdésében és az szMse |3, ?,Í pontjában ftlglaltak'nak nregfeÍel en tiibb. m.int & nappal a
kfizgytilést nregelóző**. 2Ü06. trovenrber Ü9. napján kertilt sor.
ÁIp*res erre vonatkozian csatnlta a feladást ígarclli tértiv*vény*le mrts*tatát'

Alperexi álláspont seerint neffi r*hali fel az alperesi. ktizos képr.is*lcrnek az a tén1', hcl$}'* m*ghívit
ei keiegyrrlé*t' megel$zÖen 13 nappnl adta postiira a knzos képl.iseltrt. us}.an*rkk*r írut a l.elp*reseit
esnpiin 5 nnppal a kt5zg5ilé*t rnegc,taz#,en vet{ék át vagy a posta hiháiábí5l" vagr- .*irjrírt' íblrtiharrr
Ína ga{ artasrr k kr:vetkexében.
Ar, alpercsi k*zss képvi;elet a ton.ényes, az sZil'ÍsZ.brrr tbglalt kgt*ltzen*égének eleg*t {*td. tis a
i"iir-g1ul*st a Íbrrtick szerint szabál1.o-San hír'ta iissze.

titalt arra is az alperes, hogy n tr{rsaslrázbar: ne',!t tulajdoncs. íg'v *t * küzg1tildsre
seemély szerint netn kell nreghír.ni. ValÖban igaz *e" Irogy rneghatalnrazás alapján cljárr
Kőrrnendi Eva k{pviseletében a kŐzgyűliÍseken' áru azrsJ' hclgy a nreg}atalmazs tulajd**os ré*z{re
a kszÖs kdpviseló a meghívót megkiildte és a rneghívit ő át is vette a ktizgytílés $sszehivásara
\rÜnntlmeÓ j o gszabály És su Msz- bel i eloíresok telj *sti|tek.

A perbeti képviseletÍel ossz*fiiggésben az alperesi képviselő utalt &ÍTá! llosy vnlÓlran az alapítr3
crkirat tartalm*z ggy 3 éves idokorlátCIt a kŐzos képviselet ellr*tásárg vfi.natk*zs&t1" azcr,rrban au
$zMsZ elÍi:gadasával egyidejíileg n tulajdonosi ktlziisség hatalytalanítcltta az alnpÍtÓ okirat drintett
rendelkezéseit- .ne eltbgadctt SzMsZ p*dig ÍdÖbeni korlátoerist a kiÍzss képr'iselet v*natkaa{sábarr
már nem tartalmaz.

f;zen. f'eltil utalt arra is ae alperes, hogy 20CI4. oktitrer ?7..én a tulajdonogtársak a 20Ü411l sz'ámtl
lratár*'r.attal egyhang }ag megcrÖsítettÉk a által k*pr'is*lt Bt. kriz$s
képviselŐi nregbízatását, *gtr..ben fe1hatalrnazt,É*, a társasházkgee}si ter'.ékenys{g ellátiísara' Alper*si
á|láspont szerint er-ért, *rnennyiben az alapíti okirat elŐírásait Íbgadnák el hatál3'clsnak, még abban
az esetben is a 3 éves irjraválasztasi idotartanr*rr heltil jár el a pertrcn ae a|per*si kiiztÍs kÉpviselr*"
illetve a meghataln:azofi jogi képvisels.

Alperesi álláspont szerint a korgyulÉsi rneglrívik kézbesítése kapcsán' arnennyiben azí a7
értelmeeest fogadnák el, anrelyet a Íblperesek helyesnek tart.anak, abban az esetben gyakrrr.latilag
|ehetgtl*rr lenne ksrgyiíIést i:sszehír'ni, nrivel neÍn lehetne a , ellenŐrizni, hog'v a meghÍvot
tén1.legesert kézbee vették.e * tul*jdonosti{rsak vsg}. s9Í}1. illfil}eg a p&ntÖs kézbgsitdsí Ídőporrtot
sem lehetn* minden esgtb*n *gzakt m*d*n rnegállapítani'
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A bírőság megvizsgá}ta a r*ndelkezésre álld irnt*kat" a i*iy:rt'*ltjlt,,y;l,:r.*:*e|,t1, {,*i,#:,'i e!,;;áf.*;l*^

Átársasházakolseils2ÜÜ3.éviCXXXII.ti in."rln|,|, '&ias:,':.abki,*nj*., ':w-;.!,;. 'ru;,1l,.,.1
szerint,haakÖzg1'ti léshatrirozatajogszabáIyvas}'az'a}u,p.ir,tl#1'{*tr*lu*yÍ,i,..|t*rrtt.,1
nriiktidésiszatrályzatrendelkezésdtsérti,,vag}'gkiset}h#g.j*gtl*,i*''r.**.k,*.is:r::!x;?,jg.:11.,,,,l#
bárnrel.v tulajeleinrrstrirs keresettel kérheti a hir{:*ágttsÍ ;r 7",r;&t!liÍt3,.t:EÍ *,r,:,;i,,;y*;i**s*gÚrt'rk {1
nre gállapí tását. a határozat meglrozata l áto l sziirn í tott *t} n*:y,tl \*"8{,e1 .

ÁTtv.33.${l}b*kezd*seszgrintaközg.űldstaktie**krÍp.u,*s*.,l..íi l '**.g;ti##",.|if.b!la!,t:t;#á$
iissze. A k*zgyu}Ésrx l'&lfffilenny'í tulajdnnÜ$táísat ,lrk*bwa b**lx .mur;.,.F'tli*;yrír*,&n,{t"iÍ;-*Í r:g'-l*,:'1w1'e:g a
megliívÓ e&v példányát a társashazban jd'l láthati he 13'"*:x ki k;r:iJa ffi,g;g**rsmű ^

A Tfl'" 33.$ (?} bekeadése szerint stirgÓ* fl.sgtet, {g.}. k,*Á#.*{l,.wa #. Hfetr;&* t:o*Áa3;*ty,rl,#,Wu .h'11;'*
épi,iletrészek, éptiletberendezések ,vags{Jntargyak *llek'*'nt **gát" bim*,wxfug.#r, kz5r:-:*t;1*rn 3
veszély*áeIí helyzet kialakulását' kivéve az írágbeli m*gkÍt'tit áegk*r*.*b. 'a k{3,;rg;.w.{i}ii1x;r &p,*rr^ia
elott I nappal me& kell ktildeni.

A társashaz trat'&lyban levŐ seen/ezsti. És műksdÉsi seabii}3vaxár:ak 1.2, x.'' p*xtja .*gy 'r*lmdeÍ}i.r.eik-
hog'v a kÖzg"vfllÉsre valamenn1..i tulajrtonostiársat irix,*,t* }iell n:eghJvn:'" ,4e irás*:l tlli:glril.ti{ a
}akcímre kell *Ii*ttatni postán keresztiil íind*k*lt esetben ajáni*tt kti}dgnrén3.k*ntJo Vag}r kezbesítve
a pstdt.&áaiba ket tuz,&jelcnlttében k'ell ail *eú*lrlri' vc$y. aláírással a tr:lajdan*stársakkal átvetetni,
l'agy fuxon a megadott szamra rnegkttldeni. A tnr:glrÍr.ri es-y példán1.át a lépcs#hgzban is kí kell
t'iig*ussáeni.

Az sZMSu l .?, ?.l pontja szerint a meghívÓnak tartalmaz':ri kelJ a kÖzg'"iilés irÍópontját" }rel1Ét és
napirendí pontjait' a kÜzgyiilds csak a nreghirrletett napircrrdek tekinteÍébst} |zgr}tut l,ratiirozatot.
stirgös cse{et kívéve a nreghívót legkésőbb a kőzgyiilds id$pnrrtja eliitt 8 nappal kell nregttrildeni és
ki'Íiiggeszteni.

A Ttv" 33.$ {?} bekezrÍÉsdben rneghatáror*t1," a kexksítésre r.nnatliozi sxabályokat, ille:tŐleg nz
e.zze| Össerftiggs sZ'fds7, | -l- 1./ p*ntjátian rcgr'ített sea|"'á1yokat' jelen esetbgn a bírdságnak" ,mir'el
a meghívi llezbesi{ése a felp*resek riiszfre tértivel,ényes ajanlott k..iildernen1,k*nt ttirtdn't, a postai
szolgáltatások cllátásaról és mi'nsségi kilr.etetnrén1'eir*l szÜli ?9i?{tű4. tIY.l9"} KÜrm. rendelet 44.$
(3} bek*zdés a./ pontia, illetsleg a 44"$ {4} hcker.d*s a.1 pontja rendelkezdseít is figyelembe véve
kellett értelmerni,

A f.enti Kormany rendelet 4'1.$ {3) bekezdés a.l pnntja rigy rendelkezik, hngy betfrldi forgalombarr
ez egyÉtemes postai szolg*ltatás esetében a }evélklildemények legatább 85 96-át a frladast ktivetŐ
munkanap" legalább 97 %.át a feladást kijvetŐ harnradik munkanapvégéig kdzbe*ítení kell, \'agy
meg.kelt kísérelni a kézbesítését.

A 44'$ {4} bekexdés a.l pontj* szerint lra a szolgáltdrtr a kiildenrÉnykezelés gyorsaságán is alapuli
kiildernén1tor.'abbítási rendszert alkalmazo a levélk*ld*nrdrryek átí'utasi idsje a hsr'etkez$
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a./ &7, elsóbbségi kiildemeirykategiriába lirrtozi levélk ld*nrény*k átÍbtási ide"iének
kővetelményszintje a {3) bekezdés a./ pontjában fbglaltakkal nregegyezŐ'

Á pcrbeli esetben a nsatcrlt tértír'evén3.ekbÖl pedig m állaBítlrati Íneg, hogy a k{iztis kipviselqt ?Ü*ő.
november 09' napján postára adta a ktizg;t.ilési meglrít'ót a felperesek szánrára. ígj'a lbnti Kornrán1'
rgndelet 44.'s (3} bekezd4s a.l pontjára fig'velern'fit*l. alnppal feltdt*lezt* art a kÖzős kdplliseÍÖ, hogy
a kiildenrdnyt a feladrist kŐvetŐ munkanapcrn kéirb*síterri Íbgia a pcsta a jogszabályi ren'delkezésekre
fig;elemntel a tulajdnnostr{rsak szimára. Ennek elmaradása a bírÓság megítélése seerint nem rÓható
nz alperesi kÖz$s képrniselet terhére.

Á bírÓság megítélése szerint a ktirp"tilesi nreghívó megkiildésere l.ÜnatkCIzi jogszabáIyi
r*rrdelkeeés csupan azr a ktit*lezettséget .oju o kcizos k*pvis*lore' hogy Vasy postai ittcn, vágy
pcrstnládába vnli bedcbás iluán- illetoleg a rulajdonostiirsakkal torténö átvétel űti*n kÍsÉrelje meg ö
ktir.gytilési nreghivÓt eljuttatni a tulajdonostársak számara. A kÜz.g1ulési meghívó kézbesítésének
eredmén1.cssége mar kír.iil esik a kozgs képviseló í.*lelosségi kÖrén.

Lzze| osszefiiggésben a bírÓság utal arra' hc,gy nmennyiben a kézbcsítés t*n1..leges mfgtiirÍéntének
idtlpontjfi kellene alapul vgnni. abban az esetbett etrnek egzakt idÖpontjál neJ]l l*h*tnt
meghatározni" híszen a két tanfi csupán azÍ igazr:lja" h.lgy a ptrstaládáha valÓ bedcrtrás m*gl$rtérrt
cg.l,adott idÖpnrrthan x kozÖs képr.isele1 rtszérŐl" [rtelenrsrrnien aá miír netn tudiák igazolni, hogl,
* p*staládábol pontr:san m*ly ititip*ntlran iett ténylegesen kézbesítr,e a meghívÓ az adott
tulajdonostars részére, ezÉil a bíriság az, alperesi Órtelrneeést Íbgarlta e1 a liőr-g.r.rlldsi meghír.cl
értelmezésevel kapcsolatban.

A csatolt tértirugvények tanirsága sxerint mind a két meghívÓ kézbesítve lett mindkét fslperes
számára. nrgs kérdás az. hogy a tény.leges átvétel ldÖpontia 20Ü6. novemher 17. napia volt" a*rely
kíriil esik az iddzgtt 7pl2Üt}1" {ÍV.l9} Korm. rendclet Íl4.s-ában nreglratár*zott post*i szolgáltatók
seírmára gl#ífi k*zb*sítÓsi id&p*rltqk*n'

Á'llri a k*pvi*elenel k'apcsolatas kifogását i}Ieti az1.r^ felperesi képviseltinsk, ez,ze| osszeÍiiggdsben a
trír*ág. ut*l &,rra, h*rg1' & Ttv. lf.$ (2t bekezdés ügy rendelkezik, h*s}' fe nlapíto okirat
r*t'*g1r.;áí'i*r..tat.*.saáh.x'-" ha a t&rvény nrásként nem r*ndelkezík, vnlam*nnyi tulajdonostárs
Iat:rxaj,k.txlása sriikséges" a váltoa{st be kelljelenteni az ingatlaniigyi hatÓságnak.

Á 
.I"tv. 

62.$ {l) bekezdése szcrint &z t tonlcny hatáI3.balépésénÉl nrár brejegyzett társ*shae
kozg1.til*se a2 alap'ító okirat eITe vonatkozo l.endelkezésének hatálpalanitásával egyidejriteg
határczaiár.al szMsu-t megrillapítjn, illetöleg a nregler'Ő sZMSz.át e tsrvény rendelkezÉsének
me gtblel Öen rnldosÍtj a.

A csa:tolt szMSZ tanűsága szerint a 2ÜÜ5. decenrtrer ?l. 'napján tartott ktizsy lés a 3312005. számri
határozatával rlfcgadta a társashnz SZI\,íSZ.ét, illetŐleg hatálytalanította erzr| *ssr'rft}ggdsben ae
alapítÓ okirat érintett részeit, ezé* az alapító okirat K pon{iának az a rendelkezése, amel,v a kijzÖs
kÉpviselő megbízatrlei idejét 3 ér'ben lratározta meg, az,3ZM3Z elfr:gadásával hatály*t vesztgtte. ae
al apítÓ oki rat egyéb szMSz.szel éri ntetÍ rgnclel kezései vel eg1'titt.



Pesti Kőeponti Kerii|eti Bírn*ág

A :*Ü4" *ktsber 27,-i kdzg1"titds p*dig eg.1.h*rrgirlirg rnegerilsít*tte a 
. 

*itril kdptrisclt
I]t. kÖztis kÉpviselői rnegbízatásiit {2{l{}.{llí" g.xárrrrjr határozat} . ezérÍ g kilails kdpr.ise|cl

j o gsze r{ien kdpvi selte az alperesí tiirsasházkor"r: sseger i *íe n p*rb*n'

Á bírÓság nrindczekre tekintett*l a fulp.eresek keres*tét g.l t{1sít*lta"

Á perktiltségekrnl g bíróseg a I'p. 7s"$ { l ) bgkeerir:s* l*Z.*ri'*t. illctri|gg az tig3.r.*rii *:r*::katlíi h'a1.:csrln
a 32/3Ü03" (vII.22'} íM rendelet 2'* {1 } bek*zdésdben Íbglri}tak Íig5.e1emb*l.,{tgldr"*l rqjnií*lk,.er'ctt"

Bud*pest, 2007. jrinius 13.

bírÓ

Az ítélet írasba fo.glalr,a:
3007. jirnius 14"
Legépelve: 2007. j  nius 18' 

. , . . .1 ^
tisztvisel$ ?.,

ir.."i' '' ' "


