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l rÉLETET

A bírőság a felperes keresetét elutasí$a.

A bírőság kotelezi a felperest, hogy 15 napon beliil fizessen meg az alperesi beavatkozőnak
50.000.- ( Ótvenezet) Ft perktiltséget.

Az ítélet ellen a kézbesítéstóI számított 15 napon beltil van helye fellebbezésnek, amelyet ennél a
bírőságnál lehet írásban, 3 példrínyban benyrijtani.

A fellebb ezési határidó lejárta elótt a felek kérhetik a fellebbezés tárgyaláson kívril tt'rténó
elbírálását.

Ha a fellebbezés csak a kamatfizetésre, perkolb;ég viselésére, vagy osszegére, illetve a me* nem
fizetett ilteték az Áilam által elólegezett kiiltség Áegfizetésére vonatko zík, vagy csak az elózetes
végrehajthatősággal, a teljesítési határidóvel va8y Ész]retftzetés engedélyezésével kapcsolatos,
illetve ha a fellebbezés csak az ítélet índokolása ellen iriínyul, bármelylk fél kérh"ti, nogy u
fellebbezést a másodfokri bírős ág tárgyaláson bír:álja el.
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INDoKoLÁs

Az a|peresi társasházban fulajdonostárs a felperes, aki tobb tula|donostársával egytitt 2005. évben
levált a kozos fíítési rendszerról és lakásában egyedi fíítést alakított ki.

A társasház a|apítő okiratának II. feiezet XVm. porrtja alatt megiell!! zlz alap-és felszállővezeték a
kiiltin tulajdoni illetóségek fogyásztálmér ö rájatg, valaminf.á ta"Efi áz a Ea|ajdonostársak kcizos
fulajdonában áll. Az alapítÓ okirat IV. fejezet 5. pontjanak rendelke zése szerint a kozos
tulajdonban lévó lqrend*ezéseh -é-s fg|szerelések fenntartásáváI (Teibantartás, fel jítás ) járő
koltséget tulajdoni hrínyaduk szerint visetik 

-ii 
tuiajdonostársak, akik a feltijítási munkiík

fedezetének biztosítására felujítási alapot képeznek.

A tulajdonostársak 2005. irinius 15. napján kiizgrlést tartottak, ahol napirenden szerepelt a
kozponti fíítési rendszerról torténó leválás kél.dése. A tulajdonostársak ezen tárgykcirben a
kozgyulésen érdemi dontést nem hoztak.

Ezt kovetóen a 2006. május 20. napjan kelt meghívÓval a koztis képviseló 2006. máius 29. napiára
ismételten kozgyúlést hívott tissze, melyen ismét napirenden szerepelt a fiítési rendszer további
tizemeltetésének megbeszélése. A kozgyulésen az 5. napirendi pont keretében elhangzott, hogy a
k<izponti rendszeren maradt hat lakás f tés helyzetére megfeleló megoidást keii taláini, i::.ivei a
meglévó rendszer és kaziín nem megbízhatő. A kozos képviseló javaslata alapjan a kialakult
helyzet megoldására a kiiz8yúlés e8yhangírtag tá

o Minil a leoólt és arujtamaruilt tulajitonosok őltal a fel jít si alapba eziitőigbefizetett és
fel nem hasznőlt pénziisszeget - kiizel 7,2 nillió Ft-ot - a rendszeren maradt fuIajdonosok
fíítésrenilsze nek őtryítés&e és kijzoetleniil n lakósaikhoz aezetí ffitéscsiiaek
kicsuélésére és rckonstntkciójóra - beleátae & kazón helyiségben sziikséges munkőkta -

forilítja, A fel jított rcndszet iizembe helyezése utón, és technikai jóaőhagyős utőn,
lehet ség aólhat a leaólt tulajilonosok lnkősain beliil őtman6 fletn hasznólatos csijaek
megsziintetésére s aj őt kiiltségen.

o A sziikséges munkók eloégzéséhez beleértue a felmérést is a lakők bejőróst biztosítanak
l ak ő s aikb a, ill et o e j ii v 6b eni k arb ant art ó sh o z otn enny ib en s ziik s é g e s.

o Minilehhez o renilszeran marailó lakósok tulajilonosai kizfuőIagos hnsznőlati jogot kell
kapj anak a kazőnhelyiséghez és a ho zzőt a rt o ző gőzőru helyiséghez,

A felperes keresetet terjesztett eló alperessel szembery melyben a fenti rendelkezés, mint
,koz1yíilési hatáÍozat,, érvénytele-n.sÉs-i"t.9gilgPílásít és az alperes perkciltségben torténó
marasztalását kérte. x"."'"t" i,,aoutont e_Eáíta, miszeilt zoos. év.folyamán vált le a kozponti
fíitésról és a tevatásnoz a tulajdonostársak elózetesen írásbe|lhozzájárulásukat adták. A 2006.
május Z9-eíkozgyŰüésre szÓlő meghívőt csak 3.4 rrappal a ktizgyulés elótt kapta kézhez a Tw. 33.
s. Q) bekezdésében írtak ellenére és a nreghívőhoz a kozos képviseló nem csatolt
elóterjesztéseket, holott sztikséges lett volna olyan kozos koltség kimutatás, illetve kalkuláciő,
mely a kozponti fútést igénybe vevók és a kozos fíítési rendszerról leválő tulajdonosok által
fizetendó kciltségeket részletesen tartalmazza, Az elókészítetlen kozgyíi|ésen a fulajdonosok nem
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tudtak megnyugtatő d<intést hozni a differenciált ktiltségviselés tigyében,í8y a kérdés targyalását
a sz kséges adatok beszerzésére tekintettel elhalasztotta a kcivetkezökozgyrilésre. Ugyanakkor a
kozgy lés az 5. számír napirendi pont keretében targyalta a fiitésrendszer további
tizemeltetésének kérdését. A kozgyulés e tárgykorben alakszeríí, szabályos határozatot nem
hozott, de a második oldal utolső elótti bekezdésében , megfogalmazásában dontés jelleggel
elrendelte, hogy a feltijítási alapba ezidáig befrzetett és nem felhasznált kozel 1.200.000.-Ft-ot a
rendszeren maradt tulajdonosok fíítésrendszerének átépítésére és kcizvetlentil a lakásaikhoz
vezetó fíítéscstivek kicserélésére és rekonstrul..ciÓjára fordit1a. Ezen tulmenóen rendelkeztek a
lakásokba torténó bejárás biztosításárÓl és a rendszeren maradő lakás fulaidonosok részére
kizárÓlagos hasznalati jog biztosításarÓl a kazén helyiséghez. Á[ásponga szerint ezen
rendelkezések sérelmesek számára, mivel a leválás ktivetkeztében a kazánt semmilyen formában
nem veszi igénybe' így csupiín annak az á|7aga íenntartásához sztikséges ktiltségek terhelhetik ót.
Sérelmezte a ktizgy lés dontését azért is, mert a ktiltin tulajdonban lévó lakását a fíítésrendszer
csciveinek áwezetéséhez igénybe kívrínjrík venni és koteleznékót a jovóbeni karbantartási munkak
és beiárás t résére. Elfogadhatatlan a diintés a tekintetben is, hogy a f tési rendszeren maradő
lakások tulaidonosai kizárólagos használati jogot kapjanak a kazén,thán helyiségre, mivel az
változatlanul a kozos fulajdon tárgyát képezi, így annak hasmálatábÓl egyik fulajdonostárs sem
zárhato ki. Sérelmes továbbá a dontés azért is, nrert a felujítási alapban meglévó tisszeget a fútési
rendszer felujítására kívánjak fordítani, amit ó nem vesz igénybe, ezért annak fel jítási ktiltségei
viselé#re sem k telezhetó, csak ha a kazán hatÓságilagigazolhatőan életveszélyes lenne. A f tési
rendszer m kodtetésének koltségeit kizátóIag, az azt igénybe vevó tulajdonoknak mint
Íogyasztőknak keil megfizetrriiik és ugyanez 4vonatkozik a frítési rendszer karbantartására és
felrijítására is.

Az alperes a kereset elutasításá! és a felperes perkoltségben torténó marasztalását kérte.
Ána,po.,tia szerint í kozgÉlé*-.-"z 5. napirelrdi pontban nem szíiletett alakszerií ktizgyrilési
határozat, a tulajdonostársak csuprín egyhangulag kifejezték trímogatásukat a kcizcis képviseló
iíltal iavasoltakhoz. Ennek megfelelóen a Per alakszerií kozgy lési határozat hianyában
okafogyott. Elóadása szerint amennyiben a bír<iság álláspontja szerint ezen napirendi pontban a
tulajdonostársak ktizgy lési határozat elÍogadásáről dontcittek, tigy alaptalan a kereset egyrészt
azért, mível a kozgy(ilési meghívőt a t<irvényben írt határidón beltil postaláda titjrín eljuttatta a
ktizos képviseló a fulajdonostársak részére, ntásrészt nem sérti a felperesek jogos érdekeit
figyelemmel arra, hogy a társasház fíítési rendszere ,sy keríilt kialakításra, hogy a koz<is
fulajdonti kazánházban ktiztis tulajdonri kazárok biztosították a házban lévó tizenqgy lakás
hóellátását. Az egész rendszer tizenegy lakás ellátásara lett tervezve, ennél kevesebb lakás esetén
a míík<idtetéstik nem gazdaságos. A f tési rendszer kiépítésére az 1980-as évek kozepén keríilt
sot, tehát erósen elavult, elhasználÓdott, az uzetneltetés kciltséges és bizonytalan, teljes felujításra
szorul. A két kazán k<iztil az egyk régÓta neln miíktidik, és a másik is rossz állapotban van,
leállása esetén a f tésrendszeren lévó lakások hóellátása megsztinne, ísy a felírjítás
halaszthatatlan. Mindezzel feiperesek is tísz.tában voltak amikor leváltak a k ztis fiítési
rendszerról, ráadásul rigy, hogy a kozos fiítési rendszer fenntartási és mííkodtetési koltségének
viselése kérdésében megállapodás ktizttik és a rendszeren maradő fulajdonostársak koziitt nem
sziiletett. Nem tortént meg továbbá a megrnaradt fiítésrendszernek az átalakítása sem a
lecsokkent lakásszám által indokoltaknak megfelelóen. Akozgy lésen résztvevó trrlajdonostársak
által támogatott javaslatok iisszességében hárorn dologrÓl szÓlnak, nevezetesen a fritési rendszer
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feltijításáról, a felujítás elvégzése érdekében a lal<ásokba valő bejutás biztosításárő| illetóleg a
kazártház helyiség kizáró1ragos használatáről. A miíkiidési koltségek tekintetében az érintett
kőzgyíilésen nem sztiletett alakszeríí hatátozat, így irreleváns jelen perben azon felperesi
hivatkozás, hogy ehhez nem kívan hozzájárulni. Felperes azon magatartása, hogy az elavult és
felujításra szorulÓ fútési rendszert a tobbek nyakan hagyva abből kilépett és annak miíkodtetését
gazdaságtalarutá tette a tÖbbi leválÓ tulajdonossal egyutt, a Íeluiítási koltségekhez pedig nem
kívánnak hozzájárulri, . noha a f tési renrlszer kcizős tulajdonti jellegét elismerik és
ragaszkodnak is ahhoz - stilyosan méltiínytalan és jogos érdeket sértó a tÓbbi tulajdonostárs
számára.

A per során a bírÓság az5. sziímti jegyzókonyvbe foglalt végzésével megengedte, hogy
tulajdonostárs a perbe beavatkozzon az alperes pernyertességének elómozdítása

érdekében. Iogi érdeke alátámasztására elóadta, hogy a társasházban lévó tizenegy darab
lakásből hét az ó tulajdonátképezi,így azó jogos őrdekei lényeges sérelmét jelenti a felperes azon
magatartása, hogy a kózos f tési rendszerról levált és annak koltségeihez a továbbiakban nem
kívan hozzájárubri. Ez lehetetlenné teszi azt, liogy a felujítási alapot a kcizos fútési rendszer
felrÍjítására fordítsák, mely fel jítást részben a leválő fulajdonosok magatartása tett sztikségessé
azáItal., hogy a rendszer a kevesebb lakásszám mellett nem m kiidtethetó gazdaságosan , i1y
átalakítása elkerí.ilhetetlen. Ezen tulmenóen amerulyiben a sztikséges munkálatok elvégzéséhez a
leválő fulajdonosok nem teszik lehetóvé a lakásukba torténó bejutást, ahol a mai napig kozos
fútési cscivek futrrak, a felrijítás elvégeztetése gyal:orlatilag lehetetlenné váIna. Mindezek alapján a
kereseti kérelem elutasítását és a felperes koltségt.i viselésére k<itelezését kérte.

A felperes kereseti kérelmét változatlan tartalom'mal fenntartva hivatkozott aÍta, miszerint
idókozben az alperesi beavatkoző két tulajdon kivételével megvásárolta a tiírsasházban lévó
ingatlanokat, így a leválás csak a felperest érinti kizárő|agosÉttl. Elóadása szerint a kiiz<is képvíseló
a vitatott határozat tartalmanak megfelelóen járt el ' a felujítási alapban ugyanis már nincsen pénz.
Egyebekben pedig azért vált le a kozos fiítési renciszerróL mivel elégtelen volt a fiités a lakásában,
abban a ktizos fíítési rendszer nem biztosította megfelelóen a kívánt hómeruryiséget.

Az alperes ellenkéretmét változatlanul fenntartva hivatkozott arta, hogy a kozgy(ilésre szo!ó
meghívőt armak kelte napjan, va1y a kovetkezó napon bedobta a tulajdonostársak postaládájába,
illetóleg a falirijságra is kiftiggesztette. Azt nem vitatta, hogy a felrijítási alapban már nincsen
pénz, ezt azonban nem a kazán felirjítására , illetóleg a fiítési rendszer rekonstrukciÓjára
fordították, hanem az idókozben sztikségessé válő kiadásokat finanszíroztá < ezen osszegból. Ezen
tulmenóen ielentós sszegií kozos koltség tartozások állanak fenn, így esély sincs a kazán
felujítására, ami idóktizben kilyukadt és nem is fudja kiszolgálni a tulajdonosok igényeit. Elóadta
továbbá, hogy a fÍítési rendszerról levált tulajdonostársakkal nem sikertilt megállapodniuk a
kőltségviseléssel kapcsolatosan.

Az alperesi beavatkozó változatlan álláspontot képviselt a tekintetben, hogy akozgy(tlésen az 5.
napirendi pontban nem szii{etett kozgyúiési határozat.E|íadta továbbá, hogy a2006. november 6-
ai kőzgy lésen a tulajdonostársak megszavazták, hogy a kijz<is fiítési rendszer Íenntartáséűtoz,
valamint felujításahoz valamennyi tulajdonostársnak tulajdoni hányad arányában hozzá kell

iárulrria. Elóadta továbbá, hogy a felperes ezen határozatot is megtám adta, melynek
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érvénytelensége irant jelenleg is per varr folyamatban a bírőság elótt. Felujítási alap képzésére
lehetósége van a házrrak és ezt olyan felujításra kolti eL ami a legindokoltabb, ez pedig jelenleg a
fiítési rendszer felírjítása, ami nem valősulhat meg felperesi kÖzremiíkodés nélktil, s alperes éppen
a iogellenes leválások kovetkezményei végett kényszertil abba a helyzetbe, hogy gondoskodjon
arről, hogy az egyes lakásokban maradt nem használt cs<iveket eltávolítsa. A meghívők
vonatkozásábart észrevéte|ezte, hogy a felperes a vitatott kozgyŰűésen megielent és ott nem
je|ezte, hogy késón kapta volna meg a meghívÓt.

A felperes a Per során indítvanyozta tgazság;lgyi hótechnikai szakértó kirendelését arrrrak
bizonyítására, hogy a kcizos f tésrendszer a lakása megfeleló f tését nem fudta biztosítani és
valőszín leg a felujított rendszer sem lesz alkalmas a megfeleló hatásfok elérésére. Megjegyezte
továbbá, hogy jelenleg két lakás kivételével az osszes lakás az alperesi beavatkozó tulajdonában
van, melyek tobb mint fele ugyarrcsak egyecli fíítéssel miíktidik, vagyis a kózponti fritési
rendszerról ezek a lakások is már leváltak, így jőrészt az alperesi beavatkoző sem veszi igénybe a
koz<is f tési rendszert.

Az alperes és az a|peresi beavatkoző is változatlanul fenntartotta azon állásponqát, miszerint a
kiizgyules 5. napirendi pon$ában alakszeríí kozgyŰnési határozatok nem sziilettek, csupán a
tulajdonosok áIláspontjanak kifejtésére keríilt sor alapelvek rogzítéséve| melyek érvénytelensége
nem állapíthatÓ meg. Az alperesi beavatkozÓ peclig rogzítette, miszerint a tulajdonában lévó két
lakásban találhatÓ csak egyedi cirkÓ fútés , ezeket pedig már igy vásárolta meg.

A fetperes keresete alaptalan. '

A társashrizakrÓl szÓlő 2o0; éfrl .,*.III. ttirvény ( Ttv. ) 42. s (1) beke zdéseszerint, ha a
kozgy lés határozata jogszabály va1y az atapítő okirat, illetóleg a szervezeti-mtiktidési szabáIyzat
rendelkezését sérti, va1y a kisebbség jogos érdekeinek lényeges sérelmével já,, bármely
tulajdonostárs keresettel kérheti a bírőságtől a hatátozat érvénytelenségének megállapítását a
h a tá roza t me gho zatalátő| sz ámíto tt hatvan n aPon beltil.

A Ttv. 20. s (1) bekezdés c) pontia szerin| a tulajdonostárs koteles lehetóvé tenni és túrni, hogy a
ktilcin fulajdonir lakásába a kőzosség megbízottja a kozos tulajdonban á|1ő éptiletrészekkel,
berendezésekkel osszefí.iggésben a sztikséges ellenórzés, valamint a fenntartási munkák elvégzése
céljáből arra alkalmas idóben bejuthasson a tulajdonostárs, illetóleg a bentlakő sztiksegtelen
háborítása néIktil,

A Ttv. 23. s (2) bekezdése szerint, a kozgyúlés a birtoklá' haszná]at és hasznosítás mődját
meghatározhatja.

A Ttv. 24. s (1) bekezdése szerint a k<izos tulajdonba tartoző éptiletrész, épiiletberendezés, nem
lakás céljára szolgálő helyiség és lakás fenntartásiÍnak koltsége, valamint a rendes gazdálkodás
kőrét meghaladő kiadás (a továbbiakban egytitÍ kozos koltség) a fulajdonostársakat fuIajdoni
hányaduk szerint terheli, ha a szewezeti-miíkÖdési szabá|yzat másképp nem rendelkezik.

A Ttv. 33. s e) bekezdés szerin| siirgós esetet - igy kiiloncisen: a ktiztis tulajdonban áuÓ
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épiiletrészek, épriletberendezések, vagyontárgyak állékonyságát, biztonságát kozvetlentil
veszélyeztetó helyzet kialakulását - kivéve az írásbeli meghívőt legkésóbb a kozgy |és idópontja
elótt nyolc nappal meg kell ktildeni.

A tulaj'donostársak az általuk sérelmesnek tartott kozgyíílési határozat-.:ryÉlrt"lenségének
megállapítását te.nétit ÉéÉJ*ti[r.e1-az atámtr*megje1tilt énÉíytéieníegi_otot alapjan. A
kiizgyulési jegyzŐki'nry_ÍarÍalma-nelLta'"eqbgq.. 9q* és kizárőlag a kozgy lési határozatok,
miye! nzoh bjrna.k 3Öle!q?é_érv9!Iryql -" l$:ia".ry:társak 'ián,ára, ezek tartalmaznak ugyanis
kotelezettsége1-.e-t'iile!-Ől9gv-égrehaithat_Ó-d<intéseket.

felen perben a bírőságnak mindenekelótt azon kérdésben kellett dontenie, hogy az í számri
napirendb91 s3til-ele_E.s-:!akq4Tl_\Q-"gy'ulési határozat, amely a felperes által tiímadhatő. A
bírőság álláspon$a szerint egyértelmiíen megállapítlrat6á [őzgyílJési j"sy"ók9$É9l\"!y az 5.
sziímri napirendi pont keretében nem szi'iletett alakszer közgy |ési határ ozat, így nincsen oiy*
dontés m9ly kci1e'lez6 érvénn},e.l 5{í--éí -íBy méí:ámídhatő lenne. Akozgyíilési jegyzókcinyvból
ugyanis kitiínik, hogy az 5. számír napirendi pcr,t tárgya|ását megelózöen sztilettek határozatok
az e1yes napirendekben, ezeket mindéri 

"sep4ssÉfre]m.íí"!&.íu'9lutké"t 
jeliilték meg a

kozgy.ulé si jegyz(5konyvben. Ezze| szemben az 5. számri napirendi pont megbeszélmr.kÖvetóen
nem fogadtak el határozatokat a tulajdonostársak, csupán támogatták a kozÖs képviseló által
javasoltakat. Ezt tiímasztja alá azon konilmény is, hogy a- tut{donostársak. e2t k6vel6en
ugyanezen tárgykcirben ismételten kozgy(ilést tartottak, amelyen ismét napirenden szerepelt a
f tési rendszer és a ktiItségviselés kérdése és a napírendi pontok tárgyalását kovetiíen kcnkré.t
határozatok is '?tiluttut a ktésrendszer fe:.mtartásának és felujításrínak koltségviselése
kérdésében és a tulajdonostársak dilntottek felrijítási alap létrehozásáről a fritési rendszer
felrijítási munkálatai megvalÓsítása érdekében.

Figyelemmel arra, hogy a fentiekben kifejtettek alapjan a bírÓság álláspontja szerint az 5. számír
napirendi pont keretében nem sziiletett kozgyu|ési határozat, így az nem támadhatő meg, ezért a
felperes alaptalan kereseti kérelmét elutasította.

Rámutat a bírőság 
""o,. 

tti**."* hogy amennyib en' azS. számti napirendi pont keretében
alakszerií határozat elfogadására kenilt v-qlna s9r, annak érvénytelensége akkor sem lenne
megállapíthatő a felperes által megjelolt érvénytelenségi okok alapj-rín. A Té1pelés-"b'"nis á. per
során nem bizonyította ,. ho.gy- neln telt el a Ttv-ben meghatározott 8 nap a kőzgyíilési meghívÓ
megktildése és a kozgyíílés idópo1$a -kozott, másrészt érdeksérelem e vonatkozásban
semmikéPPen sem érhette, hiszen a f tési rendszer problémája évek őta napirenden szerepló
tÉ.3"' =""It, így nem igényelt hosszri id,ót ezen témakiirben a re,8frIísre_toíteiÚTek-asmlése.
nzen- .qim""óén 

-á -k|sebbsegi 
éiááksérelem ÍennáIlása sem nyert bi-onyítást a Per sorárt

figyelemrnd a'o'. te..yi4, hogy áfiírési readqzer qkkor is a fulajdonostársak koz<is tulajdonában
marad, ha arről valamely tulajrJcn.cs1qrq szab!|yszerííen - a jogszabá|y áltat megkívánt
váIameaa;4lettetetTcfa5í-tvé - vatt te. Émól pedig az kcivetk ezik, hogy a.leválás kovetkeztében is
viselnie kell a leválÓ tu!1idg1ostársnak a kQ7cis fulqidonb a tartozó berendezések ( fíítési rendszer )
f e " ' , t+ ' t r í s ' i n i ( j i ped i ga l evá l á s j ogs zabá l ybanmegha t á ro zo t t

"sy1Llgttétele 
az i9 hogya leválni szándékoző.tulajdonostársnak olyan helyzetet kell biztosítania

a kozo1fiítesi rendszerben be111aradÓ tulajdonosok számára, mintha a leválásra nem is kerÍ.ilt
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volna sor, azaz a leváIás kővetkeztében felmeriiló koltségeket , t bblet kiadásokat a leválő
fulajdonosnak kell vise|nie. Amennyiben pedig a kÖzÖs tulajdonban lévó fíítési rendszer elavult,
korsierritlen, Tírqitrlsra}zorulő - nem tudja a kívánt hóellátást biztosítani - rigy nem az a
megoldis' hqgy. q{.r9l.]e.véb*.-h1rym a tulaidonostársak a f tési rendszer teljes felujításával
tudiák biztosítani, hogy lakasaikban megfeleló legyen a hóellátás.

A bírőság a PP. 78. s. (1) bekezdése alapjan k<itelezte a Pervesztes felperest az a|peresi beavatkozőt
képviseló tigyvéd munkadíjáből á11Ó perkiiltség megfizetésére. A bírősá9 az iigyvédi munkadíi
sszegét a 3212003 ( VIII.22 ) IM' számir rendelet alapjan mérlegeléssel állapította meg annak

ellenére, hogy a beavatk ozó az általa csatolt negbízási szerzódésben kikotott tisszegben kérte
megállapítani az igyvédi munkadíj ossz egét. A megbíz ási szerzódésben azonban nem csak a jelen
per vitelével kapcsolatos megbizási díiat k<itotték ki, hanem az alperesi társashiízban találhatő
fuIajdonában lévó ingatlanokkal kapcsolatos peres, Peren kívtili, illetóleg hatőság elótti eljárásban
valÓ képviselet ellátása vonatkozásában ki'totték ki az i.igyvédi murrkadíj osszegét meghatározott
idótartamri tigyvédi iogi szolgáltatásra.

A bírÓság a PP. 220. s (3) bekezdés alapjrín tájékoztatta a feleket, hogy mely esetben kérhetik
koziisen a fellebbezés tárgyaláson kívíil torténó elbírálását, és mely esetben kérhetik ktiIon is,
hog}' a fellebbezést a másodfok bírőság tárgyaláson bíráIja el.

Budapes L ZaOP .április 16.

bírő
A kiadmány hite!éqla>
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