
Fóvárosi Bírősáo mint másodfokti bírőság

A MAGYAR rozrÁnsAsÁG NEVÉBEN!

A Fovárosi BírÓság, mint másodfok bírÓság

a dr. Izsák orsolva tigyvéd (1072 Budapest, Klauzál tér l 6.IIl1^4.) á|ta| képviselt
Társash áz fe|peresnek

) alperes ellen
a személyesen eljárt

kiiztis ktiltség -.gn".tése iránt indított perében a Pesti Kozponti Kertileti Bírőság 2008. január l l.
napjan hozott
fellebbezés folytán meghoda a kovetkezó

- - ' -^--ÍrÉLEJET:
A máso dfo kri bírÓs ág az el so fo kti T-|rÓ ság íté l ete@6-e nh a g yj a.

Kotelezi az alperest, fizessen meg a felperesnek l5 nap alatt l5.000..(Tizencitezer)Ft fellebbezési
eljárási k ltséget.

Az ítélet ellen fellebbezésnek helve nincs.

INDoKoLÁS:

Az elsofokri bírÓság 6. sorszám ítéletében kciteleae az a|perest, hogy 15 napon beltil fizessen meg
a felperesnek ?09.198.-Ft kozcis koltséget és annak 2002. május 1. napjátÓl járÓ kamatát, továbbá
80.000..Ft + AFA perk<iltséget. Kcitelezte az a|perest, hogy felhívásra fizessen meg az á|Iamnak
1 2.550..Ft kereseti illetéket.

Indokolásában rcigzítette, hogy aZ alperes a felperesi társasház egyik lakasának a tulajdonosa
továbbá, hogy a társasházban egyedtil az alperes lakása nincs mellékvízméro Órával felszerelve. A
felperesi tiírsasház 2001. rnájus 22.ei kozgyiilésén a tulajdonostársak 1. sámri határozatukkal
elfogadták a 2000. évi gazdálkodásrÓl szÓlÓ beszámolőt, 2. számri határozatukkal a 200|. évi
koltségvetést azzal a mÓdosítással, hogy a kozos kciltség 200I. j lius 1. napjátÓl emelkedik és a
postán befizetett kozos kciltség után kozremiiktidési díjat kell fizetni. A Budai Kcizponti Kertileti
BírÓság számir ítéletében megállapította a fenti haÍározatok érvénytelenségét. A
társasház 2004. április 20-ai kozgyiilésén a tulajdonostársak 2. szám határozatukkal elfogadták a
2004, évi koltségvetést, egy ttal rigy hatarozták, hogy a kcizcis koltség 2004. május l-tol l30.-
FVm2/trÓ legyen, a mellékvízsnérovel nem rendelkezokkizis koltsége pedig ezen feltil 3.750..Ft. A
3. számir határozattal elfogadtak azt, hogy aki két egymást kciveto leolvasási idószakban nem
olvassa le és nem jelenti le a mellékvínnéro Óra állását, annak a kozos ktiltsége havi 5.000.-Ft.tal
emelkedik. A Budai Kozponti Kertileti BírÓság számri ítéletével
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megállapította, hogy a 2004. április 20-ai kozgyiilésen elfogadott 2. és 3. szám határozatok
érvénytelenek. A Budai Kozponti Keriileti BírÓság ;orszám ítéletével
megállapította a társasház2005. április 19.ei kozgytilésén a 2. napirendi pont keretében elfogadott a
2004. évi elszámolásra vonatkozó, M 5. számri napirendi pont keretében elfogadott, a 2005. évi
kozos koltség cisszegére vonatkozó 1.3. számri határozata, továbbá a 7, napirendi pont keretében
elfbgadoÍthatátozatok érvénytelenségét. Az a\peres l998. május 22-én 154.268..Ft-ot, jirnius 27-én
6.300..Ft, jirnius 26-án l4.400..Ft, szeptember 8-án 14.400..Ft, szeptember 9-én 4.770..Ft,
dccember 30.án 28.800.-Ft.ot, 1999.januárjára további 4,77a.-Ft.ot ftzetett meg a felperesnek.

fuliután az a|peres a fizetési kotelezettségének nem tett maradéktalanul eleget, a felperes a 2008.
j niusátÓl 2005. szeptemberéig terjedó idószakra220.274.-Ft kozos koltség hátralék megfizetésére
kérte kotelezni az alperest. A Pesti Kozponti Ker{ileti Bírőság

. , ,
sorszamu

ítéletében koteleae az a|perest 220.274..Ft és járulékai, valamint a perkciltéség megfizetésére. Az
alperes fellebbezése folytán eljárt Fóvárosi Bírőság, mint másodfokri bírÓság a

sorsám végzésével az osszegszertiség bizonyítatlansága, valamint az
indokolás hiányossága miatt hatályon kívtil helyeáe az elsófok ítéletet és az elsófokri bírÓságot a
per Úrjabb tárgyalására és rijabb határozat hozatalára utasította. A felperes másodfokri perkoltségét
30.000..Ft.ban, az alperesét l 3.200.-Ft-ban állapította meg.

A megismételt eljárásban a felperes az l998. jÍrniusátÓl 2005. november végéig terjedó idöszalaa
209.|98.-Ft és járulékai megfizetésére kérte kcitelezni az a|perest. Az alperes azza| védekezett, hogy
a tulajdoni hányadára eso résznél nagyobb vízdíjat terhelt rá a társasház, holott a perbeli időszakban
a felperesnek nem volt SZMSZ-b, ezért a tulajdon arányában torténo teherviselés szabá|yátÓl nem
térhetett volna el. Hivatkozott ana is, hogy a38l|995. (IV.5.) Kormányrendelet 17. $ (3) bekezdése
szerint a fogyasztő és a szolgáltatÓ kozotti elszámolásban a bekÖtési vízrnéro az iranyadÓ; a
bekotési vízméro és az elkiilonített fogyasztást méró Órák kcizotti ktilÖnbozetet a társashaznak kell
megfizetnie.

Az elsofokir bírÓság indokolásában megállapította, hogy a társasház a vízdíj vonatkozásában eltért a
tulajdoni hányadok szerinti teherviselés szabályátÓl. A kozos koltség azonban csak a társasház
kcjzos fogyasnását tartalmazza m2.arányosan' az a|peres az érvényes kcizgytilési határozat ellenére
nem szereltetett vízőrá1 azonban a ktilon tulajdonában elhasznált _ nem mérhetó _ vízfogyasfiása
után is fizetnie kell, amire a felperes egy átalanyosszeget szabott meg. Rámutatott arra, hogy annak
ellenére, hogy a társasháznak a perbeli idöszakban nem volt SZMSZ-e, azokat a határozatokat,
amelyek érvénytelenségét a bírÓság nem állapította meg _ még ha jogszabá|yt, vagy alapítÓ okiratot
sértenek _ érvényesnek kell tekinteni. Az elsofokri bírÓság figyelembe vette, hogy aZ alperes
crcdményesen támadott meg tÖbb, a kozos koltség osszegét elfogadÓ kcizgytilési határozatot, így a
2001.' illetve 2004. évi emeléseket figyelmen kívtil hagyta és a korábbi idoszakra érvényes
határozattal elfogadott osszegeket vette helyetttik figyelembe. Miután az alperes 1998. május 22-ei
befizetése nem a tárgyidoszakban tortént, ail" az elszrímolásnál nem vette figyelembe. Alaptalannak
találta az a|peres azon hivatkozását is, hogy az |999, május 3-aikőzgytilésén hatátozat sztiletett a
korábbi 10.000..Ft-os befizetések visszafizetéséról. A fentiek alapjan megállapította, hogy a felperes
mÓdosított keresetének a jogalapján tril az osszegszeniségét is igazo\ta, azért az a|perest azza|
egyezoen marasáalta.

Az elsofokri bírÓság ítélete ellen az a|peres fellebbezet1, kérte hogy a másodfokri bírÓság utasítsa el
a keresetet. Kifogásolta, hogy az elsofokÍr bírőság figyelmen kíviil hagyta aü' a tényt, hogy az

:zámu perben a 2001. évi elszámolás érvénytelensége megállapításra keriilt. Az
érvénytelen határozatok helyett a társasház nem hozott rij határozatot, a bírÓságnak pedig nincs
jogkore arTa) hogy azokat pÓtolja. Állaspontja szerint okszenitlen járt el az elsofokir bírÓság amikor
egyrészt elismerte, hogy a tulajdoni hányad szerinti kciltségfelosáástÓl csak aZ sZMsZ
|étrehozásával lehet eltérni, másrésá az e|térést ítélkezése alapjául fogadja el. Vitatta, hogy a
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társashaz sZMs? hiányában eltérhetett a vizdíj vonatkozásában a tulajdoni hányadok szerinti
teherviseléstol. Alláspontja szerint a vízóra felszerelésének az elmaradása nem rÓhatÓ a terhére,
mivel onmagában az Órak felszerelésével nem jcin létre más koltségfelosaási rendszer. Fenntartotta
art az álláspontját, hogy a társasház rendelkezett a 10.000.-Ft-os korábbi befizetések
visszatérítéséröl. E korben az 1999, május 3.ai kozgytilés jegyzokonyvének 2. a|da|án a kozos
képviselo nyilatkozatára, valamint |999. szeptember 30-ai kozgyrilés 2. oldalán dr. RÓnai Krisztina
beszámo|ójára hivatkozott. SérelmeÍe, hogy az 1998. május 22-ei befizetését nem vcttc

lgyelembe. Vitatta, hogy a felperes a naptári évektól eltérö idoszakokra is érvényesíthet kovetelést.
Allaspontja szerint a koztis kciltség osszege csak gy lenne megállapíthatÓ, ha a felperes a
tárgyidoszakban felmertilt valamennyi bevétellel és kiadással az osszes fulajdonos vonatkozásában
elsámolna. Sérelmezte, hogy azerre iranyulÓ bizonyítási indítványátabírÓság elvetette.

A felperes ellenkérelme az elsófok ítélet helybenhagyására irányult.

A fellebbezés nem alapos.

Az elsőfok bírÓság a tényállást a sziikséges kÖrben feltárta' érdemi dontése is helytállÓ, ezért uzÍ' a
másodfoku bírÓság az indokolás pontosításával a Pp. 253. $ (2) bekezdése alapján helybenhagyta.

Téves az a|peres védekezésébol kitunó azon álláspontja, hogy a kozos koltség a társasház igazo|t
kiadasainak aZ utolagos megfizetését jelenti, az valÓjában egy elófinanszírozási kcitelezettség.
Elszámolási kotelezettséget valÓban ír elo a Tht. a koz s képviselonek, azonban nem aZ egyes
tulajdonostársak, hanem évente a-k<izgytílés felé. A kozos kciltség a Tht. 28. $ a) pontja (illetve a
régi Tht. 22. $ a) pontja szerint) az az sszeg, amit a kcizgytilés e célra meghatároz. annak
folyamatos megfizetése a Tht. 24. $ (1) bekezdése (a régi Tht. l8. $-a) alapján minden
tulajdontársra kotelezo. Heiyesen utasította el tclrát az elsófokir bírÓság az alperesnek a kozos
kciltség osszegszeniségének megállapítása kcirében tett bizonyítási indítványát.

Téves az alperes állráspontja abban is, hogy az éves elszámolást elfogadő kcizgyulési határozat
érvénytelensége kihat az adott év kciz s koltségét elfogadÓ határozat' érvényességére. A Tht. 42. $
(1) bekezdése (miként a régi Tht.32. $ (l) bekezdése) a kozgytilési határozat érvénytelenségének
megállapítása kcirében azigényérvényesítés alanya és határideje vonatkozásában a semmisségnek a
Ptk. 200. $ (2) bekezdésében, illetve 234. $ (l) bekezdésében írt általános szabályai alő| kivételt
tartalmaz, amikor a jogszabálysértéshez nem a semmisség, hanem a megtámadhatoság
jogkovetkezményét fuzi. Emiatt a kozgyulési határozatok kizáró|ag a határidŐben tortént sikercs
megtámadás kovetkeztében a bírÓság jogerös ítélete által válnak érvénytelenné. Nem vitás, hogy a
bírÓságnak a határozatok feltilvizsgálata vonatkozásában csak kassáciÓs jogkcire van' 

'févescn

hivatkozik az alperes arÍa' hogy a bírÓság az á|taIa érvénytelennek talált kozos koltséget elfogado
hattrozatok helyett ,,irjabb határozatokat alkotott''. A társashaz fenntartását szolgálÓ kozos koltséget
ugyanis folyamatosan kell fizetni a ktizgytilés á|ta| meghatározott sszegben mindaddig, amíg
annak tisszegét a kozgyiilés egy jabb hatátozatában nem mÓdosítja. Helyesen járt el tehát az
elsofok bírÓság amikor a kozos koltséget meghatározó, érvénytelennek talált hatérozatok helyett a
tárgyidoszak vonatkozásában a korábbi érvényes határozatokban szereplŐ cisszegeket vettc
figyelembe.

A Tht. 56. $ második pontjának, valamint a 24. $ (l) bekezdésének egytittes értelmezésébol
kcivetkezik, hogy a tarsasház egészében felhasznált vízdíj a kozcis koltségnek minósiil. A fentiekbcn
kifejtettek miatt a kozos koltségról hozott határozatok érvénytelenségére a jogvesztö határidón tril
akkor sem lehet eredményesen hivatkozni, hogy ha azok valÓban jogszabályba titkciznek.

Nem tévedett az elsofokír bírÓság amikor azt állapította meg' hogy az a|peres által kifogásolt
10.000..Ft kérdésében a tulajdonostarsak tárgyaltak akÓzgyulésen, de határozatot nem hoztak. hz
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1999. május 3.ai k zgyrÍlésröl felvett jegyzokonyvből ugyanis megállapíthatÓ, hogy a
tulajdonostársak 7. számu határozatukkal a kciltségvetési tervet az eloterjesztetthez képest számos
modosítással fogadták el, de ezek kozott a 10.000.-Ft visszatérítésérol szÓlÓ d<intés nem szerepel.
Nem található ilyen tartalm kozgyrilési határozat az 1999. szeptember 30.ai kozgyiilés
jegyzokonyvében Sem.
Minden alapot nélktilciz az alperes azon álláspontja, hogy csak a naptiíri évekre vonatkozÓan
terjeszthetö elo kozos k<iltség iranti igény. Tény, hogy az a|peres 1998. május 22-ei befizetése a
tárg"n"idoszakoÍ' megelozóen tortént, ezért helyesen járt el az elsöfokir bírÓság amikor azt aZ
clszámolásban fi gyelmen kívtil hagyta.

Az credménytelentil fellebbezo alperes a Pp. 78, $ (l) bekezdése alapján k<iteles 15.000.-Ft
mérlcgeléssel megállapított iigyvédi munkadíjbÓl állÓ másodfokÍr perkciltséget megfizetni a felperes
javára.

Budapcst, 2009, február 20.

a tanács elntike, e|óad bírő

bírÓ bírő


