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A Pesti Koznonti Kertileti BírÓság

Magyar Kti ztársaság nevében !

A Pesti Kiizponti Kertileti Bírőság
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a személyesen eljárt
D - '  

r (  L  - - , i alperes ellen

ktiztis kiiltség megfizetése irant indított peréberr meghozt a az a|ábbi

ítéletet

A bíroság kotelezí azalpereii, hogy 15 napolr beliil fizessen meg a felperesnelc 220TiT:
(Kettoszázhuszezer-kettoszázhetvennégy) Ft-ot, ennek az osszegnek 2002. rnájus 1:TóI 2aO4.
december 31.ig lI 0Á,2005. január 1.tól jrinius 3O.ig 9,5 yo,jri l ius l-t l december 3l. ig 7 %o,,
2006.januar 1.tol a késedelemmel érintett naptári félévet megelözó utolsÓ napon érvényes
jggybanti alapkamattal megegyezo mértékti kamatát, továbbá 80.000.- (t..Iyolcvanezer) Ft +
AFA perkoltséget.

A bírÓság ktitelezi az alperest, hogy a Fovárosi llletékhivatal kiil n felhívasara - az ott
megjelolt mÓdon és idoben az állam javára fizessen meg 13.220,- (Tizenháromezer.
ketÍoszázhrisz) Ft i lletéket.

Az ítéLet ellen a kézbesítéstol számított 15 napon beltil fellebbezésnek van helye, melyet az
elso fokri bírÓságnál kell írásban benyujtani.

A felek kérhetik a fellebbezés tárgyaláson kíviili elbírálását.
Ha a fellebbezés csak a kamatfizctésre, a perkiiltség viselésére, vagy osszegére, illetve a meg
nem fizetett illeték, vagy az á||am által elŐlegezett koltsé g megfizetésére vonatkozik; az
előzetes végrehajthatÓságga7, a teljesítési határidovel, vagy a részletfizetés engedélyezésével
kapcsolatos, vagy-az ité|et indokolása ellen irányul, a fellebbezíl fé| a fellebbezésében kérheti
tárgyalás megtartását.

Ha a fellebbezésben vitatott értek a keÍtosz.ázezer forintot, Vagy a kereseti kérelemben
megjelÖlt kÖvetelés tiz százalékát nem haladja meg, fellebbezésnek az elsó fokir eljárás
szabáIyainak lényeges megsénésére, vagy az tigy érdemi elbírálásának alapjául szolgálo
jogszabály téves alkalmazására hivatkozással van helye. A másodfokir eljárásban rij tények
állításának, illetve j bízonyítékok elöterjesztésének helye nincs, kivéve, ha a tények
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eloadására, illetve bizonyitékok elöterjesztésére az elso fok eljárásban a bírÓság eljárási
szabálysértése' vagy téves jogalkalmazása mian nem kertilhetett sor. Ha a fellebbezés a
megielolt hivatkozást nélktilÖzi' a másodfokri tanács elnoke a fellebbezést hivatalbol
elutasítja. A másodfoku bírÓság az tigy érdemében tárgyaláson kívi.il határoz. a felek
bármelyikének kérelmére azonban tárgyalásl tart. Tárgya|ás tartását a fel|ebbezo frl a
fel lebbezésében kérheti.

Indoko lás

A Budapest. - szám a|atti 48 mz-es társasházi lakás tulajdonosa az
alperes a kcizos tulajdonbó| hozzátartozo tulajdoni hanyadda|, Az alperes eltéro álláspontja
miatt a kÖzÖs koltség fizetési kcjtelezettségének nem tett maradéktalanul eleget. A perbeli
társasházban egyedu| az alperes nent rendelkezik mellévíznrérovel.

Az alperes a felperesi társasház kozgytilési hatfuozatait tÖbb alkalommal megtámadta a
bírÓság elott. ' szám alatt indult perben a felperesi társasház2})2.jrinius 4-i
kÖzgnílésen elfogadott határozatok érvénytelenségét kérte megállapítani. A bírÓság 200213,
számir kozos kciltség sszegét megállapítÓ kcizgytilési hatátozat vonatkozásában a pert 2004.
november 14. napján megsztintette. Ugyanakkor a l l. sorszámri ítéIetében a2002. jirnius 4-én
e l fogadott 1 . sors zámu határ ozat érvényte l ensé gét m egál l apította.

A . számri ítéletével a bírÓság megállapította' hogy a 2004. április 20.i
kőzgnílésen elfogadott 2. és 3. szám k zg1'tilési határozatok érvénytelenek' A 2. sz.
határozatában a kozgyulés elfogadta a 2004, évi kciltségvetést. és egyben ugy határozott, hogy
a kozcis ktiltség 2004, májrr.s l-tól l30,- Ft/m2h,ó legyen a nrellékvízmér<ivel nem rendelkezok
kozos koltsége pedig ezen felÍ'il 3.750, Ft. .\ 3. sz. határozat szerint a tulajdonostársak
elfogadták azt, hogy aki két egymast kovetó lec.lvasási idoszakban nenr olvassa le és nem adja
el a mellékvízméra óra á||ását, annak a kozos koltsége havi 5.000.- Ft-tal enrelkedik
felszÓlítást kovetóen . a leolvasás nélktili idoszakra, illetr,e. aki hosszabb ideig nenl
tartÓzkodik a lakásban, nem fogyasá vizet, kciteles azt bejelenteni a kozcis képviselonek.

A Budai Kozponti Kertileti- BírÓság .'--_ : -.s$nru- Ítélteyg!.-s:tintén
'. gál lup.i! fr@|én. .Le-$1rt 9 ! -!*9z g>u l é s e n e l tb gad o t t T . éS
2. sorszámítáiáioiatot érvéryeiéniégéi. n 1. sorszámu liatáioátáI á-Iu1ajdonostársak a
2000. évi gazdálkodásrol szÓló beszámolÓt íogadták Cl, és a kcizos képviselo részére a
felmentvényt megadtiík, míg a 2. sz.határozattal a 200l. évi koltségvetést fogadták e|, azzal a
mÓdosítással, hogy a kcizcis kciltség 200l. jrinius 1-tol emelkedik és a postán beÍizetett kozcis
ktiltség után postai kozremukodési díjat is kell fizetni.

A tulajdonostársak által meghatározott k<izos kÖltség mértéke az éwén.ytelen haÍározaÍokra
tekintettel a nem vízórás tulajdonostársak esetében az a|ábbíak szerint alakul:

l998. j niustól 2000. májusig 1 60,. Ft/m2lhÓ , |998, évre egyszeri befizetésként l 0.000,- Ft-ot
írtak elő.
2000. juniustÓl 2001. májusig 99"- Ft/m2llrÓ és 2.532,- Ft/hÓ víz. és csatomadíjat írtak elö.
2001. jriniustól 2003. jirniusig 110,- Ft/m2lhÓ és' 2.856.- Ft/hÓ víz. és csatornadíjat írtak elő.
z}lz.jriliustÓl ?004. áprilisig I20,- Ft/m2/trÓ és 3.048,.Ftvíz. csatornadíjat írtak eló.
2004. májustÓl 2005. áprilisáig 130,- Ft/m2lhÓ és 3750,- Ft/hÓ víz- és csatornadíjat írtak elo.
2005. májusátÓl szeptemberig 140,- FVm2/ho é:,3,427,- Ft/hő vízéscsatornadíjat írtak eló.
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Az alperes a felperesnek 1998. május 22-én nlegfizetett 154.368'- Ft.ot, 1998. jrinius 27.én
6.300,., junius 26-án L4.400,-, szeptember 8-án szintén 74.440,-, 9.én pedig 4.770,- Ft-ot,
december 30.án 28.800'- Ft-ot, |999,januárra 4,770,- Ft.ot.

A felperes szám alatt a Builai Kozponti Kertileti BírÓságnál 186.507'. Ft
és járulékai megfizetése iránt fizetési meghagyás kibocsátását kérte az a|peres ellen.

A fizetési meghagyás ellen a torvényes hatiiridŐn beltil ellentmondással élt az alperes.
Ellentmondásában a peres eljárásban a felperes kérelmét kérte elutasítani a Pp. l30. $ (l)
bekezdés g) pontjára tekintettel. Arra hivatkozott. hogy a kozcis képviselót l999. oktÓber 1-én
választották meg, a mandátuma az a|apítÓ okirat szerint 3 évre szőlhat, tehát az 2a02. oktőber
l.én lejárt, így az eljárásra a fe|peresnek jogosultsága nincs. Alláspontja szerint a fornrai
okokbÓl torténö elutasítás nem érinti azon álláspontját, hogy a kÖvetelés megalapozatlan,
jogsénésre alapul és jogeros bírÓi ítélettel torténó megsemrnisített elszámolásokat is
tartalmaz.

A felperes mÓdosított keresetében az alperes elévtilési k{oga,$ra és a bírÓsági ítéletekre
tekintettel kovetelését leszállította és az l99t j11!!lrsától ke2ci áÓ idoszakra 220.274,- R és
jádrékái, valamint a perk ltség megfizetésérJiartotta fent. Arra hivatkozott. hogy az a1peres
által csatolt 154.368,. Ft' valamint 14.400,. Ft.os befizetés a korábbi idŐszakra vonatkozik.
Elóadta, hogy a számít ítéleiét megfellebbezték. így még az nen.l
jogeros. Erre tekintette| a2004. májusátÓl 2005. április 30.ig tarto idoszakra nem a2004.
évre, hanem a 2003-ra megállapított kozcis koltség fizetésére kérte kotelezni az' a|perest. mir'el
a 2003-as kozgytilési határozaÍ, érvényes. A számu iigyben 2006. február
22-én sztiletett másodfoku ítélet. melyben a Fóvárosi BírÓság az elsó fok bírÓság ítéletét
hel1'ben hag1ta. Az én'én1telenített határozatc.kra és a nem jogerós ítéletekre tel.iigtettel a
2004. májusátÓl a 2005. ápTíIis]i0:ft.art6ití6lzákra a2003. évre megállapított kozos koltség
fzetésére kérte ktitelezni az a|perest. Ugyancsak a korábbi kozgytilési határozatokra a\apozta
kovetelését az érvénytelenített határozatok miatt. Elóadta' hogy a kozgyulés l998. május 26.
án kÖteleae valamennyi tulajdonostársat a mellékvízméro felszerelésére, az alperes az
egyetlen aházban, aki ennek nem tett eleget. Állásponda szerint itt nem arrÓl van szÓ, hogy az
alperes nern fizetí meg a kozÖs tulajdonra eso vízdíjat, hanem a ktilon tulajdonában
elfo gyas ztott víz után sem ítzet.

Az alperes a kereset teljes egészében valo elutasítását indítványozta. Fenntartotta az
ellentmondásában foglaltakat. Hivatkozott aÍÍa,, hogy a fizetési meghagyást 2002. oktÓber 15.
én tciltotték ki, így álláspontja szerint az 1997 . oktÓber 15.e elótti k<ivetelések eléviiltek.
Eloadta, hogy az 1977. évi 1 1.tvr. kizárÓlag a tulajdoni hányad szerinti koltségviselést
tartalmazza, ebbol kovetkezik, hogy jogsérto a ktizos koltség megállapítása. Sérelnrezte, hogy
sem aZ elszámolás mÓdjárÓl, sem annak elszánrolásárÓl semmilyen rendelkezést nem hozott a
kcizgytilés. Állitotta, hogy a felszerelt vízméríjk e|he|yezését, sziimát senki nem ellenorizÍe,
anÓl elszámolás soha nem késztilt, így a vízó,;a nélktili kozos kÖltség jelentosen meghaladta
azÍ. a mértéket, amely a társashaz tényleges koltségei és a tulajdoni hányad alapján
kovetkezne. Eloadta, hogy a kovetkezo évi kozgyríIés megállapította, hogy a korábbi 10.000'.
Ft befizetés jogsért"o, ezért az, akí, azt befizet|e, az vissza is kapta. Hivatkozott még arra is,
hogy az idokozbenhatályba lépÍi l997. évi CLVII. Torvény l8. $.a világosan kimondja, hogy
a kciz s kÖltséget a tulajdoni hanyadok arányában viselik a tulajdonosok., Hiányolta,hogy az
SZMSZ a mai napig nem késztilt el. Elmondta, hogy nem véletlen, hogy nem engedte meg a
vízóra felszerelését, ugyanís a k<izcis k<iltséget tÖbb, mint 1 millio Ft/év víz. és csatornadíj
terheli. Áiláspo.'tja szerint az egyéni kciltség kozos k ltéséggé válik, ezért a kozos képviseló
megr vidíti a tulajdonosokat. Állította, hogy a tulajdoni hányada alapján ráeso kozos koltséget
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megfizette. Eloadt4 hogy a2003. CXXXIII. tcin.eny 24.$-a ismételten rogzíti, hogy a kozos
ktiltséget tulajdoni hányad arányában kell viselni. Hivatkozott még a határozatok
érvénytelensége iránt indított perekre is.

A felperes keresete a I a p o s.

A Ptk. 149. $ (l) bekezdése szerint a társashaz tulajdon a kozcis tulajdon egy kÍ.il nos formája,
melyre a (4) bekezdésben foglaltak szerint a társasházakrÓl szÓlÓ jogszabályban
meghatározott eltérésekkel kell alkalmazni a kozos tulajdon szabályait.Ez a jogszabály jelen
esetben az 1997. évi CLVII. társasházaV'ról szÓlÓ t rvény.

A társasházitÓrvény 18. $.a alapjan a kozos ttrlajdonba tartozÓ éptiletrész, éptiletberendezés,
nem lakás célÚr helyiség, lakás és tárgy fenntartásának és felrijításrínak koltsége, valamint a
rendes gazdálkodás kcirét meghaladÓ kiadás a tulajdonostársakat tulajdoni hanyaduk szerint
terheli, ha az alapítÓ okirat vagy a szervezeti.mtikcidési szabá|yzat másképp nem rendelkezik.

HasonlÓan rendelkezik a 2003. CXXKII. tcirvény 24.$ (1) bekezdése is, mely kimondja, hogy
kozÖs tulajdonba Íartozó éptiletrész, éptiletberendezés, nem lakás céljára szolgálo helyiség és
lakás fenntartásának koltsége, valamint a rendes gazdálkodas kcirét meghaladÓ kiadás (a
továbbiakban egytitt: ktizos k<iltség) a tulajdonostársakat tulajdoni hányaduk szerint terheli, ha
a szeryezeti.mfikodési szabá|yzat máqképp nent rendelke-'& - - - -{íÜF+..F.G-

A felperesi társashán a|apítÓ okiratrínak IV. fejezet 5. ponda is a fentiek szerint rendelkezik.
Kimondja, hogy a tulajdonostársak az a|apítÓ okirat II. fejezetének a) pontja I-XLVI. sorszám
alatt felsorolt telek, építményrészek, berenclezések és felszerelések fenntartásával jaró
kciltségeket tulajdoni hán1'áiluk szerint r'isetil;'. Rendelkezik anÓl, is, hog1, a társasházza|
kapcsolatos egyéb kcizcis kiadások (kezelési, tizemeltetési koltség. koztizemi díjak) a
tulajdonostársakat szintén a tulajdoni hányaduk alapján terheli.

Az alperes aÍTa alapította védekezését, hogy mind a Ttr'.. nrind az a|apíto okirat szerint a
kcizcis tulajdonnal kapcsolatban felmeriilt kciltségek a tulajdonostársakat tu|ajdoni hánr aduk
arányában terhelik, így az elfogyasztott vízmennyiség után is a tulajdonosoknak tullri.Joni
hányaduk arányában kell viselnitik avízdijat. A bíroság az alperesi álláspontot csal' rdszbcn
osztotta. Nem vitás az,hogy a jogszabály és az a|apítÓ okirat is a tulajdoni hán1adok szerinti
teherviselést írja elŐ. Azonban- a }ozcis koltség cisszegérol . így a r.ízdíj menékérol is . a
rendelkezés a kozgyulés hataskÖrébe tartozik. A kcizgytilés határozatát . nlég ha esetleg
jogszabályt vagy a|apító okiratot sért is . érvérryesnek kell tekinteni. anlíg annak
érvénytelenségét a bíriság jogerosen nem állapída qeg. Az alperes eredményesen támadta
meg a kozgyiilési határozatokat, azonban a bíroság szám alatt a 200213.
számtr kÖzcis kciltség osszegét megállapítÓ kozgyulési batározat vonatkozásában a pert 2aa4.
november 14. napján megsztintette, igy ez a k zgytilési határozat érvényben maradt, ezért az
minden tulajdonostársa kcitelezo. A ;. ítéletével a bírÓság megállapította
2004, május l-tol fizetendó k<izcis ktiltségre vonatkozÓ határozat éwénytelenségét. A Budai
Kozponti Keriihti BírÓság pedig a . számri ítéltével a kozos koltséget
2001. jrinius l.tól emelő k<izgytilési határo,zat érvénytelenségét mondta ki. A felperes a
keresetét az érvényben maradt, illetve meg nem támadott határozatokra a|apozta' ..Így
sziikségtelen volt a még nem jogerósen lezárult perre jelen targyalás felÍiiggesztése.

A felperes a kcizgytilési határozatokkal és a hátraléki kimutatással igazolta leszállított
keresetét cisszegszerriségében is. A bírÓság elfogadta a felperes kimutatását, mivel az alperes
te|jesítéseít megfeleloen számolta el. Az alperes a felperesnek 1998. május 22.én megfizetett
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l54.368,- Ft.ot, ez| a felperes a korábbi idoszakra számolta el. Az alperes jrinius 26-í |4.400,-
Ft.os teljesítéséból l998. j niusára számolt el 4.400,- Ft-ot, a fennmaradÓ 10.000,- Ft.ot
pedig a május 26.án meghozott 3. számrjr kozgÉlési határozat a|apján az egyszeri vízdij
kompenzáciora. A bíroság íey alaptalannak találta az alperes védekezést a 10.000,- Ft
visszautalásával kapcsolatban, mert erról érvén;les kozgytilési határozat nem rendelkezett.
A szeptember 8-án megfizetett másik |4.44a,. Ft.ot pedig 1999.jirliustÓl decemberig terjedo
idore _ a hátraléki kimutatáson 34.400,- Ft cisszegti befizetés része - kertilt elszámolásra. Az
alperesnek l998-ra 63.760,- Ft-ot kellett megíizetnie, ehhez képest 38'800,. Ft-ot teljesített.
1999. évre azeloirás92,160,.. Ft volt, a teljesítés 91.550,. Ft. 2000.-ben aza|percs fizetési
kÖtelezettsége 89.388.- Ft lett volna. Azalperes eÍTe azévre 6l'000,. Ft-ot fizetett be.2001.
évre 93.372,. Ft volt a fizetési kÖtelezettség. a teljesítés pedig 48.000,. Ft.2002-re l01^,664,-
Ft volt a fizetendó osszeE, az alperesi befizetés ugyanakkor 64.000,. Ft. 2003-ra 105.696,. Ft
az e|oirányzat, a befizetés 100.000,- Ft. 2004, és 2005 évre az elotrányzat az érvénytelen
határozatra tekintettel nem változott. Az alperes 2004.re |25,l00,. Ft-ot teljesített. 2005.re
november 30.ig az alperesnek 96.888,. Ft.ot kellett volna rnegfizetnie' de efte az idöszakra
telj esítés nem érkezett.

Mindezekre Íigyelemmel a bíroság kcitelezte az alperest a k<izcis koltség megfizetésére.

Az alperes nem vitasan a teljesítéssel késedelembe esetto így a toketar.tozása után a hátralékos
idoszakra a Ptk. 298. $ alapján kciteles megfizetni a Ptk. 30l. $-ában meghatározott mértékti
kamatot.

Az alperes pervesztes lett, így a Pp. 78. $.a alapján kciteles viselni a perkciltséget. anrel1 a
felperesi jogi képl'iselet ellátásábol áll" és amelyet a bíroság a 4I'2aC3. (Xil.lg.) IM.
rendelettel modosított 3212003. (VIII.22.) IM.rendelet 3. $ (2) bekezdés a) pontjára
fi gyelemmel állapított meg.

Az ltv. 64. $-án kereszttil érvényestiló 6/1986 (VI.26.) IM rendelet 13. $ (2)bekezdése alapján
a felperes illetékfeliegyzése folytan le nem rÓtt kereseti illetéket is az alperes koteles
megfizetni.

A bíroság a Pp. 220. $ (3) bekezdés alapjárr tájékoztatta a feleket, hogy mely esetekben
kérhetik kÖzÖsen a fellebbezést tárgyaláson kívtil torténo elbírálását. és mely esetekben
kérhetik ktilon is, hogy a fellebbezést a másodÍbkri bírÓság tárgyaláson bírálja el.

Budapest, 2006. nrájus l 9.

bírÓ


