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í t é | e t e t :

A bírőság kotelezi o rI. rendü o|peresf, hogy fizessen meg a fe|peresnek 15 nopon be|Ü| t78 7a0
(szózhetvennyolcezer.hétszőz) Ft.ot, ezen osszegnek 2005. december 12. nopjátő'| o kifizetés nopjőig
rerjedí id6re o késede|emme| érintett nopttíri Íé|évet mege|6zó uto|srí noPon érvényes jegybonki
o|opkomotto| megegyezö mérték komotrít, vo|ornint 39 23o (horrnincki|encezer.kétszózhorminc) Ft
perko|tséget, rne|y osszegbó| az ÁFe t79O (ezerhétszázki|encven) Ft,

o bírősríg kate|ezi o III. rend o|perest, hogy Íizessen meg o felperesnek 15 nopon belti| 110 650
(szóztízezer-hotszrízotven) Ff.ot, ezen cjsszegnek 2005. december 12. ncpjőtő| o kifizetés nopj ig ter jed6
idóre a késede]emme| érintett noptőri fé|évet mege|óz6 utolsrí noPon érvényes jegybonki o|opkomotto|
megegyezö mérték(l komotrít, volominÍ 24 300 (huszonnégyezer.hóromsz<íz) Ft perkoltséget, me|y osszegbó|
az ÁF n Úto (ezeregyszóztíz) Ft,

ríltol



o bír sríg k<jte|ezi o IV. rendrj olperest, hogy fizessen meg o fe|peresnek 15 noPon be|Ü| 534 t70
(otszázhorfincnégyezer.szózhetven) Ft.ot, ezencjsszegnek 2005. december 12. nopjríÍrí| o kifizetés nopj<íig
terjedó idöre o késedelemme| érintett noptríri fé|évet mege|óz6 utolső nopon érvényes jegybonki
o|apkomotto| megegyezö mértékú kamotrít, vo|omint |l7 280 (szőztizenhétezer-kétszóznyo|cvon) Ft
perko|tséget, mely osszegb az ÁFe 5340 (akzer-h6romszózne9yven) Ft,

o bír ság kote|ezi oz V' rendtÍ o|perest, ho9y fizessen meg o fe|peresnek 15 nopon beltj| 125 28o
(százhuszonotezer-kétszóznyolcvon) Ft-ot, ezen cjsszegnek 2005. december 12. nopjátő| akifizetés nopj ig
terjedó idóre o késedelemmel érintett noptríri fé|évet mege|6z6 utolsrí noPon érvényes jegybonki
o|opkomotto| megegyezö mértékrÍ komotrít, vo|omint ?7 50o (huszonhétezer-otszdz) Ft perkci|tséget, ne|y
osszegból gz ÁFe t?5o (ezerkétszózotven) Ft,

o bír<ís<íg kcjtelezi g VI. rendú a|perest, hogy fizessen me9 o fe|peresnek t5 noPon be|tj| 57 ?3o
(otvenhétezer-kétsztízhorminc) Ft-ot, ezen cjsszegnek 2005. december 12. nopjrítő| o kifizetés nopjríig
ter1ed6 id6re o késede|emmel érintett noptríri félévet mege|6z6 uto]ső noPon érvényes jegybonki
olopkomotta| megegyezí mértékri komotrít, vo|omínt 1? 57o (tizenkétezer-otszőzhetven) Ft perko|tséget,
me|y ossze gb6| az Ár e szo (otsz zhetven) Ft,

a f entieket megho|odőon o bírősóg a f e|peres keresetét e|utosítjo,

o bírősríg oz r. rendŰ olperes viszontkei esetét elutosít.1o,

a f elperes I. rendú olperessel szernben e|6ter jesztett kereseti kére|me, volomint o viszontkereset korében
af e|peres és az I. rendrj o|peres felmerÜlt ko|tségeiket moguk kcjteÍesek vise|ní.

kotelezi o bírrísőg oz T, rendri olperesl, hogy |e|etezés terhe me||ett rőjon |e az irotoknríl 15 00o
(Iizenc)tezer) Ft i|letéket 15 nopon bel |.

Azíté|et ellen o kézbesitésétó| szőmított 15 noPon be|Ü| fe||ebbezésnek von he|ye, me|yet ebírősógnól, de a
Fóvrárosi Bírrís ghoz cimezve ke|| elóterjeszteni |ego|dbb 8 pé|ddnybon'

A bírósóg tójékoztatjo o feleket, hogy obbon az esetben, ho o fe||ebbezésben vitotott érték okétszázezer
forintot, il|etve o kereseti kérelemben megje|o|t kovete|és tiz százolékát nem ho|odjo meg, fe||ebbezésnek
oz e|só fokrj eljár<ís szobrí|yoinok |ényeges megsértésére vogy az ugy érdemj e|bír<í|osrínok olopj<íu| szo|g<í|rí
jogszobály téves o|koJmozrísríro hjvotkozőssol Von he|ye: |ényeges eljárosi szobrálysértésnek oz olyon
jogszobd|ysértés minósÜl, ome|ynek oz vgy érdemi elbírdlrísráro kihotoso vo|t; ho o hivotkozást o Íe||ebbezés
né|kij|ozí, o mrísodfoktÍ ton<ícs elnoke a f e||ebbezést hivotolb<í| elutqsít.1o; o mrfuodfoktÍ el.;<írrísbon Új tények
á|lítrísőnok, i|latve rij bizonyítékok e|íterjesrtésének he|ye nincs, kivéve, ho o tények e|6ad6sáro, illetve
bizonyítékok e|óterjesztésére az e|sö fok eljrárásbon o bírősÓg e|jrírrísi szobtí|ysértése Vogy téves
jogo|ko|maz sa miott nem ker |hetett sor; o mrísodfok bírősóg az ugy érdemében trírgyo|<fuon kívijl hat<íroz,
o Íe|ek bőrrnelyikének kére|mére ozonbon tárgyo| st tort; fárgyol'ás tortősőt o fe||ebbez6 fé| o
fe||ebbezésében, il|etve oz e|Jenfél csotlokozó f e||ebbezésénekkézhezvéte|étó| szőmított nyolc nqpon be|tjl,
o f e||ebbez6 f é| e||enf ele pedig a f e||ebbezés kézhezvéte|ét6| sz<ímított nyolc nopon belijl kérheti.

A birősóg tőjékoztotjo o fe|eket, hogy obbon oz esetben, ho a fe||ebbezés csok o komotfizetésre, a
perko|tség viselésére vogy osszegére i|Ietve a meg nem fizetett i||eték megfizetésére vonotkozik; o
fel|ebbezés csok ate|jesitési hotőrid ve| kopcso|oÍos: o fe|lebbezés csok azíté|et indoko|ríso e|len ir<ínyu|, o
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m<ísodfokrj bír,ősőg gz íté|et e||en irőnyulő fellebbezést tőrgyolríson kívij| bírrílhotjo e|; bdrme|yik fél
t rgyolrís tortosrít kérheti, i|yen kére|met o f e|}ebbez6 f é| a f e||ebbezésében terjeszthet e|6.

A bírrísdg tdjékoztotjo o fe|eket, hogy q fe||ebbezési hotáridó |ejrírta elótt elóterjesztett kozos
kére I mÜ kb en o f e]|ebbezés trírgyo lőso n kívÜ | i e|bír ó|asót kér het í k.

I n d o k o l ő s :

A Budopest, szrím o|otti r. rendŰ olperesi tdrsosház olopítrí okiroto t994,
november t5.én jcítt létre, oz ebben írtok szerint o társoshóz .A, és,,Bo je|ú épu|etbó| dl|, az *A, je|ü
épu|etbenkizórő|ag gorrízsok vonnok, mí9 o .B. je|rí épuletbenkizórő|og |okrísok.

A fe|peres, vo|otnint oz r-X. rendrj és o XIr' rendú o|peresek oz r' rendti o|peresi társosház
tu|ojdonostrírsoi okként, hogy o kozos tulojdonbő| a felperest 3?8/?000, o II. rendrj olperest ?79/2ooo, g

rrr. nendrj o|perest t37/2oo0, o rV. rendrj olperest 660/2@0, azV. rendú o|perest l55/?ooo, o VI. rendŰ
o|perest 7I/200a, o VrI. rendrj o|perest 84/2oo0, o VrII., rX., X. és XII. rendrj olperest pedig fejenként
58/?000 tulojdoni hrínyod i|leti meg. Az íngot|onnyi|vőntort sbo je|enleg még bejegyzett tu|ojdonostrírs dr.
Bqrcs Vi|mos o kozos tu|ojdonbő| 54/?o0a tu|ojdoni hrínyoddo| , oz ó mint XI. rendrj o|peres vonotkoz sríbon o
bírósóg o pert megszilntette, rnert 6 okereset|evé| beny jtdsót mege|ízóen e|hunyt.

Á Wr., VIrI., IX., X. és o XII. rendri olperesek kizarő}ag o .Bu épi'iletben to|á|hot garózsok
t u |ojdo njogővol r ende|keznek.

Kizarő|ag lokrísro vonotkozrí tllojdonjoggo| rende]kezlk o fe|peres. volomínt o rrr., rV., V. és VT.
rendri olperesek.

Á il. rendŰ o|peres mind gorázs., mind lokostulojdonnol rendelkezik, gorázstu|ojdonához o kozos
tu|ojdonbő|58/2oo0 tu|ojdoni hrínyod, lokrístu|ojdonához 22l/20o0 tulojdoni hrínyod tortozik.

A XI. rendrj olperes kizórő|og gorrázstulojdonnol rende|kezett.
Á lokrísokhoz o kozos tu|ojdonbő| osszesen tortozrí tulojdoni h<ínyod t572/2aao.

Az a|apítő okirat 1r.Á. pontjdbon írtok szerint o -B' je| épulet kozos tu|ojdonbo kerÜ|ó részd -

tobbek kozott - o |égokno, oz olop és fe|építmények és akémények, o fodémek o burkolotok nélkÜl, o kÜ|só
hom|okzot o Jábozoftol, volomint az épil|et korÜli j rdo, továbbrí oz egész ingotlont tekintve kőzos
tu|ojdonbon ő|lnok oz e|eklrotnos., víz., góz. és csotornavezetékek is o kÚlon tulojdon |e6gozó vezetékéig,

Az a|apítő okirot 5. pontj bon fogloltok szerint o kozos tu|ojdonbon |év6 te|ek, épu|etrészek,
berendez,ések és fe|szere|ések fenntortrístívo| jtírrí ko|tségek se|ése kcjrében o tulojdonost rsok okként
á|lopodtok me9, hogy az egYes épi.iletek fenntortősrívo| és fe| ;ítosavol kopcso|otos kcj|iségeket oz odott
épu|etben garózzsa| illetve |okőssol rendelkezó tulojdonostársok V.selík, volomennyi tulojdonostrírs egyilttes
ko|tségvise|ésére csok obbon oz esetben keri.jl sor, ho o teljes ingotlont Vogy o két fe|építményt egyuttesen
érintö koltsé9ekr6| von szrí.

A f ent em|ítettekbó| kovetkezóen o .B,, jelri, kizárő|og lokosokot tortolmoző épulette| kopcsolo|bon
feImerriló kciItségek vise|ésére klzarőlag ozon tu|ojdonostrírsok kote|esek, okik loktístulojdonnol
rende|keznek, azaz a f e|peres, vo|ornint o rr., rrr., rV., V. és VI. rendrj a|peresek,

Ko|tségviselésÜk okként meghotározhotő, hogy o kcjzos tulojdonbő| o |okrfuoikhoz tortozrí tu|ojdoni
h<ínyodokot kel| oránypárbo rí|lítoni o lokrísokh oz tartoző osszes tulojdoni h nyoddo|, ennek o|opjrín a f e|peres
o kci|tségek 20,9 %.a, a II. rendrj olperes 14,05 %-o, a III. rendü olperes 8,7 o/,-o, o rV. rendrÍ o|peres 42 %-
o, oz V. rendŰ o|peres 9,85 "L.a, o VI. rendti olperes pedig 4,5 %-ovise|ésére kote|es.

A Íelperes o trírsoshríz ologsorőbon tolrí|hotrí lokrís t ?oo4-ben vtfuríro|to meg dr. Ge|encsér
Mihrí|ytő|, ez ut bbi o lokást mege|6zö|eg L997.ben szerezte meg.

Á lokős mór t997-ben |elokott, rossz ||opotrÍ volt, o nyí|ószóről cserére szoru|tok, vizesedtek a
foloi, ez utőbbi karében ., vo|omint o rI. és rV. rendrÍ o|peresek kozott egyetértés vo|t obbon,
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ho9y o fo|okot szigete|ni kel|ene. L997 és ?0o4 kozott egy ízben o lakrís olott futrí , az egész társoshőzot
kiszo|9ő|ő szennyvízvezeték eltort, ekkor o hibo e|h rításo végett fel ke||ett szedni o porkettrít.

A f elperest o II. és TV, rendrj o|peresnek . mutotto be okkor, omikor o hőzot illetve o
megvősrírlondcí lokosót a fe|peres megtekintette, a f e|peres ekkor je|ezte o II. és IV. rendú a|peresek f e|é,
hogy o trírsoshrízi kozos tulojdont érínt6 szÜkséges fe|rÍjításokot e|végezné, a f e|peres és o II. és TV. rend
olperes kozott egyetértés vo|t obbon, hogy o folokot szigetelni kel|ene.

tre|en|étében o fdpe?es két o|kolornrno| egyeztetett o rI. és IV. rendrj o|peresse|, o
fe|peres oz lto|o tervezett fe|rijításro vonotkozőon ekkor mdr konkrét, osszegsaer en meghotcírozott
oján |otokkol rendeIk ezett.

em|ékezete szerint vo|omennyi tu|ojdonost rs tiszt bon volt ozzol, hogy o folok
szigete|ésének koltségeit kozosen kel| viselnitjk, sző volt orrő|, hogy jrírdo-, terasz- és hom|okzotfelrjjítrís is
szuksége|tetik obbon, ho9y ez utőbbiok ko|tségét kinek ke|| viselnie, o f e|peres, volomint o rr. és TV. rendrj
alper es nem tudtok megegyezni.

Az ezI kovetóen a felperes rílto| e|végeztetett munkrílotokhoz szul<séges építésl engedé|yezési
tervet épitész készitette, öt o II. és IV. rendŰ olperes isrnerték (olyonnyiro, hogy o IV. rendrj
ofperes 6t a perben . 'ként oposztrofálto), ő volt oz, oki o munkrík sorrán végig,hetente egyszer
bíztoson jelan vo|t, ozokot irrínyítotto.

, em|ékezete szerint o Ir. és TV. rendrj a|peres az építési engedé|yezésl tervbó| koptok,
o 1e|en|étében gz obbon irt, e|végzendó munkákot o f e|peres o II. és IV. rendrj o|peresse| egyeztette, velijk

egy olkolommo| kozolte, |rogy o folok szigete|ésére d|yen mődszerre| kertjl sor, egyébként is
tríjékoztotto o TT. és IV. rendrj a|perest, hogy éppen rnilyen munkőlotok folynok, ve|íjk kc5zo|te, hogy o
Íe|peresi |okős olqtt futő szennyvízcsotorno o trírsosh<íz kozos vezetéke.

A fe|peres elvégeztette a Yolok szigete|ését, vo|omint oz n. flvízvezetés és fó|efo|yóvezeték
cseréjét, az e|öbbi kivite|ezöje a Kft' vo|t, ezen rnunkík e||enértéke 9L9 729 Ft volt, oz
utőbbi kivitelezóje a CSE17MÁN Bt. volt, ezen munkók e||enértéke 352119 Ft volt.

A perben kirendelt építési- és ingot|onforgolmi szokértó, vé|eményében fo9 loltok
szerint az e|óz6 bekezdésben em|itett munkők oz I. rendŰ olperesi tőrsoshőzi kcjzos tulojdont érintették, az
e|végeztetett munkők az á||ag megővrísához és fenntartasőhoz szijkségesek voltok (ugyonígy nyi|otkozott
egyébként o mtír fent em|ített, o perben ton ként meghol|gotott volomlnt o

Kft. Ügyvezetóye, '), az e|6z6 bekezdésben em|ített fe|peresi kiodrfuok rerí|ísok
vo|tok; o munkák oz ingot|on értékét nove|ték, mégpedig o r fordított koltség osszegében,

Áz ríltolo e|végeztetett munkrík sor n afe|peres o |okrísríhoz kopcso|ta o kozvet|enijl o lokás me|lett
|évö,osszesen 14,15 m2 o|opterÜletrj, trírsoshtízi kozos tu|ojdonbon áll<í két he|yiséget akként. hogy azezek
kozotti folot elbontotto, mo oz ilyen formájábon of e|peres lokosához csotolt helyiség e|6szoba.gordr<íbként
f unkcionől.

Mielótt a fe|peres a |okrísát megvosáro|to, oz
birtokrábon vo|t. Azt megelózóen, hogy q |ok&t
tulojdonos hosznrí|to kizárőlo9oson' szén táro|rísdro.

ernlített két he|yiség kizrírő|og
i rnegv sríro|to, a he|yiségeket az ót mege|óz6

A fe|peres kérésére az T. rendú olperesi társosház 2005. december t?.én rendkívtj|i kozgyŰlést
tortott, melyen ozT,rendú o|peres okként hot<írozott, hogy afe|peres kiod soit nem téríti rneg, tovőbbő o
tulojdonostársok fe|kérték a Íe|perest orro, hogy kÜ|dje meg o IV. rendú o|peresnek, o trírsoshríz kcjzos
képviselójének egy, o trírgyboni esetleges kásóbbi dontés megolopozdsdhoz szt.ikséges dokumentumoit (p|.
e|özetes szakvé|eményt, szrím|ákot, stb.), ezen utőbbinok a f e\peres eJeget tett okként, ho9y o munkák
list<íjrít, az ezekhez kopcsolődő e|számo|osokot i||etve számlákot a f e|peres jogi képviselóje megkÜldte azT-
VI' rendrj o|peresi jogi képvise|6nek (oki m r ekkor is, iIletve mege|6zö|eg az em|ített kozgyú|és idópontjőbon
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is oz r. rendrj olperes 1ogi képvise|óje volt) ozzo|, hogy szíveskedjen o megkÜ|dott dokumentumokot o rV.
rendrj ol peresse | )l|etve vo|omennyi tu |ojdo nostdrsso l meg ismertetní.

A pert mege|6z6en oz I. rendú o|peres illetve o tu|ojdonostrársok o Íe|peres kovete|ését nem
teIjesítették.

A fe|peres - e|s6dle9esen a Polgőri Tcirvénykonyvrő| sző|ó 1959. évi IV. ti5rvény (Ptk.) l42. S.ríbon,
mrísod|ogoson o Ptk. 361. S.dbon fog|o|tokro voltí hivotkozosso| . keresetében kérte, hogy o bírőság
e|sód|egesen a7I. rendŰ olperest kote|ezze 1 006 030 Ft részére torténó megfizetésére, mrísodlogoson ozt
kérte, hogy o bÍrősóg ezen cisszeg megf izetésére o II.Vr. rendrj a|pereseket kcjte|ezze - a WI.x. és XII.
rendrj olperesek türésre kőte|ezése me|lett - a f ent en|ített ozon orrínybon, mely orrínybon oz II.VI. rendü
olperesek oz Í, rendú olperesi tőrsoshőz ,,Bu épu|etével kopcso|otbon fe|merÜ|t ko|tségek vise|ésére
kotelesek.

Tgényt tortott továbbrí a fe|peres oz említett tókeosszegnek 2005. december 12. nopját | o
kifizetés nopjáig jórő, tarvényes mértékú késedeJrni komotoiro is, volomint kérte, hogy o bírősóg az T. rendü
il|etve o II.VI. rendr3 a}pereseket rnoroszto|jo o perre| felmertjlt ko|tségeiben, a f elperesnek o VII-X. és o
XII. rendrj olperesekke| szemben kclltségi9énye nem volt.

Hivotkozott o fe|peres orro, hogy gz ,á|to|o e|végeztetett munkőkot minÍ o kozos tu|ojdon
fel jítdstít tulojdonostőrsként jogosult volt e|végeztetni, o munktík fejében kiegyenlített cisszegeket azI.
rendrj o|peres i||etve o II-VI. rendú o|peresek oz rí|tolo megje|olt or nybon vise|ni kote|esek. Elóodto o
fe|peres,hogy az elkészij|t munkák az ó||ag megőv s<íhoz és fenntorttísóhoz fe|tétlenÜ| szukségesek voltok,
e korben hivotkozott o perben meghollgotott tonrik ríltol elóodottokro és o kirende|t szokértó ríltq| készitett
vé|eményben fog|oltokro. ll|ítotto, hogy az o|pereseket rnint tu|ojdonostőrsoit kioddso felmer lte elótt
értesitette,

Az T-YT. rendŰ o|peresek o kereset e|utosítrísőt kérték. Hivotkoztok orro, hogy óket oz utríbb
e|végzztetett munkríkről o fe|peres e|özetesen megÍe|e|öen nem tájékoztoito, o munkők e|végzésére
be|eegyezésuk né|kijl odott megbízost onnok e||enére, hogy ehhez o tu|ojdonost rsok 4/5-as
szovozottobbségge| meghozotl kcizgyü|ési hotrírozota szukségeltetett volno, mert o rendes gozdrílkodrís
karét megho|odrí kiodrísokrrjl volt sző. Vitattrík, hogy a Íe|peres ó]td e|végeztetett rnunktík az ő||ag
megővos hoz i|letve fenntort sához vo|tok szÜkségesek, oz vo|t oz á|lríspontjuk, hogy ozok kizóró|ag a
f e|peresi lokos rí||og t jovított k.

Á WI-X. és XII. rendrj olperesek érdemi e|lenkéreknet nem ter jesztzttek eló.

Az T. rendÚ o|peres viszontkeresetet ter1esztett eló a fe|peresse| szemben, azt kérle, hogy o
birősóg kote|ezze a Íelperest oz említett mődon o |ok sríhoz csoto|t, trírsoshrízi kozos tu|ojdonbon ríllő
helyiségek eredeti d|lopotbo tcjrténó visszoállít sáro, ezek ugyanis o tu|ojdonostőrsok kciztjs tulojdonát
képezik, és ezeket a f e|peres jogellenesen hoszn<íljo.

A fe|peres o viszontkereset e|utosítrísót kérte, egyrészt e|óodto, hogy oz I. rendrj o|peras ő|tol
hivotkozott, volőbon o tu|ojdonostársok kozos tu|ojdonbon d|lrí he|yiségeket mrír jogelódjei is kízrír logoson
hosználták, oz mindig is oz ologsori, je|enleg az ö tu|ojdondt képezó lokríshoz tortozott. nem e|f e|edve, hogy
o trírsoshőz loktísokko| rende|kezö tulojdonostőrsoinok ugyoncsok rende|kezésukre á||nok áltoluk
kizórő|agosqn hoszn lt tríro|ők: mosrészt e|6odta, hogy o szőbon forgó helyiségek hosznrílottíro ó is jogosu|t,
hiszen ó is o trírsoshríz tu|ojdonost rso.

A f e|peres keresete trilnyomrí részébeno|opos, oz r. rendrj o|peres viszontkeresete o|opto|on.

Á Ptk..nok o kcizos tu|ojdonrő| sző|ő XTT, Íejezetében toJrílhotr5, a f e|peres rí|to| hlvotkozott 142. s.
bon fog|oltok szerint o kcjzcjs tulojdonbon ő|l do|og á||o9o megóvasőhoz és fennÍortrísríhoz fe|tét)enu|
szukséges munkálotokot b<írrne|y tu|o;donostrírs 1ogosult e|végezni, oz ilyen kiod sok rőesó részét pe g
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rninden tulo3donostárs vise|ni koteles, ilyen kioddsok e|ótt ozonbon o tulojdonostársokot a |eheÍóség szeilnt
értesíteni ke||.

Á lehetóség szertnti értesítés ozt je|enti, hogy onmog bon az, hogy o tulojdonost rs o trírsoit
eset|egesen nem értesíti, megtérítési igényét nem emészti Íe|, ugyonokkor az értesÍtés elmorodrfuo
befo|y<ísso| |ehet o megtéritési osszeg nogysőgőno. o tobb' i||et6|eg bőrmelyik mosik tulojdonostrírs ugyonis
bizonyíthotjo, hogyoszőbon Íorgó rnunkrí|otokot olcsríbon is el |ehetett vo|no végeztetni. Ábbon azesetben,
ho o munkdlotok nem vo|tok fe|tétlenÜ| szukségesek oz á||o9meg v<íshoz és fenntorÍríshoz, o munkrí|otokot
e|végeztetó tu|ojdonost rs o kiodosoit - afe|peres á|to| ugyoncsok hivotkozott - jogolop nélkÜli gozdogodos
szobő|yoi szerint igénye|heti.

Az idézett jogszobályi rendelkezésben fog|oltok olopjőn a f e|peres kereseti kére|me korében az
volt vlzsgólondrí, hogy o f e|peres ó|ta| e|végeztetett munk k o t rsoshrízi kozos tulajdon rí||o9o megővasőhoz
és fenntortosához feltétlenlil szi.jkségesek voltok.e, voJomint, hogy afe|peres o tulojdonostdrsoit o munkák
e|végeztetése elótt érIesitette-e vogy sem, omennyíben pedig nem, az értesítés e|morodőso ozt
eredményezi-e, hogry o f e|peres oz rí|to|o kif izetetJ vríl|o|koz i díjnok csak egy részére torthat igényt.

Eldcjntendó voJt oz is, hogy o f e|peres me|y olperesekkel szemben és mi|yen igénnye| é|het.

Míndenekelótt o bírősóg riigzíti, hogy o fe|peres igénye - figyelemmel o Ptk. említett szokoszríbon
fog|o|tokrg - o7 r. rendrj olperesse| szernben nem Íoghotott he|yt, oloposnok vé|t lgényét o fe|peres
ki zőrő | o9 tu I ojdo nostrárso ivo| s zem ben érv ény esithette.

Ugyonígy olopto|onnok bízonyult o fe|peres keresete o VII.X. és XII. rendrj o|peresekke| szemben.
AzT. rendrj o|peresi társosház o|opítrí okiroto rogzíti,hogy oz egYes tulojdonostőrsok o perbeli ingotlon me|y
f e|építményéve| kopcsolotos koltségek vise|ésére kote|esek, és merthogy o VrI-X. és XII. rendü o|peresek
kizárr5|o9 gorrízstu|ojdonnol rende|keznek, ozon ép1lette|, tudníi||ik o szőbon forgő ,,B"-ve| kopcso|otbon,
rnelyben kizórő|og |okrísok vonnok, kiodrísok visdésére nem kote|ezhetóek. Ez utőbbi vo|t egyébként o
fe|peres rí|l spontjo is, hiszen dz imént em|ített o|peresekke| szernbeni keresete kizőrő|og túrésre
kcjte|ezésre ir nyult, abírős-aq.ríllríspontjo ugyonokkoc az, hogy sem oz oÍopítrí okirotb l, sem jogszob |ybrí|
ki5vetkezóen nem volt szijkséges a VII.X. és XII. rendú o|peresek perbenríllrísa: ofe|peresi igény oné|ki,j|
érvényesíthetí, hogy o rnorosztolt o|peresekke| szemben e|óterjesztett keresetikére|emte|jesítését nekik
trjrniÜk ke||ene.

Á |efolytotott bizonyít&i e|jőrosbon beSzerzett odotok olopjrín o bírős g á|lríspontjo oz, hogy o
társoshrázkozcjssé9 togjoi volomennyien tiszt bon voItok o fe|peres <í|tol e|végeztetett fel .1ítrísok
szukségességéve|, ezt a tonríként me9ho l tgotott és olrí| mosztottők.

és tontjk e|óodrfuo, volomint o perben kirendelt említett szokértónek - o
bírrísríg állríspontjo szerint oggrí|ytolon . véleményében fogloltok olopján o bírőság állríspontjo oz, hogy o
fe|peres ő|ta| elvégeztetett munk<ík az ó||ag megrív<íshoz és fenntortdsríhoz szukségesek vo|tok, ennek
e|Jenkezíjét oz I.VI. rendrj olperesek o|optolonu| á|lítottrík.

A birősóg ő|lospontjo szerint o szokértói vé|eményben írtok olcpjrín nyi|vánvo| , hogy o sz<íbon f orgő
rnunkrík nem kiz rő|ag o fe|pecesi |okrís rí|loga megóvósót és fenntortrásőt szo|gó|trík, honern érintették a
társoshrízi kcjzcjs tu|ojdont is; o bírősőg itt szÜkségesnekto|á|jo megjegyezni, hogy ezegyébként kÜ|Önosebb
szakértdern nélkli| is megől|opíthotrí, rnert o t rsosház olopítr5 okirotríbőJ kiderijl, hogy o szennyvízcsotornq
f óvezetéke és a fo|ok o tu|ojdonost rsak kozos tu|ojdon bon <í|lnok.

MerÍhogy o f e|peres őlto| elvég eztetett munk k o társoshozi kozos tu|ojdon ríl|ogo rnegővosáh oz és
fenntort sóhoz f e|tét|enijl szÜkséges vo|tok, o munk |otok e|végeztetésére a fe|peres minf tulojdonostrírs
jogosult volt,

A f elperes oz ríltolo tervezett munk |otokkol kopcso|otbon tu|ojdonostársoit a |ehet6ség szer.nt
ért esít eni vo |t kcite|es.

A bírősőg ríl|ospontjo oz - o mőr ern|ített tonrik e|öodrfuábon fogloltokro is f igye|emrne| -, hogy o rI.
és IV. rendrj o|peresek és a Íe|peres a fel jítdsok megkezdése e|ótt egyeztettek, o fe|peres o munkők
mibenlétéről óket tájékoztotto' Megríl|opíthotrí. hogy o munkríkot o rr. ésTV. rendrj o|peres fo|yomoÍoson
figye|emme| kisérték, a fe|ugye|etet végzó tob bszon beszé|t ek' I |yen korÜ |mények mel |ett
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olopto|on oz az o|peresí hivotkozrís, hogy az a|peresek e]Ízetesen nem voltok megf e|e|6en értesítettek: hogy
eset|egesen nem értettekegyet dzza|, hogy o fe|peres milyen munkákot végeztet el, o jogvito e|doniésébán
nem re|evőns, o Ptk. em|ített L42. S-o ugyonis nem egyetértést. honem.pusztrín,. e|6zetes értesítést kívőn
me9. rtt jegyzi meg o bírősőg . az a|peresek azon hívotkoztfuóra tekintette|, hogy o perbe|i munk<ík
dvégzését o tu|o1donost rsoknok 4/5.os szőtobbségge| ke|lett vo|no elhotrírozniuk, és hogy o munkrík
á||ospontjuk szerint o rendes gozdrí|kodos korébe esó kiodrfuok mértékét megho|odjdk ., hogy egyrészt
onmog bon volome|y kiodrísnok o szokdsosot megholodó mértéke nern feltét|enul jelenti azt,hogy oz odoft
kiodríst o rendes gozdrílkodas kc;rét megholodrí kiodrísnok kelI tekíntani (o bírősríg ríllospontja szerint egy
holoszthotot|on fe|rijításr igény|6 munko p|., még ha az nyilvdnvotőon kcittséges is, nem tekintendó ilyennek,
mert oz nyilvrínvolríon oz rí|lo9 fenntortásrít cé|ozza\, mrísrészt o Ptk. t42. S-ríbon fog|olt esetben o
jogszob<í|y nem kcivete| meg egyhang hot<írozothozototi, honem éppen e1lenkez6|eg, okár egyet|en
tu|ojdonostárs eljárásríro od mődot - fugget|eni.jl ottől, hogy az rÍ|togrnegővó és fenntortő rnunko e||enértéke
mí|yen osszeg ; o tu|ojdonostrírs eIjrírosővoI egyet nem értó tu|ojdonost rsoknok o Ptk. 143. s (2), vo|omint
ennek fo|ytrín oz (1) bekezdésében fog|a|tok odnak lehetlséget arra, hogy kif ogríssol é|jenek.

Ugyoncsok itt megjegyzi jro o bírős g. hogy oz olperesek bizonyíthottők vo|no, hogy o szőbon f orgő
munkrílotokot o|csríbon is e| |ehetett vo|no végeztetnl, ez eset|egesen hotrísso| |ehetett voíno o fe|peresi
igény sszegszerúségének nogysíág ro, ilyen korben ozonbon az o|peresek bízonyítrísi indítvrínyt nem
terj*ztettek e|. (Ho eló is terjesztettek vo|no. kétséges,hogy az onnok olopjtín |efo|ytotott bizonyítrísi
eljőrrís mríst eredményezett volno, rnínt o lefolytototi, o perben eljrírt igazsógugyi szakért1 ugyonis o
fe|peres ó|to| e|végeztetett munkrík e||enértékét nem torfotto eltrj|zottnok, sót: o szokértó szerint o
f e|peres <í|to| kif izetett vríl|o|kozői díjok rerí|isok vo|tok).

K&ségre|en. hogy o rrl., V. és Vr. rendŰ olperesek vonotkozosában o rende|kezésre ó||ó odotok
o|opjrín nem tí|lopíthot meg, hogy öket o fe|peres oz lto|o tervezett fe|rljít sokr | kÜlon értesítette volno,
de rnerthogY ök mindonnyion o Ir. il|etve o IV. rendü otperes hozzótartozői, és o perbe|i t<írsoshdzbon
|okőstulojdonnol rende|keznek, o bírőstíg ál|ospontjo szerint é|etszerŰtlen, hogy a tervezett munkőkró| ne
gzer ezt ek vo |no e|6zet esen tudom<íst.

Mindezek o|opjrín a bírósóg őllrfupontjo oz, hogy o fe|peres o tu|ojdonostrírsoit o tervezett
rnunk lotokrő| megf e|e|óen értesítette, ebb6| fokodőon nem merÜlhet fe| az, hogy a fe|peres oz rí|to|o
kiegyen|ített vál|o|ko ző dí j tulojdonostdrsoiro es6 része egészére nem torthot ígényt.

A fentiekre figyelemmel abírósóg o rende|kez6 részben írtok szerínt hotrírozott, nem e|fe]edve,
hogy oz I-W. rendÚ olperesek ko|tségvise|ésének - fent em|ített . "|"-os mértékét a fe|peres helyesen
hotározfo rneg.

A kereset korébeni te|iesség kedvéért megjegyzi o bírőstíg. hogy o fe|peresnek o jogo|op né|kÜli
gozdogodrísro (Ptk. 361.s) vonotkozrí szobrí|yokro volő hívotkoz so végÜl is sz kségte|en vo|t: áz eset|egesen
mrísodlogoson foghotott volno helyt (obbon az esetben, ho o perbe|i munkrí|otok nern |ettek vo|no oz
ál logmegővoshoz és f ennt grtáshoz f e|tét |enÜ l sztikségesek).

Az o|peresek komotflzetést kcjte|ezettsége a PIk. 3o1. s (1) bekezdésében írtokon o|opu|. o
komotf izetés kezdö idópontjoként o f e|peres ríltol megjelolt 2005. decemb er 12. nopjo olopos. egyrészt
ugyonis o perbeli munkálotok ezen idópontot mege|óz1en befejez1dtek, rnosrészt ezen idópontot az
o|peresek nem is vitott<ík.

' A kereset kcjrében pervesztes II-VI. rendrj olperesek o po|gőri perrendtortrísrőt szó|ó |952. évi
IIr. torvény (Pp.) 78. s (l) bekezdésében írtok szerint kotelesek q felperes perre| felmerÜh koltségeÍ
megtérítésére, mégpedig o Pp. 82. s (?) bekezdésében írtak o|opjrín egymrís kozotti viszonyukbon
morosztolosuk orányríbon, o perk ltség osszege megríl|opítrísánál o bírőság f igye|embe vette o fe|peres rílto|
|errjtt i||etéket (60 400 Ft)' o fe|peres ő|to| e|6|egezett szakértöi díjot (1O0 12o Ft), votomint a fe|peresi
képvise| nek a 32/2003 (VIII.?2.) IM rende|et 3' s (2) o) pontjábon és 4/A. S.ríbqn írtok szerint
rnegá||opított ugyvédi munkadíjot (5O 3oo Ft + 2a % Ára1.
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AzT. rendri o|peres viszontker esete vonotkozrísríbon o bírrís g rí|lospontjo oz o|ríbbi:
Á Ptk. 193. s (1) bekezdésében írtak szerint oki jogolop né|kÜ| Von a dolog birtokríbon, koteles o

dolgot o birtok!ősro jogosu|tnok kiodni, ingot|onro vonotkozőan ez kiÜrítést je|ent.

A rendelkezésre ó)|ó odotok tonrjs go szerint nem vitothotő, hogy oz r' rendrj o|peres őlto|
hivotkozott he|yiségek az I. rendrj o|peresi trírsosh z tu|ojdonost rsoinok kozos tu|ojdonríbon rÍl|nok, í9y -

ornennyiben ezze| e|lentétes megrí||opodos koztÜk nincs - ozok hosznrí|otőro brírme|yikijk jogosu|t, koztÜk o
fe|peres is; oz iskétségte|en,hogy aÍe|peres o helyiségek 1e||egét megvő|toztotto okkor, omíkor ozokot o
lokás<íhoz kopcsolto.

A bÍrősóg ő|láspontjo szerint, f igyelemme! qrro' hogy o fe|peres mogo is oz I. rendrj o|peres
tulojdonost rso, az eredeti rí|lopot helyred||ítosríro vonotkozr5 igény e|íterjesztésére oz r. rendrj o|peres
nem, honem kizőr<í|og o tov bbi olperesek |ettek vo|no jogosu|tok, netn elf e|edve ozt sem, hogy az r. rendrj
o|peres víszontkeresete torto|mrínríl fogvo ahe|yiségekf e|peres rí|toli kiÜrítésére is vonotkozott, hiszen oz
r. rendrÍ olperes ozt tíllítotto. hogy o he|yiségeket afe|peres jogel|enesen haszná|jo. A bírősríg áll spontjo
ezen ttj|menöen az, hogy oz r. rendr3 o|peres Íelperesen kívijli tu|cjdonost<írsoi, figye|emme| arra, hogy o
f e|peres mogo is tulojdonost rs, .csok'. o sz<íbon Íorgó helyiségek kozos birtokbq bocs tosőt kérheÍték
volno.

A bÍrősóg ő||ríspontjo szerint gz T. rendrí olperes viszontkeresete Puszt n o fentiekre tekintefte|
o|optolon, rnert oz r. rendú olperesnek o viszontkereset tőrgyábon kereshetíségi jogo nincs; ugyonokkor
megjegyzi o bírősríg, hogy o rende|kezésre ó|ló odotok olopj n oz ríllopíthatő meg, hogy o fe|peres ozon
rí||ításo, mely szerint o szríban forgó he|yiségeket huzomosobb idó óta mőr joge|ódjei is kizórő|agoson
hosznő|ták orro tekinteÍie|, hogy tnos k zos tu|ojdon helyiségek rnős tulojdonostőrsok kizárő|ogos
hosznőlotríbon <í|lnok (ezt megerósítette kozvetlen jogelódje, \, megfe|e| o volőságnqk, ebbó|
kővetkezíen az I. rendri olperes viszontkeresetében érvényesített igény csak egy, o sz.őbon Íorgő helyiségek
hosznő|otőnok jrorendezése iránti perben |enne e|bírá|hotő (mely perben a fe|peres, mint ohogyon o jelen
perben jelezte, viszontkeresetet tefjesztene e|ó o tobbi hosonlrí he|yiség hosznrálot nok rendezése iránt) -

négpedig o Ptk. 241. S-ríbon foglo|tok figye|embe véte|éve|.
Mindezek olopján o bírőső9 oz r. rendŰ olperes viszontkeresetét e|utosítotto.

Merthogy o fe|peres kereseti kére|me kiirében az T, rendrj o|peresse| szemben pervesztes, a
viszontkereset korében ugyonokkor oz I' rendü olperes a pervesztes, o rende|kezó részben írt korben
koltségeiket ók moguk kotelesek viseIni.

A viszontkeresete korében pervesztes r. rendŰ o|peres
megf izet ni oz tí | to |o ler<í n i e| mu I os ztott v i s zo nt ker eset i i]|et éket,

Budopest, 2008. februrír 13.

. : ? ' -/,
A kiadníiíny h1s@i ',

o rende|kezí részben írt mrídon kote|es

bír


