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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|évetmege|6zó uto|srí noPon érvényesjegybonki
o|opkomotto| megegyezö mérték komotrít, vo|ornint 39 23o (horrnincki|encezer.kétszózhorminc)Ft
perko|tséget,
rne|yosszegbó|az ÁFe t79O (ezerhétszázki|encven)
Ft,
o bírősrígkate|ezi o III. rend o|perest, hogy Íizessen meg o felperesnek 15 nopon belti| 110 650
(szóztízezer-hotszrízotven)Ff.ot, ezen cjsszegnek2005. december 12. ncpjőtő| o kifizetés nopj ig ter jed6
idóre a késede]emme|érintett noptőri fé|évet mege|óz6 utolsrí noPon érvényesjegybonki o|opkomotto|
Ft perkoltséget,me|yosszegbó|
megegyezö mérték(l
komotrít,volominÍ24 300 (huszonnégyezer.hóromsz<íz)
az ÁF n Úto (ezeregyszóztíz)Ft,

o bír sríg k<jte|ezio IV. rendrj olperest, hogy fizessen meg o fe|peresnek 15 noPon be|Ü| 534 t70
(otszázhorfincnégyezer.szózhetven)Ft.ot, ezencjsszegnek2005. december 12. nopjríÍrí|
o kifizetés nopj<íig
terjedó idöre o késedelemme|érintett noptríri fé|évet mege|óz6 utolső nopon érvényesjegybonki
o|apkomotto| megegyezö mértékúkamotrít, 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' rendtÍo|perest, ho9y fizessen meg o fe|peresnek 15 nopon beltj| 125 28o
(százhuszonotezer-kétszóznyolcvon)
Ft-ot, ezen cjsszegnek2005. december 12. nopjátő| akifizetés nopj ig
terjedó idóre o késedelemmelérintett noptríri fé|évet mege|6z6 utolsrí noPon érvényesjegybonki
o|opkomotto|megegyezö mértékrÍ
komotrít,vo|omint?7 50o (huszonhétezer-otszdz)Ft perkci|tséget,ne|y
osszegbólgz 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 cjsszegnek2005. december 12. nopjrítő|o kifizetés nopjríig
ter1ed6 id6re o késede|emmelérintett noptríri félévet mege|6z6 uto]ső noPon érvényesjegybonki
olopkomotta|megegyezí mértékrikomotrít,vo|omínt1? 57o (tizenkétezer-otszőzhetven) Ft perko|tséget,
me|yosszegb6|az Ár e szo (otsz zhetven)Ft,
a f entieket megho|odőon
o bírősóga f e|peres keresetét e|utosítjo,
o bírősríg
oz r. rendŰ olperesviszontkeiesetételutosít.1o,
a f elperesI. rendúolperesselszernbene|6terjesztett kereseti kére|me,volominto viszontkereset korében
af e|peresésaz I. rendrjo|peresfelmerÜltko|tségeiketmogukkcjteÍesek
vise|ní.
kotelezi o bírrísőgoz T, rendri olperesl, hogy |e|etezésterhe me||ett rőjon |e az irotoknríl15 00o
(Iizenc)tezer)Ft i|letéket15 noponbel |.

Azíté|etellen o kézbesitésétó|
szőmított15 noPonbe|Ü|fe||ebbezésnek
von he|ye,me|yet ebírősógnól,de a
FóvrárosiBírrísghoz cimezveke||elóterjeszteni |ego|dbb8 pé|ddnybon'

A bírósóg tójékoztatjo o feleket, hogy obbonaz esetben, ho o fe||ebbezésbenvitotott érték okétszázezer
forintot, il|etve o kereseti kérelembenmegje|o|tkovete|éstiz százolékátnem ho|odjomeg, fe||ebbezésnek
oz e|só fokrj eljár<ísszobrí|yoinok
|ényegesmegsértésére
vogy az ugy érdemje|bír<í|osrínok
olopj<íu|
szo|g<í|rí
jogszobály téves o|koJmozrísríro
hjvotkozőssolVon he|ye: |ényegeseljárosi szobrálysértésnek
oz olyon
jogszobd|ysértés
minósÜl,ome|ynekoz vgy érdemielbírdlrísráro
kihotosovo|t;ho o hivotkozásto Íe||ebbezés
o mrísodfoktÍ
né|kij|ozí,
ton<ícs
elnokea f e||ebbezésthivotolb<í|
o mrfuodfoktÍ
elutqsít.1o;
el.;<írrísbon
Új tények
i|latve rij bizonyítékok
á|lítrísőnok,
e|íterjesrtésénekhe|ye nincs, kivéve,ho o tényeke|6ad6sáro,illetve
bizonyítékoke|óterjesztéséreaz e|sö fok eljrárásbono bírősÓg e|jrírrísiszobtí|ysértése
Vogy téves
jogo|ko|mazsa miott nem ker |hetett sor; o mrísodfok bírősóg az ugy érdemében
trírgyo|<fuon
kívijlhat<íroz,
o Íe|ek bőrrnelyikének kére|méreozonbon tárgyo| st tort; fárgyol'ás tortősőt o fe||ebbez6 fé| o
il|etveoz e|Jenfél
fe||ebbezésében,
csotlokozóf e||ebbezésénekkézhezvéte|étó|
szőmítottnyolc nqponbe|tjl,
o f e||ebbez6f é|e||enfele pediga f e||ebbezés
kézhezvéte|ét6|
sz<ímított
nyolc noponbelijl kérheti.
A birősóg tőjékoztotjo o fe|eket, hogy obbon oz esetben, ho a fe||ebbezéscsok o komotfizetésre,a
perko|tségviselésérevogy osszegérei|Ietve a meg nem fizetett i||etékmegfizetésérevonotkozik;o
fel|ebbezéscsok ate|jesitésihotőrid ve|kopcso|oÍos:
o fe|lebbezéscsok azíté|etindoko|ríso
e|lenir<ínyu|,
o
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m<ísodfokrj
bír,ősőggz íté|ete||en irőnyulő fellebbezést tőrgyolrísonkívij|bírrílhotjoe|; bdrme|yik fél
terjeszthet e|6.
tortosrít
t rgyolrís
kérheti,i|yenkére|meto f e|}ebbez6f é|a f e||ebbezésében
A bírrísdgtdjékoztotjo o fe|eket, hogy q fe||ebbezési hotáridó |ejrírta elótt elóterjesztett
kéreImÜkben o f e]|ebbezéstrírgyolőson kívÜ|i e|bíró|asót kérhet ík.

kozos

Indokolős:

A
Budopest,
szrím o|otti r. rendŰ olperesi tdrsosház olopítríokiroto t994,
novembert5.én jcítt létre, oz ebben írtok szerint o társoshóz .A, és,,Bo je|úépu|etbó|dl|, az *A, je|ü
épu|etbenkizórő|aggorrízsokvonnok,mí9o .B. je|ríépuletbenkizórő|og|okrísok.
A fe|peres, vo|otnintoz r-X. rendrj és o XIr' rendú o|peresek oz r' rendti o|peresi társosház
tu|ojdonostrírsoi
okként,hogyo kozos tulojdonbő|a felperest 3?8/?000, o II. rendrjolperest ?79/2ooo, g
rrr. nendrjo|perestt37/2oo0, o rV. rendrjolperest 660/2@0, azV. rendúo|perest l55/?ooo, o VI. rendŰ
o|perest7I/200a, o VrI. rendrjo|perest 84/2oo0, o VrII., rX., X. és XII. rendrjolperest pedig fejenként
58/?000 tulojdoni hrínyodi|leti meg. Az íngot|onnyi|vőntort
sbo je|enlegmégbejegyzett tu|ojdonostrírsdr.
Bqrcs Vi|moso kozos tu|ojdonbő|54/?o0a tu|ojdonihrínyoddo|
, oz ó mint XI. rendrjo|peresvonotkoz sríbono
bírósóg o pert megszilntette,rnert 6 okereset|evé|beny jtdsót mege|ízóene|hunyt.
Á Wr., VIrI., IX., X. és o XII. rendri olperesek kizarő}ago .Bu épi'iletbento|á|hot garózsok
t u|ojdonjogővol r ende|keznek.
Kizarő|ag lokrísrovonotkozrítllojdonjoggo| rende]kezlk o fe|peres. volomínto rrr., rV., V. és VT.
rendriolperesek.
Á il. rendŰ o|peresmind gorázs., mind lokostulojdonnol
rendelkezik,gorázstu|ojdonáhozo kozos
tu|ojdonbő|58/2oo0tu|ojdonihrínyod,
22l/20o0 tulojdonihrínyod
tortozik.
lokrístu|ojdonához
A XI. rendrjolperes kizórő|og gorrázstulojdonnolrende|kezett.
Á lokrísokhoz
t572/2aao.
o kozostu|ojdonbő|osszesentortozrítulojdonih<ínyod
Az a|apítőokirat 1r.Á. pontjdbonírtok szerint o -B' je| épuletkozos tu|ojdonbokerÜ|ó részd tobbek kozott - o |égokno,
és akémények,
o fodémeko burkolotoknélkÜl,o kÜ|só
oz olop és fe|építmények
hom|okzoto Jábozoftol, volomint az épil|et korÜli j rdo, továbbrí oz egész ingotlont tekintve kőzos
tu|ojdonbonő|lnokoz e|eklrotnos.,víz., góz. éscsotornavezetékekis o kÚlon tulojdon |e6gozóvezetékéig,
Az a|apítőokirot 5. pontj bon fogloltok szerint o kozos tu|ojdonbon|év6te|ek, épu|etrészek,
jtírríko|tségek se|ésekcjrébeno tulojdonost rsok okként
berendez,ésekés fe|szere|ésekfenntortrístívo|
á|lopodtokme9, hogy az egYes épi.iletekfenntortősrívo|és fe| ;ítosavol kopcso|otoskcj|iségeketoz odott
épu|etbengarózzsa| illetve |okőssolrendelkezó tulojdonostársok V.selík,volomennyitulojdonostrírsegyilttes
ko|tségvise|ésére
egyuttesen
csok obbonoz esetben keri.jlsor, ho o teljes ingotlontVogyo két fe|építményt
érintö koltsé9ekr6|
vonszrí.
A f ent em|ítettekbó|kovetkezóeno .B,,jelri, kizárő|og lokosokottortolmoző épulette|kopcsolo|bon
feImerriló kciItségek vise|éséreklzarőlag ozon tu|ojdonostrírsokkote|esek, okik loktístulojdonnol
rende|keznek,azaz a f e|peres,vo|orninto rr., rrr., rV., V. és VI. rendrja|peresek,
tortozrítu|ojdoni
okkéntmeghotározhotő,hogy o kcjzostulojdonbő|o |okrfuoikhoz
Ko|tségviselésÜk
h<ínyodokot
a f e|peres
kel|oránypárborí|lítoni
o lokrísokh
oz tartoző osszes tulojdonih nyoddo|,enneko|opjrín
o kci|tségek
20,9 %.a,a II. rendrjolperes 14,05%-o,a III. rendü olperes 8,7 o/,-o,
o rV. rendrÍo|peres42 %o, oz V. rendŰo|peres9,85 "L.a,o VI. rendtiolperes pedig 4,5 %-ovise|ésére
kote|es.
A Íelperes o trírsoshrízologsorőbon tolrí|hotrílokríst ?oo4-ben vtfuríro|tomeg dr. Ge|encsér
Mihrí|ytő|,ez ut bbi o lokást mege|6zö|egL997.ben szerezte meg.
Á lokős mór t997-ben |elokott, rossz ||opotrÍ
volt, o nyí|ószóről cserére szoru|tok, vizesedtek a
., vo|ominto rI. és rV. rendrÍo|peresekkozott egyetértésvo|t obbon,
foloi, ez utőbbi karében

BudopestíII. ésIII. KertiIetiBírősóg

ho9y o fo|okot szigete|ni kel|ene.L997 és ?0o4 kozott egy ízben o lakrísolott futrí, az egész társoshőzot
kiszo|9ő|őszennyvízvezeték
eltort, ekkor o hibo e|h rításo végettfel ke||ettszedni o porkettrít.
. mutotto be okkor, omikor o hőzot illetve o
A f elperest o II. és TV, rendrjo|peresnek
lokosót a fe|peres megtekintette, a f e|peres ekkor je|ezte o II. és IV. rendúa|peresekf e|é,
megvősrírlondcí
a f e|peres és o II. és TV. rend
e|végezné,
hogyo trírsoshrízi
kozostulojdontérínt6szÜkségesfe|rÍjításokot
olpereskozott egyetértésvo|tobbon,hogyo folokot szigetelni kel|ene.
egyeztetett o rI. és IV. rendrj o|peresse|,o
o fdpe?es két o|kolornrno|
tre|en|étében
tervezett
vonotkozőon
ekkor
mdr
konkrét, osszegsaer en meghotcírozott
oz
lto|o
fe|rijításro
fe|peres
|otokkol
rendeIk
oján
ezett.
em|ékezeteszerint vo|omennyitu|ojdonostrs tiszt bon volt ozzol, hogy o folok
is
koltségeitkozosenkel| viselnitjk,sző volt orrő|, hogyjrírdo-,terasz- és hom|okzotfelrjjítrís
szigete|ésének
szuksége|tetikobbon,ho9yez utőbbiok ko|tségét
kinek ke||viselnie,o f e|peres,volominto rr. és TV. rendrj
alperes nem tudtok megegyezni.
Az ezI kovetóen a felperes rílto|e|végeztetett munkrílotokhozszul<séges
építéslengedé|yezési
tervet
épitészkészitette, öt o II. és IV. rendŰ olperes isrnerték(olyonnyiro,hogy o IV. rendrj
'kéntoposztrofálto),
ő voltoz, oki o munkrík
sorránvégig,hetente
ofperes 6t a perben .
egyszer
bíztosonjelan vo|t,ozokot irrínyítotto.

,

szerinto Ir. ésTV.rendrja|peresaz építési
tervbó|koptok,
em|ékezete
engedé|yezésl
gz
o f e|pereso II. ésIV. rendrjo|peresse|
o 1e|en|étében
obbonirt, e|végzendó
munkákot
egyeztette,velijk
egy olkolommo|kozolte, |rogyo folok szigete|éséred|yen mődszerre| kertjl sor, egyébkéntis
tríjékoztottoo TT. és IV. rendrj a|perest, hogy éppenrnilyenmunkőlotokfolynok, ve|íjkkc5zo|te,hogy o
kozos vezetéke.
Íe|peresi|okősolqtt futő szennyvízcsotornoo trírsosh<íz

A fe|peres elvégeztette a Yolok szigete|ését,vo|omintoz n. flvízvezetés és fó|efo|yóvezeték
cseréjét,az e|öbbi kivite|ezöje a
Kft' vo|t,ezen rnunkíke||enértéke
9L9 729 Ft volt, oz
utőbbi kivitelezóje a CSE17MÁN Bt. volt, ezen munkóke||enértéke
352119 Ft volt.
A perben kirendelt építésiés ingot|onforgolmiszokértó,
vé|eményében
fo9 loltok
szerint az e|óz6 bekezdésbenem|itett munkőkoz I. rendŰ olperesi tőrsoshőzi kcjzostulojdont érintették,az
e|végeztetett munkők az á||ag megővrísáhozés fenntartasőhoz szijkségesekvoltok (ugyonígynyi|otkozott
egyébkénto mtír fent em|ített, o perben ton ként meghol|gotott
volomlnto

Kft. Ügyvezetóye,

'), az e|6z6bekezdésben
em|ítettfe|peresikiodrfuokrerí|ísok

vo|tok;o munkákoz ingot|onértékétnove|ték,mégpedigo r fordított koltségosszegében,
Áz ríltoloe|végeztetettmunkrík
sor n afe|peres o |okrísríhoz
kopcso|tao kozvet|enijlo lokás me|lett
|évö,osszesen14,15m2 o|opterÜletrj,
trírsoshtízi
kozos tu|ojdonbonáll<íkét he|yiségetakként.hogyazezek
kozotti folot elbontotto,mo oz ilyen formájábonof e|pereslokosáhozcsotolt helyisége|6szoba.gordr<íbként
f unkcionől.
Mielótt a fe|peres a |okrísátmegvosáro|to,oz ernlített két he|yiség kizrírő|og
i rnegv sríro|to,a he|yiségeketaz ót mege|óz6
birtokrábonvo|t. Azt megelózóen,hogy q |ok&t
tulojdonoshosznrí|to
kizárőlo9oson'széntáro|rísdro.
A fe|peres kérésére
az T. rendúolperesi társosház 2005. december t?.én rendkívtj|ikozgyŰlést
tortott, melyen ozT,rendúo|peresokkénthot<írozott,
hogy afe|peres kiod soit nem térítirneg,tovőbbő o
tulojdonostársokfe|kértéka Íe|perestorro, hogy kÜ|dje meg o IV. rendúo|peresnek,o trírsoshrízkcjzos
szt.ikséges
dokumentumoit(p|.
képviselójének
egy, o trírgyboniesetleges kásóbbi dontésmegolopozdsdhoz
e|özetes szakvé|eményt,
szrím|ákot,stb.), ezen utőbbinok a f e\peres eJeget tett okként, ho9y o munkák
i||etveszámlákot a f e|peresjogi képviselójemegkÜldteazTaz ezekhezkopcsolődőe|számo|osokot
list<íjrít,
(oki m r ekkor is, iIletve mege|6zö|eg
idópontjőbon
az em|ítettkozgyú|és
VI' rendrjo|peresijogi képvise|6nek
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is oz r. rendrjolperes 1ogi képvise|ójevolt) ozzo|, hogy szíveskedjeno megkÜ|dottdokumentumokoto rV.
rendrjolperesse| )l|etvevo|omennyi
tu |ojdonostdrssol megismertetní.
A pert mege|6z6enoz I. rendú o|peres illetve o tu|ojdonostrársoko Íe|peres kovete|ésétnem
teIjesítették.

sző|ó 1959. évi IV. ti5rvény(Ptk.) l42. S.ríbon,
A fe|peres - e|s6dle9esena Polgőri Tcirvénykonyvrő|
o Ptk. 361. S.dbon fog|o|tokrovoltí hivotkozosso|. keresetében kérte, hogy o bírőság
mrísod|ogoson
e|sód|egesena7I. rendŰ olperest kote|ezze 1 006 030 Ft részéretorténó megfizetésére,mrísodlogoson
ozt
kérte, hogy o bÍrősógezen cisszegmegfizetéséreo II.Vr. rendrj a|pereseket kcjte|ezze- a WI.x. és XII.
rendrj olperesek türésre kőte|ezéseme|lett - a f ent en|ített ozon orrínybon,mely orrínybonoz II.VI. rendü
olperesek oz Í, rendú olperesi tőrsoshőz ,,Bu épu|etével
kopcso|otbonfe|merÜ|t ko|tségekvise|ésére
kotelesek.
Tgényttortott továbbrí a fe|peres oz említett tókeosszegnek 2005. december 12. nopját | o
kifizetés nopjáig jórő, tarvényesmértékú
késedeJrni
komotoiro is, volomint kérte, hogy o bírősóg az T. rendü
il|etve o II.VI. rendr3a}pereseketrnoroszto|joo perre| felmertjlt ko|tségeiben,a f elperesneko VII-X. és o
XII. rendrjolperesekke|szembenkclltségi9énye
nemvolt.
Hivotkozott o fe|peres orro, hogy gz ,á|to|oe|végeztetett munkőkot minÍ o kozos tu|ojdon
jogosult volt e|végeztetni,o munktíkfejébenkiegyenlítettcisszegeketazI.
fel jítdstíttulojdonostőrsként
rendrj o|peres i||etveo II-VI. rendúo|peresekoz rí|tolomegje|olt or nybon vise|ni kote|esek.Elóodto o
fe|peres,hogy az elkészij|tmunkákaz ó||agmegőv s<íhozés fenntorttísóhoz fe|tétlenÜ|szukségesekvoltok,
e korbenhivotkozotto perben meghollgototttonrikríltolelóodottokroés o kirende|tszokértó ríltq|készitett
vé|eményben
fog|oltokro.ll|ítotto, hogy az o|pereseket rnint tu|ojdonostőrsoitkioddso felmer lte elótt
értesitette,
Az T-YT. rendŰ o|peresek o kereset e|utosítrísőtkérték.Hivotkoztok orro, hogy óket oz utríbb
e|végzztetett munkríkrőlo fe|peres e|özetesen megÍe|e|öennem 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|ésihotrírozota szukségeltetett volno, mert o rendes gozdrílkodrís
karét megho|odrí
kiodrísokrrjlvolt sző. Vitattrík, hogy a Íe|peres ó]td e|végeztetett rnunktíkaz ő||ag
megővoshoz i|letve fenntort sához vo|tok szÜkségesek,oz vo|t oz á|lríspontjuk,hogy ozok kizóró|ag a
f e|peresi lokosrí||ogt jovított k.
Á WI-X. ésXII. rendrjolperesek érdemie|lenkéreknetnem 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 sríhozcsoto|t, trírsoshrízikozos tu|ojdonbonríllő
helyiségekeredeti d|lopotbotcjrténóvisszoállítsáro, ezek ugyanis o tu|ojdonostőrsokkciztjs tulojdonát
képezik,és ezeket a f e|peres jogellenesenhoszn<íljo.
A fe|peres o viszontkereset e|utosítrísótkérte, egyrészte|óodto, hogy oz I. rendrj o|peras ő|tol
hivotkozott,volőbono tu|ojdonostársokkozos tu|ojdonbond|lríhe|yiségeketmrírjogelódjei is kízrírlogoson
hosználták,oz mindigis oz ologsori,je|enlegaz ö tu|ojdondtképezólokríshoztortozott. neme|fe|edve,hogy
o trírsoshőz loktísokko| rende|kezö tulojdonostőrsoinok ugyoncsok rende|kezésukre á||nok áltoluk
kizórő|agosqnhoszn lt tríro|ők:mosrészte|6odta,hogy o szőbon forgó helyiségekhosznrílottíro
ó is jogosu|t,
hiszenó is o trírsoshríz
tu|ojdonostrso.

A f e|pereskeresete trilnyomrí
részébeno|opos,
oz r. rendrjo|peresviszontkereseteo|opto|on.
Á Ptk..noko kcizostu|ojdonrő|sző|ő XTT,ÍejezetébentoJrílhotr5,
a f e|peresrí|to|hlvotkozott 142. s.
tulojdonbon
bon fog|oltok szerint o kcjzcjs
ő|l do|og á||o9o megóvasőhozés fennÍortrísríhoz
fe|tét)enu|
szukségesmunkálotokotb<írrne|y
tu|o;donostrírs
1ogosulte|végezni,oz ilyen kiod sok rőesó részét pe g
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rnindentulo3donostársvise|nikoteles, ilyen kioddsoke|ótt ozonbono tulojdonostársokota |eheÍóség
szeilnt
értesítenike||.
Á lehetóségszertnti értesítésozt je|enti, hogy onmog bon az, hogy o tulojdonostrs o trírsoit
eset|egesen nem értesíti, megtérítésiigényétnem emészti Íe|, ugyonokkor az értesÍtéselmorodrfuo
befo|y<ísso|
|eheto megtéritésiosszeg nogysőgőno.
o tobb' i||et6|egbőrmelyik mosik tulojdonostrírs
ugyonis
bizonyíthotjo,hogyoszőbon Íorgórnunkrí|otokot
olcsríbonis el |ehetett vo|novégeztetni.Ábbon azesetben,
ho o munkdlotoknem vo|tokfe|tétlenÜ|szukségesekoz á||o9megv<íshoz
és fenntorÍríshoz,
o munkrí|otokot
e|végeztetótu|ojdonostrs o kiodosoit- afe|peres á|to|ugyoncsokhivotkozott - jogolopnélkÜligozdogodos
szobő|yoiszerint igénye|heti.
Az idézett jogszobályirendelkezésbenfog|oltokolopjőn a f e|peres kereseti kére|mekorébenaz
volt vlzsgólondrí,
hogy o f e|peres ó|ta| e|végeztetettmunk k o t rsoshrízikozos tulajdon rí||o9omegővasőhoz
és fenntortosáhozfeltétlenlilszi.jkségesek
voltok.e,voJomint,hogy afe|peres o tulojdonostdrsoito munkák
e|végeztetéseelótt érIesitette-e vogy sem, omennyíben pedig nem, az értesítés e|morodőso ozt
eredményezi-e,hogryo f e|peresoz rí|to|okif izetetJ vríl|o|kozi díjnok csak egy részéretorthat igényt.
EldcjntendóvoJtoz is, hogyo f e|peresme|yolperesekkelszembenésmi|yenigénnye|
é|het.
Míndenekelótto bírősóg riigzíti, hogy o fe|peres igénye- figyelemmelo Ptk. említett szokoszríbon
fog|o|tokrg- o7 r. rendrj olperesse| szernben nem Íoghotott he|yt, oloposnokvé|t lgényéto fe|peres
kizőrő |o9 tu Iojdonostrárso
ivo|s zemben érvényesithette.
Ugyonígyolopto|onnokbízonyulto fe|peres keresete o VII.X. és XII. rendrj o|peresekke|szemben.
AzT. rendrjo|peresitársosház o|opítrí
okiroto rogzíti,hogyoz egYestulojdonostőrsoko perbeli ingotlonme|y
kopcsolotoskoltségekvise|ésére
f e|építményéve|
kote|esek,és merthogyo VrI-X. és XII. rendü o|peresek
kizárr5|o9gorrízstu|ojdonnol
rende|keznek,ozon ép1lette|,tudníi||iko szőbon forgő ,,B"-ve|kopcso|otbon,
rnelyben kizórő|og |okrísokvonnok, kiodrísokvisdésére nem kote|ezhetóek. Ez utőbbi vo|t egyébkénto
fe|peres rí|lspontjo is, hiszen dz imént em|ített o|peresekke|szernbeni keresete kizőrő|og túrésre
kcjte|ezésreir nyult, abírős-aq.ríllríspontjo
ugyonokkocaz, hogy sem oz oÍopítrí
okirotb l, sem jogszob |ybrí|
ki5vetkezóennem volt szijkségesa VII.X. és XII. rendúo|peresek perbenríllrísa:
ofe|peresi igényoné|ki,j|
érvényesíthetí,
hogyo rnorosztolto|peresekke|szembene|óterjesztett keresetikére|emte|jesítésétnekik
trjrniÜkke||ene.
Á |efolytotott bizonyít&i e|jőrosbonbeSzerzett odotok olopjríno bírős g á|lríspontjo
oz, hogy o
társoshrázkozcjssé9
togjoi volomennyientiszt bon voItok o fe|peres <í|tole|végeztetett fel .1ítrísok
szukségességéve|,
ezt a tonríként
me9ho
ltgotott
és
olrí|mosztottők.
és
tontjke|óodrfuo,
volominto perben kirendelt említettszokértónek- o
. véleményében
bírrísríg
állríspontjoszerint oggrí|ytolon
fogloltok olopján o bírőság állríspontjooz, hogy o
fe|peres ő|ta| elvégeztetettmunk<ík
az ó||ag megrív<íshoz
és fenntortdsríhozszukségesekvo|tok, ennek
e|Jenkezíjét
oz I.VI. rendrjolpereseko|optolonu|
á|lítottrík.
A birősóg ő|lospontjoszerint o szokértóivé|eményben
írtok olcpjrínnyi|vánvo|, hogyo sz<íbon
f orgő
rnunkríknem kiz rő|ag o fe|pecesi |okrísrí|logamegóvósót és fenntortrásőt szo|gó|trík,honern érintettéka
társoshrízikcjzcjstu|ojdontis; o bírősőgitt szÜkségesnekto|á|jo
megjegyezni,hogy ezegyébként
kÜ|Önosebb
szakértdernnélkli|is megől|opíthotrí,
rnert o t rsosház olopítr5
okirotríbőJkiderijl, hogy o szennyvízcsotornq
f óvezetékeésa fo|oko tu|ojdonostrsak kozos tu|ojdonbon <í|lnok.
MerÍhogyo f e|peresőlto| elvégeztetett munk k o társoshozi kozos tu|ojdonríl|ogo
rnegővosáh
oz és
fenntort sóhoz f e|tét|enijl
szÜkségesvo|tok,o munk |otok e|végeztetésére
a fe|peresminf tulojdonostrírs
jogosultvolt,
A f elperes oz ríltolotervezett munk |otokkol kopcso|otbontu|ojdonostársoit a |ehet6ségszer.nt
értesíteni vo|t kcite|es.
-, hogy o rI.
A bírősőgríl|ospontjo
oz - o mőr ern|ítetttonrike|öodrfuábonfogloltokro is f igye|emrne|
és IV. rendrj o|peresek és a Íe|peresa fel jítdsok megkezdésee|ótt egyeztettek, o fe|peres o munkők
mibenlétéről
óket tájékoztotto'Megríl|opíthotrí.
hogy o munkríkoto rr. ésTV. rendrjo|peresfo|yomoÍoson
figye|emme|kisérték,a fe|ugye|etetvégzó
tob bszon beszé|tek' I |yenkorÜ|ményekmel|ett
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olopto|onoz az o|peresíhivotkozrís,
hogyaz a|pereseke]Ízetesennem voltok megfe|e|6enértesítettek:hogy
eset|egesennem értettekegyet dzza|,hogy o fe|peres milyen munkákot végeztetel, o jogvito e|doniésébán
nem re|evőns,o Ptk. em|ített L42. S-o ugyonisnem egyetértést.honem.pusztrín,.
e|6zetes értesítéstkívőn
me9. rtt jegyzi meg o bírősőg . az a|peresek azon hívotkoztfuóra tekintette|, hogy o perbe|i munk<ík
dvégzéséto tu|o1donostrsoknok 4/5.os szőtobbségge|ke|lett vo|no elhotrírozniuk,és hogy o munkrík
á||ospontjukszerint o rendes gozdrí|kodoskorébe esó kiodrfuok mértékétmegho|odjdk., hogy egyrészt
onmogbon volome|ykiodrísnok
o szokdsosotmegholodómértékenern feltét|enuljelenti azt,hogy oz odoft
kiodrísto rendes gozdrílkodaskc;rétmegholodrí
kiodrísnokkelI tekíntani(o bírősrígríllospontjaszerint egy
holoszthotot|onfe|rijításr igény|6
munkop|.,mégha az nyilvdnvotőon
kcittségesis, nem tekintendó ilyennek,
mert oz nyilvrínvolríon
oz rí|lo9fenntortásrít cé|ozza\,mrísrészto Ptk. t42. S-ríbon fog|olt esetben o
jogszob<í|ynem kcivete| meg egyhang hot<írozothozototi,honem éppen e1lenkez6|eg,okár egyet|en
tu|ojdonostárseljárásrírood mődot - fugget|eni.jl
ottől, hogy az rÍ|togrnegővó
és fenntortő rnunkoe||enértéke
mí|yenosszeg ; o tu|ojdonostrírs
eIjrírosővoI
egyet nemértó tu|ojdonost rsoknoko Ptk. 143. s (2), vo|omint
ennekfo|ytrínoz (1) bekezdésében
fog|a|tokodnak lehetlséget arra, hogy kif ogríssol
é|jenek.
Ugyoncsokitt megjegyzi jro o bírős g. hogyoz olperesekbizonyíthottőkvo|no,hogyo szőbon f orgő
munkrílotokoto|csríbonis e| |ehetett vo|no végeztetnl,ez eset|egesenhotrísso||ehetett voínoo fe|peresi
igény sszegszerúségének
nogysíágro, ilyen korben ozonbon az o|peresek bízonyítrísiindítvrínytnem
terj*ztettek e|. (Ho eló is terjesztettek vo|no.kétséges,hogyaz 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 munkríke||enértékétnem torfotto eltrj|zottnok, sót: o szokértó szerint o
f e|peres<í|to|
kif izetett vríl|o|kozői
díjokrerí|isok
vo|tok).
K&ségre|en.hogy o rrl., V. és Vr. rendŰ olperesek vonotkozosábano rende|kezésreó||ó odotok
o|opjrínnem tí|lopíthotmeg, hogy öket o fe|peres oz lto|o tervezett fe|rljít sokr | kÜlon értesítettevolno,
de rnerthogY ök mindonnyiono Ir. il|etve o IV. rendü otperes hozzótartozői, és o perbe|i t<írsoshdzbon
|okőstulojdonnolrende|keznek,o bírőstígál|ospontjoszerint é|etszerŰtlen, hogy a tervezett munkőkró| ne
gzerezt ek vo|noe|6zetesentudom<íst.
Mindezek o|opjrína bírósóg őllrfupontjo oz, hogy o fe|peres o tu|ojdonostrírsoito tervezett
rnunk lotokrő| megfe|e|óen értesítette, ebb6| fokodőon nem merÜlhet fe| az, hogy a fe|peres oz rí|to|o
kiegyen|ítettvál|o|koző díj tulojdonostdrsoiroes6 részeegészérenem torthot ígényt.
A fentiekre figyelemmel abírósóg o rende|kez6 részbenírtok szerínt hotrírozott, nem e|fe]edve,
- fent em|ített . "|"-os mértékéta fe|peres helyesen
hogy oz I-W. rendÚ olperesek ko|tségvise|ésének
hotározfo rneg.
A kereset korébeni te|iességkedvéértmegjegyzi o bírőstíg.hogy o fe|peresnek o jogo|op né|kÜli
gozdogodrísro(Ptk. 361.s) vonotkozríszobrí|yokrovolő hívotkoz so végÜlis sz kségte|envo|t:áz eset|egesen
mrísodlogoson
foghotott volno helyt (obbon az esetben, ho o perbe|i munkrí|otok
nern |ettek vo|no oz
ál logmegővoshoz
ésf enntgrtáshozf e|tét|enÜl sztikségesek).
Az o|peresek komotflzetéstkcjte|ezettségea PIk. 3o1. s (1) bekezdésébenírtokon o|opu|.o
komotfizetés kezdö idópontjokénto f e|peres ríltolmegjelolt 2005. december 12. nopjo olopos. egyrészt
ugyonis o perbeli munkálotok ezen idópontot mege|óz1en befejez1dtek, rnosrészt ezen idópontot az
o|pereseknem is vitott<ík.
A kereset kcjrébenpervesztes II-VI. rendrj olperesek o po|gőri perrendtortrísrőt szó|ó |952. évi
'
IIr. torvény (Pp.) 78. s (l) bekezdésébenírtok szerint kotelesek q felperes perre| felmerÜh koltségeÍ
megtérítésére,mégpedigo Pp. 82. s (?) bekezdésébenírtak o|opjrínegymrís kozotti viszonyukbon
morosztolosukorányríbon,
o perk ltségosszegemegríl|opítrísánál
o bírőságf igye|embevette o fe|peres rílto|
|errjtt i||etéket(60 400 Ft)' o fe|pereső|to|e|6|egezettszakértöi díjot (1O012o Ft), votominta fe|peresi
képvise|nek a 32/2003 (VIII.?2.) IM rende|et 3' s (2) o) pontjábon és 4/A. S.ríbqnírtok szerint
rnegá||opított
ugyvédimunkadíjot
(5O 3oo Ft + 2a % Ára1.
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o bírrísg rí|lospontjo
oz o|ríbbi:
AzT. rendrio|peresviszontkeresete vonotkozrísríbon
(1)
jogolop
írtak
a
Á Ptk. 193. s
szerint oki
bekezdésében
né|kÜ|Von dolog birtokríbon,koteles o
je|ent.
vonotkozőan
kiodni,ingot|onro
ez kiÜrítést
dolgoto birtok!ősrojogosu|tnok
A rendelkezésreó)|ó odotok tonrjs go szerint nem vitothotő, hogy oz r' rendrj o|peres őlto|
rÍl|nok,
í9y az I. rendrjo|peresi trírsoshz tu|ojdonostrsoinok kozos tu|ojdonríbon
hivotkozott he|yiségek
jogosu|t,koztÜk o
brírme|yikijk
ornennyibenezze| e|lentétesmegrí||opodos
koztÜk nincs - ozok hosznrí|otőro
megvő|toztottookkor, omíkorozokot o
fe|peres is; oz iskétségte|en,hogyaÍe|pereso helyiségek1e||egét
lokás<íhoz
kopcsolto.
A bÍrősóg ő|láspontjoszerint, f igyelemme!qrro' hogy o fe|peres mogo is oz I. rendrj o|peres
vonotkozr5igénye|íterjesztéséreoz r. rendrj o|peres
tulojdonost rso, az eredeti rí|lopothelyred||ítosríro
o tov bbi olperesek |ettek vo|nojogosu|tok,netn elfe|edve ozt sem,hogy az r. rendrj
nem, honemkizőr<í|og
is vonotkozott,hiszen oz
o|peresvíszontkeresetetorto|mrínríl
fogvo ahe|yiségekfe|peresrí|tolikiÜrítésére
r. rendrÍolperes ozt tíllítotto.hogyo he|yiségeketafe|peres jogel|enesenhaszná|jo.A bírősrígáll spontjo
ezen ttj|menöenaz, hogy oz r. rendr3o|peres Íelperesenkívijli tu|cjdonost<írsoi,
figye|emme|arra, hogy o
f e|peres mogo is tulojdonostrs, .csok'. o sz<íbonÍorgó helyiségekkozos birtokbq bocs tosőt kérheÍték
volno.
A bÍrősógő||ríspontjo
szerint gz T. rendríolperes viszontkeresetePuszt n o fentiekre tekintefte|
o|optolon,rnert oz r. rendúolperesnek o viszontkereset tőrgyábon kereshetíségi jogo nincs; ugyonokkor
megjegyzi o bírősríg,hogy o rende|kezésreó|ló odotok olopj n oz ríllopíthatőmeg, hogy o fe|peres ozon
rí||ításo,mely szerint o szríban forgó he|yiségekethuzomosobb idó óta mőr joge|ódjei is kizórő|agoson
hosznő|ták orro tekinteÍie|, hogy tnos k zos tu|ojdon helyiségek rnős tulojdonostőrsok kizárő|ogos
(ezt megerósítettekozvetlenjogelódje,
<í|lnok
hosznőlotríbon
\, megfe|e|o volőságnqk,ebbó|
kővetkezíen az I. rendriolperes viszontkeresetébenérvényesített
igénycsak egy,o sz.őbonÍorgő helyiségek
hosznő|otőnok jrorendezéseiránti perben |ennee|bírá|hotő(mely perben a fe|peres,mint ohogyono jelen
perben jelezte, viszontkeresetet tefjesztene e|ó o tobbi hosonlríhe|yiséghosznrálotnok rendezéseiránt) négpedigo Ptk. 241.S-ríbonfoglo|tokfigye|embevéte|éve|.
Mindezekolopjáno bírőső9oz r. rendŰ olperesviszontkeresetéte|utosítotto.
Merthogy o fe|peres kereseti kére|mekiirében az T, rendrj o|peresse| szemben pervesztes, a
viszontkereset korébenugyonokkoroz I' rendü olperes a pervesztes, o rende|kezó részben írt korben
koltségeiket
ók mogukkotelesekviseIni.

A viszontkeresete
korébenpervesztesr. rendŰo|pereso rende|kezírészbenírt mrídon
kote|es
megfizetni oz tí|to|oler<í
ni e|muIosztott viszontkereseti i]|etéket,
Budopest,
2008.februrír13.
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