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Budai Kcizponti Keriileti Bíroság I

Az ítélet 2005. januar 28. napján
jogeros.
Budapest, 2005. február 28.

bírÓ

A Magyar Koztűtrsaság nevében!

A Budai K<izponti Keriileti Bírőság

a dr. Izsák orsolya Ügyvédi lroda fiOlzBudapest, Klauzás tér 16. II. l4. tigyintéző: dr. Izsák
orsolya) által képviselt .( ) fetperesnek

dr. Budaí Gábor Ügyvédi Iroba (l066 Budapcst, oktogon tér l. II. 9/a. tigyintézo: drBudai
Gábor) által képviselt Társasház (
alperes ellen

_ kiizgyülési határozat érvénytelenségének megállapítása iránt indított perében meghozta
az a|ábbi

ITELETET

A bírÓság megállapítja, hogy az alperesi társasház írásbeli szavazása alapj án2004.január 28.
napjan hozott határozata érvénytelen.

A bírÓság a 15.000,- (tizenotez.er) forint illetél<et l.500,. (ezerotszaz) forintra mérsékli.

KÖtelezi a bírÓság az alperest, hogy fizessen meg a felperesnek l l.500,. (tizenegyezer-őtszáz)
forirrt perkÖltséget.

Az ítélet ellen a kézbesítéstol sziímított 15 na1l alatt van helye fellebbezésnek, melyet a
Fövárosi BírÓsághozcímezve a Budai KÖzponti Keriileti BírÓságon lehet legalább 4
példányban elöterj eszteni.
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A bírÓság tájékoztatja a feleket, hogy a fellebbezési határido lejártát megelözoen kozosen
kérhetik, hogy fellebbezéstiket a Fövárosi BírÓság tárgyaláson kívtil bírálja el.

Amennyiben a fellebbezés csak a teljesítési határidor'el kapcsolatos, csak a le nenl rótt illeték
viselésére Vagy cisszegére vonatkozik, illetoleg csak az íté|et indokolása ellen irányul. a
Fovárosi BíriságtÓl tárgyalás tartását kérhetik.

INDOKOLAS

A bírÓság a becsatoit 1981. szeptemhr 30. napján kelt alapítÓ okirat. a
beltertilet . helyrajzi sámu tulajdoni lap másolat. a Budapest. xII. belteriilet ,

helyrajzi szánr alatti ingatlanrész tulajdoni kii|cinlap másolat. a 2004.január 28. napjárr kelt
..nyilatkozat'' megnevezésti írásbeli szavazással hozott határozat, valamint a peres fe|ek
nyilatkozatai alapj án az alábbi tényállást állapította meg.

Az alperes az l98l' szeptember 30. napján kelt alapítÓ okirattal tortént megalapítása Óta
társasházi formában mtikÖdik. A Budapest. kertilet beltertilet . . lrelyraizi szám
alatt egy 233 négyzetméter alaptertiletri. nrtihely nregjelcilésti ingatlanrész kertilt
nyilvántartásba vételre, melyhe3 a kciz<is tulajdonbol92l1000 tulajdoni hányad tartozik. Ezen
albetét l/1 tulajdonosa a felperes.
|994. május 29. napján kelt adásvételi szerzodéssel a Budapest, keriilet belterrilet

helyrajzi szám a|atti inc'x1|i111ész álltgát ifiabb és az cgy'.tittes holtig
tarto haszonélvezeti j ogot
és ' va|amint

: és ireje . vásárolták meg
eladÓktÓl. A szerzodésbe bontÓ feltételként

szerepelt, hogy a 4. pont alap1an a vevök a ker. onkormányzatnál tetötér beépítési
tigyében engedélyezési tervet benyrijtsanak és az onkormányzat az engedélyt meg adja. Az
|994, augusztus 3. napján kelt határozatáva| a Btrclapest Fóváros ker. onkormányzat

sám alatt l db. lakás építésére az engedélyt rnegadta. l995. augtlsztus 3. napján kelt
számu határozatával pedig a lakásra használatbar,ételi engedély't adott. A fentiek

tették sziikségessé, hogy a Budapest, kertilet belterrilet helyrajzi szám a|att a
megépített lakás vonatkozásában a társasház a|apítő okirat mÓdosításra kertiljon, így késziilt
el 2002.ben az alperesi társasház alapítÓ okiratának mÓdosítása.

A 2004. január 28. napján kelt ,,nyilatkozat'' megnevezésti írásbeli szavazás alapján hozott
határozat az alábbiakat tartalmazza. A tulajdonostársak bejelentik' hogy az |994. május 29.
napjan kelt ('
továbbá

és
CS ÍlCJC :

eladÓk, valamint állagvevö.
haszonélvezeti vevök k<izott létrejcitt) adásvételi

szerzodés 4. pontja.tetotér megr,ételére és annak beépítésére is vonatkozik. Ez a szerződésben.
mint bontÓ feltétel is szerepel . amennyiben a ' ker. onkornrányzataz errgedélyezési tervet
elutasítaná, Azosszes tulajdonostárssal kcltott megállapodás is. ame|y 1994. május 30.án kelt,
ezt tartalm azza.
A tetótér beépítése megtÖrtént és a onkormányzatÉpítési és Igazgatási Irodája
. . szám alatt ajogeros használatbar'ételi engedélyt nregadta a tetotér beépítésére.
Így u 2003. évi CXXKII. torvény l0.$ (3) bekezdése alapján azi|apítÓ okirat. illetve annak
modosításával a tulajdonostársak írásbeli szavazás ridán egyetértenek, melyet aláírásukkal is
igazolnak.
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Ezen ..nyilatkozat'' megnevezésii iratot a felperest kivéve valamennyi tulajdonostárs a|áírta,

A felperes 200l. november 7.én vásárolta meg a ne|yrajzi szám alatt felvett
nrÍihely minosítésri ingatlant és kezdeményezte a miihely éptilet átminösítését lakoingatlanná.
Ez az eljárás jelenleg is folyarnatban van. Ennek kapcsán2004, julius 6-íín kikérte az ingatlan
tulajdoni lapját, melyen észlelte, hogy társasházi alapítÓ okirat mÓdosítása iránti kérelem lett
benyÚrjtva tcibbek kozcitt a felperes nevében is, aki egyébként semmiféle alapító okirat
nrÓdosítást netn írt alá, kozgyulésen nem vett részt, meghívot és értesítést nem kapott. Erre
tekintettel . bár nem tudta polltosan. hogy az alperesi társasház mikor hozott kÖzgyiilésen
határozatot, illetve nrikor sztiletett írásbelí határozat . megtámadta azon kcizgytilési
határozatot, amellyel a társasház elfogadta a 

.
szám bejegyzo határozattal

széljegyre feljegyzett alapítÓ okirat mÓdosítá:;t. és kérte, hogy a bírÓság állapítsa meg azon
határozat érr,énytelensé gét.

Az alperes 5lAl2. sorszám alatt becsatolta az't a2004.január 28. napján kelt nflatkozatot,
amelyen alapult végtil is a felperes által sérelnrezett alapítÓ okírat mÓdosítás iránti kérelem.
Kérte. hogy a bírÓság utasítsa el a felperesi keresetet, és k<itelezze az sszes fe|meriilt kÖltség
rnegfizetésére a felperest. Elóadta, hogy a 2003. évi CXXXIII. tcirvény l0.$.a alapjan nrár
nem sziikséges, hogy valamennyi tulajdonostárs az a|apítÓ okirat rnÓdosítását aláírja. A
mo{ositáshoz la\ó hozzáj{uu\ás irásbe\i szalazás t'tján is lorrénhet. E\baűta, hoB) az a\peresi
képuisd kikérte a fdperes cégkivonatát és az abban megjdtilt cÍnzekre megkei)dte az átda
5lAl2. sorszám alatt csatolt,.2004. január 28. napján kelt nyilatkozatot, me|y írásbeli
szavazásnak min<istil. Figyelemmel arra, hogy megktildték az tig1'vezeto igazgatÓnak az
írásbeli szavazásÍ', illetoleg, hogy a felperesi jogi képviselő gy emlékszik, hogy 2004,
jtrliusában rnagát . ner'ezö s:,emély jelentkezett nála, aki targyalni kívánt a
mÓdosításrÓl és ezen személy a mÓdosítással kapcsolatos iratokat személyesen átvette azzal,
hogy ó a felperesí cég tulajdonosának occse. Erre tekintettel álláspontja szerint érvényes az
írásbeli szav azással hozott határozat.

A 2005. január 7. napján érkezett (az iratokhoz 16. sorszám alatt csatolt) beadványában a
felperes bejelentette. hogy az á|ta|a sérelmezett alapítÓ okirat mÓdosítás iránti kérelmet a
Fovárosi Foldhivatal sámri másodfokri határozatában elutasította. Ezen
határozatot a Fovárosi Kerriletek F |dhivatala 2004. november 24. napján átvezette az
i ngatlan.nyil vántartásba.

Az alperes a 2005. január 28. napján tan()tt tárgyaláson a felperes által bejelentetteket
rnegerősítette és erre tekintettel irgy nyilatkozott, hogy elismeri, hogy a társaslráz írásbeli
szav azással hozott határozata érvénytelen.

A kereset - az alábbiak szerint - alapos.

Az alperes elismerte az írásbeli határozat érvénytelenségét, figyelemnrel arra is, hogy a
Fóvárosi Foldhivatal . számir határozatában a Fővárosi Keniletek FÖldhivatalának

alapulÓ bejegyzé;íl}:'a111Ílj:l.ffi:"'.1J'.':li;Ji..,Ílffln::fi::;jT:l#::Tl.ff:il
szavazáson hozott határozat az elérni kívánt joghatast már nem tudja kiváltani.

Az alperes kereseti kérelmet elismeró nyilatk.ozatára tekintettel a bírÓság nern koteles ítéletét
indokolni a polgari penendtartásrÓl szólÓ 1952. évi III. tÖrvény (a továbbiakban Pp.) 22l.$ (2)
bekezdése alapján.



A fentieken trilmenően a bírÓság által alkalmazott további jogszabályhely'ek a társasházaWóI
szÓli 2003. évi CXXxilI. torvény (Társashazi t<irvény) 42.$ (l) bekezdése. lO.'s 1l)-(3)
bekezdései,  4 l .$ (1).(3) bekezdései,  a Pp. ?5,,77-79.$-ai  és 8l .$ rt1bekezdése, valamin| az
illetékekról szÓlÓ 1990. évi XCilI' torvény (Itv.) 58.$ (1) bekezdése.

Budapest' 2005. január 28.
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a kiadmány hitelétil:


