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ÍrÉLETET
szám Társasházktizősség
A bírtíságmegállapítia'hory
határozata
2004, oktriber 4. napján megtafiott ktizgrililÓsen hozott valanrennyi kiizgyúlésí
érvénytelen.
50.000'.
A bírÓság kiitelezi a7,alpcrest, hogi 15 napon be|ii| fizessen meg a felperesnek
+ ÁFAb5ruédi munkadíiatds 15.000,-(Tizentitezer)forint perkiiltséget.
iil;;;ir)forint
melyet
sámított 15 naporrbeltil van helye fellebbezésnek,
Az ítéletellen a kézbesítéstöl
benyujtani.
bírÓságnállehet4 példányban

ennéla

A felekkérhetika fellebbezéstárgyalásonkívtiltÓrténóelbírálását.
illewe a meg nem
vagy Összegére,
a perk ltségviselésére
csak a kamatfizetésre,
Ha a fellebbezés
vonatkozik, a teljesítési
fizetett illeték ;;" ; Ár!u* atut elólágezett t ttseg megfizetésére
a fellebbezo fél a
hatríridővelkapcsolatos'illetoleg ha - itet.t indoÉolásaellen irányul'
kérhetitárgyalástartását.
fellebbezésében
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INDoI(oLÁs
Az alperesitársasházkcizosség
2004.oktober4. napjaraktizgyÍilést
tartott.
A kiizgyrilésl. számÍrhatározatában
eképprende|kezett:
megválasztott
tisztségviseloket,
a meghirdetettnapirendi pontokat és azok sonendjéta
,,A
kozgytilés
elfogadta.''
egyhangÍrlag
A 2. szémti
határozata
|ByszÓlt:
kozgytilés
4,7
56l|0.000
th. igen és l .922l1l0.000 th. nem szavazatáva|és 0/10.000 th.
.,A
tartőzkodással irgy határozott,hogy a társasház hozzájáru| e
TávkÖzlésiRt.
által a társasházkozcisterÍ.iletén
antennalétesitéséhez,
oly mÓdon. hogy a ktizÖsképviseloa szerzodést
ellenjegyzéseutarrírhatja
alá.''
A 3. számrihatározata k vetkezóképp
szÓlt:
A
kiizgyt'lés
3.448/10.000
th.
igen
és 3.447l|0.000th. nem szavazatáva|,0/10.000 th.
''
tartizkodassal gy határozott,
hogy aze|özo kiizgniléshatározatáthelybenhagyja.miszerint
gondnokmunkaviszonyát
a Mt. szerintmondjat.elkciz s képviselő...
A 4. szrlm határozatkÖvetkezokrQl
rendelkezett:
A
kÖzgytilés
|,|42l|0.000th: igen és 3.759110.000
th. nem szar.azatával
és 691110.000
th.
,,
tartozkodássalugy határozott.hogy a kÖz s tulajdonukéménybélelést
a kiz<is koltségterhére
'..égsz!esse
eIa ház.Azon tulajdonosoknak',
akik :ajátkÖltségcn
éshitelt
béleltették
a kémén1'iáratot
érdemlően ezt bízonyítaninrdjak, a bé|eléskoltségét a ház pénzÍ'ig1'i
hel1''zetének
- a kÖzÖsk<iltségből
figyelembevételével
térítse
nlega k<izsség...
A felperesvéglegeskeresetében
azt kérte,hogy a bírósága 2004. oktober.l. napján [lr''9t3l.tr..ltt
kÖzg1.tilésen
hozottva|amennyikÖzgÉlésibaténozat
érvén1relenségét
állapítsameg ara tekintettcl.
j)
ponda
hogya szervezetiésmtik<idési
szabályzat|.2
alapjána kozg1ulésen
a
a tulajdonostársak
k ztis képviselóáltal átadott szavazőcédulávalgyakorolják szavazatijogukat. A hir,atkozott
SZMSZ rendelkezésa felperes szerint a perbeli ktizgytilésennem érvényestilt,mir'el
tulajdonostársakkézfeltartássalszavaztak. A kÖzgnilésentehát nem t Íténtszavazocédulák
kiosáása, így az egyes ktizgyulési határozatok meghozatalakornem dertilhetettki kellci
bizonyossággal,
hogyki milyen tulajdonihanyadbanszavazottigennel,nemmeléski tartozkodott.
Az szMSZ pontosanazérttartalmazzaa fentikitételt,hogy a szavazáslefolytatásaésa garanciális
elemekérvényesiilése
utÓlagis nyomonkÖvethetólegyen.
A fenti,formaiokokratőrténöhivatkozásont l kérte,a 4-es sám határozatérvénytelenségének
megállapítását
azérlis, mivel a határozatsértia kisebbségjogos érdekét.
Áiláspontja szerint a
kémények
A trírsasház
a feladata
nema ktil1in,hanema ktiz<istulajdonhoztartőznak.
k<izÖsségének
a kozÖstulajdonbanlévő és a rendesgazdálkodaskcirébetartozÓ fel jítások és karbantartások
penziigyifedezetének
eloteremtése'
bélelése
llir'atkozottaÍTais, hogy a kozos tulajdonrikémények
meghatarozott
lakok vonatkozásabana kÖzÖskoltségterhéretcirténtmeg 1991. Óta. Ezért a
hivatkozottk zgprlésihatározatnyilvánvalÓansértiazon lakÓk érdekeit,
akik mégnem végeztették
Tekintettelarra, hogy a 4.es szárn k<izgnilésí
el a kÖz<iskÖltségterhérea kéménybélelést.
határozategyértelmtivé
kciltségterhére,hanemmindenkiilÖn tulajdonos
tene,hogy nem a k<iz<is
a kéménybélelés
k<iltségét,
ezértez a határozatsértia
saját Önerób<il
kcitelesnregfinanszírozni
jogosérdekét.
kisebbség
Egyebekbenkifejtette,hogy 2007. nrájus 30. napján megtartottkcizgnilésenhozott 4-es számÚr
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jítási munkakat.
határozatarrÓl rendelkezik,hogy kÖ,z<is
ktiltségbó|kell finanszírozni a kéményfel
jogos érdekének
A felperesállaspontjaszerinta társasházezá|talelismeriea kisebbség
sérelmétaz
általatámadottk zgytilésihatározatvonatkozásában.
Perkciltségigénye
50'000,.forint+ Ápe

gyvédinrunkadíj
ésa lerÓttilletékmegÍizetése
volt.

Alperes ellenkérelmében
a keresetelutasításátkérteelsősorbanana tÖrtén hivatkoással, hogy
felpereseklegelőszor2004. december2, napjan benyujtottkeresetleveliikben
csak a 4.es számri
jelolték
határozatottámadtákmegéskeresetlevélben
nem
okokat,
meg pontosanaz érvénytelenségi
csak 60 napont l, a 2005.március|7, napjánel<iterjesztett
keresetlevelÍikben.
Az elsódlegeskeresetikérelemmel
kapcsolatbanai:alperesnem vitatta,hogy a perbelikcizgytilésen
valobannem szavazÓcédulak
felhasználásával,hanemkézfeltartrással
tÖrtént
a szavazás.Azonban
állította,hogy az egyeshatározatokná|
pontosanr(igzítették
a tulajdonihanyadokszerinti szavazati
*ányt, ezá|ta|a szavazásjogszenisége
nem sénilt.
A másodlagoskeresetikérelemmelkapcsolatbanaz alperesiképviselókifejtette,hory álláspontja
szerint a 4.es sziímr!hatiirozatnem sérti a kisebbségjogos érdekét.Átlaspontja szerint a
jítási munka a rendesgazdálkodáskÖÉbetartozik a k zÖs képviseltipedig évenként
kéményfel
javaslatot készít,amelyet a kÖzgyuléselfogad és az így rendelkezésreállo
k ltségvetési
koltségvetési
keretetnemlehett llépni.
A felperesáltal hivatkozott2007.május 30. megtartottkÖzgytllésen
hozott4-es szám határozattal
rcp.ffiratban az alpereskifejtette,hogy álláspondaszerintez ahatározatjelenperbenreler,anciával
nem bír.hiszen ebbena ktizgyrilésihatározatbancsak az árajánlatokbekérésérol
rendelkezteka
k,.intén1.bé|
e|éssel
kapcsol
atosan.
Perktjltségigén1e
l l5.200..tbrirrttig1r.édi
vblt'
mun}iaci:j
nregfizetése
A bírÓságmegvizsgáltaa rendelkezésre
állÓ iratokrtt,meghallgatta
a felperesekszemélyes
elóadását.
A keresetalapos.
A TarsasházakrólszÓlÓ 2003.évi CX)(XIII. ton.ény( a továbbiakbanTtv.) 42.$ (l) bekezdése
alapjiín,ha a kozgyriléshatározatajogszabályvagy az a|apítóokirat illetve a szerlezeti-miikÖdési
jar, bármely
szabá|yratrendelkezéseit
sérti,vagy a kisebbség
lényegessérelmével
iogos érdekének
tulajdonostárskeresettelkérhetia bírÓságtőla |ratarozatéwénytelenségének
a megállapításáta
jár.
hatarozatmeghozatalátÓl
számítotthatvannaponbeltil.A határidóelmulasztásajogvesztéssel
A Szervezeti-és MtikődésiSzabá|yzat( a továbbiakban:SZMSZ ) l. 2 j.) pontja szerint ,, a
kcizgyulésen
a tulajdonostársakat
a tulajdoni háryaduk alapján illeti meg a szavazattjoguk. A
jelenléti
tulajdonostársak
l intézobizottság
a
ív a|áírásakora k zÖs.képviselo
elnoke által átadott
jogukat.''
szavazócédulávalgyakoroljákszavazatí
Felperesek2004.decembe
r 2. napjrinnyujtottákbe a keresetiiketa Ttv. 42.$ (1) bekezdéseáltal
biaosított 60 napos határidön beliil. A keresetlevélben
a
a kcizgytilésérvénytelenségének
jogi
megállapítását
kérték,
bár a megfogalmaáspontatlan,de az akkor még
képviselőnélkÍileljriro
felperesekneka szandékaaITa irányult, hogy a bírÓság az osszes kcizgyii|ésihatározat
érvénlelenségét
állapítsameg.Ezen keresetlevélben
az érvénytelenségi
okok valÓban nem kerliltek
kifejtésre,azonbana felpereseka ktizgyrilésérvénytelenségének
a megállapításátkérték.amiből
jogszabály
egyértelmiienktivetkeztetnilehet arra. hogy a felpereseka k zgytrlésmegtar1ását
jogí
ellenesnektartották.A
már
képviselóáltal 2005.március l7. napjánbenytijtottkeresetlevél
tartalrnazzaaz érvényte|enségi
okok felsorolását.A bírÓságálláspondaszerinta felpereseka 2004,
december2. napjánbeny jtoff keresetleveliikben
megielÖlték
a kÖzgyrilési
határoz'atokjogszabályba
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iitkcizését,
okok kertiltekkifejtésre.
60 napontul kizárÓlag csak az én,énytelenségi
okokat
A bírÓságkifejti, hogy60 napontirl csak az eredetileg,konkrétan
megjelÖltérvénytelenségi
jogszabály
nem lehetpontosítani,
t rténőhivatkozás
illetve kiterjeszteni.
ellenességre
azonbana
pontosmegjelÖlésére
van.
60 napontul is lehetoség
Az elsodlegeskeresetikérelemmelkapcsolatbana bírÓságmegjegyzi.hogy a Ttv. 42. s (l)
bekezdéseszerint a kÖzgnilésihatarozatérvélrytelenségének
a megállapításáta tulajdonostárs
szabá|yzatrendelkezését
kérheti,ha a kÖzgyiléshatiirozataszerlezet-mtikodési
sérti.Egyébfeltétel
vizsgálatáta jogszabálynem ídaelö. A tiírsashiiz
SZMSZ-e a szavazocédulák
által tortén<i
szavazást
perbeli
írjaelö a k zgyrilésen.
vitatottan
a szavazásalperesáltal sem
kézfeltartással
A
kozgytilésen
toíént.Tehát a szavazásieljarás tekintetében
az SZMSZ rendelkezése
séri'ilt,ezérta bírÓsága
rendelkezórészbenfoglaltakszerinthatározott.
A bírÓságaz a|perestan meghallgatásra
vonatkozÓbizonyít'ísi
el, mert
indítványátazénutasította
az alperessem kifogasolta,hogy a perbeli kiizgyulésena szavazis kézfeltartással
alperes
tÖrtént,
pedigene vonatkozóankértevolnaa kéttulajdon.rstárs
meghal|gatását.
A bírÓság kiemeli, hogy amennyibena kÖzgyulésihatározatokén.én1relensége
egr.etleneer.
érvénytelenségi
a bíroságnak
ok alapjanmegállapíthatÓ,
a továobiérvénytelensé-gi
okok l.ennáIlását
nemkell vizsgálni.
A bírÓság a Pp. 78. $ (l) bekezdésealapján kciteleztea pervesztesalperesta perkoltség
za.
nregfizetésére,
amelyaz ugyltédi
munkadíjbot
által lerÓtt keresetii l letékettarta|maz
ésa t.elperes
Budapest,2007.jnius14.
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