
Á Fiivára*i |}írőságo m.inf másodfokír bírtÓság

A Í,{ÁGY?!R K ZTÁRT}|SáG NEyEBtNt

A Fövárosi BírÓság, mint másodfokir bírÓság

a személyesen eljárt
( ) felprre$nsk

a dr. Izsák ors*l3'íl rig1'véd {lÜ72 Brrdapest, Klaurál tér 16. lI1,14.) által képvisclt
sz. Társasház alperts ellen

ktizgyiilési határozat érvénytelenségének megrillapítása iránt irrclított pcribcrr a Pcsti
K zponti Kertiteti Í3íroság 2aa7. nrájus 3. napján lrozott' sziil}1tl ítelete
ellen a Í.elper*s által ?6. s$rsuám alatt elöterjesztett tbllebbezex Íblytán tneghozta a
Li:''.'ctkez*

ÍrÉLE,rÍ jT:

A rnásodfokű bíriság az elsőfokír bírőság ítéletdnek a nern fellebber"ett részét nenr érirrti.
nr e g fbl l ebber.,ett ren delke zé sét hel,vbentra gyj a.

Kotelezi a fulperest' fizessen meg az alperesnek 15 nap alatt 36.0Ü0..(Harrrrinc}raiezer}Ft
Íbllebbezési eljárási kÖltséget.

Áz ítélet ellen a Íbllebbezésnek helye nincs.

Ít{J} o K o *Á S:

hz első|clkrj bírÓság 25. sorszánr ítéletében megállapítcrr.a' lrogy a7 I' ren'dti' alpcresi
társashaz 2005. április l9-i kÖzgtrrllésén a 2, sriu:l naprrendi pont kereteben elfbgadott a
2004 évi elszámolásra YonatkCIzi. az.5. sámir napirendi pcrnt' keretében elÍbgadcrtt 1.3. .qz.
határoza1a. továbbá a ?. szanrri rrapirendi pont keretében elfcrgadott határor'.atok
érvénytelenek, ezt meghaladÓan a keresetet elutasítCItta. Kotelezte az I. rendir alperest, lrogy
15 napon beltil Íizessen meg a felperesnek 8.371.-Ft perktiltséget.

Az I. renclti alperesi társasház a 2005 április l9-i kÖzgyillésen * egyebek nellett * a 6. szán:ir
rrapirendi pont keretében irgy lratározott. hogy a kozos képviselii renrÍelje meg az SZ,MSZ
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elk{szítesét. elfogadása r"rtán iig;.l'érli ellgnjeg3.zéset ds a Íitldhivatallroz r.alű ben1"tljtasát'
At*rr'ezetet VI' h0 l5" napjáigel kell késziteni' és & tu}ajdonosoknak észrer,ételezés céljábÓl
l{ibb példán1'ban korlreadrri. Á kÖzgyrilés eg3'hangu sza\,'azati arárrrryal hozzajárult, irogy az
SZMSZ írásbeli szavazás irtján kertil.iÖn ellbgadásr:a.
Á Íblperes keresetdben egyebek nrellett a 6. napirendi pont keretében elfogadott
lratározatnak az irásbeli szavazást elrendelÖ rÉsze érvénytelenségérrek megállapítását kérre.
Árra 'lrir'atkozott" hogy ar, SZ|I4SZ .t csak akkor le.het írásban eltbgadní' amenny.iben az
írásbclí szal.azással kapcsolalos szabál3.'ok korábban raguitdsre keriiltek. Az elsii fokir bÍrÓság
álláspontja szerint aetrnbgn a ]'ht' 14' $ {2} hrekezelése ki|.ejezetten lehctŐr.é teszi az SZl\rtSZ
r::'egalkotása érdekében *z írásbeli szar..azást abban az csrtben is" antennyiben annak rdszletes
szabályi1i korábban nem lettek r*gzítve az alapít..ó r:kiratban. Kilejtetle, lrogy a jogalkotÓ az
szh,{sz nregalktltása kapcsán speciá1is jogszabál1,i rendelkezést alkotott a 14. $
renrleikezéseivel, így a kt}zgyulÓsi határozat nent titkozik az alapítú okiratba'

.,\z elsŐf'ok'ir bíroság ítrÍletének a kercsetet a fenti részben elutasítÓ rendelkezdse ellen a
{'e lpcrcs Í'ellcbbezett. Arra lrir'atkozott, hcrgy a Tht. } 4 $.ának helyes drtelmezése szerint az
{ l } bekczdds kízarolag az joruran alakult társasházakra vÖnatko7*ik' és csak azok számárn
tcszi lehctör'é az SZMSZ írásbeli elfogadását' az íriisbe]ri srat,uzás alapítti *kirathan rilgeitett
szatrál}'gi híanyában. Erre utal az. hogy o Tht. 62, ii {2) bekcztlixe fi már bcje.g1.z"elt
trlrsasházakra a 14. $, rendelkezéseinek nenr a vált*r-tatások ndlkii|i, }lanenl a nlr'gf*rí*frí
alkalmaz.ását ír.ja elo' Alláspontja szerint effe az értelnreudsre iehe1 fuiillelkeettrtni á 1r.. tj. o{.
ábirl íl l. abbÓl,hogyarégi Tlrt' 3Ü. $ (1)bek. rnásodik nr*ndatát *jr:galk*tfi 2{}i)-{ d**.3l.*ig
hatályban tar1otta.

'\z' l. rerrdii alneres el}errk*relme az els*Íbku ítilet helybenhagyására irányult. Kiemelte, lrogy
a 

.l.ht. 
konmentarja szerinÍ a tv."agért tetts lehetiir'd ae írásbeli szar.aziist. lrngy an SZ|v1SZ .t

mÍntlert társashaz kozosség létre hozza.
Kifcjtctte, hogy a Tht. 62. $ (2) bekez.désben szercplö * taeg{e|eÍ$en * kitit*l arra utal. h*g1. a
nrár beicgyzett társasházak esetén nem lehet alakulr: ktizg1'iilésre ill . a7- a7'1' krtl'etn 6 napeis
idŐpontr:a r'onatkozÓ renclelkezéseket alkalmaerri.
Utalt afTa' hogy a jogalkoti netn zárta ki az írásbeli szavaz-ás lelretöseget a bejeg5'rxtt
tirrsashiízak tekirrtetébett- ami abból is kovetkezik. hog}. ner} csupán a ljl. n tl)
bck.ezdéssnek, hanem ae egész szakasz rerrdelkeziseirrek az alkalrnazhatiságát rendelte el.
l-lir,a1ktlzott arra is, lrogy az i1ionnan ala}iult, ill. nrár bejeg}.zett társaslrázak esetén semrni
nenr indokolná a ktilrlnbségtdtelt az írásbe|i szatarÁs lehctssége kÖróben'

Á lellebLrezés nenr alapos.

A másodÍbkil bír ság az elsŐ íbk'il bírÓság ítéletdnek fellebbezéssel nem támadott részét a Pp"
253. $ (3}" bekszdése alapján ncm drirrteÍte.

"I.cn3' hogl,. a ]llrt. 40. $ {2). bekez-dése eloírja, hog,v aZ í.,'e.;aeli szavarásnak és az eredmény
n:cgállapít'ásanak a részletcs szabályait a szervezeti-mukcidési szabályzatbarr kell
rneglratárCIani. Az (1) bekezilés :'ztrj:*t azonban aZ írásbeli szavazás eucn általános szabáIya
ncm vol'latkozik a Tht. -ban meghatározott más esetekre, így n SZMSZ elÍbgadására sem"
Annak szabályait ugyanis a |4. $ ktiltin rtigzíti, és neln szabja feltételdtil a slnvazás
szabályainak az alapítÓ okiratban tÖrÍént rcigzítését.

Á rlrásodtbkir bírÓság osztje az I, rerrdri alperes álláspondát a Tht, 62. $ (3) bekezdésének
értelnrgzise k'apcsán, és abban is. hogy az rrjonnan alakult, ill. a már bejegyzett társaslrázak
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vonatkozásában aZ SZI'íSZ e|fogadásának eItéró szabályait se$}mi netn indokoiná.

Nenr tárnasztja alá a Íblperesi álláspontot az seffi" hog"r'* a régi ]lrt. 30. $ (l) bekezdésérrek
rnásodik mCIndatában nregÍ,crgalmazott rendelkezést az ilj Tht' 2004. december 3l. napiáig
}rírtá]r.ban tat1otta a már bejeg1.zett tiírsashá.zak esetén; ennek oka ugyanis az volt. hogy a Thl.
2. $.a ezen határídöig koteleae a társashazakat az alapítÓ okirat vonatkozir rendelkezéseinek

hatáI'vtalanításával egyidejiileg sZMsZ .tik rnegállapítására, ill. a Tlrt. rendelkezéseirrek
nregÍbleIo rnÓdosítására.

Mirrdezekre tekintettel a másodfok bírÓság a fenti indokolásbeli kiegészítéssel a Pp' 253' s
(2)' bekezdése alapján helybenlragyta az elsófokír bírÓság ítéleté't.

Afelperes fellebbezése nem vezetett eredményte,ezérta Pp.78. $ (1) bek. alapján kciteles
36.000..Ft, - aZ áfat is magában Íbglalo - íig},védi rrrunkadíjbÓl állÓ rrrásodfok perkciltséget
rnegfizetni azl. rendií alperes részére.

Budapest,2008. év jfinius hÓ 4. nap

a tanács elniike' eltíacló bÍro

bírÓ bírÓ


