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2004 -10- 1Fóvárosi Bírríság, mÍnt másodfok bír ság

A MAGYAR rozrÁnsAsÁG NEVÉBEN!

A Fóvárosi BírÓság, mint másodfokri bírÓság

a fellebbezési eliárásban dr. Mezey András (1027 Budapest, Margit krt,26,IV/5.) által képviselt
(
\ - , ) felperesnek

a dr. Izsák orsolya iigyvéd (1072 Budapest, Klauzál tér 16.II|I4,) által képviselt
' Társasház a|peres ellen

ktizgyÍilési határozat érvényte|enségének megá|lapítása iránt indított perében a Pesti Kozponti
Keriileti BírÓság 2007. szeptember 14. napján hozott szám ítélete ellen a
felperes által 14. sorszám alatt, az.alperes által l3. sorszám alatt eloterjesztett fellebbezések folytán
meghozta a kcivetkezo 

_

Í -TÉLETTT:

A másodfokir bírőság az elsofokri bírÓság ítéletének a nem fellebbezett részét nem érinti,
megfellebbezett rendelkezését részben megváltoztatja és megállapítja, hogy az alperesi társaslráz
2005. december 27-i kcizgyulésén hozott |912005. számÍr hatátozat érvénytelen, míg a 2612005.
számir határozat érvénytelenségének a megállapítása korében a keresetet elutasítja, a t.elperest
terheló elsöfok perkoltség osszegét 34.500..(Harrnincnégyezer.otszáz)Ft-ra leszál1ítja, egyebekben
helybenh agyja.

A fellebbezési eljárásban felmeri'ilt kciltségeiket a felek maguk viselik.

Az íté|et ellen fellebbezésnek nincs helve .

INDoKorÁS:

Az elsófokir bíroság 12. sorszámri ítéletében megállapította, hogy az alperesi társasház 2005.
december 2|, napján rnegtartott kcizgytilésén elfogadott 15., 26. és 27, számir kozgytilési határozat
érvénytelen, ezt meghaladÓan a keresetet elutasította. K telezte a felperest, fizessen meg aZ
alperesnek 15 nap alatt 37.500.-F.t perkoitséget.

Az alperesi társasház 2005. december ZI-én k<izgyiílést tartott, melyen a tulajdonostársak tc'bb
határozatot fogadtak el. A l5. számír határozattal elfogadták az SZMSZakkénti mÓdosítását, hogy a
késedelembe esett tulajdonosokat 3 hÓnap k ztis k ltség tarÍozás után l0 % kcitbérrel és a
mindenkori késedelmi kamattal kell terhelni a késedelembe esés napj átol, de a kotbér felszámítása
elótt írásbeli felszÓlítást kell krildeni. A 19. szám határozat szprint a tulajdonostársak nem fogadták
el, hogy az SZMSZ-benkotelezzék a kozcis képviselót, hogy a társasház mtikodésével kapcsolatos
bármely számlát vagy iratot másolatban bocsásson az ert kéró tulajdonostárs rendelkezésére a
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tulajdonos k ltségére. A 26. számri határozattal elfogadták, hogy 2005. december l.tól a kcizos
koltség a vízorával nem rendelkezok számára L60..Ft/m,[hó, a vízótával rendelkezok számára 108..
Ftlm2lho+l m3/hÓ víz. és csatornadrj cisszege lesz. A27. számir határozattal elfogadták a 2005. évi
pÓtkoltségvetést. A 30. számri határozattal visszavonták a2003. jírnius 5-ei kozgytilésen elfogadott
valamennyi határozatot, majd a 3 1 . számti határozatukkal a 2aB. jrinius 5.ei visszavont
határ ozat ok at változat l an formáb an e l fo gadták.
A felperes keresetében a fenti kozgytílési határozatok érvénytelenségének a megállapítását kérte
alaki és tartalmi okokbÓl, Az elsófokri bírÓság nem találta alaposnak a felperes azon támadását,
hogy a kozgytilést nem az arra jogosult személy hívta cissze. A 2004. oktÓber 27-ei kozgytilésen
ugyanis a tulajdonostársak a Bt..t választották kozos képviselövé, ezért a felperes
alaptalanul sérelmeÚe, hogy a kozgyrílést a betéti társaság képviseletében híwa ossze
A 15. szám határozat korében ÍuTa az áLláspontra helyezkedett, hogy az sérti a Ptk. 247. 5 Q)
bekezdését, mivel a kÖzcis kÖltség tartozás utan a késedelmi kamat mellé kcitbért is kikc't. A
Legfelsőbb Bírőság 1992, évi 253. számri eseti dontése értelmében azonban pénÚ.artozás
késedelmes megfizetésének esetére a késedelmi kamaton feliil kotbér érvényesen nem kothetó ki. A
19. számri határozat korébenaz elsófokri bírÓság elorebocsátotta, hogy a Tht. 39. $ (2) bekezdése
szerint a (kozgyulési) jegyzöktinyvbe bármelyik tulajdonostárs betekinthet és arrÓl a koltség
megÍizetésével másolatot kérhet. A tiírsasházi t rvény azonban ezen kíviil nem tarta|maz
rendelkezést arra, hogy mely okiratot k<iteles a kozos képviselo a tulajdonosok rendelkezésére
bocsátani, illetve hogy mely iratokba jogosult a tulajdonostárs betekinteni. Alláspontja szerint nem
sért kisebbségi érdeket a kcizgytilés azon határozata, hogy a felperes javaslata ellenére sem teszik a
kcjzcjs képviseló k telezettségévé, hogy barmely tulajdonostárs részére betekintést engedjen a
társasház irataiba és arrÓl másolatot adjon. A tulajdonostarsak ezze| a tarsasház mrikÖdésének a
zavartalanságát kívánták védeni. A tulajdonosok a társasház gazdálkodásanak az ellenörzését az
általuk választott számvizsgáIÓ bizottságon kereszttil gyakorolhatják. A társasház á|ta| k tott
szerzodésekhez pedig a kozgyulés felhata|mazására van sztikség, tehát e kcirben a tulajdonostárs
szintén képes tulaj donosi jogainak megfeleló gyakorlására.
A 27. szám határozat vonatkozásában aZ elsófokri bírÓság nem fogadta el aZ alperes azon
védekezését, hogy a pÓtk ltségvetéssel szemben a társasházi torvény nem fogalmaz meg olyan
Í.eltételeket, mint amelyek az éves elszámolás során irányadÓak. Mivel a pÓtkoltségvetés nem
vitásan nem Larta|mazta a lakások és egyéb helyiség szerinti bontásban a kozos koltséghez
hozzájárulás osszegét, ezért a határozat sérti a Tht. 47. $ c) pontját. Áilásponda szerint, miután a
pÓtkoltségvetés tárgyában szijletett határozat érvénytelen, érvénytelen aZ ennek alapján
rnegállapított kozos kciltség osszegére vonatkozó26. sorszám határozat is.

Az elsofokri bírÓság ítélete ellen mindkét fél fellebbezett. Az a|peres aA kérte, hogy a másodfokri
bírÓság teljes egészében utasítsa el a keresetet. Arra hivatkozott, hogy a 15. számir határozat
megfogalmazása jogilag pontatlan, a tulajdonostársak szándéka nem kotbér és késedelmi kamat
egyideju kikotésére irányult, csupán a késedelmi kamat mértékét szándékoztak akként
megállapítani, hogy az |0 oÁ+a Ptk. 301. $ (1) bekezdése szerinti mértékrÍ legyen. A 27, számu
határozat vonatkozásában elorebocsátotta, hogy a Tht. 48. $ (l) bekezdése szerint a kozos képviseló
elszámolást koteles készíteni a számviteli szabályok szerinti konynrezetés és beszámolő alapján. A
számvitelról szÓlÓ 2000. évi C. tv.4, $ (1)' valamint 11. $ (1) bekezdése alapján aÍraaz álláspontra
helyezkedett, hogy a kozcis képviselö akkor járt volna el jogsértó mÓdon, ha azuzlreti évról, annak
letelte elott készít elszámolást. A pÓtkciltségvetés nem azonos az éves k ltségvetéssel, így ana a
ThL 47 , $-ában írtak nem irányadÓak. A 26. számÚr határozat korében arra hivatkozott, hogy a
társasházi tcirvény nem tartalmaz olyan megszorítást, hogy az éves koltségvetés elfogadásával lehet
csak a kozos koltségrol határozni, illetve hogy annak mértékét az év folyamán ne emelhetnék meg.
A felperes fellebbezésével érintett részében az els fok ítélet helybenhagyását kérte.

A felperes a fellebbezési tárgyaláson pontosított fellebbezésében a 19. sorszám határozat
érvénytelenségének a megállapítását kérte. Egyrészt arra hivatkozott, hogy a számvizsgá|ó bizottság
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nem képviseli a tulajdonosokat, másrészt arra, hogy a tulajdonosnak joga van a tulajdonát érinto
minden egyes kiadás, bevétel és szerzodés kcizvetlen ellenórzésére. Támadta a perkoltségre
vonatkozÓ rendelkezést is. Ana hivatkozott, hogy neki is mertilt fel tigyvédi tanácsadási kÖ.u!Égg
amit a perben nem érvényesített. A felek p.'ny.it.sségének mértéke azonos volt, ezért az iett volna
a helyes, ha a bírÓság rigy rendelkezik, hogy mindkét fél állja a saját k ltségét. A 26, sorszánr
határozat korében osztotta aza|peres álláspontját abban, hogy a kÖzos koltség emelése nem teheto
ftiggövé a koltségvetés elfogadásátÓl. A26. sorszámri határozat érvénytelenségének a megállapítását
az alapján kérte, hogy a kozos koltségröl valÓ dontés nem szerepelt a meghívÓban, valamint az
elfogadott napirendben. Egyebekben az alperes fellebbezésével érintett részében az elsófokir
bírÓság ítéletének a helybenhagyását kérte.

A fe|lebbezések részben alaposak.

A másodfok bírÓság az elsöfokir ítélet
bekezdése alapján nem érintette.

fellebbezéssel nem támadott részét a Pp. 253, s (3)

Azt az alperes sem vitatta fellebbezésében, hogy pénztartozás késedelmes megfizetésének esetére a
késedelmi kamaton feltil kcitbér érvényesen nem kcithetö ki. A kozgyulési határo zat ErtaLmának
értelmezésekor _ eltéro rendelkezés hiányában _ a Tht. 11. $-ának az utaló szabá|ya alapjan a Ptk.
207. $ (1) bekezdése szerint kell eljárni.
A Ptk. hivatkozott rendelkezése alapján pedig a szavak nyelvtani értelme mellett, valÓban vizsgálni
kell, a nyilatkozÓ feltehetó akaratát. Ezen utÓbbi kori'ilmény vizsgálata mellett is téves a felperes
azon fellebbezési hivatkoása, hogy a Ptk.301. $ (l) bekezdés rendelkezésére figyelemrnel a 15.
számir kozgyiilési határozatban a tulajdonostársak csupán késedelmi kamatot kotottek ki. A
támadott határozat ugyanis nyilvánvalÓan a kozos koltség Íizetési késedelmet kívánta
szankcionálni, a határozat egyértelmti szovege szerint ,,,I0 yo kobéncl és a mindenkori késedelrni
kamattal''. Ebböl olyan nyilatkozÓi akaratra' hogy kcitbérrel a késedelmet nem szankcionálja,
alappal nem lehet jutni.

HelytállÓ volt azonban a felperes azonfellebbezési támadása, hogy mint tulajdonos jogosult minden
társasházi iratba betekinteni és azolaÓl saját koltségére másolatot kérni , Az ígaz, hogy a Tht. 39. $
(2) bekezdése csak a kozgytilési jegyzökcinyvek másolatárÓl szÓl, a tulajdonostárs csak ennek
kiadását kérheti, de csak ebben a korben. A Tht. l1. $-ára és a Ptk, 578lI. $.ára, valamint a kozos
tulajdon szabá|yaira figyelemmel, nyilvánvalÓ, hogy a tulajdonostársak nemcsak a jegyzokonyv
másolatra, hanem bármely okirat másolatára is igényt tarthatnak minden korlátozás nélktil'
Az e|ozoekben kifejtetteken tirl, ezt támasztja a|á a tulajdonosok mogcittes, kezesi felelosségét
szabályozÓ Ptk. 3. $ (3) bekezdése is'
Nern váLtonat ezen az atény Sem' hogy a társasházban számvizsgálÓ bizottság is mukcidik.
Az SZB.nek a Tht. 51. $.ában szabályozott feladatkore ugyanis az egyes tulajdonostársaknak az
elozoekben hivatkozott k zremtíkcjdési, ellenórzési jogát és kotelezettségét nem érinti. Az SZB
feladatkorében eljárva az ot megválasztÓ tulajdonkozosség érdekében és megbízása alapján fejti ki
tevékenységét, csupán.ennek keretei kozott vizsgálja az egyes tulajdonostársak kozremrikodését,
nem is feladata ktilon-ktilcin minden egyes tulajdonostárs sérelmei megalapozottságának a
vizsgáIata. Ilyen k riilmények kozott a felperes alappal sérelmezte a perbeli kozgytilés 19/2005.
számir határozatát ana alapítottan, hogy az a kisebbség lényeges és jogos érdekét sérti.
Ezért a másodfokri bírÓság e kcirben is az elsofokÍr bírőság ítéletét megváltoztatva és a Tht. 42. $ (1)
bekezdése alapj án a határozat érvénytelenségét ál lapította meg.

Helyesen foglalt állást az elsofokir bírÓság abban a kérdésben, hogy a pőtkoltségvetésre is
vonatkoznak a koltségvetésre a társasházi ttirvény 48. $-ában foglaltak. Alaptalan az alperes
hivatkozása a számviteli torvényre. A2000. évi C. tv. 178. $ (1) bekezdés c) pontja ugyanis a tv. 3.
5$ (1) bekezdés h) ponda szerinti egyéb szervezetek beszámolÓ készítésének és konyvvezetésének
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saj átosságait ki'ilcin j ogszabályban rendeli szabáIyozni. Ez a ktilcin jogszabá|y a 22412000. (XII.1 9.)
Korm. rendelet, ami a társasházi torvény mellett további szabályokat Íartalmaz a társasház
konyvelésére, beszámolÓ készítésére. Ezek a szabá|yok pedig pÓtkciltségvetés készítése esetére sem
negligálják a Tht. 47. $.ában elöírtakat.

Tévedett azonban az elsófoku bírÓság amikor a pÓtkoltségvetés targyában elfogadott határozat
érvénytelenségéból a kcizos koltségról szÓlÓ hatátozat érvénytelenségére vont kovetkeztetést. A
Tht..bol ugyanis nem vonathatÓ le olyan kovetkeáetés, hogy az egyík tárgyában hozott hatátozat
érvényessége feltétele lenne a másikénak, még abban az esetben Sem' ha a kozcis koltségról a
koltségveiesben határoztak a tulajdonostarsak. A kozszolgáltatások díjrínak emelkedéséból, valamint
abbÓl, hogy a társasház nehéz anyagi helyzete miatt pÓtkclltségvetésre szorult okszeruen vonhatÓ
kovetkeztetés arra' hogy a kozos koltség emelése indokolt volt. A felperes keresetlevelében azonban
nem emiatt, hanem csupán abbÓl az okbÓl támadta a 26. sorszámÚt határozatot, hogy az
visszamenóleges kcitelezettséget rÓ a tulajdonosokra. A másodfok bírÓság azonban osztotta az
alperes álláspontját abban, hogy a targyhÓnapban elfogadott batátrozat nem tekinthetó
vi sszamenőle ges hatátyunak.

A felperes csak a fellebbezési eljárásban hivatkozott elöszor arra, hogy a26, számuhatározat azért
érvénytelen, mert a kozos kciltség emelése nem szerepelt a meghívÓban, illetve a kozgyulés
napirendjében. Ez azonban a keresetváltoztatásnak a másodfokri eljárásban valÓ tilalmába (Pp,2a7.
$ (1) bek.) iitkozik, tirl azon, hogy azigényérvényesítés Tht. 42,s (1) bekezdése szerinti (akkor
jogr,eszto) határideje miatt azza|-el is késett, ezért azokat a másodfok bírÓság érdemben nem
vizsgálta.

I

Mindezekre tekintettel a másodfok bírÓság a Pp. 253. $ (2) bekezdése alapján az elsofok bírÓság
ítéletét részben megváltoilatta és a l9. sorsámri határozat éwénytelenségét megállapította, míg a
26, sorszámÍr határozat vonatkozásában a keresetet elutasította.

A felperes fellebbezése a perkoltség kcirében részben eredményes volt. Azt ugyan alaptalanul
sérelmezte, hogy a bírÓság a jogi tanácsadás díját javára nem vette figyelembe. A felperes ugyanis
az elsöfokÍr eljárásban ilyen koltséget nem igényelt, aPp.79. $ (2) bekezdése alapján viszont a
koltségek utÓlagos felszámításának nincs helye. Az elsofokür bírÓság azonban a perk ltség
rnegállapítása során számítási hibát vétett, ezért a másodfokri bírÓság azt korri gá|ta (34.000+20 %-
1.500:34.500).

A fellebbezésí eljárásban már mindkét fél jogi képviselövel járt eI, ezért a másodfok bírÓság a
felmertilt koltségek és a pernyertesség azonos mértékére tekintettel .igy határozott, hogy a felek
maguk viselik koltségeiket.

Budapest, 2008. oktÓber l.
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A kiadmány hitelétil:

a tanács elniike
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