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A MAGYAR KÖzrnt$.q.sÁc NEVÉBEN!

A Pesti K<izponti Keriileti BírÓság

. tigyvezeto ( . 1 áLtaL képviselt,

) felperes álta|( .

Dr. Izsák orsolya iigwéd (|072Budapest, Klauzáltér 1 6.IIl|4.) által képviselt

Társasházkóztisség (. } alpercs ellen

kőzgt:iilési határozat én,Ónytelenségének megállapítása irant indított pereben meghoxa az alábbi
.,

ÍrÉLBTET
.-.

A bir ság megállapítja, hog oí alperesí ttőrcasház 2005. december 2I. napján megtartott

kiiq;íítéíén etpg,d,i I5,, 26. és 27. szdm kÖzgvíÍIésÍ hatdrozata érvén1,Íelen,

A bír sóg ezt rueghalad an a felperes keresetét elutasítja;

A bírőság ki)telezi a felperest, hogt 15 napon beliil lizessen meg az alperesnek az öt képvÍselö

íigyvért 1 an 3 7. 5 00.: @ zaz h arntinc h étezer- ts ztÍz) Ft p er kti lts é get.

Az ítélet ellen a kézbesítést l sziímított l5 napon beliil van helye fellebbezésnek, amelyet a FÖvrírosi

BírÓsághoz, mint másodfokir bírÓsághozkeil címezlri, de az elsófokti bíróságnáI kell.írasban 5

peloanlban benyujtani. A fellebbezést a másodfokii bírÓság tárgryaláson bíralja el, de a felek

i.e'n.tik a fellebb ezéstargyalason kívtil tÖrténó elbíralását is.

I..Ia a fellebbezés csak a kamatfizetésre, a perk ltség viselésére vagry Összegére, illetve a meg nem

fizetett illeték vagy az allam altal elólegezett koltség megfizetésére vonatkozik, vagy csak az

elŐzetes vegrehaji[atÓsággal' a teljesítéii határ:idövel vagy a részletfizetés engedélyezésével

kapcsolato,.-itt.tue ha u.r.n.uu ezésisak az itélet indokolása ellen iranyul, a másodfok bírÓság a

fellebbezést targyaláson kívtil bíralja el, de bármelyik fel kérheti, hogy ezt a fellebbezést is a

másodfok bírÓság tárgyaláson bírálja el.
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A felperes a Budapest. keriilet
tulajdonostársa.

szám alatti . alpleresi . társashazkÖzcisség

Az alperes kclzos képviselőie 2005. decenrber ho l1. napiara kozg$rlést hír,ott ossze. A k zg-vtilésre
szolÓ meghívÓt a Bt. fejleces papírjfo, & Bt. pecsédével ellátva

kozos képviseló írta a[á. A kozg3.iilésen a tulajdonostársak - tcjbbek kÖztitt _ az alábbi
határozatokat fogadták el :

Határozat l5/20a5. ,,Á kozg,t\lés egp,kang;ti s;avazással elfogadja, hog ca SZMSZ 2.2.Id. pontja
az alábbiak szerint mődosuljan: a késectelEmbe eset.Í lulajdonosolrat h rom hőnap ktjzcis kaltség
tartozás után l0% katbérre.l és a nlindenktri késgdelmi kamaÍtal kell terhelni a laásedelembe esés
elsó napjátől, de mindenké.ppen írásbeli Jbls;őlítást lrcll ktildenÍ a ktjtbér felszdmítása elóti.,,

Határozat 19/2005. ,',Á ktl:gűIés nem fogadja el, /log}, QZ SZI,ÍSZ-ben kt;telez:ék ko: s
képviselöt, hog a tarsasház núlwdésével kapcsolatos harmely szrimlát, l, #, iralt;í nlásclutkun
bocsásson az ezt kéró tulajdonos rendelkezésére ,az adoÍÍ lula.ídonos *'oltsigért. .,

Hatírrozat 26/2005. ,,A kozgrtíIés tobbségi szavazássaI dfogarlítt, },rsg',a r{z<irál,t:l ntrt ruufulke: k
l60.- Ft/m2/hő, a vírőrcÍval rendelkezók I08.- Ft/m2ihö * ! nf ,,,Ito ,t,í:-'ts csutornadíj ktizos *t;ltséggt
-Íizessenekz)1s.decemberl-Íét4íI.,,-

Határozat 27i2005. ,,A kaz-gy^tilés tÖbbségi szava:it"ssal elfogadja a 2005, évi p(ltkalr-cérlv,etési
tervet."

Határozat 30/2005. ,,A kazgíílés tÓbbségi szavazatÍal t'lss;rrrania u . I}udaptst, .
szám társasház 2003. jitnius 5-i kÓzgűIésének valamtnn7,i hat ro:utal, ,,

I:Iaíározat 3I/2005. ,,A kozg,lúlés tÖbbségi szcwtuatrrtl ycilrozatlan fornűhcrn elfagadja a
Budapest, szántti Íctrsasház 2003. j nilts 5.i kb:g,úIésének valamennyi
határozatdt. ,,

A felperes a ktizgyrilésen jelen volt, a részére adott meghatalntazással egytitt cisszesen 370l|0000-ed
tulajdoni hanyaddal vett részt aszulazásban.

A felperes keresettel fordult a bírÓsághoz. amelyben a 2005. december 2t-i kozgytilés 15.. 19.,26'
27 .,30.,3 t. sziímri határozatainak érvénytelensége megállapításá$. kérte a bírÓságtÓl. ,
Az érvénytelenség megállapítrísát mindenekelott alaki okokra hivatkozassal kérte. Alláspontja
szerint az atperes kÖzÖs képviselője nem a . Bt., hanem , így a kőzgyulést
a i Bt. fejléces papírjan nem volt jogosult kőzÖs képviselóként clsszehívni. Hivatkozott
a 2a04. oktÓber 27-i közgyiilésre, amelyen a fulajdonostársak annak ellenére erosítették rneg a
kőzcis képviselői pozíciÓban a
ktizgyulés meghívÓj ában.

Bt.-t, hogy ezen napirendi pont nem szerepelt a

A 15/2005. számri hatérozat a felperes álláspontja szerint azért érvénytelen, mert sérti a Ptk. 247.s
(2) bekezdését.
A 19i2005. szarnri hatÍrozat véleménye szerint sérti a kísebbség jogos érdekeit.
A2612005. számri batározat visszamenólegesen hatarozzamega k zÖs k ltség osszegét, így sérti a
tulaj donosok ki számíthatÓ és tervezhetó iizletntenetét.
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A , szám hatarozatok komol-v anyagi hátranyt okoznak a társasház kozÖsségnek, mivel
a társasház eh'eszíti a 2003. junius 5.i kcizg1'tilésen meghatarozott reklrímbevételeket.

Az alperes a kereset elutasítrísát és a felperes perkciltségben marasáa|asát kérte. Érdemi
ellenkérelmében ana hivatkozott, hogy a2004. oktÓber 27.i közgytilést - amely a
Bt.-t megerÓsítette a kÖzÖs képviseloi pozíciÓjában - nem támadta meg senki. így u érvényesnek
tekintlretö.
Véleménye szerint a l5. számir határozat nem titkcizik a Ptk. 47.$ (2) bekezdésébe.
A 19/2005. szám hatérozattal Összefiiggésben azza| érvelt. hogy a tulajdonostársak a kozÖs
képviseló gazdálkodásának ellenőrzését az általuk nregválasztott számr'izsgálo bizottságon
kereszttil g1,akorolják.
^?6l2a05. számir hatarozat kapcsán utalt arr\ hogy azt senrmiképpen nem lehet visszamenöleges
hatál1unak tekinteni, hiszen az esedékességi hÓnapban szavaztak a tulaidonostársak a kcizos ktiltség
emelésérol.
Állaspontja szerint a27/2005. sámri határozattal el|ogadott pÓtkÖltségvetés kapcsan a Ttv. 48.$ (1)
bekezdésének 0 pontjában megkívánt tartalmi elemek nem sziikségszer elemei a
pÓtkoltségvetésnek.
A 30. és 3l' sziínrir határozat kapcsan elóadta, hogy a kÖzgyiilés a 2006, november 22-i
hatarozatával visszavonta a fenti hatirozatokat, emiatt a kereseti kérelem oka.fogy.ottá vált.

A bírÓság a fenti tényállást a felek nyilatkozatai, és a rendelkezésre állÓ okiratok tartalma alapjrin
állapította meg. ']'

.,\'.islssff|'k{csem {s{ben 't'!í.{1,9'.$ ' , .:.:..,..'.:.|,;.. .. 
.' . .

' :  . . : : ' ; . . . . .  .  . 1 , .  f  .  ,  ,  , . , ; . ' . " ' "

A tdrsash zakről szőIő 2003, évi C {Iil, ív, (a Íovábbiakban Ttv.) 42,s 0 bekeztlése
érÍelmébefr ha a kÖzglííIés hatdrozata jogszab |,, vfigy az alapít , okirat, illetűleg a Stren,ezeÍi és
Míík désí Szab lyzat rendelkezését sérti, vag a kisebbség jogos érdekeÍnek lényeges sérelnuÍye!
j,ír, bdrntelyÍk talajdonost rs keresetíet kérhetí a bír stígt l a hat rozat án,énytelenségének
meg llapítdsőt, a hat rozat meghoa altítől sz mított 60 napon beIűI.

A Ttv.3J.$ (I) bekezdése értelmében a *őrgtúíÍés, o ka,a, képviselií, vagy az intézűbizottstig
elniike híuja ijssze.

A bírÓság minderrekelott alaki okbÓl vizsgálta a kÖzgyrilésen elfogadott határozatok érvényességét.

A Lríroság rényként állapította meg, hogy a tulajdonostarsak a2004. május 28-i k zg1trlésen az 5,
szárnu határozattal Fekete Attilát valasztották meg kőztis képviselónek. Az sem volt vitás a perben,
hogy a 20a4, oktober 27.i kÖzgyulésen elfogadott azon kozgytilési határozatot, amelyben a
tulajdonos&írsak a Bt.+ megerósítették a kcizds képviselói pozíciÓban, ttirvényes
határidón beliil egyetlen fulajdonosti{rs sem támadta meg, ennek hiányában a|atározat én'ényesnek
tekinthető. Ennek értelmében a tarsashéu kÖzsis képviselóje 1 Bt. Erre Íigyelenrmel a
felperes alaki kifogasa nem megalapozott, A továbbiakban a bírÓság a sérelmezett kőzgytilési
hatánozatok érvényességét érdemi oltbÓl vizsgált4 minden egyes hatiírozat kapcsán ktilÖn.kiilcin.

I, I5/2005. saíry hat A felperes ezen kereseti kérelme megalapozott, ugyanis az elfogadott
határozat alapján megállapított Szervezeti és MiikÖdési Szabályzatba iktatott azon szÖvegrész,
arnely szerint a késedelembe esett tulajdonosoltrll 3 h nap kÓzos ktiltség tartozás után I a%
ktitbérrel és a tnindenkori késedelmi kamattal kell terhelni a Ptk. 241.s (2) bekezdésébe titkÖzik,
emiatt érvénytelen. A Ptk. Íbnti rendelkezéséhez frizÖtt magyarázat szerint, ha a felek pénztartozás
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késedelmes fizetése esetére kÖtbért kőtnek ki, azt késede|nri kamatnak ke|| tekinteni, és a Ptk.
301.s.ában foglalt szabályokat kell alka|maznÍ. A Legfelscrbb BírÓsag |992. évi 253. szám eseti
diintése értelmében pénztartoztís késedelmes n,egÍizeÍésének esetére a késedelmi kam&ton feliil
k tbér érvényesen nem kÖthetö *i.

II. I9/2005, srtím hattíror.gt: A tulajdonostársa.k jogait és kcrtelczenségeit a tarsasházi ttirvény,
illetve ennek keretei k ztjtt a Sz,errezed és Mtikodcsi Szgl''d},zat hatirozza meg. A társasházi
t n,ény a 39'$ (2) bekezdésében tesz enrlítést arrÓl, hogy a (;Íiagt.íílési) jegzök nyvbe b rmely
tulajdonosttírs betekinthet és arrtíI u so|tísi ki)ltség ntrgfizetésével mdsolatot kérhet. A (3)
bekezdés alapján a * zgj;iílésen megho1ott hat irozatokr l a k zÖs képvíselönek, vagy az
Intézöbizottstíg eln kének vaIamennyÍ |u{ajdonost rsat Ír sban, a kÖzglűílés megtartdstítőI
szdmított 8 napon belíil *ell értesíÍeni, Ezen kíl'til a társasbázi ttjn'ény nem tartalmaz rendelkezést
aÍTa vonatkozóan, hogv mely okiratokat kőteles a társashaz küzÖs képviselöje a tulajdonostarsak
rendelkezésére bocsatani' illetve nrely iratokba jogosu|t a tulajdonostárs betekinteni. A
tulajdonostársak a k z.g'r.{|ésen akként hataroztak, hog}. a felperes jar'aslata ellenére nem.teszik a
kozÖs képviseló kcitelezettségél'é, hogy bárnrely tulajdonostárs részére betekintést engedjen a
társashaz irataiba, és anÓl szamára másolatot acljon. Á trr'lajdonostársak fenti állásfuglalása nem
titkcizik a tiírsashazi ton'ény rendelkezéseibe és a bÍroság állrispontia szerint nem megelapozott a
felperes azon felvetése, hogy'a rendelkezés a kisebbségi.iogtlk lén1.eges erdeks*relmgt *yedrnén},ez;,,
Hely'tállÓan hivatkozott ae a|peres ÍuTa' hogy a tulajdonosláÍ'sak a kiizÖs k*pl.iselo gardál'kc-.J*slr:a1i
ellenörzését az általuk megváIasztott számvizsgálÓ bizottsigon ker*szriil g1ci*lníiák, ar*el3'irck
feladat. és jogkorét az SZMSZ részletesen szabál1ozza. A tulajdonosrársalr a fetperesí hgtár záti
javas|atra tőnéntl ngurjs'es szavazatukkal a társasház műkődésének zavrrtal4lrságát kíván.ták
védeni, ho'gy a kr5ztis itépviselódek ne keilierr rr,índen lépéséröl sámot adnia, ami minderrnapos
vitákhoz.úeiéthetne és,ellehétetlenítené a ttírsasház rendes mrikodését. A tulajdonostársak az éves
beszámolő elfogadásiít megelözően felvilágosítást kérhetnek a sziimrizsgálo bizottság tagjaittil a
beszámolÓban szereplő egyes'tételekról, illetve felhívtratjak a test$let fig1.el.nréi. l'alamel.v általrrk
kérdésesnek ítélt számla tiizetes ellenórzésére. A tr*rsasház által kőt{itt szerzci'tjds aláírasát
megelőzóen a kÖzgyrilés felhata|mazására van sztikség. rehát a tulajdclnostii..ls a tulajdono-.i jogait
megfeleloen gyakorolhatja, ha a kcizgyttlésen részt Yesz és a szenÖdéssel kapcsolatas kérdéseire
válasá keres. A fentiekre figyelemmel a bírÓság nem találta megalapozottnak ezÜn hatiírozat
érvénytelensége inínti kereseti kérelmet.

III. 26-272a05. sztúm hatdrozat: Nern fogadta el a trírriság az alperes azon védekezését, amely
szerint a pótkciltségvetéssel szemben nem fogalnraz mcg a társashazi torvény olyan feltételeket,
mint amelyek irányadőak az éves elsámolas elkészítése kapcsán. A kÖzgyulés jegyzókonyvéböl.
illetve a meghívÓ szcivegéból kitunik, hogy a társasház financiális nehézségei kényszerítették a
kozcis képviselót arTa, hogy pÓtktiltségvetést készítsen és ez alapjan a tulajdonostársak reszére
magasabb Összegii kcizÖs koltség fizetési kÖtelezettséget állapítson meg. A pÓtkőltségvetés
elfogadását sztikségszeruen meg kellett volna, hogy e|özze az eltelt idŐszakra vonatkozÓ éves
elszámolás elkészítése, amelybol a tulajdonostársak sz.árnára is nyilvanvalÓ lett volna' hogy milyen
hiany jelentkezett a társashaz gazdálkodasában.
A Ttv, 47.s c) pontja érte|mében a kiiziis képvÍsetö, illetűIeg az intézöbízottsdg a számviteli
szabdlyok szerint évenként kÖltségvetési javaslatot készít, amely tartalmazza a kÖzi)s k ltséghez
val hou jtírulás sszegét _ a tulajdonosttirsnk nevének feltiintetéséuel - a kíil n tulajdonban
Iévö lakdsok és nem lak s céIjtírő szotgtÍI helyiségek szerÍnÍi bont sban,
Az a|peres kőz<is képviselóje által elkészített pÓtkÖltségvetés nem tartaluur.?ta a ktilon tulajdonban
lévö lakások és nem lakas céljríró szolgálÓ helyiségek szerinti bontásban kiilcin felttintetve a kcizÖs
kciltsé gh ez v a|ó hozzájárul ás cissze gét, ezért a hatá rozat érvénytel en.
Mível a pÓtkÖltségvetés targyában sztiletett határozat érvénytelen, így az ennek alapján

I
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megáIlapított kÖzÖs kÖltség Összegére vonatkrrzÓ kozgyiilési határozat is sztikségképpen
én'énytelen.

IV. 304In005. s Tekintettel aÍTa' hogy a tarsashaz 2006. nol'ember 22-i
kcizgyrilése visszavonta a fenti határozatokat, a felperes keresete okafogyottá valt.
A felperes kereseti kérelmében foglaltakra figyelernmel azonban a bírÓság rámutat az alábbiakra:
A felperes álláspontja szerint a visszavont, majd elfogadott korábbi ktizgyrilési hatarozatok
kcivetkeztében a tarsashaz jelentós reklámbevételektól esett el. Mivel a korábban elfogadott, majd a
sérelmezett 30. szám határozattal visszavont kozgyilési határozatot kÖvetően reklámbevételekre
tett szerl a tarsasház -amely reklámbevételek nr gott ténylegesen megvalisult a társasház k zos
tula-idcrnban lévó épiiletrészeinek (homlokzatok, vitrinek) hasznosítása., íg"v elfogadva a felperesnek
az eredeti állapot helyreállítrísára vonatkozÓ gondolatmenetét' mindenképpen felmenil a
rekiámber.ételekkel nem ellentételezett használat ellenértéke, hiszen a hasznalat nem vitásan
létrejott. Ez pedig a társaslrázatmegillető használati díj, tehát a tarsasháznem esne el a bevételtol,
legfeljebb más jogcímen kapná meg aá.
Ami a 31. sámir hatarozat érvénytelenségét illeti, az pedig egy jÖvóre nézve megállapítoü
ddfizetési kÖtelezettségre r'onatkozik, arnely Dem eredményez a tulajdonostarsakra nézve
semmilyen kisebbségi érdeksérelmet, ellenkez leg a tulajdonostarsak osszességét gazdagítja a
bevétel

A felperes részben lett pernyertest, ezért a bírÓság a perk ltség viselég'eról a Pp.6Í.$ (I) bekezdése
alapjan rendelkezett. Az alperest kotelezte a bírÓság a felpereí által elólegezen eljarási illeték
pern}'ertesség ariin-váhtlz igazodÓ részében valÓ nregtérítésére (7.500.- Ft). A bírőság az alperest
kcpl.i*l'l tlgr.r'*Í. r&srcre a perri1'en9$$9g-pqrt,cs.;tesSég aranyáhaz igazodÓan állapította nreg a
csatilt es.ti mégbízási..izerződéi álapje1.']'a2l'.tgyvédi munkadíj cisszegét(35.000.. Ft+ÁFA),
alkalmazva 32|2003 . (Vn . 22.) IM. szám rendelet vonatkozÓ rendelkezéseit

A fellebbezési jog a Pp. 233. s 0 bekezdésén alapu|.

A bírÓsá g a Pp. 220. s $) bekezdése alapjan Íájékoztatta a feleket' hogy mely esetben kérhetík
kÖzosen a fellebbezés targyaláson kívtil tÖrténő elbírálását és mely esetben kérhetik kiilcin is, hogy a
fellebbezést a másodfokri bíroság tárgyalason bírálja el.

Bu,clapesÍ, 2007. szeptember 14.

Az ítélet írásba&g]?lY.1 20a7 , szeptember 2|.
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