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( ) alperes ellen.

ktiztis ktiltség megfizetése irárrt irrdított pelében a Pesti Kozponti Kenileti Bíroság
számtr ítélete ellen az a\peres 2.l. számu fellebbezése fol1tán az alulírott napon -

nr'ilvános tárgyaláson _ meghozta a kcir,etkezo

Vé l l zés t :

A nrásodfoku bírÓság az elso fokir bíróság ítélerét lratál1'on kívtil hel1'ez.i és az elsofokÍr bírÓságot a
per

A felperes másodfokrj perkciltségét 30 000 (harmincezer) Ft-ban. aZ a|peresét pedig 13 200
( t i ze nháronr ezer-k étszáz) Ft-ban á l l ap ítj a me g.

Az ítélet ellen fellebbezésnek helve nincs.

INDoKoLÁS

Az eisotbku bíroság által nregállapított tényálliis szerint az alperes mint a felperesi társash ázbalt
ktilon tulajdonnal rendelkezo tulajdonostárs nettt tett eleget maradéktalanul kozos koltség fizetési
kcitelezertségének. Rcigzítette, hogy a mintegy 200 lakásos társasházban eg1.edtil az alperes nem

. . IgnÉelkezik me|lékvízméro órár'al annak ellen.!re, hog)' a kcizg1u|és erre r.onatkozilan kcjte lezo
erej ti határozato t hozott.
Az elsofoku bírÓság megállapította. hogy aza|peres kcizcis kciltség tartozáSa i998. juniustol 2005.
szeptemberig terjedo idoszakot érinti a felper.:s keresete szerint, ugyanakkor az egyes évekre
vonatkozo kozgyrilési Ílatározatok kozti| a 20t)2. junius 4.én tanoft kcizgyiilésen meghozott l.
számu kozg.vtilési határozat érvénytelenségét a Pesti Kt!zponti Keriileti BírÓság

számu ítéletében megállapította, t<rr'ábbá a 2004, április 20-i kozgytilésen elfogadott
2. és 3. szárnÚr kozgy'ulési határozaÍ'ok érvénytelenségét is megállapította a
számu ítéletével. A 200i. évi koltségvetést t' lÍbgado 200l. május 22.én tartott kozgyti lésen
meghozott 2, szám határozat érvérr'vtelenségét tl Budai Kozponti Kertileti BírÓság állapította meg,

;zámu ítéletével.
A fenti érvényte|en határozatokra tekintettel megállapította a kozos koltség nrértékét 1998. j niustol
2005. szeptemberig bezáro\ag oly mÓdon, hogl azoba az évekre, amelyekre érvényes haÍározat
nem sztiletett. az e|ozo ér'i kcizg1,ulési határozat.lan megállapított mértéket fogadta el. Rámutatott.
hogl'a kozg1,ulés határozatát mindaddig érvén1't'Snek kell tekinteni. amíg annak érvénytelenségét a
bíróság jogeros ítélete nenr á|lapíÜa meg, ezérÍ' a szám alatt meghozott 3. szám
kozg,vulési határozat ̂ a per megsztintetésére figvelemmel _ érvényben maradt. Alláspontja szerint
a felperes a kcizg1'tilési határozatokkal és a hátraléki kimutatással igazo|ta leszállított keresetének
jogalapját és cisszegszertiségét, az a|peresi teljc.sítéseket megfelelóen számolta el, így az l998.
május 22.én megfizetett l54 368 Ft.ot a perbeli idoszakot rrrege|ozo tartozásra, az l998. jrinius 26.
ánmegf izetet t  l4400Ft .bÓ l  l998.  j r i r r iusáraszá l rc l te l  4400Ft-ot ,mígafennmaradÓ 10000Ft-ot
a május 26-án meghozott 3. szárnu kozgyrilési halározat alapj án az egyszeri víz-díikompenzáciora
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Számolt el '  Rárttt ltatott. lrogr' '  & kt)l))}rcrrzácio l . issz.r:J:::... l .I.tr l  .- irréttres kozgyti lési lratározat nem
szuletett. ezért alaptalannak talál| 'a a7. aIpcres erre it l . lP::..:: .,. . ldckczését. Az l998. Szeptember 8-án
megfizetett tor,ábbi l4 400 Ft.ot az | 999. jul iustol dce crr i i .e : i;: tu'r. iedo hátralékra számolta el.
A felperes kinrutatásával eg1'ezoert részletezte J7. C.\C: .ilckre r,onatkozÓ e|oirányzatokat és
alperesi tel jesítéseket és ennek alapjárr kotelezte a ktlz i is k. i l tscs nlegt. izetésére.
A késedelnri kantatrÓl a Ptk. 30l. $. nregf.elelocn rr- 'nrlc|kczett a toketartozás után.

Az elsoÍi lkrr híroság ítélete el len az a|pt.IÚS Í-el lebb."'zf l1. l l1. l . . i .ctt l ' t l tnak hatá|yon kír't iI
az elsotbkrr bíroságnak Írj eljárásra kote|.'zését kérte .
Fel|ebbezésében arra hivatkozott. hour. az elsofokri hír.) l .tg itLi|cte iogszabálvsérto.
tér'es kor.etkeztetéseken alapul.

helyezését és

íratellenes és

Rárttutatott arra' miszerint a társaslrázrol szÓlÓ l99:' dri (.L\.II. t\'. l8. $.a értelmében a k<jzcis
k(i ltsé'Iet tulajdoni hánvada arárrr'áharr ktjteles r,isclrti t.: Ll!r lrtrígr. rcndelkezik a jelenleg hatályos'
táI.sasházrol szolo 2003. ér,i CXXXIII. tr. 24. s. (l r hckcz.lr-isc is. Hir.atkozott arra. hog}'a perrel
érintett idoszakban a társasházban Szcr\.ez.eti. muk de si szabálr zat nem kerult elfogadásra'
Érr'elése szerint a felperes által kinrtrtatott kozos k(ilt.s.;cb.ctl tttllric|tlni hán1'ad ala|1án nregfizetésre
kertilt a társasházat terhelo r,íz- és csatornadíj. ezen telLil pcdig cg1. általa becsléssel megállapított
tobbletvízdíjat szeretne kizáro|ag rá r'onatkozÓan érl.én.r,e sít.'lti. IJir atkozott arra. miszerint a2004.
ér,i eIszámolást és a 2005. ér'i koz s koltség elti irárrrzltti l érirrti icrr pcr \.an tol1.amatban a
kozgytilési határozat rrregtámadása ntiatt trr:r szi irntrn. itrnr' lvnek . irrgcros
e,lbírálása rnég nem t rtént meg'
Alláspontja szerint az elsófbku bíroságnak a fol1'anratban lér'o perre tekintettel a jelen per
tárgr.alását fel kelIett r.oltra . ftiggesztenie. amelynek elmtrlasztása ol.v.an lényeges eljárási
szabái1'sértes, anrei1.re tigyelémmel sztikséges a tárg1,alás megismétlése. Á1láspontja szerint a
bírÓság ítéletének_indokolásában az l998. ér're r'onatkozo befizetés esetén a felperes tér'es
kimutatását vette alapul' ezért dmarasztalási cisszeg tér'es és lticqalapozatlan
Sérelmezte a késede|mi kanraifizetésére Vonat.Kozo íteIeti rendeIkczést. egr re(szt a kamát-alapjárrl
szolgálo tokecisszeget vitatr'a' másrészt megítélése szerint az elsijÍbku bir ság tulterjeszkedett a
kérelmen is. A l0 000 Ft elszámolása tekintctében eloadta. hog}. aZ |999, május 3-án tartott
kozgyuléSre' amel1.nek jeg1zokon1.r.ét is csatolta és rálnutatott. hogl' a betlzetett l0 000 Ft-okat
rajta kívtil mindenkinek r'isszafizették. Álláspontja szerint az elsofokir bírÓság ítéletének
indokolásában nem tért ki arra. hogl' a |54 368 Ft elszámolását a perbeli idószakra vonatkozoan
rrriért mel|ozte és azt is sérelrrrezte. hog}' a bíroság nent r' izsgálta a kozcis képr,ise|o képviseleti
jogosultságát a perindításkor. figy,'elenltnel arra, hogy alapíto okirat szerint megbízatása 3 évre szolt.

A felperes fellebbezési ellenkére|me az elsőfokrr bíroság ítéletének helybenhagyására és az alperes
másodfoku perkoltségben valÓ marasztalására iriinyult.

A fellebbezés _ eltéro okbÓl _ alapos.

Az elsofoku bíroság ítéletének indokolásában megállapította az |998.juniustol 2005. szeptemberig
terjedő idoszakra vonatkozoan az e|oírt kozcis koltséget, valamint a vízórával nem rendelkezo
alperes részére megállapított lravi víz. és csatornadrjat, melynek során Írgye|emmel r,olt azokra a
kcizgyulési határozatokra, arrrelyeknek érvén1'telenségét a bírÓság jogeros ítéletével kimondta.
Ennek során nem vett figyelembe olyan kcizgyiil.isi határozatot, amelynek érvénytelensége iránt per
van folyantatban,, ezérÍ alaptalanul hivatkozott az alpe res fellebbezésében arÍa, miszerint a per
tárgyalása. felfÚggesztésének Iett volna helye.
Ugyancsak alaptalanul hivatkozoÍt' az alperes fellebbezésében arra is. miszerint a kozcis képviselo
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nem igazolta képviseleti jogosultságát' ebbe't a korben a másodÍbkrj bíroság rrtal a fizetési
rneghagyáshoz csatolt |999. szeptember 30-án megtartott megismételt kozgytilési jegyzókonyv
kivonatára. amely'nek 3. számrjr határozata szerint az Bt..r'el a kcizcis képr'isel<íi teendcik
ellátására 1999. oktÓber 1.tol határozaÍ|an idore kotendo megbízási szerzodés megk tésére
hatalmazta fel a kozgyriléS a számvizsgá|o bizottság tagjait. A kozgyiilési határozat
érvénytelenségének megállapítására neln kertilt sor. Mindezek alapján a perindításkor a kozcjs
képviselo jogosult volrt az eljárÓ iig1'véd részére meghatalmazást adni.

A másodfokil bírÓság dontoen arra figyelemrttel találta megalapozat|annak az elsofokir bírÓság
ítéletét, hogy annak indokolásából nem állapíthatÓ meg az osszesen 220 274Ft osszegti maraszalás
az egyes évekre vonatkozoan milyen rész sszegekbcil áll.
A felperes a tárgyalás berekesztését nege|ozcien előterjesztett 21, sorszám elókészíto iratában
szállította le keresetét erre aZ sszegre, részlete.1.\,e az egyes ér'ekre vonatkozÓ kimutatásait, melyek
az éves eloirányzatot, az a|peres éves befizeté.s ét, az éves hátralékot' a kamat mértékét és annak
osszegét :rirta\mazzák. Az éves hátralékként kimunkált részcisszegek ugyanakkor nem 220 274 Ft-ot
hanem 258 882 Ft-ot tesznek ki, nríg a kamat osszegekérrt megjelolt egyes kovete|ések helyálloan
valoban laz 342 Ft-ban kerultek megjelcilésre.
Az elsöfokri bírÓság ítéletének indokolásábÓl nem állapíthatÓ meg tehát, és nem kovethetŐ. hog1,az
egyes évekre \,onatkozÓan milyen cisszegti hátralékot r'ett fig1'elenrbe arra is tekintene|. [iogl a7
alperes által te|jesített eg)/es befizetéseket az ítélet indokolása szerint elszáltlt lIt.

Mindezek alapján telrát szárnítása k vethetetlen. indokolása pcdig hián1'os. ezert abbtil
megalapozott kor'etkeztetés a marasztalás nrértékére (tokcosszegrc) nem \.onlrato le.

2U0l . juniustól _ hely,esen _ zooz.jriniusig az e|soÍbk bírÓság l 10 Ftlm}lhőnap kozos koltséget és
2 856 Ft vízora nélkt'ili |akásra vonatkozó viz- és csatornadíjat állapított meg a2001. május 22.i
rrregismételt kcizgytiléserr hozott 2. számri hatiirozat szerint, ugyanakkor e kcizg1.ti|ési határozat
érvénytelenségét jr Budai Kozponti KerÍileti Bíroság az áLta|a is említen
sámÍr ítéletével megállapította, ezért a másodftrkri bíróság álláspontja szerint a rendelkezésre atto
peradatok alapján tévesen vette alapul.

A 2002. évre megállapított 120 Ft/m2lhÓnap cisszegri kcizcis koltséget és a vizóra nélkiili lakásra
vonatkozÓ 3 048 Ft.ot a 2a02. jÍrrlius 4-én tartott kozgyuléSen meghozott 4. számir haÍározaÍt'a|
fogadták el, ugYanakkor a bíroság indokolása szerint nem állapíthatÓ meg, hogy ez a kozgyrilési
határozat érvénytelen.e ugyanis csupán a 3. szárrtu kozgytilési határozat tekintetében állapította meg
a per megsztintetését és az l. számir határozaÍ tamely a jegyzokcinyvbol nem is azonosíthatÓ be)
ÍarIa|mazza az érvénytelenség kimondását. Így a 4. szánlir ktzgytilési határozat tekintetében nem
egyértelmti az ítélet megállapítása, Íigyelemmel arra, hogy ténylegesen a 4. számuhatározat dontott
a2002, évi koltségvetés elfogadásárÓl. N4indezek. alapján aggá|yos a koz s koltség valamint víz. és
csatornadíj cisszegének a kcizgytilésen elfogadottak szerinti figyelembe vétele.

A 2004. május l.tol fizetendo koztis koltség rnértékét a2004. április 20.tkozgytilésen fogadták el a
tulajdonostársak (a számozás nélkiili, azonbalt aZ elfogadott határozatok sorrendjét érintoen
feltehetoen 2, számu határozattal) , amely szerint annak clsszege 130 Ft/mZlbónap és 3 750 Ft
sszegti r,íz- és csatornadíj, ugyanakkor azité|et irrdokolása szerint e határozat is érvénytelen, ezért

nem kcivethetó, hogy az elsófokri bírÓság a kozos koltség mértékénél nriért vette figyelembe.
A 2005. májusát l a perrel érintett szeptember.ig terjedo idoszakra vonatkozÓ kÖz s koltségrol
valamint viz- és csatornadíjrÓl a 2005. április 19.érr tartott kozgytilésen határoztak a
tulajdonostársak. ennek során az 5. számri kozgyŰrlési határozat rendelkezett a 2005. évi
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k ltségvetésról akként' hogy a k zos koltsÚg l-l(l Ft llr] lronap. a vízora nélktili lakás víz. és
csatornadíja pedig havi 3 427 Ft. Az elsofoku bÍr siig ítéletének indokolásában ez az osszeg is
szerepel. ugt'anakkor e határozat érr'én11elenségérrck a rrregál|apítását jogerös bírÓi ítélet nem
mondta ki, ugyanakkor az a|peres eloadása szerint a ]005. ér.i koltségr,etésre vonatkozóhatározat
érvén;,telenségének a megállapítása iránt ' tigr.szánr alatt per van folyamatban.
Erre fig1.elemmel annak igazolása tttán, litrgr r altiban az enrlített koz.gyiilési határozat
eírr,én).telenségének a rrtegál lapítása iránt indított kercsctct - indclkolt lett r 'oIna a per tárgyalásának
a felfiiggeszÍése figyelemme| arra. ho-Q1'a kcizos k(ilts..;5 lrrertékének a megállapítása olyan elozetes
kérdés. amelynek mikénti elbírálása után lrozlrat.i csak a tartozáS tbnnállásárol, il letoIeg
sszegszeruségéröl megalapozott dÖntés.

A nrásodÍbku bíroság sztikségesnek tartja kienrclrr i  azt is. hog}' a perben nen] t isztázott
eg1,értelmuen az senl, hog}'az alpcres csupán A tcrl l . ire l l]r. ' !á l lapított r 'íz- és csatornadíi mértékét
Vagy pedig a kozcis koltség teljes Összegét r'ii.atja-e. Innck során sztikséges rámutatni arra, hogy a
kcjzcjs kciltség a társasházkÓzos tulajdonnal kapcscrlatc.ls l.errntartási koltség. tehát abban szerepelnie
kell a társasház kcizcis vízfogyasztásának is' antelr hez, aZ alperesnek nrint tulajdonostársnak
tulajdoni hányada arányában bozzá kell járulnia. Itttrl ktilon kell kezelni az alperes saját
vízfogyasztását, melyet a ktilon tulajdonát képezo lakásbln használ' Fig1.elentnrel arra. ho.ay nincs
mellékr'ízméro orája, íey a saját maga által Íblhlszrrlilt r íz tltenrtl iségét tnérni llelll lehet.
ugyanakkor pedig a tobbi tulajdonostárs az általuk fclszer. ' l l  r izntt irtr al lp. i l i rr l lzt 't i  3 r ízJíiat. c ' lc irt A
r'ízdíj fizetési szabályait indokolt lenne az eg1'ébkérrr is kcitel..'Zt'..'t] elkciszítcndo SZer\.eZr-'ti-
nrukÖdési szabályzaÍban meghatározni. Az mindert esctrc nreg:'il lapithato. hr.lg1 a tulajdclnt.lstársak it
mellékvíz-méro Órák felszerelésér'el eltértek a korábbi koltsetgr'iselési szabál1.oktol. tehát a tulajdoni
ltárrr.adok sz.erint fizeterrdo lloltségr'ise|ésétol oly modon, hogy csupán a társasház kcizÖs
r ÍzÍbg1.asztását tanairnazo kcizos k ltséget tlzetik nég1'zetméter aránr'osan. míg az eg},eS
tulajdonostársak vízfogyasztását a mért menn1.iségck alap.jált. ezr. irt ttr i lr i i rrralo. lrr.rS} a ríztir l ir l l
nem rendelkező alperesi lakás tekintetében célszert i a szer\ czcti. nrtrk(id. ls i szabl i lr zatbatr r( i ' :zítcni.
hogy a vízórával ttem rendelkezo albetét tekirrtetÚben ll kiizgr ulcs rliin..Jelt cr ben eg} átlrgos
vízfogyasztás alapján határozott osszegben je|oli n]eq a llzetendcl r.íz- és csatornadíj ntc;rtekct.
ekkor ugyanis már meg\eszaz a felhatalmazás, anrel1.re ti91clc-nrnlel ér.enkent kÓzg1rilesi határozat
elóírhada az alperes számáraaftzetendo víz. és csatornadíjat'

A másodfokir bíriság aZ alperes k r'etkezetesen fenntartott eltéro ál|ásponda miatt ismételten
rárnutatott arra' hogy a tulajdoni lrány'adok szerinti koltségviselés a kcizcis tulajdonhoz tapado
koltségekre vonatkozik, ugyanakkor nem tekintlreto ilyennek a tulajdonostárs ktilcin vízfogyasztása.
Amenn1'iben telrát az alperes kizárolag a tulajdoni hányada alapján kíván hozzájárulni a víz. és
csatornadijhoz, ez aztjelenti, hog}' a társasház kcizos vízfogyasztasábÓl levonva a mellékvízmérő
orával rendelkezo tulajdonostársak osszesített vízfogyasztását, a fennmaradÓ, amely tehát a
társasház kozos vízfogyasztása és az o saját maga á|tal felhaszná|t vízmennyiség, tulajdoni hányad
szerinti elosztás esetén nern ttikrozi pontosan aZ általa tén1'legesen felhasznált r'ízmennyiséget. Arra
is utal ugyarrakkor a másodfok bírÓság, hogt, eZ az állapot kizárolag az o magatartásával áll
okozati osszeftiggésben, miszerint a k<izgyulés hatá.rozatával szemben ne m szerelte fel a
nrellékvízméro óráÍ, amelynek megtételére az {rvényes kozgyrilésí haÍározatra figyelemmel adott
esetben bírosági perben is kcitelezheto.

A másodfok bírÓság kiemeli tor'ábbá. hogy azokat a kozgyrilési határozatokat, amelyeket sikerrel
l]em támadtak' érvényesnek kell tekinteni, teilát alkalmazni kell annak ellenére, hogy a Ttv.
trrlajdorri hányadok szerinti koltségviselést ír elo.
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Az elsofoku bíriság által megállapított tén1'iillás hiányos, ezért a bizonyítási eljárásnak nag-Y
terjedelmti kiegészítése sztikséges. amelyre figyelemmel a másodfok bírÓság a Pp. 252. $.(3)
bekezdése alapján az elsöfokri bírÓság ítéletét hatályon kívtil helyezte és az elsofokri bírÓságot a per
rij abb tárg ya l ására és rij abb határ ozat bozata|ára utas í totta.

A megismételt eljárásban mindenek elott Íisztázni kell. hog'v az a|peres magát a kozos kclltséget.
vagy pedig a terhére megállapítottvíz- és csatornadíjat vitatja.e illetoleg azt is vízsgálni kell, hogy a
megál|apított kozos koltség tar1almaz.e egyáltalán vízdíjat, tehát ebben szerepel-e a társasház kozos
vízfogyasztásának ellenértéke. az a felperesi át|ítás ugyanis, hogy az alperes egyáltalán nem fizet
vízdíjat. ugyanakkor a kozcis k ltséget megfi;'-eti, azt jelentené, hogy a kozos koltségben nem
szerepel a társasház kozos vízfogyasáása Sem. Célszerti tehát ezt a kérdést tisztáznj. Figyelenrmel
arra. hogl. a penel érirrtett idoszakban meghozott egyes k zg1,tilési határozatok tekintetében a

bíroság a lratározatok érvénrtelenségét megállapította, ugyanakkor csupán a 200l. május 22-én

meghozott határozatok tekintetében ker lt csatolásra elsofokÍr íté[et, a bíróság áIta| hivatkozott
tol'ábbi ítéletek tekintetében is fel kell hívnia a íelperest a hivatkozott jogeros ítéletek becsatolására.
Miután az alperes a 2005. ér'i koltségvetés tekintetében folyamatban lévo peres eljárásra hivatkozik,
fel kell lrívnia az elsőfokir bírÓságnak arra, hog)' a pert megindítÓ keresetlevelét csatolja., illetoleg
amenn1'iben az eljárás jogeroserr befejezódott. a jogeros ítéletet is n1'ujtsabe az iratokhoz.
A kor'etelés osszegszerusége tekintetében az elsofoku bíroságnak évekre vetítve e|ktilcinítetten meg

kell állapítania az:. a hátralékos osszeget, melyekre az ítéletében foglalt marasztalást a|apída.

kimunkálva, hogy azegyes évekre ktilcin.ktilcin rnelyik k zgytilési határozat alapul r.éte|él'el ntilr.en

hátralékos osszeg állapíthatÓ meg, figyelemme| az elszámolt idokÖzbeni befizetésekre is.

Csak ezt k r.etoen. a lefolr.tatanQő bizonr.ítás kiegészítés ttikrében lesz az elsofokri bírÓság. abban a

hei1zctbcn. hogr' az e|járási és alyagi jogszabál1'oknak megfele|ő dontést hozzon.

A Pp. 25z. $ (4) bekezdésc értelnrében a nrásodfoku bírÓság csupán a perkciltség osszegét

állapította meg, annak viselése kérdésében az cljárást befejezo határozatában az elsófokti bírÓság

Ilatiroz. A felperes javára járÓ perkoltség megiillapítása során a másodfokÍr bírÓság eltulzottnak
találta a 60 000 Ft +áfa cisszegben megjelolt máscdfok eljárási Í'igyvédi mtrnkaddat, figyelemmel a

kifejtett munkára, az tig;' nehézségi fokára, e,tért azt rnérlegeléssel a 3212003' (VIII' 22.) IM

renáelet (3) s a bekezdésének a') ponda r.alamint (5) bekezdése alapján állapította meg

mérlegeléssel.

Budapest, 2007. évi április 3. napján.

a tanács elniike

bírÓ, elóadrí

A kiadmány hiteléril:, 
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bírő


