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Pesti Kiizponti Keriileti Bírőság

A Maryar Köztársaság nevében!

A Pesti Ktizponti KerÍileti Bírőrság
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Tarsasház kozosség

|( llq ) által képviselt
.) felperesnek,-

.) által képviselt
alperes ellen,-

kiizgyíÍlési határo zat éruénytelenscgének megállapítása iranti perében meghozt a az a|áhbi

I té l c :  t e t :

A bírőság megál|apítja' hory az alperesi társasház 2005. december 20-ai ktizryíÍlésén
elfogado tt 7 .sz. határozat énényte len.

A bírríságezt meghalad an a keresetet elutasítja.

A bírőság kiitelezi az alperest, hogY 15 napon beliil fizessen meg a fe|peresnek 15.000'.
(Tizentitezer) Ft perkiiltséget, ezt meghaladőan a felek a ktiltségeiket maguk viselik.

Az ítélet ellen a kézbesítéstol számított l5 napcrn beliil van helye fellebbezésnek, amelyet a
Fovarosi BírÓsághoz, mint másodfokri bírÓságbozkell címezni, de az elsöfokri bírÓságnál kell
írásban 3 példányban benyrijtani. A fellebbezést a másodfokri bírÓságtárgya|áson bírálja el, de
a felek kérhetik a fellebbezés tárgyaláson kívtil torténó elbírálását is.

Ha a fellebbezés csak a kamatfizetésre, perk ltség viselésére vagy Összegére, illetve a meg
nem fizetett illeték vagy az áIIam által elolegezett koltség megfizetésére vonatkozik, vagy
csak az elózetes végrehajthatÓsággal, a teljesítési határidővel vagy részletfizetés
engedélyezésével kapcsolatos, illetve ha a fellebbezés csak azÍtéIet indokolása ellen irányul a
másodfokri bírÓság a fellebbezést tárgyaláson |<ívtil bírálja el, de bármelyik fél kérheti, hogy
ezt a fellebbezést is a másodfokri bírÓság tárgyaláson bírálja el.
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Az alperesi társashaz 2004. február 24-ei kcizgyrilésén hatarozat sztiletett arrÓl, hogy a 6|6,,7
nm alaptertiletti tetőteret értékesítik ' 55.000.000,.Ft.ért. A határozat
meghozatalát kÖvetóen sor kertilt az a|apítÓ okirat mÓdosÍtására, majd 2004. március 2-án a
vevö és a társasház kcizÖtti adásvételi szerzodés rnegkÖtésére.

A Polgármesteri Hivatal Építési és Miiszaki osa á|ya 2OO4. jrinius 3.án
részére elvi építési engedélyt adott ki.

Az Építési és Mtíszaki osztály 2OO4. november 28-án határozatot hozott arrÓl, hogy az éIet.
és balesetveszélyessé vált zárópárkányt' a szakvéleményben foglaltak szerint fel kell irjítani. A
zárópárkany felujítására vonatkozÓ jogerós építési engedély megszerzéséig a, utcai
homlokzaton védotetot kell készíteni. A utca felöli homlokzaton védohálók
elhelyezésével kell a lehullÓ vakolatdíszek és gipszkonzolok elleni védelmet biztosítani. A
határozatnak a védótetóre illetve védohálÓra vonatkozÓ részére azonnali végrehajtást rendelt
el. A statikai szakvélemény alapján a társasház vakolatdíszei, a foparkany gipsz diszíto
elemei, parkányktivei balesetveszélyesek.

A kÖzÖs képviselö tudott ahatározat meghozata|áró| és várta annak megkiildését, végtil annak
bevarása nélkiil 2005. december 14.ei keltezésti meghívÓval kcizgytilést hívott cissze 2005.
decembe r 20 . napj ára. A nieghívÓ napirendi pontj ai kozÖtt az építéstiryi hataro zatta|
kapcsolatos kotelezettség megtargyalásan kíviil egyéb pontok is szerepeltek, pl. a kozos
képviselo mandátumának felt'ilvizsgá|ata. A kozos képviselÓ-4g9gbízatása 2006. január 12-én
ján volna le.
A 2005. december 20.ai kozgyrilésen 7.sz. alatt anÓl sziiletett határozat, hogy a
Bt. mandátumát hatfuozatlan idore meghosszabbítj ák.

A kozgytilésen az építést.igyi hatÓság határozatával kapcsolatban elhangzott, hogy a
társasháznak nincs elegendő pénze az e|oírt munkák elvégzésére. ezért vagy megfellebbezik a
hatÓsági határozatot és kérik, hogy a által benyujtott terveket fogadják el a
munka elvégzésére, vagy az arryagi fedezetet c:élbefizetés utján biztosítják. Elhangzott az is,
hogy a határozatot azért fellebbezzék ffieB, hogy a védőteto helyett állványozást
engedélyezzenek. Végiil anÓl sztiletett haÍározat, hogy a hatÓságihatározatot megfellebbezik,
az é|etveszély elhárítás ával járo kÖltségeket a felirj ítási számlárÓl fedezik.

A koztis képviselo 2005. december 28.an fellebbezést nyujtott be, melyben kérte ahatározat
megváltoüatását, a társasház mentesítését az e|oírt munkak elvégzése alÓl. A fel|ebbezés
tartalmazza, hogy a által benyujtott építési engedély iránti kérelem magában
foglalja a zárópárkany felrijítását is. Az eloírt munkák végrehajtására a háznak nincs anyagi
fedezete, az csak a tetotér beépítésével oldhatÓ nreg.

AzÉpítési Mriszaki osztály a2006. január 16-án kelt ;z. határozatáva| megadta
az épiilet tetoterében kialakítando 530 nm-es onállÓ lakásra az építési

engedélyt.
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Az alperesí társashán tulajdonostársai 2006. február 8-án jabb kozgytilést tartottak, ahol
3la.sz. alatt arrÓl sziiletett határozat, hogy a 

. 
i.sz. építési engedélyt nem támadják

meg.

A felperes a fenti határozatban foglaltakat
határozatot megfellebbezte, majd a bírÓság
feltilvizs gáIata iránti per
megelozöen pert indított a padlástérre
megállapítása iránt is.

vonatkozó adásvételi szeruodés érvénytelenségének

A felperes keresetében a 2005. december 20-ai kozgnilés 7,sz. határozatát, valamint a 2006,
február 8.ai kőzgytilés 3la,sz. határozatát kérte érvényteleníteni.
A 7.sz, határozat vonatkozásában érvénytelenségi okként arra hivatkozott, hogy nem tartották
be a Ttv.33.$ (2) bekezdésében foglalt rendelke;:ést, a meghívÓ kézbesítése nem tőrtént meg a
kozgyulés elótt 8 nappal. A kcizcis képviselo mandátumának meghosszabbítása nem tartozott a
siirgosen megtrírgyalandÓ kérdések kcirébe. A koztis képviselo mandátuma csak január 72-én
járt le, így lehetoség lett volna a 8 napos határidö betartására.

A 2006. februar 8.ai kozgnilés 3la. határozatá| a kisebbség jogos érdekének sérelrne alapján
kérte érvényteleníteni.
Alláspontja szerint az éIetveszély elhárításának nem lehet egyetlen lehetséges tja a tetotér
értékesítése és beépítése. A kozgyílésen jelen lévó tulajdonostársak egyébként sem
foszthatják meg határozatukkal a szavazástÓl tartÓzkodÓ tulajdonostarsakat a fellebbezési
joguktÓl.
A 3la.sz, határozat mcigottes indoka érdekséfto, mert az a|peres ezze|, azt az á||áspontot
fogadta el, hogy a védohálÓt sem szerelteti fel. így bármikor baleset kovetkezhet be. Semmi
nem tortént az életveszély elhárítása érdekében. Az alperes azért, nem élt a fellebbezés
jogával, mert ilyen mÓdon kívánta elhárítani az életveszélyes állapotot.

Az alperes a kereset elutasítását kérte.

Érdemi védekezéSe aÍTa irányult, hogy az építéstigyi határozat miatt lehetoség volt arra, hogy a
Ttv.33.$ (2) bekezdése alapján keriiljon Sor a kozgyulés Összehívására, stirgos esetben pedig
nem kell betartani a 8 napos idokozt. A torvény nem tartalmaz olyan rendelkezést, ami
kizárná,hogyastirgosségszabályaszerintosszehív@gr6.napireniIi-ponIokne
szerepelhetnének. Az SZYB kifejezetten kérte. hogy vegyék napirendre a kozos képviselö
mandátumának feltilvizsgáIatát a január l2-eí lejárat miatt. A felperes képviselóje a
ktizgyulésen jelen volt, ö indítványozta a koztjs képviselo mandátumának határozatlan idejti
meghosszabbítását. A kozos képviselet kérdésében is stirgosen kellett donteni.
Hivatkozott arra is, hogy a felperes kereseti kérelme oka fogyottá vált, mert a 2006. oktÓber
18-ai kÖzgyuléSen megerósítették a perbeli határozatot.

Az alperes a 3/a.sz. határozatta| kapcsolatban irgy nyilatkozott, hogy a felperes nem jelőlte
ffiCg, hogy ahatározat milyen modon sérti a kisebbség érdekét. A felperes az építési engedélyt
megadó határozatot megfellebbezte' amít az a|peres tudomásul vett.
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nL'm tartott be, az építési engedélyt megado
elott megtámadta. A kozigazgatási határozat
i.számon van folyamatban. A felperes ezÍ
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A 2005. december 20-ai kozgytilésen a tulajdonosok azon az áI|ásponton voltak, hogy a
zárópárkány felrijításával kapcsolatban olyan megoldást kell találni, ami a tulajdonosokra nem
rÓ anyagi terhet.

A kereset részben alapos.

A Ttv. 42. $ (1) bekezdése alapján, ha a kozgyulés hatarozata jogszabá|y vagy az a|apító
okirat, illetőleg a szervezeti-mfrkodési szabá|yzat' rendelkezését sérti, vagy a kisebbség jogos
érdekeinek lényeges sérelmével jár, bármely tulajdonostárs keresettel kérheti a bírÓságtol a
határozat érvény'telenségének megállapítását a hatátrozat meghozata|átol számított hatvan
napon beltil.

A Ttv. 33.$ (Z)bekezdése értelmében, stirgős esetet - igy ktilcinosen: a kőzÖs tulajdonban állÓ
épt'iletrészek, éptiletberendezések, vagyontárgyak állékonyságát, biaonságát kozvetlentil
veszélyerte6 helyzet kialakulását . kivéve az írásbeli meghívÓt legkésÖbb a kozgyulés
idÖpontja előtt nyolc nappal meg kell ktildeni.

A bírÓság a 2005. december 20.ai kozgytilés 7,sz. határozata vonatkozásában a felperes
keresetét alaposnak találta.
A Ttv. 33.$ (2) bekezdése egyértelmtien tarta|mazza, hogy a meghívÓ 8 nappal korábban
t rténo megkiildésétol csak stirgcis esetben lehet eltérni. Az a kciriilmény, hogy van egy
kérdés, amit siirgósen a ktizgyiilés elé kell vinni, nem teszi lehetóvé, hogy olyan napirendi
pontokat is megtárgyaljanak, ami nem tartozik a stirgos eset fogalomkorébe. Ilyen értelmezés
esetén a tulajdonosok joga sériilne, mert anélkiil kellene fontos kérdésekben dcintenitik, hogy
a t<irvény által egyébként biztosított 8 nap rendelkezéstikre állna a felkésztilésre, a személyes
v aEy meghatalmazott rijtán valÓ megj elenés, képvi selet biztosítására.

A kozos képviselo mandátuma 2006. január 12-én járt le, eZ nem indokolta, hogy a 2005.
decemberében ne tartsák be a 8 napos idókozt.

A felperes keresete alaptalan volt a 2006. február 8.ai kcizgyulés 3/a.sz. határozat
vonatkozásban.
A felperes a határozat érvénytelenítését a kisebbség jogos érdekének lényeges sérelme alapján
kérte.
A haÍánozat szerint a tarsasház az építési engedélyt nem támadja meg. A határozatban
foglaltak kovetkeztében a felperes érdekei nem séri'iltek, mert o maga élt a fellebbezési
lehetóséggel, a kozígazgatasi határozat feltilvizsgálata iranti per jelenleg is folyamatban van.
A kÖzgyulési határozat érvénytelenítése egyebekben sem lenne alkalmas az érdeksérelenr
elhárítására, mert az nem pÓtolná a határidohoz kotott alperesi fellebbezést.

A felperes által felhozott egyéb indokok pl. a tetötér eladásának sztikségtelensége, a vevo áltai
tervezett építkezés mÍiszaki tartalma nem képeáe jelen per targyát. Erre vonatkozÓan nrár
korábban sztiletett kÖzgyrilési' illetve hatÓsági határozat. melynek bírÓsági felti|vizsgá|ata
folyamatban van.
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I A bíroság a fentiekre tekintettel mellőáe Kaszap Ambrusné tan kénti meghallgatását.

A bírosag a perktiltségről a Pp. 81'$ (l) bekezdése alapján rendelkezett. A peres felek
pomyertessége azonos arányri volt, ezért a bírÓság kiiteleáe az alperest a lerÓtt illeték felének
megfizetéséÍe. Mindként fél jogi képviselővel jrírt e|, igy az ennek kapcsiín felmerÍilt
kóltségeiket maguk viselik.

Budapest, 20a6. oktÓber 27.

bírÓ
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