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Pesti Központi Kerületi Bíróság részére 

 

 

                      

 

Tisztelt Bíróság! 

 

Alulírott Athenaeum Kft. alperes a Papnövelde u. 2. sz. Társasház felperes felperes által 

ellenem a t. bíróság előtt 10.P.51.217/2022. sz. alatt indított perben a csatolt 

meghatalmazással igazolt jogi képviselőm útján az alábbi 

 

           e l l e n k é r e l m e t  
 

terjesztem elő. 

 

I. Bevezető rész 

 

1. Eljáró bíróság neve, bírósági ügyszám: Pesti Központi Kerületi Bíróság, 10.P.51.217/2022. 

 

a) Felperes: Papnövelde u. 2. sz. Társasház (székhely: 1053 Budapest, Papnövelde u. 2., 

adószám: 28502175-1-41, képviseli: Con Spirito Bt.) 

 

b) Alperes: Athenaeum Kft. (székhely: 1012 Budapest, Logodi u. 44/C/1, 

cégjegyzékszám: 01-09-966154, képv.: Takács József ügyvezető) 

 

c) Felperes jogi képviselője: dr. Simon Zsuzsanna ügyvéd (irodájának címe: 8500 Pápa, 

Major u. 16, telefonsz.: 06309773315, elektronikus levélcíme: 

simon.zsuzsanna@drsimonzs.hu) 

 

d) Alperes jogi képviselője: dr. Székely Attila ügyvéd (irodájának címe: 1137 Budapest, 

Katona József utca 2/E, telefonszáma: 06707087665, elektronikus levélcíme: 

szekely.attila2@upcmail.hu, cégkapu címe: 4139955, kamarai azonosító száma: 

36069336) 

 

II. Érdemi rész 

 

1. Érdemi védekezés a keresetlevélben írt, a marasztalásra irányuló kereseti kérelem 

vonatkozásában: Kérem a felperes keresetének elutasítását és az eljárás során 

felmerülő költségeimben történő marasztalását. 

 

a) Anyagi jogi kifogás a jogalap megjelölése útján 

 

Nem vitatom, hogy a felperes által számított közös költség tartozást halmoztam volna 

fel az utolsó öt évben. Azonban a közös költség megfizetésének elmaradása részemről 

olyan okokra vezethető vissza, amelyekért a felperes egyértelmű felelősséggel 

tartozik. 

A felperes által pontosan megjelölt 2 ingatlanom a társasházban üzlethelyiség, kávézó 

megjelölésű még az ingatlan-nyilvántartási adatok szerint is. 
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A felperes ezen helyiségek megközelítésétől hosszú évek óta elzárt azzal, hogy azon 

átriumos területet, mely alatt az utcai gyalogosforgalom zajlott befalaztatta, lezáratta, 

mivel állítólag hosszútávra hajléktalanok rendezkedtek ott be éjszakára. A lezárt 

területhez hozzávetőleg 8 év után, pár hónappal ezelőtt biztosított számomra kulcsot, 

így ezen két ingatlanomba évek után tudtam csak bejutni. Természetesen az általam 

megvett ingatlanok azon üzleti célra, hogy ott presszó, kávézó működjön, amely miatt 

vásároltam őket, így sem használható, mivel a lezárt területre én is külön kulccsal 

tudok bejutni, más emberek viszont sehogy sem. Úgy vélem, hogy a közös költség a 

közös tulajdonú részek használatának költségére, a társasházközösség közös ügyeinek 

intézésére teremtené meg a pénzügyi fedezetet. Én viszont, aki az ingatlanjaimba sem 

tudtam hosszú éveken át bejutni a társasházközösség cselekménye miatt, aki a 

legalapvetőbb tulajdonosi jogaimat, mint birtoklás és használat – sem tudtam 

gyakorolni, így nem vagyok a tulajdonosi kötelezettségeim teljesítésére kötelezhető az 

előbbiek miatt. 

 

 

b) A keresetlevélben írt, a marasztalásra irányuló kereseti kérelem vonatkozásában     

feltüntetett tényekre, bizonyítékokra vonatkozó vitató nyilatkozat, és a védekezést 

megalapozó tények:  

 

 

A felperes által a közös költség tartozásom tekintetében előadott tényeket nem vitatom, 

fenntartom azonban, hogy a felperes felelős ingatlanjaim évekig tartó 

használhatatlanságában, így nem rendelkezik jogalappal a közös költség követelésére 

irányomban. 

 

 

 

Jogi érvelés: 

  

           A Ptk. 5:13 § szerint: 

(1) A tulajdonost tulajdonjogának tárgyán - jogszabály és mások jogai által megszabott   

korlátok között - teljes és kizárólagos jogi hatalom illeti meg. 

 

(2) A tulajdonost megilleti különösen a birtoklás, a használat, a hasznosítás, a hasznok 

szedésének és a rendelkezés joga. 

 

(3) A tulajdonosnak joga van minden jogosulatlan behatás kizárására. 

 

 

 

 

c) Bizonyítási indítványok, bizonyítékok. 

Bizonyítási indítványok:  

- Kérem Takács József ügyvezetőm és Jederán Miklós tanúkénti meghallgatását, akik 

idézhetők székhelyemről. 

                   

Bizonyítékok: 
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III. Záró rész. 

 

1. Csatolom a jogi képviselőm részére adott ügyvédi meghatalmazást. 

 

 

Kérem a T. Bíróságot, hogy felperest kötelezze az eljárással felmerülő perköltségem 

megfizetésére. Perköltségigényként ügyvédi munkadíjat jelölök meg, melyet a megbízási 

szerződés csatolása nélkül, jogszabályi rendelkezések alapján (32/2003. (VIII.22.) IM rendelet 

rendelkezései) kérek megállapítani. Jogi képviselőm nem tartozik ÁFA körbe. 

 

Kérem a T. Bíróságot, hogy amennyiben jogi képviselőm a peres eljárás során megtartandó 

bármely tárgyaláson akadályoztatása miatt megjelenni nem tudna, úgy a tárgyalást 

távollétemben is szíveskedjen megtartani. 

 

  Tisztelettel:          

 

      

                      Athenaeum Kft. alperes   

képv.: 

 

 

 

 

                  

      dr. Székely Attila ügyvéd 

 




