
A törvény a tulajdonossal szemben azt a követelményt támasztja, hogy ingatlana 
beépítési módjának megválasztásánál és az épület helyének kijelölésénél ne csak 
saját érdekeibıl induljon ki, hanem figyelemmel legyen szomszédja érdekeire is. 
E kötelezettség azonban a tulajdonost értelemszerően csak a már fennálló 
szomszédos épület kapcsán terheli; tıle csak az általa ismert, meglévı 
adottságokhoz való alkalmazkodás várható el. 
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Az elsıfokú bíróság ítéletével kötelezte az alperest, hogy fizessen meg a felperesnek 
10.951.700.- Ft kártérítést. Ezt meghaladó részében a keresetet elutasította. A 
határozat indokolása szerint a sz.-i 1275. hrsz-ú ingatlan a felperes tulajdonát képezi. 
Az ingatlanon 1990-ben családi házat építettek, melyet 2002-2004. között jelentıs 
mértékben felújítottak, bıvítettek. A lényegében szomszédos, telekrendezést követıen 
kialakult  1281. hrsz-ú ingatlanon 2002-2003. években az alperes három épületben 28 
lakásos társasházat épített. Az épületek egyike (a „C” épület) északnyugati homlokzata 
közel párhuzamos a felperes családi házának délkeleti homlokzatával, és hat lakás 
ablakai a felperesi ingatlanra nyílnak. A felperes leszállított keresetében 11.570.000.- 
Ft kártérítés és járulékai megtérítésére kérte az alperest kötelezni. Arra hivatkozott, 
hogy az alperesi építkezés folytán bekövetkezett intimitásvesztés ingatlana forgalmi 
értékét csökkentette. Emellett a károkozó hatás enyhítése érdekében különféle 
kiadásokra is kényszerült: így teraszán pergolát, az alperesi társasházra nézı ablakain 
pedig redınyöket kellett elhelyeznie. A Ptk.100.§-ára és 339.§. /1/ bekezdésére 
hivatkozással ezért a forgalmiérték-csökkenés és a kiadások megtérítésére kérte az 
alperest kötelezni. Az alperes érdemi ellenkérelme a kereset elutasítására irányult. 
Álláspontja szerint az építési munka elıkészítése, tervezése és kivitelezése folyamán 
kellı gondossággal járt el. A felperes ugyanakkor a társasházépítés ismeretében 
bıvítette teraszát, illetve lakóépületének az alperesi ingatlanhoz közeli részét. A 
felperesi ingatlanra való belátás megfelelı növényzet telepítésével egyébként is 
megszüntethetı volna.  
 
Az elsıfokú bíróság a keresetet részben megalapozottnak találta. A perben kirendelt 
dr. L. G. igazságügyi építész szakértı szakvéleménye alapján ugyanis megállapította, 
hogy az alperes a társasház „C” épületének elhelyezésével a felperesi ingatlan 
intimitásvesztését idézte elı, és a kár bekövetkeztéért a Ptk.100.§-a és 339.§. /1/ 
bekezdése alapján felelısséggel is tartozik, a kivitelezés során ugyanis nem a felperes 
számára lehetséges legkedvezıbb megoldást választotta. Az intimitásvesztés folytán 
bekövetkezett forgalmiérték-csökkenést a szakértıi vélemény alapulvételével 
6.480.000.- Ft-ban határozta meg. Emellett megalapozottnak találta a pergola és a 
redınyök elhelyezésével kapcsolatos költségek megtérítése iránti 3.480.000.- Ft és 
991.700.- Ft összegő felperesi igényt is. Az építész szakértıi vélemény alapján 



megállapította azt is, hogy a károkozó hatás növényzet telepítésével sem szüntethetı 
meg. Így, mindezek figyelembevételével az alperest összesen 10.951.700.- Ft 
kártérítés megfizetésére kötelezte.  
 
Az ítélet ıt marasztaló rendelkezésével szemben az alperes élt fellebbezéssel, és 
elsıdlegesen az elsıfokú ítélet e részének hatályon kívül helyezésével az elsıfokú 
bíróságnak a per újabb tárgyalására és új határozat hozatalára utasítását, másodlagosan 
pedig az elsıfokú ítélet részbeni megváltoztatását és a kereset teljes elutasítását kérte. 
Fellebbezése indokolásában arra hivatkozott, hogy a társasház felépítése nem 
eredményezte a felperes szükségtelen zavarását, a városi együttéléssel, a sőrő 
beépítettséggel ugyanis szükségszerően együtt jár az, hogy a szomszédos ingatlanokra 
kölcsönösen át lehet látni. Emellett az épületek elhelyezése, a kivitelezés során 
egyébként is úgy járt el, ahogy az az adott helyzetben általában elvárható, eredeti 
terveit ugyanis a felperes érdekeinek megfelelıen módosította, és a társasházépítésre – 
kisebb épülettömegő, kisebb lakásszámú, kevesebb szintszámú, kevesebb és kisebb 
felülető felperesi oldalra nézı nyílászáróval rendelkezı épület megvalósításával – e 
módosított terveknek megfelelıen került sor. A kártérítési felelısség megállapítása 
során helyesen egyébként is az építési munkának az akkor meglévı szomszédos 
felperesi épületre gyakorolt hatását lehetne figyelembe venni. A késıbbi építtetınek 
ugyanis építkezése során a már fennálló épület adottságaihoz kell igazodnia, illetve az 
abban jelentkezı értékcsökkenést kell elkerülnie. A konkrét esetben viszont a felperes 
az alperesi társasházépítést követıen építette át és bıvítette lakóépületét. A kártérítési 
felelısség vizsgálata során ezért helyesen csak a bıvítést megelızı állapotú felperesi 
ingatlanra gyakorolt esetleges károkozó hatások vehetık figyelembe. Alaptalanul tart 
igényt a felperes a pergola és a redınyök elhelyezésének költségeire is. A pergola 
rendeltetése ugyanis nem a belátás korlátozása, hanem a takarás, a felperesi lakóépület 
ablakain pedig az alperesi építési munkát megelızıen is voltak redınyök. Mindezektıl 
függetlenül a felperesi ingatlan esetleges intimitásvesztése megfelelı növényzet 
telepítésével egyébként is megszüntethetı; ebben a körben az építésszakértı 
kompetencia hiányában tett – megalapozatlan – megállapításokat. 
 
A felperes fellebbezési ellenkérelme az elsıfokú ítélet fellebbezett részének helyes 
indokai alapján történı helybenhagyására irányult. 
 
Elırebocsátja az ítélıtábla, hogy az elsıfokú ítéletet a Pp.253.§. /3/ bekezdésében 
foglaltaknak megfelelıen a fellebbezési kérelem és ellenkérelem korlátai között bírálta 
felül. A jelen másodfokú határozat az elsıfokú ítéletnek a keresetet a 10.951.700.- Ft-
ot meghaladó részében elutasító rendelkezését nem érinti.  
 
Az így elbírált fellebbezés az alábbiak szerint alapos. 
 
Az elsıfokú bíróság, noha számos helyes részmegállapítást tett, a tényállást 
maradéktalanul nem tisztázta, így határozata kellıen nem megalapozott, érdemben 
nem bírálható felül. 
 



A Ptk.100.§-a a tulajdonossal szemben azt a követelményt támasztja, hogy ingatlana 
beépítési módjának megválasztásánál és az épület helyének kijelölésénél ne csak saját 
érdekeibıl induljon ki, hanem figyelemmel legyen szomszédja érdekeire is, vagyis 
saját építkezésével a már fennálló szomszédos épületben károsodást szükségtelenül – 
ha ez kellı gondossággal és körültekintéssel elkerülhetı – ne okozzon.  
 
E kötelezettség azonban a tulajdonost értelemszerően csak a már fennálló szomszédos 
épület (vagy legalábbis olyan készülı szomszédos épület, amelyek megvalósításáról 
saját építkezése megkezdésekor tudomása van, illetve tudnia kell) kapcsán terheli; tıle 
nyilvánvalóan csak az általa ismert, meglévı adottságokhoz való alkalmazkodás, a 
fennálló, illetve tudottan megvalósuló épület szükségtelen károsításának elkerülése 
várható el. A szomszédos ingatlanon a tulajdonos építkezését követıen megvalósult 
beruházásokat érintı hatásokra hivatkozással ezért kártérítési igény a Ptk. 100.§-ára 
hivatkozással megalapozottan nem támasztható. 
 
Erre figyelemmel a konkrét esetben az elsıfokú bíróságnak mindenekelıtt azt kellett 
volna tisztáznia, hogy a peres felek egymás 2002-ben megkezdett építési 
munkálatairól mikor szereztek tudomást, és így az alperesnek ingatlana beépítési 
módjának megválasztása és a társasházépületek helyének kijelölése során konkrétan 
milyen adottságokkal rendelkezı szomszédos felperesi épülethez kellett elvárhatóan 
igazodnia. Ha ugyanis az állapítható meg, hogy az alperesnek a felperes 2002-2004. 
között megvalósított bıvítési, átépítési munkálatairól elızetesen nem kellett tudnia, 
úgy kártérítési felelıssége csak az átépítést megelızıen fennállott szomszédos 
épülettel kapcsolatban vizsgálható. 
 
Az elsıfokú bíróság azonban e körben a tényállást kellıen nem tisztázta. Ettıl 
függetlenül a jelen esetben a Ptk. 100.§-ában meghatározott kötelezettségek alperesi 
megsértése akkor is egyértelmően megállapítható, ha az alperesnek a társasházépítés 
során csupán a bıvítést megelızı felperesi épülethez kellett alkalmazkodnia, a „C” 
épület elhelyezése ugyanis az igazságügyi szakértı e vonatkozásban aggálytalan 
szakvéleménye szerint mindenképpen a felperesi ingatlan jelentıs mértékő 
intimitásvesztését és ebbıl eredı forgalmiérték-csökkenését eredményezte. Mivel 
pedig az épület a szakértıi véleménybıl kitőnıen más, a felperes számára kedvezıbb 
módon is elhelyezhetı lett volna, kétséget kizáróan megállapítható az is, hogy az 
alperes az építkezés során nem a tıle elvárható gondossággal járt el.  
 
Így az alperes a Ptk.100.§-a és Ptk.339.§. /1/ bekezdése alapján valóban köteles a 
felperes kárát megtéríteni; az ítélıtábla e vonatkozásban az elsıfokú ítélet 
indokolásában foglaltakkal egyetértett. 
 
A kártérítés összegének meghatározása során  a felperest ért hátrányok csökkentéséhez 
szükséges kiadások indokoltsága és mértéke és az e kiadások ellenére is esetlegesen 
fennmaradt értékcsökkenés mértéke értelemszerően csak annak függvényében 
határozható meg, hogy az alperesnek a társasházépítés során milyen adottságokkal 
rendelkezı felperesi ingatlanhoz kellett alkalmazkodnia. Ha ugyanis az alperesnek a 
felperes átépítési munkálatairól nem kellett elızetesen tudnia, az értékcsökkenés 



mértékének megállapítása során az átépítés elıtti felperesi épületnek az alperesi 
társasházra kiadott használatbavételi engedély jogerıre emelkedésének idıpontjában 
irányadó forgalmi értékébıl kell kiindulni, az ellenkezı esetben pedig az 
értékcsökkenés alapja a bıvített, átépített felperesi ingatlan forgalmi értéke. A 
felperesi ingatlanra a kárelhárítás, kárenyhítés érdekében fordított kiadások 
indokoltsága pedig szintén nyilvánvalóan ahhoz képest állapítható meg, hogy a 
kártérítési felelısség kapcsán milyen adottságokkal rendelkezı felperesi épületet kell 
irányadónak tekinteni.  
 
E körben azonban a tényállást az elsıfokú bíróság – a már kifejtettek szerint – kellıen 
nem tisztázta, így a rendelkezésre álló adatok alapján megalapozott döntés nem 
hozható.  
 
Emellett egyébként, ha az értékcsökkenés megállapításánál az átépítés elıtti felperesi 
épület értékét kellene alapul venni, a kártérítés összegének meghatározása során az 
elsıfokú bíróságnak további szakértıi bizonyítást is le kellett volna folytatnia. 42. 
számú nyilatkozatában ugyanis dr. L.G. igazságügyi szakértı e körben csupán 
kifejtette véleményét, álláspontját azonban részletes számításokkal és magyarázattal 
nem támasztotta alá.  
 
Mindezeken túlmenıen tévesen találta megalapozottnak az elsıfokú bíróság az 
intimitásvesztés kiküszöbölése érdekében a felperes állítása szerint szükséges kiadások 
(pergola és redınyök elhelyezése) megtérítése iránti igényt is, e körben ugyanis kára 
összegét és az okozati összefüggést a felperes mindeddig megfelelıen nem 
bizonyította. Ez utóbbi körben egyébként az elsıfokú bíróságnak figyelemmel kellett 
volna lenni arra is, hogy a pergola kialakítása – a terasz árnyékolása érdekében – már a 
2002-2004. közötti átalakítási munkálatok terveiben is szerepelt, a társasház felé nézı 
felperesi ablakokon pedig az alperes – tisztázandó – elıadása szerint az átépítést 
megelızıen is voltak redınyök.  
 
Végül helyesen hivatkozott az alperes arra is, hogy az építész szakértı a károkozó 
hatás megszüntetését célzó növényzet telepíthetıségével kapcsolatos kertészeti 
szakkérdésekben nem rendelkezik kompetenciával, így megállapításai e körben az ügy 
eldöntése során valóban nem vehetık figyelembe. Mivel a bíróságnak helyes eljárás 
esetében azt a kártérítési módot kell alkalmaznia, amely a teljes jóvátétel elvének 
gyakorlati érvényesülését a legeredményesebben biztosítja, az alperest e 
vonatkozásban nem lehetett volna elzárni annak bizonyításától, hogy az 
intimitásvesztés megfelelı növényzet elhelyezésével kiküszöbölhetı. 
 
Mindezek alapján az ítélıtábla az elsıfokú ítéletet a Pp.252.§. /3/ bekezdése alapján 
hatályon kívül helyezte, és az elsıfokú bíróságot a per újabb tárgyalására és új 
határozat hozatalára utasította.  
 
A megismételt eljárás során az elsıfokú bíróságnak mindenekelıtt azt kell tisztáznia, 
hogy a felek egymás 2002-ben megkezdett építési munkálatairól mikor szereztek 
tudomást, és így az alperesnek a társasházépítés során milyen adottságokkal 



rendelkezı felperesi ingatlanhoz kellett alkalmazkodnia. Ha e körben az átépítés elıtti 
felperesi épületet kell alapul venni, az alperesi károkozó magatartás által elıidézett 
forgalmiérték-csökkenés megállapítása érdekében a szakértıi vélemény kiegészítése is 
szükséges. A pergola és a redınyök elhelyezésével kapcsolatos kiadások esetében a 
kár és az okozati összefüggés körében – a már részletezettek szerint – szintén további 
bizonyítást kell lefolytatni, az alperes számára pedig lehetıséget kell biztosítani annak 
igazolására, hogy a károkozó hatás megfelelı növényzet telepítésével nyomban, 
jelentısebb késıbbi kiadások nélkül megszüntethetı.  
 
Mindezeket követıen hozhat az ügyben az elsıfokú bíróság a jogszabályoknak 
megfelelı, megalapozott érdemi döntés.  
 


