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l alattí iigyvéd által képviselt

ÍĚ]peľcsnek-

.

ci

által képviselt ĺ
szám alatti
alpeľes el|ęn - szolgalmi jog nicgsziintetése iľánt inclított peľében rneghozta a kÖvetkező

Ô

ítélcüct:
A bíróság

A

a felpeľes keresetét

elutasftjł,

Í'elpeľesköItségét maga vĺseli.

Azítél'et elłen a kézbęsítéstőIszámított l5 napon beiiĺl van heJye ľellebbezéstrek,melyet
elĺíteljeiĺenia Gyori Torvényszékhez címv,'vę.

pId_ban a Sopľoní Járásbíl<lságon lehet

A bĺľóság tsjékoĺatjaa feleket, hogy
Ĺartás6Í

_

a ftllębbezés csak az előzetes végrehajthatósággal" a teljesítésihatárídővel' vagy
r

A

a fęllebbezésben elitedesztett kórglenr alapjĺĺntárgyaIás

kérhetik a megyei bíróságtól, lla

a fellebbezés csak a kamatfÍzeťésĺe,a peľkoltség víseléséľc,
vagy Összegére, iIl. a meg nsm
ťĺzętctt'illeték Ya1y aZ állam által előlegezott krltség mcgfizeteséľe voňatkozik,

-

3

ć,szl eLťizętés e n ge

d él y e

zé s év eI kap

illętőleg a fcllobbezés csak az

c.s o t a to

íĺéle'ľ.iuclolĺolása

fellebbezés táľgytl\ásorr kívúlielbíľálását

clőterj esztett közcjs ]ĺérelmilkbenkéľhet'

a

s,

elleri irányul,

a fetek a

fellębbezési hatáľiclo lejálĺa előtt

Inclolĺolás:
A jáľásbíróság a felperes kęresetlcvele, a peľes fglck elijad ása, alrelyszíni szenrlę aáatai, a
trrlajcloni lap mĺísolatokaĺla(a, a becsatolt szeľződésck, továbbá a rneghallgatoĹt tanul<
nyilatkozata alapján az altłlbi tényállást állapítoĹta nreg'
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helyľa.jzíszán'l alatt felvett, 5463 nr2 teľrĺlettĺktiz.ut nregnevczćsű, tovťlbbá a
he|yĺajzíszám alatti 47Ż n2 teľüictű bcćpĺtetlen teľület megnevezĺĺsĺĺ,
sopróni 1
:lyrajzi szálll alatt, 1441 nr2 te.ľiiletű lakóliáz, uclvaľ megnevezćsű
valamint a sopľoni 2
ingatlanok koľábbĺtrrlajdonosa az alperes volt.
sopľclni

L}^én kell okiratban a Sopron Megyeĺ Jogú Város onkoľmírĺyzaLa
s polgárrĺcsteľ nyilarkozatot tett a szcllgalmi - átjáľási jog ké'pvisetetébendt
lelyrajzi szánl
biźtosításáľaés etrtrek nregfelelőerr szolgalrni jogot alapított a sopľorli i
helyrajzi szźlm alatti ingatlalok rnindeĺrkoľitulajcĺonosa
alatti, vďamint a soproni 2'lyraj
javára a soproni 2
sz6lĺ
zi
atatti ingatlan mindenkori trrlajdonosának terhéľe.

2002. jűnius

hó

Iigyben rendelkezett a szolgalmi jog ingatlan_nyĺlvantartĺásba tÔfiénó átvezetése íľánt.

A

Sopĺon Megyei Jogu Váľos Önkoľniányzatának sz<llgalmi jclgot alapító nyiĺatkozatáI a
Kultuĺális Öľokségvódelrni Hivntal is engedélyezłe,ltozz{ĺjárultahhoz, hogy a szotgalmi jog

alapítÍsamegtorténjék.

l okleveles ťolclméľó
szolgalmĺ jog alapításőhoz sztikséges változási v/łtzta1zoÍ' ,elyrajzi
szánr alaĹt nyilr'ántartott ingatlan
méľnok készítcttc, mcgjclĺilvc azt, hagy a i
tckintętében az átjáľási út szoigalmi iog mit jelent, ęz azít szolgalrrri.iog biztosította kezdettől
helyrajzi szám alatti ingatlanok egymással Ĺijrténo
illetoleg a 1
fogva a Ż!
ltca fblől kÓzlękedő, rnásrćszt a
ösizekottetését, és ez:zę| az. rftjárást eg1,rćszt a '
Magyaľ utca felol a Kiľály Jenö utca felé kĺjzlekedo állampolgfuok szárnára.
Á

ź

ielyľaizi szán alatti ĺngatlanon a társasházat alapította,
AzĹ kejvctőcn, hogy az alpel'es a
az e?-ęlyaz ingatlánon elńelyezkedő Lakásokat, valamint a lakásokhoz ígazítottaĺa tulajdoní
aľányok szeľińt a blket is éľĹékesítette,így a keľesetlcvél előteľjesztésekoľa soproni 2

heĺyľajziszám aĺatĹi ingatlan a táľsasház tulajdonát kópczi, illetőleg a lakások az egyes
személyok tulajdonában állnak.

alapításakoľ a Sopľon, Magyar utcán a ktjzlekędósi iľányt tckintve a váľos
fblé rrrtĺktidott az Ingatlankezelci, mely időkĺjzben visszatclcptilt és jelenleg a Holding egyes
ow.téiyai, csoportiai fejtcnek ott kĺ tevékenysđgct.

A szolgalmi jog

Sopron, Magyar utcábóI, ha szemben áIlunk az ć.püleLekkel, akkoľ a kozigazgatásilag a
Soprđn,Nĺagyar utca 20. szánr alatti ingatlanon fekszik el a ľáľsasház, mely szeinĺren állva a
utca 22.
ioub olĺlaloň-helyezkeđikel, a bal olĺlalon Yan közigazgatásilag a Sopron, Mpyaĺ
izárm ĺlatt a Flandoľffeľ lgnác Szociátis Intézmény, amely hajlektalanok ellátását biztosítja. A
lrajléktalanok az intézméňymclcgedöjét és étkczéstbiztosĺtó helyiségeit naponta 8 és l6 óra
rcĺzoLt látogatjak, napi átlagfoľgalma atapján a téli idószakban 40-50 fó, nyfuon pedig 20-30
fo nappali cllátásáľóI gondoskodĺrak,

A

Ac

intézetvezeto közlćse szerint, amcly kcizlés ŻOlŻ. ĺ]ecembeľlió
keltezésĹt "az elmťllt ictószakban nem ért atrocitás ĺ'igyfeleink részérolegyetlen laklt sem",

r

il-i

átjáľást biztosító ťrt Kírály .Ienő utca f'előli résznélkétszarrryas kapu van, amely vasbll
készűlt, ennek egy rés'ze gyalogos bcjáľást biztosít, a másik peclig egy vasrriddal kitátnasztott,

Az
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széle.sebb kapu'

3

Ez a kapu kcjrĹiibctül l'8-2 métcľszé|ességű,cle az-

nehézségbcütkĺjzik,

autÓva] r,alci kcjzickedćs

A helyszini tárgyalás soľĺłnmegállapíĹásra kerĹilt, hclgy a szolgaimi útnak a Kiráiy Jenő utca
Í'elŐl indulva kÖrtilbclül ll3-án vall eg}l fekapu, nrely lakaput a fulpeĺesi trrlajdotrosok
hasznĺĺljákés art záĺják. A fakapu kĆizepéir gyalogos bejĺíľásraszolgáló ajtó van, rnegftleloen
nyĺtható vas vęretekkel.

Az átjári Magyar utca felé nyíló részénegy kcĺľütbelül 4 méteĺszéles kétszárnyúfaajtÓ van'
faajtó nyitható, egyík oldalou azonban lakattal Ie van záĺva,

a

Wzen a faajtón vąn egy szcrnéIyŕ bejáľásĺ is bizttr.sító ajĹó, aĺnely lrc van lrajtva, kulccsal nincs
bezárva, de a Magyar utca felő)i nregkťjzelítésesoľárr ahelyszínt ncm ismeľő, küIső szemlćlo
számltĺra ťlgy tiiník, nrintha ęZ egy záľt, nagántęľülętrę valÓ bejutást biztosítÓ bejáľat yolna'

A kapu

rnögÖtt kÖrülbeltit 4 néter szĺilese.n ogy íaĺjlatôvan, ennek paclozata díszburkolat, ľajta
kutyaüriilék volt, cigaľettavég, a fentickct mcghaladóan azonban a bejárat renclozctt.

Az

jobb oldalon van egy vĺllanyszebény, ezt ľetesszel záľják, ęz egy CK panel festett
ajtajú szokróny, ebben a villanyóĺák vannak elhe|yezve,
átjárő

A Sopľon, Magyaľ utca20.

szárn alatĺi ingatlan a fęntiek szerínt egy családsegítő intézmény,
mely a szolgalmĺ út'tol a hátsÓ ľészelrel van választva egy ző\d szĺr{ĺfakerĺtésscl.A ťakerítés
taľtópilléľeigerendázoĹtak, ebben az udvarban kényelmes ülésre szolgátó pad van, egyébként
ez a kis kertrész a Sopron, Magyar atca ??" szám ďatti ingatlantól teljes egészébeĺlel van
záwa.

A Sopron, Magyar vtaa Z0. szám alatti - felperesi tulajdonban álló - táľsaslráznak nóhány
ablaka az áÍjólróra, azaz a szotgalľni útľanéz, maga az épiilet tÖbb szintes, az emeletí szinten
ugyanesak vannak ablakok és erkéIy.
A ľenti átjtĺľáson tťrl, miud a Magyaľ utcát, mind a Király Jenő utcát aZ aÍrajáľók - ncm nagy
kęrŕilől'el ' meg tudják közelĺtení, a szolgalmi joggal ćľintett átjátő, továbbá a buszrrregttlió
ĺnelleĹt kózvetlcnril elhelyezkedö és ugyancsak a Kiľály Jenő utca ťeléátjáľást biz.tosító átjáľĺi
kozÖtti távolság Ż3I miLer, Bz aŻ31nróteľ sziláľd burkoĺatír jáľda.

A

Vĺagyaľutcáril a Kiráty Jęno utca nregkÜzelítésétés a Kíľály .Ięlrő utcaí uzIctlláz
megközelítését biztosÍtóan a másĺk irálryból is van egy ź!tjá,ťó, amcly a Išazínczry téren
keresztül ug1'ancsak szilárd burkolaĹú jírrdán keresztül biztosítja az átjáľást'

Á felpeľesek

keľesetĹikbcrr kérÍéka szętzodéssel alapított szolgalmi jog megszĹintetósót'

I-Iivatkoztak aľa, hogy rrem egyértelniĹĺ,hogy az alpeľes nlilyen céllal alapította a szólgalnli
jogot, másľészt megítéléseszerinL a szolgalmi jog megsztintetć.se azérłindokolt, merĺ a
''milio" megváltozott és a felpeľesek a saját ingatlanukat békésęn,atrocitások né|kül nenr
használhalják'

Słlpľĺlnĺ

P,Ż0.447
Az alpcrcs

a

l

fclpcresi igény elutasítását kórte.

lĺivatkozoťt arra, hogy aZ íIlgat\elnok vételál'álrál a szolgalonr nrint éltékcsökkent,5 tĺlrrycző
figyelernber'ciielre keńiIt, továbbá az 'áĺjálrí:urbanisztikai és a 1akórészck kozötti
kapcsolattartás szentpontjából fonĹos'

A bíróság

A Ptk'

áll'ásponda szerint a fclpeľcs keľesete az alább kifejtettek szeľint ahpla\on,

a telki szolgaioĺĺaiapján vďamely ingatĺalr míndenkoľi
bĺrtokosa más íllgatlanát meglratározotĹ teľjedelembsn használhatja, vagy kövctelheti, hogy a
szolgalommal terhelt inga(larr birtokosa a jogosultságábt1I egyóbként folyó valanrely
nragatartástól taľtózko dj ć'k.
1ó6.

$

ĺ1"l 6ekęzdé,se Śzerint;

A tęlki szolgalom egyrészt alapulbaĺ töľvényenn másrészt szeľz'.odésen,

lll

A Ptk'

170. $
bckczdése szeľint a birőság a telkí szolgalrriat megszĺintetheti, vagy
gyakoľlását felfüggesztlrcti, ha a jogosult ingatlanának ľendeltetésszerű i''1'1lÍ::ĺlľ**
sźükséges'
'

,-t:rb

A

fęnti jogszabályhelybol eľedően a szolgalom megsziintetésére akkor kertĺIhet soľ, ha
viele9e
szĹikséglet
1egszůnćsc

a

Ugyanakkor azonban kültÍnbségetkell tenĺlĺa tekintetéberr, hogy a tclki szolgalorn
szerződésen alapul, a szeľződés oéljához képest kell a megszünietéssel kapcsolatos igényt
clbĺrálni, ęnnek kcľetébcn Íigyelcrnbe kell vcnni a szeľzőcléskoľŕbnnállott helyzetet, és azokaÍ
a köľĹilményekct, amclyek a felek ügyleti akaratának kiatakítását indokolták. Jelentosége van
annak is, hogy a szolgaloni alapítása íĺrgyenesen, vagy visszteľlresen töľtént-e.

Ą

felek vÍ'szonylatában nregál}apítható és a bíľiság állásponda szerint ez a konilmóny már
nem válhat kétségessó, lrogy a telkí szolgalonr alapítása olyan idtipontban történt, amikoľ az

Ôgyes ingatlanok tulajdonosaí, azaz uľalkodó telek, és a szolgalomlrral terhelt tetek
tulajdonosa is egyazon jogi személy volt, nevezetesgn a Sopron Megyei Jogú Váľos
Önkoľmányzata.

A felpeľes, de az

alperes ScIn ĺ.udta a bíľĺíságálláspontja szeĺint negjeIolni konkľétan azt a
cólt, lrogy ez a szolgďmi jog alapítása milycn indokokľa és milycn köĺülménye.kre tekintettel
toľtént.

'álláspontja,
hogy az átjuási ťrtszolgalmi jog
Ennęk megfelelöen a bíróságnak az, az
jelerrtőséggel,
tekintetiel art'a, hogy a bíľti.ság
alapításának célja ac{ott csetben ncm bír
lĺregítéléseszeľĹtrt a ttrlaidonjogból eľedő rc..zjogosultságokból eľedoen a saját ingatlanát
báľki, báĺmilyen indokľa vetítetten és indokľa alapítottan is tnegterlrelhetí.

Nem hagyható figyelmen kívül az a kcirĺilmúny a szolgalmi jog mcgszüntetósć.nél, hogy az
cľedeti cél a bíľóság áltaspontja szerint nem ísmeľt.Igy a cél Íbnnállása, vagy megsztinése
míatt a megsztintctésľe alapot adó körüllnény változása ncln vizsgálható.

Soprĺlni Jáľĺĺsbĺl.łíság
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A Ptk. 170,

$

lll

bekezdésc érteimĺjbcĺlĺelki szolgalnri jog ĺnegszüntetéséĺeakkoľ kerülhet
biĺositani kívánt céI a'iör,lĚen a s"otgalom nelkül is eléľhető,

sor, ha a szolgaĺotnmal

ban az esetbeti szüntcthet meg egy helyzetet tt megáilapodást - ha azok a köl.ülmények,
a tolki szolga|onr alapítva lett, lényegesen

Ezeknek

a

kcjrĺilménybeliváltozásoknak azoltbaĺl a bÍróság álláspontja szerint ngm

szubjektívn ek, hanc nr obj ektívnek kell leruric.

Az,hogy a felpeľesi lakóház tulajdonosai a niiiő nrcgváltozásában, az enrbcľck életvitclében
tÓĺ1ćlrő módostrlĹsban jelcĺltéknreg a szolgalnri jog mcgsz.tintetéséľe
vonatkozó igónyüket a
megsziĺn(etósĺe nem alapot adó korĺiĺmény.
szerint azt a té,nyezlt, hogy Sopron városban
jellegéből, az átjárók elhelyezkcdésébŐl cs
sító leltetősćg - szolgalmi jog van.
lege meghatáłozza a sz.olgalmi jog alapításĺít,
olgalmi jog gyakor|ásából eredcĺ jogoka1 ćs

a
lényegét
van' Ez
Maga

szenrpontokat

közlekedé.st.

is

akáľ a belwfu'ostól kissó kijjcbb es<i Magyar uĹcai rész - rncly
índig a tÖľténehni belváľoj ľészénękmiňásíthető - Ĺtjbb ádáľó
utcák kÖzőtti rciviĺlebb átmenetelt biztosítanak, kónyelmi
szolgáInak, megkönnyĺtik az egyik utcából a masik utcába töľténo

hogy a Magyaľ utcaból a Király Jenő utoába nrás módon is van átmeneteJľc
iehetősćg'
1'énľ'
Ezek níncsenck is messzę a szolgalmi joggal Ĺerhelt átjőrótó| és sziláľd buľkolatú
úton

közelíthetől( meg.

Ezęk

az

így az

megszün

lehetőségek akkoľ is megvoltak. amikoľ a szolgaln:ijog alapítĺísáľa
sor keľĹilt,

v

lrelyzet

-

nrely estlcgesen a rncgváltoztatásra, Vĺtgy a szolgalmi jog

alapot adna, nem változotĹ meg.

Nent hagyható ľigyelnren kívül a fentjeken tťsl az is, hogy az ingaLlalok éľtókesítésekor
ŕ'elperesí tulajdonban áIló lakások megvásárlói _ köztiik
ä ľelpeľę-si ĺársasház lakásainak
tulajclorrosai _ ľészé'ľetörtélrő elacláskor az eladó önkormáry7at
a vételáľ kiaiakításánáI
éĺtékc'.sökkenő térryczcĺkéntvette Íigyelenrbc a szolgalrrri jogot,
nrint tcľhct.
Ez a tchet pedig - bár az adásvétęIi szeľzőclósben ncm szerepel - ľögzítésre került
az lngatlan
foľgalmi órtó kének megáll apít á sánál az értékłrecslé'sel kész ítésénél.

Ez a

tényezó ís szeľepet játszik abban, hogy

nlegszünľetésérea tiíľóság nem taláIt alapoĺ.

a

szcľzőcléssel alapított szolgallni jog

SopľonĺJóľásbÍľóĺág
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A pervesztes felpeľes köteles

a

78'
képvĺseletiköl'tségból adódó peľköltséget viselni a Pp'

$

lLlbekezdése szeľint.

évi 4Ż6' és az EBH'
A bíróság az ítéletmeghozataláná[ ďkalrn azla aBH'1999' évi 491',1978'
ZOL'I. évi 231]'. szám atatti jogesetét.

Sopľon,

za&.

decomber hó 02.

Dľ. Tatfu Ágnes sk.
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