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által képviselt A
alperes és az alpeľes peľnyertessége éľclekébena peľbc beavalkozo es il
e llen
l-ĺ
' á|tal képviselt
l i 5'990.- Ft és járulék ai megťĺzetéseirálrt inc]ított peľébetl meghozta az alábbi
tigyveo

1

Ítóletet:
Íizessen meg a fbĘlereslrek i5 nap alatt l15.990._
(egyszőzÍlzenötezeľ_kilencszázkiletrcven) foľintot és czen összeg után 2012. fetlľr-ráľ 21. nap.jától
ŻO12' december 31. napjáig éví70Á,20I3.janrráľ 1. napjától201i3'.|únius 30. nłrpjáig ér'i 5,750.'ô .
2013 ' .iúlius 1' llapjától 2013. decęmbeľ 31' napjáig tcrjecló idóre 4,25o/o.20I4..ianuáľ 1 .nap.iátÓl 3%
illetőleg a kifizetés napjáig a késeclelenrrnel éľirrtettnaptáľi ĺ]élévctmegelőzo utolso napon érr'étrycs
jegybanki alapkaĺnattal megegyező nrénékĹikanratait, valanrint 35'000'- (haľrrlinoötezer) l"t

A

bíróság kötelezi

az alperest' lrogy

perköltséget.

Az

szzunított 15 naporr beltil a Pécsi Jáľásbíĺóságon íľásban hároĺn
ítéletellen arľrak kézbesítésétol

egyezo példányban benyújtható vagy jegyzokönyvbc
Töľvényszékhez.

molrdható fellebbezésnck l'an lrelye a Pécsi

másodťoku bíľóság az ítéIetellerr iľán1.rrló ĺ''ellebbezést táľgyalásoll kívijl bírálhatja el, lra a
fellebbęzés csak a kamalfizetésre, a peľköltség viselésére vagy osszegéľe, illetr'ę a meg nün tizetett
illeték vagy az állarn által előiegezett kciltség megfizetéséľevonatkozik; a fellębbęzés csak ĺrz
elózetes végrehajtlratósággal, a teljesítésilratáridőve1 vagy a ľészlętfizetésengectélyezéséveI
kapcsolatos; a fetrlebbęzés csak az ÍtéIetíndokolása ellen iľányul; a felek ezt kéľték;vagy a
másodfokú bíróság rrregítéléseszeľiirt - tekintęttel a fellcbbęzési (csatlakozó f'ellebbczćsil
kérelenrben, illetve fellebbęzési ellenkérelemben tbglaltakľa - az ugy eldČilrtésetáľgyaláson kívti] is

A

1ehetséges.

IndokoIás
2012. febľuät20-án az alpeľesi tćĺrsashćn rrrellett paľkoló, felpeľes tulaiclorrát képező ĺ
forgalmi renclszámťl Aucli A4-es típusťr szeméiygépkocsi szćlvéclcijéľea táľsaslráz

clélj

tetopáĺkányáľól egy jeges lrótömb zuhant ľá' ennek kcjvetkeztóben a szélvédő beľogyott, összetöľöt1.
A Íblpeľes nrásnap az összctöľt szélr,éclőtkicseréltette, rneliyel cisszeÍüggésben l15.990,- Ft
összegLi anyag- és mturkadíjköltség keletezett, anrclyet P01555212012.soľszámťi kćszpénzcs sz.álrrla
Bt. ľészéľe.
által igazoltanmegťlzetetÍa
társasház. a beavatkozóná] ľendelkezeÍt felelősség biztosítássaI, ezén a biztosító tal'saság
'2' Íbbruáľ 2.9-énkáĺszernlćttartott a káľeselnény helyszínén.
által felkórt káľszakéľtő,

Az alperesi

S

, alpcresi társasház akkoľi kĹjzös képviseloje is. A káľÍ'elvćtĺ:li
A szcmlén jclen volt J
jegyzőkĺĺnyvberr ľogzítették'hogy a ttiľsasház tetőszeľkezetén kb. 12 nréter tniłgassáEban talti]batci
cľesztől 4 sor cserćptál,olságľa _ hozzáveĺólcgesen 1,2 m-ľa található a hólogósoľ - és az olr.'aclci hĺi
és jég erľőla szakaszről csúszhatott azuĺdvari paľkolóra.

A perbeli

tátsashźz 2010-ben épült, a geneľálkivite|ező az

F

--^'', d konkľétkivitelezŐ a

,\ [)ócsi
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n,'"ílá.száľók, valalrrint egyéb kiegészítő elenrek, ťrgyrnint Stľang szeLlozö, kémény,kéményseprő

jáľĺ1ĺr.Ĺetotéríkibúvćl nyílás, stb.által.

eľeszcsatĺrrnaés a lrófogÓľáĺ,s kozött négy sor cseĺéplett lerakva, a tetoszeľkezet lla1|ásszöge _
tervra.jz alapjárl _- 33-34'k<jzcitti.'I'ekintettel aľra, lrogy a tető esésvonala a 10 nr-t nreglraladta, így
két lrófogósol1- vagy két hófogóľácsot - kellett volna elhelyęzni az alpeľesi háztetoĺésebből az
elsőt, vagyis a széĺsősoľt nem arneglévő kialakítás lielyén, lranem azercsztol felfelé sizámitvaaŻ.
sclľba kellett volna elhelyeznl azokon a ltelyeken ahol a tető esésvonala nenr törik meg a különböző
építméll.vek'kiszö gel1ések miatt,
,Ąz-

A

káreseményt niegelőző napokban jeIerrtős meruryiségű hó esett; 2012' ťębrućn 8-án már kb. 30
cm-es hóľćteg alaktrlt ki átlagosall Pécs váľos téľségében.
A káreseményt nege\őző héteri 2012.
februáľ 15-én még mindig 28 crn y'olt az átlagos hórétegvastagság, amely fokozatos olvadásnak
índrrlt ezt követően. A perĺel érintett baleset nap.ián a hóréteg vastagsága átlagosan 1l cm volt,
néhány nappal később pedig a hó teljesen el is oivadt'
Az alpeľesi táľsasház az éľintettpaľkoĺók kcĺrnyékérr,arnelyek az épü\et falsíkjától a järđaszegély
vonalában átlagosan 2,1 m-ľe talállratóak, tájékoztatást, vagy figyelemfelhívást azza|
összefĹiggésben, liogy a tetőrol lezťrduló hó a jáľmiĺvekben - Vagy személyekben káĺ okózhat,
nem helyezett ki a táľsasház területén.

-

F'elpe ľes: A Ptk. 352.$ (1) bekezdése alapján 115.990,- Ft káľtéľítés,valamint eze1r összegnek
2012. februŕtt ŻI' napjától szánlított tcĺľvényesmértékiĺkésedelmi kamatai, valaminťpeľköltség
megtéľítéséľe
kértę kötelęzní az alperest.

Al p eľes és beavatko zô : A

keľeset elrrtasítását kérték.

A bíľóság a fenti tényállást a csatolt számla, kárszakéľtői jegyzőkönyv, V
igazsőgĺJ;gyi
szakéľlol'éienrénye, a csatolt fényképek, a peľes felek kozejtti levelezés anyaga, az otszágos

Meteoľológiai Szolgálat acĺatkcjzlése,
ls tanú vallomása, valamint a peľ egyéb adatai
alapján állapította meg bizonyítékoknak Pp,206. $ (1) bekezdésébeníľtméľlegeléseútján,

"

Akeľeset alapos.

Az alpcľes és a beavatkoző a balęseti nręclranizmust és a felperest

ért károk összegét nęm vitatták.
Ärľa hivatkoztak, hog'v az alpet'es nrinden tőle eh,áľhatót rneg1ett annak éľdekében,hogy a perrel
óľintett baleset ne következzen

be.

A Ptk. 352.$ (1) bekezdćse ćrtelmćbcn ćpület egyes részeinek lehullásából, vagy aZ épület
iliányosságaiból rnásľa háľarrrló káľért az épület tulajdonosa felelős, kĺvéve,ha bizonyída,hogy az
építkczÓsľe ós karbantaľtásľa vonat|<ozó szabályokat nenr séftettéktneg, és az építkezésvagy
kaľbarrÍartás soráll a károk megelcĺzése éľdel<éberrťrgy jáft el, ahogy az az adotthelyzetbeĺ általában
e lváľható.
Kétségtelen tény' lrogy a perrel óľintett társasház a hasorrló jellegĺĺkáľok elkeĺülése érdekében
ľetrdelkezętt lrÓfogóľáccsal a peľbeli tetőzeten. Az oľszágos településrendęzési és építési
követelmérryekľől szőlő 25311997, (XIJ.ŻO.) Korm. ľeltclelet - a továbbiakban OTEK _ 60,$-a
előír-ja. hogv a 25-75" közötti hajlásszögű és a fěmlenrez Í'ecléstĺtetőt hófogósonal kell ellátni,ha az
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eresz élvonala közlekeclésľe szolgáló teľtilettel lratáros. A 10 młlélhosszabb eSéSVonalťltetot
egymás felętt ttjbb hófogósonal kell megvalósĺtani.
Az alperes vitatta, lrclgy a pelrel érintetĹ tető eséslrĺlnalzr a ]0 rn-t rľrcghaladta volna, illetoieg azl s.
i'logy h|báztak volna a hófogósoľ elhelyezésérrél,továbbá atr'a ís hívatkozott. hĺ;gv a peľľei éľirrtett
hófogósoľ lrelyett hófugóľácsot alkalnrazott Ćs annak kiépítósćľeeltćľo szabál-v_ok iľánýac)oak. Ezzel
összefüggésbęn azonban nrás jeilĺlgĺĺszabályokat vagy lĺivitelezéssel kapcsolatosan l<olrkréĺurnĺ:kat
áIlítani nem tudott, így a bíľóság - szakéľtiji r'élenrélr_vaclatait is figyelembe véve _ kĺilörtbséget a
hótbgórács és a iriľogi közott. a kiépítésükľevonatl<ozó szabályokat tekintve netn tuclott tenni.

A

bíľóság ezÍ meghaIaclóan tehát felperes indítr,árlyáľa igazságĹigyi szakéľtoi bizcln,v.ítást ľendelt cl.
szakvéienrćnyéberr milrcl a hÓfogó. nrínd peclig a h(>fbgól.ács

kiépítésóv
azokat a

tette az eloíľásokat és nlegielolte az oTÉK szabályokoľl kíi,iil
eioíľásokat' és szakrlai szokásokat alnikąf alkalmazrri kell a
hasonló jellegtí kiépítéseksoľán, Hivatkozott e köľbcrl c
]ó által szeľl<eszte1i
Epiiletszeľkezet tankcjnyvľe' valamint (
_
-ig címĹĺ
kiadványáľa, amelyek 'ďZ oTÉK-kal t1sszhangban hatáľozz.ák meg a hóÍbgórács' hóĺ.ogó
kiépítésének.a
műszaki követe]ményeit. Ezek alapján nregállapítlrató vcllt, Irog;t- az ópíto kivitelezo
nen'L aZ oTÉKszabályinak nregfelelően járĺ el.-liiszen kertő helyett cgy hóTĹgosoľt alkalrnazott,
másľészt a meglévőt is ľossz helyľe, aZ eľeszcsatoľna rloltalá,to| szánítva négy tetőcseľépsoľľal
Íbljebb épĺtette kí, így aZgÍest ćs a hÓfogóľács közötti tęľtilętről a hó aka<lál1,talanul tuclott a lrázľól

lezťldulni.
Az

-:

alperes ana is hivatkozott, hogy az épitkezésés a karbantar1ás soľán ťLgy jáľt el, alrogy az tole
eiváľhato' ilyen szakértelemnrcl bíľó építo,illetve kivitelezo céget bízott meg aZ épület és ezen beltil

a hófogóľács kiépítésóvęl.Ez a védekezés azonban az alpeľesl a lblelősség aloI lrcltrl llienti. Á
töľvény ér1elmébena káľosulttal szen'lben az épuleÍtulajclonosa felel a káréľt, nilros jeletrtťlsége
arulak, hogy a bekovetkezett kár létre.iĺĺttébenegy haľnradik szemé]y milasztása is ]ĺozľelratott.
A Í'elpeľes továbbá helyeselr hivatkozott arra a bírói gyiikorlalra is' rrrely szeľint hasotrló esetekben
az alperesi f'eleiősségnek az alapja nemcsak az építé,siszabályok betartásának elmulasztása, hanęnr
karbantartási - ezen belül hóeltakarítási - veszéiymegelőzési kötę]ęzettség eltnulasztása is, Az adoÍt
épület nagy foľgalnrťr helyen fekszik, alatta paľkolók helyezkeclnęk el és gyalogos Íbľgalolnis
lelretséges volt, az ilyen jellegĹĺ csetck, veszćlyhel1,zetek rncgkövcteltćk l,ollla a 1ro
Udg)
eltávolítását az éptilet tetejéľől (BDT Ż001.401),
Vis rnaioľ helvzęt lrián1,{!p - anlelyet igaz,olt a sz-al<éľtő áltai beszel'zclÍ oM\Z aclatk<izles továbbá nem vclltjelentősége annak a kóľdésnek seln' hogv a hó pontosan a teto nrely rćszeről esen
ľá a f'elpeľesi.járlnĹiľe '

Tekintettel arra tehát, l"rog1, az alpeľesnek kimenteni magat a felęĺťjsségaló lrem sikeľĹilt. a
bizonyítás e körben eredményre trem vezetett, ugyanakkoľ a Í-elpeľęs az okoz.aĺi cĺsszefiigges1. a káľ
összegét és az aipeľesi jogellerles lnagataľtást bizorl-vítani tudta, a bíľóság a kereseti k.íľelclllllęk
negÍ'eleloen m aľaszJalta az alpeľest.
A nem vitatott összegű keĺľtéľíĺés
rneglizetÚsi ktjt'elezettség korćben a bírosĺigcsalt trĹalnj ltívárn a

Ptk.355.$

(l)

és (a) bękezdésére.

Akamatfizetési kötelezetlséget a Ptk. 301'$ (1) bekezclése keletkezteti, annak ke'zdő időpontját a
Ptk' 360.$ (1) bekezdés alapján állapította meg a bíľóság a javítási koltség fe]rnerültérrek
idopont1ától.
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