
 

Az ablakjog 
 
 
1. A Balaton-felvidéken, illetve a jelenleg Veszprém megyéhez 

tartozó Káli-medence falvaiban szemlélődőnek még ma is 
feltűnik, hogy a régebbi építésű házakon az ablak sokszor a 
szomszéd udvarára tekint. Pár évtizeddel ezelőtt – a régi 
lakóépületek nagyobb aránya miatt – még gyakoribb volt ez az 
építészeti megoldás. 

 
Azonban a magyar nép lakóházának megépítése során 
általában nem a Káli-medencében fellelhető, említett 
gyakorlatot folytatta. Az volt a széles körben elterjedt felfogás, 
hogy a háznak a szomszéd felőli falában nem szabad ablakot 
vágni. A kilátást biztosító ablakot rendszerint a ház udvari és 
utcai falában helyezték el. Nem tekintették ugyanis a tulajdont 
oly mértékben korlátlannak, hogy azt a szomszédok terhére, 
zavarására lehessen felhasználni. A szomszéd hozzájárulása 
nélkül, annak ingatlana felé legfeljebb kicsi, magasan 
elhelyezett, kizárólag a szellőzést biztosító nyílást volt szabad 
létesíteni.1 
 
Az ablakjog vagy ritkábban használt kifejezéssel az 
ablakvágás joga mindenekelőtt azt jelentette, hogy a 
háztulajdonosnak joga volt saját épülete falán a szomszéd 
udvarára néző ablakot nyitni. Másrészt, ritkább esetben az 
ablakjog azt jelentette, hogy a jogosult másnak a falában (így a 
szomszéd épületében) vagy közös falban ablakot vághat.2 (Az 
ablakjog ez utóbbi formája a téma szempontjából másodlagos.) 

 
2. Az ablakjog intézményének mibenléte, elismertsége szorosan 

összefügg a tulajdonjog, illetve a szomszédjog tartalmával. E 
vonatkozásban – figyelemmel a jogi szabályos lehetőségeire – 
három felfogás különíthető el egymástól. 

 
A. Ha a tulajdonjog korlátlan, akkor a 

tulajdonos saját épületén (lakóházán) a 
szomszéd felé bármikor, bárhol ablakot 
vághat, még az esetben is, ha a 
szomszédot ez zavarja. 

 
B. Amennyiben viszont a szomszédjog 

szabályai is érvényesülne, úgy a lakházas 
ingatlan tulajdona és használata 
korlátozott, annak következtében, hogy az 
másik ingatlannal határos, szomszédos. A 
tulajdonjog tartalma ez esetben 
megszorítás alá esik, azaz a 
háztulajdonos nem nyithat ablakot vagy 
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csak a szomszéd érdekeinek 
figyelembevételével. 

 
C. Elképzelhető egy köztes megoldás a 

szabályozásban, mely szerint a 
háztulajdonos tulajdonjogából eredően 
ablakot nyithat, de a szomszéd ezzel 
szemben – ugyancsak tulajdonjogából 
eredően – bizonyos ellenintézkedést 
tehet. 

 
Célszerű áttekinteni az ablakjog tekintetében a jogi 
szabályozást. Az már elöljáróban megállapítható, hogy az 
ablakjog a normaszövegekben általában szolgalmi jogként tűnik 
fel. A római jog az idegen dologbeli jogok körébe sorolta a 
szolgalmat, ugyanis ezt más dolgán fennálló dologi jognak 
tekintette. A szolgalom egyik csoportjának a telki szolgalom 
(servitutes praediorum) minősült, melynek értelmében valamely 
telek javára (azaz mindenkori tulajdonosa javára) használati jog 
állt fenn egy másik, szomszédos telken. Előbbit uralkodó, 
utóbbit szolgáló teleknek nevezték. A telki szolgalom két típusát 
a mezei és a városi szolgalom (servitutes praediorum 
rusticorum, urbanorum) jelentette. Az utóbbiak az építkezéssel 
függtek össze. Közéjük tartozott a világosság joga (ne 
luminibus officiatur) és a kilátás el nem zárása építkezéssel 
(altius non tollendi).3 
 
Benedek Ferenc a római magánjogot tárgyaló művében 
rámutatott, hogy a telki szolgalom az az idegen dologbeli jog 
(iura in re aliena), amely az uralkodó telek mindenkori 
tulajdonosa javára bizonyos részleges használatot biztosít a 
szomszédos szolgáló telken. Mégpedig azáltal, hogy a 
tulajdonost és mindenki mást eltilt attól, hogy a jogosultat 
jogának gyakorlásában zavarja. A telki szolgalmak intézményét 
a föld-magántulajdon kialakulása hozta létre. A föld 
feldarabolása következtében, ahogy a természeti források nem 
egyenletesen oszlanak el, úgy az ingatlan fekvéséből is 
adódnak helyzeti előnyök, illetve hátrányok. A városokban az 
ott lakóknak méretű telekkel kellett megelégedniük, ezért volt 
törekvés a szűkös terület minél jobb kihasználására, továbbá a 
szomszéd nyújtotta telek kisebb-nagyobb kiaknázására. A 
szerződés útján megszerezhető előnyöknél nagyobb garanciát 
jelentett a dologi jogként történő biztosítás, a telek mindenkori 
tulajdonosa számára. Az alapításért ellenszolgáltatás járt, de 
gyakorlása ingyenes volt. 
A mezei telki szolgalmak a mezőgazdasági tevékenységgel, a 
városi telki szolgalmak az építkezéssel függtek össze. Az 
utóbbiak az építési telkek, az ún. városi telkek között jöttek 
létre. Egyik gyakori előfordulásukat a világossági és kilátási 
szolgalmak jelentették, melyek arra biztosítottak jogot, hogy 
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szomszéd telekre néző ablakot lehessen nyitni, hogy szomszéd 
ne zárhassa el a telekre eső világosságot, illetve ne zavarhassa 
a telekről élvezhető kilátást.4 A római jog részletesen 
szabályozta a telki szolgalmak keletkezését, megszűnését és 
tartalmát. 
 
Közismert, hogy a római jogból az európai polgári 
jogrendszerek milyen sok elemet, intézményt átvettek. Az 
ablakjog intézményét az osztrák polgári jog is átemelte, és 
onnét került a magyar jogba. 
 
Az ablakjog telki szolgalmi jognak minősült. Viszont az 1848 
előtti nemesi és úrbéri jogunk a telki szolgalmat nem ismerte el, 
nem védelmezte.5 Ennek megfelelően nem ismerte el az 
ablakjogot sem. Jellemző, hogy Frank Ignác sem tesz említést 
róla. Bár megjegyzi, hogy a föld ura sokféle szabadsággal élhet, 
így telkén „építeni tellyes szabadságában áll, habár 
szomszédgyának nem tetszene”.6 (Tehát Frank is a tulajdonjog 
korlátlanságának a híve.) 
 
Az 1848-49-es szabadságharc leverését követően az 1852. 
november 29-én kihirdetett császári nyílt paranccsal 1853. 
május 1-i hatállyal került bevezetésre Magyarországon az 1811. 
évi Allgemeines Österreichisches Bürgerliches Gesetzbuch. 
(Magyar fordításban Osztrák Polgári Törvénykönyv – OPTK.) 
Az OPTK bevezetési módja ellenére a polgárosodást segítette 
elő, így fejlődést hozott a magyar viszonyok körében. 
 
Az OPTK a 472-530. §-okban részletes szabályozást nyújtott a 
szolgalmakról. A 472. § megadta a szolgalmi jog fogalmát. 
Eszerint a tulajdonos a szolgalmi jog által kötelezett a maga 
dolga tekintetében valamit tűrni vagy elmulasztani. A szolgalmi 
jog dologbani jog, azaz mindenkivel szemben hatályos. 
 
Megkülönböztette a telki és a személyes szolgalmat. A 474. § 
rögzítette, hogy a telki szolgalom két telekbirtokost tételez fel: 
az egyik, a kötelezett, kit a szolgalmi jószág (azaz szolgáló 
telek), míg a másik a jogosított, akit az uralgó jószág (uralkodó 
telek) illet meg. 
 
A 475. § (3) pontja szerint a házi, azaz telki szolgalmak közé 
tartozott, hogy a jogosult „másnak falán akár világosság, akár 
kilátás okáért ablakot nyithasson”. 
A 488. § pedig megadja az ablakjognak (Fensterrecht) nevezett 
szolgalmi jog tartalmát. „Csak világosságra és levegőre ad 
igényt; a kilátásra külön engedelem kívántatik.” Akinek a 
kilátásra nincs joga, az ablakának berácsozására kötelezhető. 
Az ablakjoggal együtt jár a nyiladék megóvásának 
kötelezettsége, aki pedig ezt elmulasztja, az ebből eredő kárért 
felelős.7 
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Az 1861-ben megtartott Országbírói Értekezlet megalkotta az 
Ideiglenes Törvénykezési Szabályokat, mellyel megteremtette a 
jogfolytonosságot az 1848 előtti és 1848-ban megalkotott 
törvényekkel. Mégpedig oly módon, hogy a neoabszolutizmus 
idején bevezetett rendelkezések egy részét hatályon kívül 
helyezte, visszaállítva a régi jogot, másik részét módosította, a 
harmadik részét fenntartotta. Az utóbbi körbe tartoztak az 
OPTK-nak a szolgalmi joggal kapcsolatos rendelkezései8 – az 
országgyűlés későbbi intézkedéséig. 
Magyar tételes jogi szabály, országgyűlés által megalkotott 
törvény pedig hosszú ideig nem született. 
 
Nem rendelkezett viszont az OPTK sem a saját falon történő 
ablaknyitásról. Azon egyszerű oknál fogva, hogy a 
tulajdonjogból kifolyóan mindenkinek joga van ablakot nyitni, 
akkor is, ha ez a szomszédjára nézve kellemetlen vagy terhes. 
Sőt, akkor is, ha az ablak szárnyai kifele, a szomszéd légterébe 
nyílnak. Viszont a szomszédnak is joga van a saját telkén 
megfelelő cselekmény által magát az alkalmatlanságtól 
megvédeni, kivéve, ha ebben az ablakjog szolgalmi joga 
gátolja. Tehát főszabályként a szomszéd a tulajdonát képező 
telken az ablakra tekintet nélkül kőfalat, kerítést vagy épületet 
jogosult emelni. 
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