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ÉÉPPÍÍTTÉÉSSZZEETTII  SSZZEERRZZŐŐII  JJOOGGOOKKKKAALL  KKAAPPCCSSOOLLAATTOOSS  

ÁÁLLTTAALLÁÁNNOOSS  TTÁÁJJÉÉKKOOZZTTAATTÁÁSS  

  

SSzzeerrkkeesszzttőő::  VVáássáárrhheellyyii  DDáánniieell  aalleellnnöökk  

KKeelltt::  22002200--1122--0066  

  

  

EEllöölljjáárróóbbaann  

  

AA  kkaammaarráánnkkhhoozz  aazz  uuttóóbbbbii  iiddőőbbeenn  sszzáámmooss  mmeeggkkeerreessééss  éérrkkeezzeetttt,,  aazzzzaall  öösssszzeeffüüggggééssbbeenn,,  

hhooggyy  eeggyy--eeggyy  kkoonnkkrréétt  eesseettbbeenn  mmiikkéénntt  kkeellll  hheellyyeess  eelljjáárrnnii  aazz  ééppííttéésszzeettii  sszzeerrzzőőii  jjooggookk  aall--

kkaallmmaazzáássáávvaall  kkaappccssoollaattbbaann..  AA  jjeelleenn  áállttaalláánnooss  ttáájjéékkoozzttaattáásstt  aazz  eeggyyiikk  iillyyeenn  áállttaalláánnooss  jjeellllee--

ggűű,,  ttiippiikkuuss  kkéérrddéésseekkeett  ffeellvveettőő  mmeeggkkeerreessééss  kköörréé  ééppíítteettttüükk  ffeell..  AA  ccéélluunnkk  eezzzzeell  aazz  vvoolltt,,  hhooggyy  

sseeggííttssüükk  aa  kkoollllééggááiinnkkaatt  ééss  aazz  ééppíítttteettőőiinnkkeett  eeggyyaarráánntt  aa  ttiisszzttáánn  llááttáássbbaann,,  nneemm  kküüllöönnbbeenn  

ppeeddiigg  aa  ggyyaakkrraann  ééss  jjeelleennttőősseenn  eellttéérrőő  nnéézzőőppoonnttookk  eeggyymmáásshhoozz  kköözzeellííttéésséébbeenn..  EEzzzzeell  eeggyyüütttt  

aazz  iiss  nnyyiillvváánnvvaallóó,,  hhooggyy  mmiinnddeenn  ééppííttéésszzeettii  sszzeerrzzőőii  jjooggii  üüggyy  tteelljjeesseenn  eeggyyeeddii,,  tteehháátt  ee  ttáájjéé--

kkoozzttaattóó  aannyyaagg  nneemm  hheellyyeetttteessííttii  aa  kköörrüüllmméénnyyeekk  aallaappooss  ttiisszzttáázzáássáátt  ééss  vvoonnaattkkoozzóó  hhaattáállyyooss  

jjooggsszzaabbáállyyookk  aallaappooss  mmeeggiissmmeerréésséétt  ééss  ppoonnttooss  aallkkaallmmaazzáássáátt..    

  

AA  sszzeerrzzőőii  jjooggii  ttöörrvvéénnyy  vvééddii  aazz  iirrooddaallmmii,,  ttuuddoommáánnyyooss  ééss  mműűvvéésszzeettii  aallkkoottáássookkaatt..  SSzzeerrzzőőii  

jjooggii  vvééddeelleemm  aalláá  ttaarrttoozziikk  aazz  iirrooddaalloomm,,  aa  ttuuddoommáánnyy  ééss  aa  mműűvvéésszzeett  mmiinnddeenn  aallkkoottáássaa..  IIllyyeenn  

aallkkoottáássnnaakk  mmiinnőőssüüll  kküüllöönnöösseenn::  aazz  ééppííttéésszzeettii  aallkkoottááss  ééss  aannnnaakk  tteerrvvee,,  vvaallaammiinntt  aazz  ééppüülleett--

eeggyyüütttteess,,  iilllleettvvee  aa  vváárroossééppííttéésszzeettii  eeggyyüütttteess  tteerrvvee,,  aa  mműűsszzaakkii  lléétteessííttmméénnyy  tteerrvvee,,  aazz  iippaarr--

mműűvvéésszzeettii  aallkkoottááss  ééss  aannnnaakk  tteerrvvee..  AA  sszzeerrzzőőii  jjooggii  vvééddeelleemm  aazz  aallkkoottáásstt  aa  sszzeerrzzőő  sszzeelllleemmii  ttee--

vvéékkeennyyssééggéébbőőll  ffaakkaaddóó  eeggyyéénnii,,  eerreeddeettii  jjeelllleeggee  aallaappjjáánn  iilllleettii  mmeegg..  AA  vvééddeelleemm  nneemm  ffüügggg  

mmeennnnyyiissééggii,,  mmiinnőőssééggii,,  eesszzttééttiikkaaii  jjeelllleemmzzőőkkttőőll  vvaaggyy  aazz  aallkkoottááss  sszzíínnvvoonnaalláárraa  vvoonnaattkkoozzóó  éérr--

ttéékkííttéélleettttőőll..  

  

AA  mmii  sszzaakkmmáánnkkaatt  tteekkiinnttvvee  aa  SSzzeerrzzőőii  JJooggii  SSzzaakkéérrttőőii  TTeessttüülleett  áálllláássffooggllaalláássaaiinn  aallaappuullóó  bbíírróó--

ssáággii  ggyyaakkoorrllaatt  aazztt  mmuuttaattjjaa,,  hhooggyy  eeggyy  ééppííttéésszzeettii  aallkkoottáássnnaakk  sszziinnttee  mmiinnddiigg  vvaann  sszzeerrzzőőii  jjooggaa..  

AAzzoonnbbaann  ppééllddááuull  aa  sszzaakkáággii  tteerrvveekk  eerreeddmméénnyyeekkéénntt  llééttrreejjöötttt  mműűvveekknneekk  kkiizzáárróóllaagg  ccssaakk  aakk--

kkoorr,,  hhaa  aazzookk  nneemm  aa  sszzaakkmmaaii  eellőőíírráássookk  mmeecchhaanniikkuuss  aallkkaallmmaazzáássáávvaall  jjöötttteekk  llééttrree  ééss  eekkkkéénntt  

tteelljjeessüüll  aazzookk  eeggyyéénnii,,  eerreeddeettii  jjeelllleeggéérree  vvoonnaattkkoozzóó  kkrriittéérriiuumm..  EEkkkkéénntt  aazz  ééppüülleettggééppéésszzeettii  ééss  

ééppüülleett--vviillllaammooss  tteerrvveezzééss  eerreeddmméénnyyeekkéénntt  sszzüülleetteetttt  mműűvveekknneekk  ttuullaajjddoonnkkééppppeenn  ssoohhaa  nniinnccss  

sszzeerrzzőőii  jjooggaa,,  aa  ttaarrttóósszzeerrkkeezzeettii  tteerrvveezzééss  eerreeddmméénnyyeekkéénntt  sszzüülleetteetttt  mműűvveekknneekk  ppeeddiigg  ccssaakk  

iiggeenn  rriittkkáánn..  CCssaakkiiss  aakkkkoorr,,  hhaa  eeggyyéérrtteellmműűeenn  eehhhheezz  aa  tteerrvveezzéésshheezz  kkaappccssoollhhaattóóaann  tteelljjeessüüll  aa  

llééttrreejjöötttt  mműű  eeggyyéénnii,,  eerreeddeettii  jjeelllleeggee..  

  

JJooggsszzaabbáállyyookk  

  

AAzz  ééppííttéésszzeettii  aallkkoottáássookkhhoozz  kkaappccssoollóóddóó  sszzeemmééllyyhheezz  ffűűzzőőddőő  ééss  vvaaggyyoonnii  éérrttéékkűű  sszzeerrzzőőii  jjoo--

ggookkkkaall  kkaappccssoollaattooss  ttuuddnniivvaallóókk,,  aa  hhaattáállyyooss  jjooggsszzaabbáállyyookk,,  MMÉÉKK  sszzaabbáállyyzzaattookk  ééss  rreennddeellkkee--

zzéésseekk  aallaappjjáánn::  
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--  22001166..  éévvii  CCLL..  TTöörrvvéénnyy  --  aazz  áállttaalláánnooss  kköözziiggaazzggaattáássii  rreennddttaarrttáássrróóll  //  ÁÁKKRR  //  

--  11999999..  éévvii  LLXXXXVVII..  TTöörrvvéénnyy  aa  sszzeerrzzőőii  jjooggrróóll  //  SSZZJJTT  //  

--  11999977..  éévvii  LLXXXXVVIIIIII..  TTöörrvvéénnyy  aazz  ééppíítteetttt  kköörrnnyyeezzeett  aallaakkííttáássáárróóll  ééss  vvééddeellmméérrőőll  //  ÉÉTTVV  //  

--  113388//22001144..  ((IIVV..  3300..))  KKoorrmm..  RReennddeelleett  aazz  áárrvvaa  mműű  ffeellhhaasszznnáálláássáánnaakk  sszzaabbáállyyaaiirróóll  //  ÁÁMMRR  //  

--  MMÉÉKK  MMeeggvvaallóóssuulltt  ééppüülleetthheezz  kkööttőőddőő  sszzeerrzzőőii  jjooggddííjj  ddííjjsszzáámmííttáássaa  //  MMÉÉKK  ddííjjsszzáámmííttááss  //  

--  MMÉÉKK  MMeeggvvaallóóssuulltt  ééppüülleetthheezz  kkööttőőddőő  sszzeerrzzőőii  jjooggddííjj  sseeggééddlleettee  //  MMÉÉKK  sseeggééddlleett  //  

--  MMÉÉKK  EEttiikkaaii  ÉÉss  FFeeggyyeellmmii  SSzzaabbáállyyzzaattaa  //  MMÉÉKK  EEFFSSZZ  //  

  

BBeevveezzeettééss  

  

AAzz  ééppííttéésszzeettii  tteerrvveezzééss  eesseettéénn,,  sszzáámmuunnkkrraa  ggyyaakkoorrllóó  tteerrvveezzőőkk  sszzáámmáárraa  mmiinnddeenneekk  eellőőtttt  aa  

MMÉÉKK  EEFFSSZZ  rreennddeellkkeezzéésseeii  aaddnnaakk  úúttmmuuttaattóótt,,  hhooggyy  uuggyyaanniiss  aa  hhaattáállyyooss  jjooggsszzaabbáállyyookkkkaall  iiss  

öösssszzhhaannggbbaann  mmiikkéénntt  kkeellll  hheellyyeesseenn  eelljjáárrnnuunnkk..  EE  rreennddeellkkeezzéésseekkbbőőll  aazz  iiss  nnyyiillvváánnvvaallóó,,  hhooggyy  

aa  mmuunnkkáánnkk  mmeeggkkeezzddéésseekkoorr  aazz  eerreeddeettii  sszzeerrzzőő  ffeellkkuuttaattáássaa  ééss  aa  vveellee  vvaallóó  mmeeggáállllaappooddááss  

tteecchhnniikkaaii  eellőőkkéésszzííttééssee  ssoorráánn,,  aazz  eerreeddeettii  sszzeerrzzőőtt  mmeeggiilllleettőő  sszzeemmééllyyhheezz  ffűűzzőőddőő  ééss  vvaaggyyoonnii  

jjooggookk  nnyyoommoonn  kköövveettééssee  pprraakkttiikkuussaann  mméégg  nneemm  kküüllöönnüüllhheett  eell  éélleesseenn..  EEzzzzeell  eeggyyüütttt  ffoonnttooss  

mmeeggjjeeggyyeezznnii  aazztt  iiss,,  hhooggyy  aazz  eerreeddeettii  sszzeerrzzőőtt  mmeeggiilllleettőő  sszzeemmééllyyhheezz  ffűűzzőőddőő  ééss  vvaaggyyoonnii  jjoo--

ggookk  bbiirrttookkoossaa  ggyyaakkoorrttaa  eellttéérrőő..  EEnnnneekk  rréésszzlleetteeiirrőőll  aa  kkééssőőbbbbiieekkbbeenn  eessiikk  sszzóó  ......  

  

AA  sszzeemmééllyyhheezz  ffűűzzőőddőő  ééss  vvaaggyyoonnii  éérrttéékkűű  sszzeerrzzőőii  jjooggookk  bbiirrttookkoossaaiinnaakk  iissmmeerreettéébbeenn  kkeerrüüll--

hheett  ssoorr  aazz  eerreeddeettii  sszzeerrzzőő  mmeeggkkeerreesséésséérree..  AA  MMÉÉKK  EEFFSSZZ  rreennddeellkkeezzéésseeii  sszzeerriinntt  aazz  eerreeddeettii  

sszzeerrzzőőnneekk  aa  mmeeggkkeerreesséésséétt  kköövveettőőeenn  nnyyiillaattkkoozznniiaa  kkeellll..  MMééggppeeddiigg  aannnnaakk  ffiiggyyeelleemmbbeevvééttee--

lléévveell,,  hhooggyy  aazz  áállttaallaa  kkéésszzíítteetttt  tteerrvv  ffeellhhaasszznnáálláássáávvaall  mmeeggvvaallóóssuulltt  ééppííttmméénnyyrree  vvoonnaattkkoozzóó  

jjooggooss  ttáárrssaaddaallmmii--,,  mmeeggrreennddeellőőii,,  ttuullaajjddoonnoossii  iiggéénnyytt  nneemm  uuttaassíítthhaattjjaa  eell..  TTeehháátt  eekkkkéénntt  aa  

mmeeggvvaallóóssuulltt  ééppííttmméénnyy  ááttééppííttéésséérree,,  aa  bbeeaavvaattkkoozzóó  tteerrvveezzőő  áállttaall  mmeeggvvaallóóssííttootttt  áátttteerrvveezzééss--

rree  vvoonnaattkkoozzóó  ffeellhhaasszznnáálláássii  sszzeerrzzőőddééss  aallááíírráássáátt  sseemm  aannyyaaggii  ookkookkbbóóll,,  sseemm  ppeeddiigg  iinnddookkoollaatt--

llaann  ééppííttéésszzeettii  kkiiffooggáássrraa  hhiivvaattkkoozzvvaa  nneemm  ttaaggaaddhhaattjjaa  mmeegg..  AAzz  eerreeddeettii  tteerrvveezzőőtt  tteerrhheellii  aann--

nnaakk  bbiizzoonnyyííttáássaa  iiss,,  hhooggyy  aazz  áállttaallaa  hhiivvaattkkoozzootttt  ééppííttéésszzeettii  kkiiffooggáássookk  kkeellllőőeenn  mmeeggaallaappoozzoott--

ttaakk..  VViittaa  eesseettéénn  aazz  „„iinnddookkoollaattllaann  ééppííttéésszzeettii  kkiiffooggááss””  kkéérrddéésséébbeenn  aa  MMaaggyyaarr  ÉÉppííttéésszz  KKaammaa--

rraa  EEttiikkaaii  --  FFeeggyyeellmmii  BBiizzoottttssáággáánnaakk  vvéélleemméénnyyee  aazz  iirráánnyyaaddóó..  

  

EEzz  aa  ggyyaakkoorrllaattbbaann  aazztt  jjeelleennttii,,  hhooggyy  aazz  eellőőzzeetteess  iinnffoorrmmáálliiss  ttáájjéékkoozzóóddááss  uuttáánn,,  aa  bbeeaavvaattkkoozzóó  

tteerrvveezzőőnneekk  --  ccééllsszzeerrűűeenn  íírráássooss,,  kköönnyyvveelltt  kküüllddeemméénnyykkéénntt  --  kkeellll  aazz  eerreeddeettii  sszzeerrzzőő  rréésszzéérree  

ppoossttáázznniiaa  MMÉÉKK  EEFFSSZZ  sszzeerriinnttii  mmeeggkkeerreesséésstt..  AAzz  eerreeddeettii  sszzeerrzzőőnneekk  ppeeddiigg  ee  mmeeggkkeerreessééss  kkéézz--

hheezz  vvéétteellééttőőll  sszzáámmííttootttt  1155  nnaappoonn  bbeellüüll,,  mmiinnddeennkkééppppeenn  áálllláásstt  kkeellll  ffooggllaallnniiaa..  AAnnyyaaggii  ookkbbóóll  

aazztt  nneemm  ttaaggaaddhhaattjjaa  mmeegg..  EEnnnneekk  eellmmuullaasszzttáássaa  eettiikkaaii  vvééttsséégg..  AAmmeennnnyyiibbeenn  tteehháátt  eeggyy  iillyyeenn  

hheellyyzzeett  mmééggiiss  eellőőáállll,,  úúggyy  jjaavvaassoolltt  --  aazz  eerreeddeettii  sszzeerrzzőő  sszzeemmééllyyhheezz  ffűűzzőőddőő  jjooggaaiinnaakk  ttiisszzttee--

lleettbbeenn  ttaarrttáássaa  mmeelllleetttt  --  aa  kkaammaarraa  hhaallaaddéékkttaallaann  ttáájjéékkoozzttaattáássaa  ééss  eettiikkaaii  eelljjáárrááss  kkeezzddeemméé--

nnyyeezzééssee..  

  

MMáássrréésszztt  aabbbbóóll  kkiiiinndduullvvaa,,  hhooggyy  aazz  ééppííttéésszzeettii  aallkkoottááss  nneemm  úúggyynneevveezzeetttt  áárrvvaa  mműű,,  --  aammiirree  

eeggéésszzeenn  mmááss  sszzaabbáállyyookk  vvoonnaattkkoozznnaakk  --  aa  vvaaggyyoonnii  éérrttéékkűű  jjooggookk  tteekkiinntteettéébbeenn  ffoonnttooss  kküü--

llöönnbbssééggeett  kkeellll  tteennnnii,,  hhooggyy  aazz  aallkkoottááss  ééss  aannnnaakk  tteerrvvee  aa  nneemmzzeettii  tteerrvvvvaaggyyoonn  kköörréébbee  ttaarrttoo--

zziikk,,  vvaaggyy  sseemm..  HHaa  iiggeenn  aakkkkoorr  aabbbbaann  aa  LLeecchhnneerr  TTuuddáásskköözzppoonntt  iilllleettéékkeess..  HHaa  ppeeddiigg  nneemm,,  aakk--
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kkoorr  mmeeggvvaallóóssuulltt  ééppüülleett  eesseettéébbeenn  aa  MMÉÉKK  MMeeggvvaallóóssuulltt  ééppüülleetthheezz  kkööttőőddőő  sszzeerrzzőőii  jjooggddííjj  ddííjj--

sszzáámmííttáássaa  ééss  MMÉÉKK  MMeeggvvaallóóssuulltt  ééppüülleetthheezz  kkööttőőddőő  sszzeerrzzőőii  jjooggddííjj  sseeggééddlleettee  sszzeerriinntt  ttaannáá--

ccssooss  mmeeggáállllaappooddnnii..  MMiinnddeerrrrőőll  bbőővveebbbbeenn  aa  kkééssőőbbbbiieekkbbeenn  ……  

  

MMÉÉKK  EEFFSSZZ  rreennddeellkkeezzéésseeii  

  

MMÉÉKK  EEFFSSZZ  1166..  §§  ((11))  AA  tteerrvveezzőő  kkiizzáárróóllaaggooss  jjooggaa  tteerrvvee  ffeellhhaasszznnáálláássáánnaakk  mmóóddjjáárróóll  hhaattáárroozz--

nnii,,  aa  ffeellhhaasszznnáálláássrraa  mmáássnnaakk  eennggeeddééllyytt  aaddnnii..  AA  tteerrvv  ffeellhhaasszznnáálláássáánnaakk  lleehheettőőssééggéétt  íírráássbbaann  

mmeeggkkööttöötttt  ffeellhhaasszznnáálláássii  sszzeerrzzőőddééssbbeenn  ééss  aa  tteerrvvddookkuummeennttáácciióóbbaann  kkeellll  rrööggzzíítteennii..  AA  tteerrvv--

ddookkuummeennttáácciióótt  ccssaakk  aarrrraa  aa  ccééllrraa  sszzaabbaadd  ffeellhhaasszznnáállnnii,,  aammiillyyeenn  ccééllrraa  kkéésszzüülltt..  

  

MMÉÉKK  EEFFSSZZ  1166..  §§  ((33))  AA  kkaammaarraaii  ttaagg  mmááss  tteerrvveezzőő  tteerrvvéétt  ccssaakk  eellőőrree,,  aazz  eerreeddeettii  tteerrvveezzőővveell  

((tteerrvveezzőőkkkkeell))  íírráássbbaann  mmeeggkkööttöötttt,,  eeggyyéérrtteellmműűeenn  mmeeggffooggaallmmaazzootttt  eeggyyeettéérrttőő  mmeeggáállllaappoo--

ddááss  vvaaggyy  sszzeerrzzőőddééss  aallaappjjáánn  hhaasszznnáállhhaattjjaa  ffeell..  EEnnnneekk  mmeeggsséérrttééssee  mmiinnőőssíítteetttt  ffeeggyyeellmmii  vvéétt--

sséégg..  

  

MMÉÉKK  EEFFSSZZ  1166..  ((55))  AA  kkaammaarraaii  ttaagg,,  aazz  áállttaallaa  kkéésszzíítteetttt  tteerrvv  ffeellhhaasszznnáálláássáávvaall  mmeeggvvaallóóssuulltt  

ééppííttmméénnyy  ááttééppííttéésséérree,,  ááttaallaakkííttáássáárraa,,  bbőővvííttéésséérree,,  kkoorrsszzeerrűűssííttéésséérree,,  bboonnttáássáárraa  vvoonnaattkkoozzóó  

jjooggooss  ttáárrssaaddaallmmii--,,  mmeeggrreennddeellőőii--,,  ttuullaajjddoonnoossii  iiggéénnyytt  nneemm  uuttaassíítthhaattjjaa  eell..  AA  mmeeggvvaallóóssuulltt  

ééppííttmméénnyy  ááttééppííttéésséérree,,  aa  bbeeaavvaattkkoozzóó  tteerrvveezzőő  áállttaall  mmeeggvvaallóóssííttootttt  áátttteerrvveezzééss  nneemm  mmiinnőőssüüll  

eettiikkaaii  vvééttssééggnneekk,,  aammeennnnyyiibbeenn  aa  ffeellhhaasszznnáálláássii  sszzeerrzzőőddééss  aallááíírráássáátt  aazz  eerreeddeettii  tteerrvveezzőő  

aannyyaaggii  ookkookkbbóóll,,  vvaaggyy  iinnddookkoollaattllaann  ééppííttéésszzeettii  kkiiffooggáássrraa  hhiivvaattkkoozzvvaa  ttaaggaaddjjaa  mmeegg..  AAzz  eerree--

ddeettii  tteerrvveezzőőtt  tteerrhheellii  aannnnaakk  bbiizzoonnyyííttáássaa,,  hhooggyy  aazz  áállttaallaa  hhiivvaattkkoozzootttt  ééppííttéésszzeettii  kkiiffooggáássookk  

kkeellllőőeenn  mmeeggaallaappoozzoottttaakk..  VViittaa  eesseettéénn  aazz  „„iinnddookkoollaattllaann  ééppííttéésszzeettii  kkiiffooggááss””  kkéérrddéésséébbeenn  aa  

MMaaggyyaarr  ÉÉppííttéésszz  KKaammaarraa  EEttiikkaaii  --  FFeeggyyeellmmii  BBiizzoottttssáággáánnaakk  vvéélleemméénnyyee  aazz  iirráánnyyaaddóó..  EErreeddeettii  

tteerrvveezzőőnneekk  mmiinnőőssüüll,,  aazz  ééppííttmméénnyy  mmeeggvvaallóóssííttáássáánnaakk  --  ééss  eesseettlleeggeess  ááttééppííttéésséénneekk  --  aallaappjjááuull  

sszzoollggáállóó  ééppííttééssii  eennggeeddééllyyeezzééssii  tteerrvv--,,  eeggyysszzeerrűű  bbeejjeelleennttéésshheezz  kkööttöötttt  ééppííttééssii  tteevvéékkeennyysséégg  

eesseettéénn  aa  kkiivviitteelleezzééssii  ddookkuummeennttáácciióó  ffeelleellőőss  tteerrvveezzőőjjee..  

  

MMÉÉKK  EEFFSSZZ  1166..  ((77))  AAzz  aa  kkaammaarraaii  ttaagg,,  aakkii  iinnddookkoollaattllaannuull  eellzzáárrkkóózziikk  aa  tteerrvvee  ffeellhhaasszznnáálláássáávvaall  

mmeeggvvaallóóssuulltt  ééppííttmméénnyy  ááttééppííttééssééhheezz,,  ááttaallaakkííttáássááhhoozz,,  bbőővvííttééssééhheezz,,  kkoorrsszzeerrűűssííttééssééhheezz,,  bboonn--

ttáássááhhoozz  vvaallóó  hhoozzzzáájjáárruullááss  mmeeggaaddáássááttóóll,,  vvaaggyy  aazz  íírráássbbeellii  mmeeggkkeerreesséésstt  kköövveettőő  1155  nnaappoonn  

bbeellüüll  nneemm  nnyyiillaattkkoozziikk,,  eettiikkaaii  vvééttssééggeett  kköövveett  eell..  

  

AA  ggyyaakkoorrllaattii  ppééllddaa  

  

0011..0011..))  KKéérrddééss::  

  

EEggyy  tteerrvveezzééssii  mmuunnkkaa  ssoorráánn  mmeegglléévvőő  ééppüülleetteekk  bbőővvííttééssee,,  ffeellúújjííttáássaa  aa  ffeellaaddaattuunnkk..  

EEzzeenn  ééppüülleetteekkeett  rréésszzbbeenn  mmáárr  mmeeggsszzűűnntt,,  rréésszzbbeenn  lléétteezzőő  vváállllaallaattookk,,  iirrooddáákk  tteerrvveezz--

ttéékk..  IIssmmeerrjjüükk  aa  tteerrvveezzőő  iirrooddáákkaatt  ééss  iissmmeerrjjüükk  aa  tteerrvveezzőőkk  nneevvéétt  iiss..  AA  ffoollyyaammaattbbaann  aa  

pprroojjeekktt  mmeenneeddzzssmmeenntt  vváállllaallttaa  aa  vvaaggyyoonnii  jjooggookk  ttiisszzttáázzáássáátt,,  aa  sszzüükkssééggeess  ffeellhhaasszznnáá--

lláássii  eennggeeddééllyyeekk  mmeeggsszzeerrzzéésséétt..  

  

0011..0022..))  VVáállaasszz::  
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AA  bbeevveezzeettőőbbeenn  eemmllíítteetttteekk  sszzeerriinntt,,  aa  mmuunnkkáánnkk  mmeeggkkeezzddéésseekkoorr  --  aazz  eerreeddeettii  

sszzeerrzzőőtt  mmeeggiilllleettőő  sszzeemmééllyyhheezz  ffűűzzőőddőő  sszzeerrzzőőii  jjoogg  jjooggoossuullttjjáánnaakk  ééss  aa  vvaaggyyoonnii  

éérrttéékkűű  jjooggookk  bbiirrttookkoossáánnaakk  ffeellkkuuttaattáássaa  ééss  aa  vveellüükk  vvaallóó  mmeeggáállllaappooddááss  eellőőkkéé--

sszzííttééssee  ssoorráánn,,  mméégg  nneemm  kküüllöönnüüllhheett  eell  éélleesseenn  eeggyymmáássttóóll  aa  sszzeerrzzőőii  jjoogg  kkééttfféé--

llee  jjooggoossuullttjjaa..  HHiisszzeenn  ééppppeenn  aa  kkuuttaattááss  nnyyoommáánn  ttiisszzttáázzhhaattóó  aazzookk  ggyyaakkoorrttaa  kküü--

llöönnbböözzőő  sszzeemmééllyyee..  

  

FFoonnttooss  éérrddeemmeess  eezztt  sszzeemm  eellőőtttt  ttaarrttaannii..  HHiisszzeenn  aa  bbeeaavvaattkkoozzóó  tteerrvveezzőőnneekk  aa  

mmuunnkkáájjaa  mmeeggkkeezzddéésseekkoorr  ccééllsszzeerrűűeenn  mmáárr  rreennddeellkkeezznniiee  kkeellll  aa  ffeellhhaasszznnáálláássii  

sszzeerrzzőőddéésssseell,,  aammeellyy  mmiinnddkkéétt  kkéérrddéésstt  ttiisszzttáázzzzaa..  MMeerrtt  eeggyy  kkééssőőbbbbii  jjooggvviittaa  

eesseettéénn,,  eellssőő  ssoorrbbaann  őő  kkeellll  mmaajjdd  hheellyytt  áálllljjoonn  mmiinnddeezzéérrtt..  

  

HHaabbáárr  aa  kkéérrddeezzőő  sszzeerriinntt  aazz  éérriinntteetttt  ééppííttéésszzeettii  aallkkoottáássookk  sszzeerrzzőőii  iissmmeerrtteekk,,  aa  

tteelljjeesssséégg  kkeeddvvéééérrtt  ffoonnttooss  mmeeggjjeeggyyeezznnii,,  hhooggyy  aazz  iissmmeerreettlleenn  tteerrvveezzőő  áállttaall  aall--

kkoottootttt  ééppííttéésszzeettii  mműű  sszzeerrzzőőjjéénneekk  ffeellkkuuttaattáássáárraa  vvoonnaattkkoozzóó  rréésszzlleetteess  sszzaabbáá--

llyyookkaatt  aazz  áárrvvaa  mműűvveekk  ffeellhhaasszznnáálláássáánnaakk  sszzaabbáállyyaaiirróóll  sszzóóllóó  113388//22001144..  ((IIVV..  

3300..))  KKoorrmm..  RReennddeelleett  ttaarrttaallmmaazzzzaa  rréésszzlleetteesseenn..  MMiikkéénntt  aazztt  iiss,,  hhooggyy  aannnnaakk  

eerreeddmméénnyytteelleennssééggee  eesseettéénn  aazz  ootttt  rrööggzzíítteetttt  --  mmeegglleehheettőősseenn  öösssszzeetteetttt  ééss  

hhoosssszzaaddaallmmaass  --  kkuuttaattááss  eellvvééggzzééssee  ééss  ddookkuummeennttáálláássaa  uuttáánn  aa  SSzzeelllleemmii  TTuullaajj--

ddoonn  NNeemmzzeettii  HHiivvaattaallaa  aadd  ffeellhhaasszznnáálláássii  eennggeeddééllyytt..  

  

EEzzzzeell  eeggyyüütttt  aa  hhiivvaattkkoozzootttt  MMÉÉKK  EEFFSSZZ  rreennddeellkkeezzéésseekkbbőőll  kköövveettkkeezziikk,,  hhooggyy  aazz  

eerreeddeettii  sszzeerrzzőőtt  mmeeggiilllleettőő  sszzeemmééllyyhheezz  ffűűzzőőddőő  ééss  vvaaggyyoonnii  jjooggookk  aa  tteerrvveezzééssii  

ffoollyyaammaattaaiinnkk  eellőőkkéésszzííttééssee  ssoorráánn  pprraakkttiikkuussaann  mméégg  nneemm  kküüllöönnüüllnneekk  eell  ééllee--

sseenn..  AA  kköövveetteennddőő  eelljjáárráássrreennddeett  tteekkiinnttvvee  lléénnyyeeggeess  mmeeggkküüllöönnbböözztteettnnii  eebbbbőőll  

aa  sszzeemmppoonnttbbóóll,,  hhooggyy  aa  sszzóóbbaann  ffoorrggóó  ééppííttéésszzeettii  aallkkoottááss  ééss  aannnnaakk  tteerrvvee  aa  

nneemmzzeettii  tteerrvvvvaaggyyoonn  kköörréébbee  ttaarrttoozziikk--ee..  

  

HHaa  aazz  aallkkoottááss  aa  nneemmzzeettii  tteerrvvvvaaggyyoonn  kköörréébbee  ttaarrttoozziikk::  

  

ÁÁllttaalláánnoossssáággbbaann  aa  jjoogguuttóóddlláássssaall,,  vvaaggyy  aannééllkküüll  mmeeggsszzűűnntt  áállllaammii  vvaaggyy  ttaannáá--

ccssii,,  öönnkkoorrmmáánnyyzzaattii  ttuullaajjddoonnúú  tteerrvveezzőő  vváállllaallaattookkbbaann  llééttrreehhoozzootttt  ééppííttéésszzeettii  

aallkkoottáássookk  ééss  mműűsszzaakkii  ddookkuummeennttáácciióókk  ttaarrttoozznnaakk  iiddee..  AAmmeennnnyyiibbeenn  aazz  ííggyy  lléétt--

rreehhoozzootttt  ééppííttéésszzeettii--mműűsszzaakkii  ddookkuummeennttáácciióóhhoozz  ffűűzzőőddőő  sszzeerrzzőőii  ffeellhhaasszznnáálláássii  

vvaaggyy  vvaaggyyoonnii  jjooggookknnaakk  nniinnccss  jjooggoossuullttjjaa,,  aakkkkoorr  ee  jjooggookk  aa  nneemmzzeettii  vvaaggyyoonn  rréé--

sszzeekkéénntt  aazz  áállllaammoott  iilllleettiikk  mmeegg..  ÉÉrrtteelleemmsszzeerrűűeenn  aazz  ééppííttéésszzeettii  aallkkoottááss  sszzee--

mmééllyyhheezz  ffűűzzőőddőő  sszzeerrzzőőii  jjooggáátt  mmiinnddeezz  nneemm  éérriinnttii..  

  

AA  ffeennttii  sszzaabbáállyy  aallóóll  aa  ggyyaakkoorrllaattbbaann  mmiinnddöösssszzee  kkéétt  kkiivvéétteell  mmuuttaattkkoozziikk..  AAzz  

eeggyyiikk  iillyyeenn  eesseett  aa  nneemm  áállllaammii  ttuullaajjddoonnbbaann  áállllóó,,  ppééllddááuull  sszzöövveettkkeezzeettii  kkeerreetteekk  

kköözzöötttt  llééttrreehhoozzootttt  aallkkoottááss  ééss  aannnnaakk  tteerrvvee..  MMeerrtt  aazz  aazzookkkkaall  kkaappccssoollaattooss  

sszzeerrzzőőii  ffeellhhaasszznnáálláássii  vvaaggyy  vvaaggyyoonnii  jjooggookkrraa  aa  ffeenntt  hhiivvaattkkoozzootttt  eellőőíírrááss  nneemm  

vvoonnaattkkoozziikk..  AA  mmáássiikk  eesseett  aazz,,  aammiikkoorr  aa  jjoogguuttóóddlláássssaall,,  vvaaggyy  aannééllkküüll  mmeeggsszzűűnntt  

áállllaammii  vvaaggyy  ttaannááccssii,,  öönnkkoorrmmáánnyyzzaattii  ttuullaajjddoonnúú  tteerrvveezzőő  vváállllaallaattookkbbaann  llééttrree--
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hhoozzootttt  ééppííttéésszzeettii--aallkkoottáássssaall  ééss  mműűsszzaakkii  ddookkuummeennttáácciióóvvaall  kkaappccssoollaattbbaann  aa  

vváállllaallaatt  ééss  aa  sszzeerrzzőő  kköözzöötttt  eesseettlleegg  eellttéérrőő  íírráássbbeellii  mmeeggáállllaappooddááss  jjöötttt  vvoollnnaa  

llééttrree..  AAzz  aakkkkoorrii  vviisszzoonnyyookk  iissmmeerreettéébbeenn  aazzoonnbbaann  eezz  lleeggiinnkkáábbbb  ccssaakk  eellmméélleettii  

lleehheettőősséégg  ……  

  

AA  nneemmzzeettii  tteerrvvvvaaggyyoonnnnaakk  aazz  áállllaamm  ttuullaajjddoonnáábbaa  ttaarrttoozzóó  rréésszzee  vvoonnaattkkoozzáássáá--

bbaann  aa  ttuullaajjddoonnoossii  jjooggookkaatt  aazz  áállllaamm  110000%%--ooss  ttuullaajjddoonnáábbaann  áállllóó  LLeecchhnneerr  TTuu--

ddáásskköözzppoonntt  TTeerrüülleettii,,  ÉÉppííttéésszzeettii  ééss  IInnffoorrmmaattiikkaaii  NNoonnpprrooffiitt  KKoorrllááttoolltt  FFeelleellőőss--

ssééggűű  TTáárrssaassáágg  ggyyaakkoorroolljjaa..  

  

HHaa  aazz  aallkkoottááss  nneemm  aa  nneemmzzeettii  tteerrvvvvaaggyyoonn  kköörréébbee  ttaarrttoozziikk::  

  

PPrraakkttiikkuussaann  aa  nneemm  aa  nnééhhaaii  áállllaammii  vvaaggyy  ttaannááccssii,,  öönnkkoorrmmáánnyyzzaattii  ttuullaajjddoonnúú  

tteerrvveezzőő  vváállllaallaattookkbbaann  llééttrreehhoozzootttt  ééppííttéésszzeettii  aallkkoottáássookk  ééss  mműűsszzaakkii  ddookkuu--

mmeennttáácciióókk  ttaarrttoozznnaakk  iiddee..  EEkkkkéénntt  aazz  ííggyy  llééttrreehhoozzootttt  ééppííttéésszzeettii--mműűsszzaakkii  aallkkoo--

ttáássookkhhoozz  ééss  ddookkuummeennttáácciióóhhoozz  ffűűzzőőddőő  sszzeerrzzőőii  ffeellhhaasszznnáálláássii  vvaaggyy  vvaaggyyoonnii  

jjooggookknnaakk  mmiinnddiigg  vvaann  jjooggoossuullttjjaa..  ÉÉrrtteelleemmsszzeerrűűeenn  aazz  ééppííttéésszzeettii  aallkkoottááss  sszzee--

mmééllyyhheezz  ffűűzzőőddőő  sszzeerrzzőőii  jjooggaa  iiss  tteelljjeesseenn  eeggyyéérrtteellmműű..  

  

EEbbbbeenn  aazz  eesseettbbeenn  nnééllkküüllöözzhheetteettlleenn  aazz  eerreeddeettii  sszzeerrzzőő  ffeellkkuuttaattáássaa  aa  sszzee--

mmééllyyhheezz  ffűűzzőőddőő  jjooggookk  ggyyaakkoorrlláássaa  mmiiaatttt  ééss  sszzeerrzzőőii  ffeellhhaasszznnáálláássii  vvaaggyy  vvaa--

ggyyoonnii  jjooggookk  bbiirrttookkoossáánnaakk  mmeeggiissmmeerrééssee  iiss,,  aa  vvaaggyyoonnii  eellsszzáámmoollááss  mmiiaatttt..  AA  

kkéétt  ddoolloogg  uuggyyaanniiss  ggyyaakkoorrttaa  eellvváálliikk  eeggyymmáássttóóll,,  hhiisszzeenn  hhaa  aazz  ééppüülleett  tteerrvvee  vvaa--

llaammiillyyeenn  mmuunnkkaavviisszzoonnyy  kkeerreettéébbeenn  sszzüülleetteetttt,,  aakkkkoorr  ffőősszzaabbáállyy  sszzeerriinntt  aa  vvaa--

ggyyoonnii  jjooggookkaatt  aa  sszzeerrzzőő  jjoogguuttóóddjjaakkéénntt  aa  mmuunnkkáállttaattóó  sszzeerrzzii  mmeegg,,  hhiisszzeenn  aa  mműű  

eellkkéésszzííttééssee  aa  sszzeerrzzőő  mmuunnkkaavviisszzoonnyybbóóll  ffoollyyóó  kköötteelleessssééggee  vvoolltt..  EEttttőőll  ppeeddiigg  

ccssaakk  íírráássbbeellii  mmeeggáállllaappooddáássssaall  lleehheett  eellttéérrnnii..  

  

AA  vvaaggyyoonnii  jjooggookkkkaall  kkaappccssoollaattooss  eellsszzáámmoollááss  mmeeggkköönnnnyyííttéésséérree  aa  MMaaggyyaarr  ÉÉppíí--

ttéésszz  KKaammaarraa  aajjáánnllootttt  ddííjjsszzáámmííttáásstt  ééss  sseeggééddlleetteett  aallkkoottootttt::  MMÉÉKK  MMeeggvvaallóóssuulltt  

ééppüülleetthheezz  kkööttőőddőő  sszzeerrzzőőii  jjooggddííjj  ddííjjsszzáámmííttáássaa  //  TToovváábbbbiiaakkbbaann::  MMÉÉKK  ddííjjsszzáá--

mmííttááss  //,,  iilllleettvvee  MMÉÉKK  MMeeggvvaallóóssuulltt  ééppüülleetthheezz  kkööttőőddőő  sszzeerrzzőőii  jjooggddííjj  sseeggééddlleettee  

//  TToovváábbbbiiaakkbbaann::  MMÉÉKK  sseeggééddlleett  //  ÉÉrrddeemmeess  tteehháátt  eezzeekkeett  aa  ffeelleekk  mmeeggáállllaappoo--

ddááss  ssoorráánn  aallkkaallmmaazznnii..  AAnnnnááll  iiss  iinnkkáábbbb,,  mmiivveell  aa  ttaappaasszzttaallaatt  aazztt  mmuuttaattjjaa,,  hhooggyy  

vviittaa  eesseettéénn  --  eeggyyéébb  sszzaakkmmaaii  ttáámmppoonntt  hhiiáánnyyáábbaann  --  aa  bbíírróóssáággii  eelljjáárrááss  ééss  aazz  

aannnnaakk  ttáámmaasszzááuull  sszzoollggáállóó  SSzzeerrzzőőii  JJooggii  SSzzaakkéérrttőőii  TTeessttüülleettii  sszzaakkvvéélleemméénnyy  iiss  

áállttaalláábbaann  eerrrree  ttáámmaasszzkkooddiikk..  

  

0011..0033..))  JJooggsszzaabbáállyyii  hhiivvaattkkoozzááss::  

  

ÁÁMMRR  4411//BB..  §§  ((11))  AA  SSzzeelllleemmii  TTuullaajjddoonn  NNeemmzzeettii  HHiivvaattaallaa  ((aa  ttoovváábbbbiiaakk--

bbaann::  HHiivvaattaall))  kkéérreelleemmrree  ––  aa  ffeellhhaasszznnáállááss  mmóóddjjááhhoozz  ééss  mméérrttéékkééhheezz  

iiggaazzooddóó  ddííjj  mmeeggáállllaappííttáássaa  mmeelllleetttt  ––  eennggeeddééllyytt  aadd  aazz  áárrvvaa  mműű  ffeell--

hhaasszznnáálláássáárraa..  AA  ffeellhhaasszznnáálláássii  eennggeeddééllyy  lleeggffeelljjeebbbb  öött  éévvrree  sszzóóll,,  MMaa--

ggyyaarroorrsszzáágg  tteerrüülleettéérree  tteerrjjeedd  kkii,,  nneemm  kkiizzáárróóllaaggooss,,  nneemm  ááttrruuhháázzhhaattóó,,  
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ttoovváábbbbii  ffeellhhaasszznnáálláássii  eennggeeddééllyy  aaddáássáárraa  ééss  aa  mműű  ááttddoollggoozzáássáárraa  ((2299..  

§§))  nneemm  jjooggoossíítt..  

  

ÁÁMMRR  4411//BB..  §§  ((11aa))  HHaa  aazz  ((11))  bbeekkeezzddééss  sszzeerriinnttii  kkéérreellmmeett  aazz  ééppüülleett  mmiinntt  

ééppííttéésszzeettii  aallkkoottááss  ttuullaajjddoonnoossaa  tteerrjjeesszzttii  eellőő,,  aa))  aazz  eennggeeddééllyy  aazz  ééppííttéé--

sszzeettii  aallkkoottááss  ááttddoollggoozzáássáárraa  ((2299..  §§))  iiss  kkiitteerrjjeeddhheett,,  bb))  aazz  eennggeeddééllyy  kkéé--

rreelleemmrree  iinnddookkoolltt  eesseettbbeenn  eeggyy  aallkkaalloommmmaall  aazz  eerreeddeettii  eennggeeddééllyy  iiddőő--

ttaarrttaammáávvaall,,  ddee  lleeggffeelljjeebbbb  öött  éévvvveell  mmeegghhoosssszzaabbbbíítthhaattóó..  

  

SSZZJJTT  2299..  §§  AA  sszzeerrzzőő  kkiizzáárróóllaaggooss  jjooggaa,,  hhooggyy  aa  mműűvvéétt  ááttddoollggoozzzzaa,,  iilllleett--

vvee  hhooggyy  eerrrree  mmáássnnaakk  eennggeeddééllyytt  aaddjjoonn..  ÁÁttddoollggoozzááss  aa  mműű  ffoorrddííttáássaa,,  

sszzíínnppaaddii,,  zzeenneeii  ffeellddoollggoozzáássaa,,  ffiillmmrree  vvaallóó  ááttddoollggoozzáássaa,,  aa  ffiillmmaallkkoottááss  

ááttddoollggoozzáássaa  ééss  aa  mműű  mmiinnddeenn  mmááss  oollyyaann  mmeeggvváállttoozzttaattáássaa  iiss,,  aammeellyy--

nneekk  eerreeddmméénnyyeekkééppppeenn  aazz  eerreeddeettii  mműűbbőőll  sszzáárrmmaazzóó  mmááss  mműű  jjöönn  llééttrree..  

  

SSZZJJTT  3300..  §§  ((11))  EEllttéérrőő  mmeeggáállllaappooddááss  hhiiáánnyyáábbaann  aa  mműű  ááttaaddáássáávvaall  aa  vvaa--

ggyyoonnii  jjooggookkaatt  aa  sszzeerrzzőő  jjoogguuttóóddjjaakkéénntt  aa  mmuunnkkáállttaattóó  sszzeerrzzii  mmeegg,,  hhaa  aa  

mműű  eellkkéésszzííttééssee  aa  sszzeerrzzőő  mmuunnkkaavviisszzoonnyybbóóll  ffoollyyóó  kköötteelleessssééggee..  

  

SSZZJJTT  3300..  §§  ((22))  AAzz  ((11))  bbeekkeezzddééssbbeenn  ffooggllaalltt  rreennddeellkkeezzééss  aallaappjjáánn  

mmeeggsszzeerrzzeetttt  vvaaggyyoonnii  jjooggookk  aa  mmuunnkkáállttaattóó  sszzeemmééllyyéébbeenn  

bbeekköövveettkkeezzeetttt  jjoogguuttóóddllááss  eesseettéénn  ááttsszzáállllnnaakk  aa  mmuunnkkáállttaattóó  jjoogguuttóódd--

jjáárraa..    

ÉÉTTVV  5555//AA..  §§  ((11))  AA  MMaaggyyaarr  ÉÉppííttéésszz  KKaammaarraa  ééss  aa  MMaaggyyaarr  MMéérrnnöökkii  KKaa--

mmaarraa  kköözzööss  sszzaabbáállyyzzaattbbaann  rrööggzzííttii  aazz  ééppííttéésszzeettii  aallkkoottáásshhoozz  ééss  aazz  ééppíí--

ttéésszzeettii--mműűsszzaakkii  ddookkuummeennttáácciióóhhoozz  ffűűzzőőddőő  sszzeerrzzőőii  ffeellhhaasszznnáálláássii  vvaaggyy  

vvaaggyyoonnii  jjooggookk  jjooggoossuullttjjaa  áállttaall  aazz  ééppííttéésszzeettii  aallkkoottááss  ééss  aazz  ééppííttéésszzeettii--

mműűsszzaakkii  ddookkuummeennttáácciióó  iissmméétteelltt,,  aazz  ééppííttéésszzeettii--mműűsszzaakkii  ddookkuummeennttáá--

cciióó  aallaappjjáánn  mmáárr  mmeeggvvaallóóssííttootttt  ééppüülleetthheezz  kkööttőőddőő  ffeellhhaasszznnáálláásséérrtt  aann--

nnaakk  ttuullaajjddoonnoossááttóóll  kkéérrhheettőő  ––  aazz  iissmméétteelltt  ffeellhhaasszznnáállááss  aallaappjjááuull  sszzooll--

ggáállóó  tteerrvveezzééssii  sszzeerrzzőőddééss  ddííjjááhhoozz  kkööttöötttt  ––  aajjáánnllootttt  ddííjjaakkaatt..  

  

ÉÉTTVV  5555//AA..  §§  ((22))  JJoogguuttóódd  nnééllkküüll  mmeeggsszzűűnntt  áállllaammii  vvaaggyy  ttaannááccssii,,  öönn--

kkoorrmmáánnyyzzaattii  ttuullaajjddoonnúú  tteerrvveezzőő  vváállllaallaattookkbbaann  llééttrreehhoozzootttt  ééppííttéésszzeettii--

mműűsszzaakkii  ddookkuummeennttáácciióókk  eesseettéébbeenn  aazz  ééppííttéésszzeettii--mműűsszzaakkii  ddookkuummeennttáá--

cciióóhhoozz  ffűűzzőőddőő  sszzeerrzzőőii  ffeellhhaasszznnáálláássii  vvaaggyy  vvaaggyyoonnii  jjooggookk  jjooggoossuullttjjaa  aazz  

ééppííttéésszzeettii--mműűsszzaakkii  ddookkuummeennttáácciióó  ffeellhhaasszznnáálláássááéérrtt  --  eellttéérrőő  mmeeggáállllaa--

ppooddááss  hhiiáánnyyáábbaann  --  aazz  ((11))  bbeekkeezzddééss  sszzeerriinnttii  sszzaabbáállyyzzaattbbaann  mmeeggáállllaappíí--

ttootttt  ddííjjaazzáásstt  kköövveetteellhheettii..  HHaa  aa  jjooggoossuulltt  aa  sszzaabbáállyyzzaattbbaann  eemmllíítteetttt  ddííjj  

mméérrttéékkéétt  aa  ffeellhhaasszznnáállááss  ssaajjááttooss  kköörrüüllmméénnyyeeiirree  tteekkiinntteetttteell  vviittaattjjaa,,  aa  

ffeelleekk  aazz  SSzzjjtt..  110022..  §§--aa  sszzeerriinnttii  eeggyyeezztteettőő  tteessttüülleetthheezz  ffoorrdduullhhaattnnaakk..  HHaa  

aa  jjooggoossuulltt  aazz  eeggyyeezztteettőő  tteessttüülleett  eellőőttttii  eelljjáárráásstt  mmeeggeellőőzzőőeenn  aakkkkéénntt  

nnyyiillaattkkoozziikk,,  hhooggyy  aa  ffeellhhaasszznnáálláásstt  eennggeeddééllyyeezzii,,  ééss  ccssaakk  aazz  aazzéérrtt  kköövvee--

tteelltt  ffeellhhaasszznnáálláássii  ddííjj  öösssszzeeggéétt  vviittaattjjaa,,  aazz  eeggyyeezztteettőő  tteessttüülleett  eelljjáárráássáá--

éérrtt  ffiizzeetteennddőő  ddííjjaatt  aazz  áállllaamm  vviisseellii..  HHaa  aa  jjooggoossuulltt  aa  ffeellhhaasszznnáálláásshhoozz  
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hhoozzzzáájjáárruulltt,,  ééss  aazz  eeggyyeezztteettőő  tteessttüülleett  jjaavvaassllaattáátt  aa  ffeelleekk  aazz  SSzzjjtt..  110044..  §§  

((33))  bbeekkeezzddééssee  aallaappjjáánn  nneemm  ffooggaaddjjáákk  eell,,  aa  jjooggoossuulltt  bbíírróóssáággii  úúttoonn  éérr--

vvéénnyyeessíítthheettii  iiggéénnyyéétt,,  aammeellyy  aazzoonnbbaann  aa  ffeellhhaasszznnáállááss  mmeeggkkeezzddéésséétt  

nneemm  aakkaaddáállyyoozzzzaa,,  ffeellttéévvee,,  hhooggyy  aa  ffeellhhaasszznnáállóó  aazz  ((11))  bbeekkeezzddééss  sszzeerriinnttii  

aajjáánnllootttt  ddííjjaatt  lleettééttbbee  hheellyyeezzttee..  

  

ÉÉTTVV  5555//AA..  §§  ((33))  HHaa  aazz  áállllaammii  vvaaggyy  ttaannááccssii,,  öönnkkoorrmmáánnyyzzaattii  ttuullaajjddoonnúú  

tteerrvveezzőővváállllaallaattookk  jjoogguuttóódd  nnééllkküüllii  mmeeggsszzűűnnééssee  mmiiaatttt  aazz  eezzeekk  kkeerreettéé--

bbeenn  llééttrreehhoozzootttt  ééppííttéésszzeettii--mműűsszzaakkii  ddookkuummeennttáácciióóhhoozz  ffűűzzőőddőő  sszzeerrzzőőii  

ffeellhhaasszznnáálláássii  vvaaggyy  vvaaggyyoonnii  jjooggookknnaakk  nniinnccss  jjooggoossuullttjjaa,,  aakkkkoorr  ee  jjooggookk  

aa  nneemmzzeettii  vvaaggyyoonn  rréésszzeekkéénntt  aazz  áállllaammoott  iilllleettiikk  mmeegg..  

  

ÉÉTTVV  5555//BB..  §§  AA  jjoogguuttóóddlláássssaall  mmeeggsszzűűnntt  áállllaammii  vvaaggyy  ttaannááccssii  ttuullaajjddoonnúú  

tteerrvveezzőővváállllaallaattookkbbaann  llééttrreehhoozzootttt  ééppííttéésszzeettii--mműűsszzaakkii  ddookkuummeennttááccii--

óókkhhoozz  ééss  aazz  aazzookk  aallaappjjáánn  mmeeggvvaallóóssííttootttt  ééppüülleetteekkhheezz  ffűűzzőőddőő  sszzeerrzzőőii  

jjoogg  rréésszzéétt  kkééppeezzőő  ffeellhhaasszznnáálláássii  jjoogg  vvaaggyy  vvaaggyyoonnii  jjoogg  aa  nneemmzzeettii  vvaa--

ggyyoonn  rréésszzeekkéénntt  aazz  áállllaammoott  iilllleettii  mmeegg,,  kkiivvéévvee,,  hhaa  eeggyyéérrtteellmműűeenn  iiggaa--

zzoollhhaattóó,,  hhooggyy  aazz  áállllaamm  aa  jjoogguuttóóddnnaakk  aazztt  kkiiffeejjeezzeetttteenn  ááttaaddttaa..  

  

ÉÉTTVV  5599//AA..  §§  AA  nneemmzzeettii  tteerrvvvvaaggyyoonnnnaakk  aa  nneemmzzeettii  vvaaggyyoonnrróóll  sszzóóllóó  ttöörr--

vvéénnyy  sszzeerriinntt  aazz  áállllaamm  ttuullaajjddoonnáábbaa  ttaarrttoozzóó  rréésszzee  vvoonnaattkkoozzáássáábbaann  aa  

ttuullaajjddoonnoossii  jjooggookkaatt  aazz  áállllaamm  110000%%--ooss  ttuullaajjddoonnáábbaann  áállllóó  LLeecchhnneerr  

TTuuddáásskköözzppoonntt  TTeerrüülleettii,,  ÉÉppííttéésszzeettii  ééss  IInnffoorrmmaattiikkaaii  NNoonnpprrooffiitt  KKoorrllááttoolltt  

FFeelleellőőssssééggűű  TTáárrssaassáágg  ggyyaakkoorroolljjaa..  

  

0022..0011..))  KKéérrddééss::  

  

TTeerrvveezzőőkkéénntt  aa  mmii  ffeellaaddaattuunnkk,,  hhooggyy  aa  sszzeemmééllyyhheezz  ffűűzzőőddőő  jjooggookk  tteekkiinntteettéébbeenn  jjooggsszzeerrűűeenn  

jjáárrjjuunnkk  eell..  JJeelleennlleegg  úúggyy  ttuuddjjuukk,,  hhooggyy  aa  sszzeemmééllyyhheezz  ffűűzzőőddőő  jjoogg  aannyyaaggii  kköövveetteellééssrree  nneemm  jjoo--

ggoossííttjjaa  ffeell  aazz  eerreeddeettii  tteerrvveezzőőtt..  AA  nnéévvffeellttüünntteettééss  aazz  áátttteerrvveezzőő  ffeellaaddaattaa,,  ss  eezztt  mmeegg  iiss  tteesszz--

sszzüükk,,  aa  kkéésszzüüllőő  ddookkuummeennttáácciióónn  aazz  eerreeddeettii  tteerrvveezzőőkk  ééss  vváállllaallaattookk//iirrooddáákk  nneevvéétt  ffeellttüünntteett--

jjüükk..  KKéérrddééssüünnkk,,  hhooggyy  eezz  eelleeggeennddőő--ee??  

  

0022..0022..))  VVáállaasszz::  

  

EEzz  aa  kkéérrddééss  mmáárr  aa  ffeennttiieekkbbeenn  mmáárr  rréésszzbbeenn  mmeeggvváállaasszzoolláássrraa  kkeerrüülltt..  ÖÖnnmmaaggáábbaann  aa  

nnéévv  ffeellttüünntteettééssee  nneemm  eelleeggeennddőő,,  ffeell  kkeellll  kkuuttaattnnii  aa  vvaaggyyoonnii  éérrttéékkűű  jjooggookk  bbiirrttookkoossáátt  

iiss..  AA  bbeeaavvaattkkoozzóó  tteerrvveezzőőnneekk  aa  mmuunnkkáájjaa  mmeeggkkeezzddéésseekkoorr  mmáárr  rreennddeellkkeezznniiee  kkeellll  aa  

ffeellhhaasszznnáálláássii  sszzeerrzzőőddéésssseell,,  aammeellyy  mmiinnddkkéétt  kkéérrddéésskköörrtt  ttiisszzttáázzzzaa..  

  

AA  ffeennttiieekkbbeenn  rréésszzlleetteezzeetttteekk  sszzeerriinntt  ccééllsszzeerrűű,,  hhooggyy  aa  sszzeemmééllyyhheezz  ffűűzzőőddőő  ééss  aa  vvaa--

ggyyoonnii  éérrttéékkűű  jjooggookk  jjooggoossuullttjjáánnaakk  ffeellkkuuttaattáássaa  eeggyyiiddeejjűűlleegg  ttöörrttéénnjjéékk  mmeegg..  AAzz  jjooggvvii--

ttáákk  ffoorrrráássááuull  sszzoollggáállhhaatt,,  eezzéérrtt  nneemm  ccééllsszzeerrűű  úútt,,  hhooggyy  aa  bbeeaavvaattkkoozzóó  tteerrvveezzőő  ffeellkkuu--

ttaattjjaa  uuggyyaann  aazz  eerreeddeettii  sszzeerrzzőőtt,,  kkiikkéérrii  aa  vvéélleemméénnyyéétt,,  ssőőtt  aa  kkéésszzüüllőő  tteerrvvéénn  ffeell  iiss  ttüünn--

tteettii  aa  sszzeemmééllyyéétt,,  aa  vvaaggyyoonnii  éérrttéékkűű  jjooggookk  ttuullaajjddoonnoossáátt  aazzoonnbbaann  nneemm  kkeerreessii  ffeell..  
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MMeerrtt  aa  sszzeemmééllyyhheezz  ffűűzzőőddőő  ééss  aa  vvaaggyyoonnii  éérrttéékkűű  jjooggookk  bbiirrttookkaa  ggyyaakkoorrttaa  eellvváálliikk  

eeggyymmáássttóóll..  

  

VViisszzoonntt  aa  bbeeaavvaattkkoozzóó  tteerrvveezzőő  mmiinnddiigg  aazz,,  aakkii  aazz  eerreeddeettii  sszzeerrzzőő  áállttaall  aallkkoottootttt  mműűvveell  

kkaappccssoollaattooss  jjooggkköövveettkkeezzmméénnyyeekkkkeell  jjáárróó  ffeellhhaasszznnáálláásstt  ggyyaakkoorroolljjaa..  KKééssőőbbbbii  jjooggvviittaa  

eesseettéénn  tteehháátt  eellssőőssoorrbbaann  nneekkii  kkeellll  hheellyyttáállllnniiaa..  AA  ttaappaasszzttaallaatt  ppeeddiigg  aazztt  mmuuttaattjjaa,,  

hhooggyy  iillyyeenn  eesseettbbeenn  nnaaggyyoonn  iiss  kkééttssééggeess  ppééllddááuull  aa  tteerrvveezzőőii  sszzeerrzzőőddéésséébbeenn  sszzeerreeppllőő  

eesseettlleeggeess  ffeelleellőősssséégghháárrííttóó  kkiikkööttééssrree  hhiivvaattkkoozznniiaa..  

  

CCééllsszzeerrűűeenn  aa  bbeeaavvaattkkoozzóó  tteerrvveezzőőnneekk  aa  mmuunnkkáájjaa  ssoorráánn  mmáárr  rreennddeellkkeezznniiee  kkeellll  aa  lléétt--

rreejjöötttt  ffeellhhaasszznnáálláássii  sszzeerrzzőőddéésssseell..  EEkkkkéénntt  aa  mmeeggbbíízzóó  bbeevvoonnáássáávvaall  oollyyaann  hháárroomm  ooll--

ddaallúú  ffeellhhaasszznnáálláássii  sszzeerrzzőőddééss  mmeeggkkööttééssee  ccééllsszzeerrűű,,  aammeellyynneekk  sszzaakkmmaaii  ttaarrttaallmmaa  aa  

bbeeaavvaattkkoozzóó  tteerrvveezzőő  kköözzrreemműűkkööddéésséévveell  kkeerrüüll  kkiiddoollggoozzáássrraa  aa  vvaaggyyoonnii  éérrttéékkűű  jjooggookk  

tteerrhhéétt  ppeeddiigg  ppééllddááuull  aa  mmeeggbbíízzóó  vviisseellii..  

  

AA  kkéérrddeezzőő  áállttaall  kköörrüüllíírrtt  ppééllddáákkbbóóll  kkiiiinndduullvvaa  ffoonnttooss  lleehheett  mméégg,,  hhooggyy  áárrvvaa  mműű  eessee--

ttéébbeenn  aazz  eennggeeddééllyy  aazz  ééppííttéésszzeettii  aallkkoottááss  ááttddoollggoozzáássáárraa  ccssaakk  aakkkkoorr  tteerrjjeedd  kkii,,  hhaa  aazz  

ÁÁMMRR  4411//BB..  §§  ((11))  sszzeerriinnttii  kkéérreellmmeett  mmaaggaa  aazz  ééppüülleett  mmiinntt  ééppííttéésszzeettii  aallkkoottááss  ttuullaajjddoo--

nnoossaa  tteerrjjeesszzttii  eellőő..  

  

0022..0033..))  JJooggsszzaabbáállyyii  hhiivvaattkkoozzááss::  

  

SSZZJJTT  4411//AA..  §§  ((11))  EEggyy  mműű  vvaaggyy  sszzoommsszzééddooss  jjooggii  tteelljjeessííttmméénnyy  ((aa  ttoovváábbbbiiaakkbbaann  

ee  ffeejjeezzeett  aallkkaallmmaazzáássáábbaann::  tteelljjeessííttmméénnyy))  aakkkkoorr  tteekkiinntthheettőő  áárrvvaa  mműűnneekk,,  hhaa  

jjooggoossuullttjjaa  iissmmeerreettlleenn  vvaaggyy  iissmmeerreettlleenn  hheellyyeenn  ttaarrttóózzkkooddiikk  ééss  aa  ffeellkkuuttaattáássáárraa  

aazz  aaddootttt  hheellyyzzeettbbeenn  áállttaalláábbaann  eellvváárrhhaattóó  ggoonnddoossssáággggaall,,  jjóóhhiisszzeemműűeenn  eellvvéégg--

zzeetttt  jjooggoossuullttkkuuttaattááss  nneemm  vveezzeetteetttt  eerreeddmméénnyyrree..  

  

SSZZJJTT  4411//AA..  §§  ((22))  AA  jjooggoossuullttkkuuttaattááss  ssoorráánn  lleeggaalláábbbb  aazz  áárrvvaa  mműű  ffeellhhaasszznnáálláá--

ssáávvaall  kkaappccssoollaattooss  rréésszzlleetteess  sszzaabbáállyyookkrróóll  sszzóóllóó  kkoorrmmáánnyyrreennddeelleettbbeenn  ––  aazz  

éérriinntteetttt  mműű  vvaaggyy  tteelljjeessííttmméénnyy  ttííppuussaa  sszzeerriinntt  ––  mmeegghhaattáárroozzootttt  iinnffoorrmmáácciióó--

ffoorrrráássookkaatt  iiggéénnyybbee  kkeellll  vveennnnii..  

  

ÁÁMMRR  11..  §§  EE  rreennddeelleett  sszzaabbáállyyaaiitt  kkeellll  aallkkaallmmaazznnii  aa  sszzeerrzzőőii  jjooggrróóll  sszzóóllóó  11999999..  

éévvii  LLXXXXVVII..  ttöörrvvéénnyy  ((aa  ttoovváábbbbiiaakkbbaann::  SSzzjjtt..))  4411//AA..  §§  ((11))  bbeekkeezzddééssee  sszzeerriinntt  áárrvvaa  

mműűnneekk  tteekkiinntthheettőő  mműű  vvaaggyy  sszzoommsszzééddooss  jjooggii  tteelljjeessííttmméénnyy  ((aa  ttoovváábbbbiiaakkbbaann  

eeggyyüütttt::  áárrvvaa  mműű))  ffeellhhaasszznnáálláássáánnaakk  eennggeeddééllyyeezzéésséérree,,  vvaallaammiinntt  aazz  iillyyeenn  mműű  

kkeeddvveezzmméénnyyeezzeetttt  iinnttéézzmméénnyy  áállttaall  ttöörrttéénnőő  ffeellhhaasszznnáálláássáárraa..  

  

ÁÁMMRR  22..  §§  ((11))  AAzz  SSzzjjtt..  4411//AA..  §§  ((22))  bbeekkeezzddééssbbeenn  eemmllíítteetttt  iinnffoorrmmáácciióóffoorrrráássookkaatt  

aa  ((22))––((66))  bbeekkeezzddééss  hhaattáárroozzzzaa  mmeegg  aazz  éérriinntteetttt  mműű  vvaaggyy  tteelljjeessííttmméénnyy  ttííppuussaa  

sszzeerriinntt..  

  

ÁÁMMRR  22..  §§  ((22))  KKiiaaddootttt  kköönnyyvveekk  eesseettéébbeenn  aa  jjooggoossuullttaakk  ffeellkkuuttaattáássaa  ssoorráánn  lleegg--

aalláábbbb  aa  kköövveettkkeezzőő  iinnffoorrmmáácciióóffoorrrráássookkaatt  iiggéénnyybbee  kkeellll  vveennnnii::  
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aa))  aa  MMOOKKKKAA--OODDRR  ((MMaaggyyaarr  OOrrsszzáággooss  KKöözzööss  KKaattaallóógguuss  ééss  aazz  OOrrsszzáággooss  DDoo--

kkuummeennttuumm  eellllááttáássii  RReennddsszzeerr))  aaddaattbbáázziissaa;;  

bb))  kköötteelleessppééllddáánnyyookk  nnyyiillvváánnttaarrttáássaaii,,  kküüllöönnöösseenn  aa  MMaaggyyaarr  NNeemmzzeettii  BBiibblliioo--

ggrrááffiiaa;;  

cc))  kköönnyyvvttáárraakk  ééss  eeggyyéébb  iinnttéézzmméénnyyeekk  kkaattaallóógguussaaii,,  bbeessoorroolláássii  áálllloommáánnyyaaii,,  

aammeellyyeekkbbeenn  ffeellkkuuttaatthhaattóókk  aazz  éérriinntteetttt  jjooggoossuullttaakk  vvaaggyy  eelléérrhheettőőssééggii  aaddaattaaiikk;;  

dd))  oollyyaann  kkiiaaddóóii  ééss  sszzeerrzzőőii  sszzeerrvveezzeetteekk,,  aammeellyyeekk  nnyyiillvváánnttaarrttjjáákk  aazz  éérriinntteetttt  jjoo--

ggoossuullttaakkaatt  ééss  aazz  eelléérrhheettőőssééggii  aaddaattaaiikkaatt;;  

ee))  aa  WWAATTCCHH  ((WWrriitteerrss,,  AArrttiissttss  aanndd  tthheeiirr  CCooppyyrriigghhtt  HHoollddeerrss))  ééss  aazz  IISSBBNN  ((IInntteerr--

nnaattiioonnaall  SSttaannddaarrdd  BBooookk  NNuummbbeerr))  aazzoonnoossííttóó  sszzáámmrróóll  vveezzeetteetttt  nnyyiillvváánnttaarrttááss,,  

vvaallaammiinntt  aa  kkiiaaddootttt  kköönnyyvveekkrree  vvoonnaattkkoozzóó  aaddaattbbáázziissookk;;  

ff))  aazz  éérriinntteetttt  jjooggoossuullttii  ccssooppoorrttoott  kkééppvviisseellőő  kköözzööss  jjooggkkeezzeellőő  sszzeerrvveezzeett  aaddaatt--

bbáázziissaaii;;  

gg))  aazz  aaddaattbbáázziissookkaatt  ééss  nnyyiillvváánnttaarrttáássookkaatt  eeggyyeessííttőő  iinnffoorrmmáácciióóffoorrrráássookk,,  kküü--

llöönnöösseenn  aa  VVIIAAFF  ((VViirrttuuaall  IInntteerrnnaattiioonnaall  AAuutthhoorriittyy  FFiilleess))  ééss  aazz  AARRRROOWW  

((AAcccceessssiibbllee  RReeggiissttrriieess  ooff  RRiigghhttss  IInnffoorrmmaattiioonn  aanndd  OOrrpphhaann  WWoorrkkss))  aaddaattbbáázziiss  

ééss  

hh))  aazz  oorrsszzáággooss  eelleekkttrroonniikkuuss  ddookkuummeennttuummkküüllddőő  rreennddsszzeerr  aaddaattbbáázziissaa..  

  

ÁÁMMRR  22..  §§  ((33))  SSaajjttóótteerrmméékkeekk  ééss  eeggyyéébb  kkiiaaddvváánnyyookk  eesseettéébbeenn  aa  jjooggoossuullttaakk  ffeell--

kkuuttaattáássaa  ssoorráánn  lleeggaalláábbbb  aa  kköövveettkkeezzőő  iinnffoorrmmáácciióóffoorrrráássookkaatt  iiggéénnyybbee  kkeellll  

vveennnnii::  

aa))  aa  MMOOKKKKAA--OODDRR  ((MMaaggyyaarr  OOrrsszzáággooss  KKöözzööss  KKaattaallóógguuss  ééss  aazz  OOrrsszzáággooss  DDoo--

kkuummeennttuumm  eellllááttáássii  RReennddsszzeerr))  aaddaattbbáázziissaa;;  

bb))  kköötteelleessppééllddáánnyyookk  nnyyiillvváánnttaarrttáássaaii,,  kküüllöönnöösseenn  aa  MMaaggyyaarr  NNeemmzzeettii  BBiibblliioo--

ggrrááffiiaa;;  

cc))  kköönnyyvvttáárraakk  ééss  eeggyyéébb  iinnttéézzmméénnyyeekk  kkaattaallóógguussaaii,,  bbeessoorroolláássii  áálllloommáánnyyaaii,,  

aammeellyyeekkbbeenn  ffeellkkuuttaatthhaattóókk  aazz  éérriinntteetttt  jjooggoossuullttaakk  vvaaggyy  eelléérrhheettőőssééggii  aaddaattaaiikk;;  

dd))  oollyyaann  kkiiaaddóóii  ééss  sszzeerrzzőőii  sszzeerrvveezzeetteekk,,  aammeellyyeekk  nnyyiillvváánnttaarrttjjáákk  aazz  éérriinntteetttt  jjoo--

ggoossuullttaakkaatt  ééss  aazz  eelléérrhheettőőssééggii  aaddaattaaiikkaatt,,  vvaallaammiinntt  aazz  úújjssáággíírróókk  sszzaakkmmaaii  

sszzeerrvveezzeetteeii;;  

ee))  aa  ssaajjttóótteerrmméékk  IISSSSNN  ((IInntteerrnnaattiioonnaall  SSttaannddaarrdd  SSeerriiaall  NNuummbbeerr))  aazzoonnoossííttóó  

sszzáámmáárróóll  vveezzeetteetttt  nnyyiillvváánnttaarrttááss;;  

ff))  aazz  éérriinntteetttt  jjooggoossuullttii  ccssooppoorrttoott  kkééppvviisseellőő  kköözzööss  jjooggkkeezzeellőő  sszzeerrvveezzeett  aaddaatt--

bbáázziissaaii  ééss  

gg))  aazz  oorrsszzáággooss  eelleekkttrroonniikkuuss  ddookkuummeennttuummkküüllddőő  rreennddsszzeerr  aaddaattbbáázziissaa..  

  

ÁÁMMRR  22..  §§  ((44aa))  ÉÉppííttéésszzeettii  aallkkoottáássookk  eesseettéébbeenn  ––  iiddeeéérrttvvee  aa  tteerrvveezzőőmműűvvéésszzeettii  

ééss  aazz  ééppííttéésszzeettii  aallkkoottáássookkaatt  ééss  aazzookk  tteerrvveeiitt,,  vváázzllaattaaiitt  ééss  aazz  aazzookkrróóll  rraajjzzoollááss  

úúttjjáánn  llééttrreehhoozzootttt  aallkkoottáássookkaatt  iiss  ––  aa  jjooggoossuullttaakk  ffeellkkuuttaattáássaa  ssoorráánn  lleeggaalláábbbb  aa  

kköövveettkkeezzőő  iinnffoorrmmáácciióóffoorrrráássookkaatt  iiggéénnyybbee  kkeellll  vveennnnii::  

aa))  aa  ((22))  ééss  ((33))  bbeekkeezzddééssbbeenn  eemmllíítteetttt  ––  vviizzuuáálliiss  aallkkoottáásstt  nnyyiillvváánnttaarrttóó  ––  iinnffoorr--

mmáácciióóffoorrrráássookk,,  mmuuzzeeáálliiss  iinnttéézzmméénnyyeekk  aaddaattbbáázziissaaii,,  

bb))  aazz  ÉÉppííttééssüüggyyii  DDookkuummeennttáácciióóss  ééss  IInnffoorrmmáácciióóss  KKöözzppoonnttoott,,  aazz  OOrrsszzáággooss  ÉÉppíí--

ttééssüüggyyii  NNyyiillvváánnttaarrttáásstt,,  aazz  OOrrsszzáággooss  KKöözzppoonnttii  TTeerrvvttáárraatt,,  aa  TTeerrvvttáárraakk  OOrrsszzáá--
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ggooss  AAddaattbbáázziissáátt  üüzzeemmeelltteettőő  LLeecchhnneerr  TTuuddáásskköözzppoonntt  TTeerrüülleettii,,  ÉÉppííttéésszzeettii  ééss  

IInnffoorrmmaattiikkaaii  NNoonnpprrooffiitt  KKoorrllááttoolltt  FFeelleellőőssssééggűű  TTáárrssaassáágg  aaddaattbbáázziissaaii,,  

cc))  aazz  éérriinntteetttt  jjooggoossuullttii  ccssooppoorrttoott  kkééppvviisseellőő  MMaaggyyaarr  ÉÉppííttéésszz  KKaammaarraa,,  iilllleettvvee  

MMaaggyyaarr  MMéérrnnöökkii  KKaammaarraa  aaddaattbbáázziissaaii  ééss  

dd))  aa  kkééppüüggyynnöökkssééggeekk  aaddaattbbáázziissaaii..  

  

0033..0011..))  KKéérrddééss::  

  

NNeemm  ttuuddjjuukk  aazztt,,  hhooggyy  aazz  eerreeddeettii  tteerrvveezzőőkkeett  sszzeemmééllyyeesseenn  //  lleevvééllbbeenn  //  ee--mmaaiillbbeenn  mmeegg  

kkeellll--ee  kkeerreessnnüünnkk,,  ss  ttőőllüükk  hhoozzzzáájjáárruulláásstt  kkeellll--ee  kkéérrnnüünnkk,,  iilllleettvvee  eezztt  bbiizzoonnyyíítthhaattóó  mmóóddoonn  

mmeegg  kkeellll--ee  tteennnnüünnkk??  

  

0033..0022..))  VVáállaasszz::  

  

EEzz  aa  kkéérrddééss  mmáárr  aa  ffeennttiieekkbbeenn  aa  MMÉÉKK  EEttiikkaaii  ééss  FFeeggyyeellmmii  SSzzaabbáállyyzzaattáárraa  vvaallóó  hhiivvaattkkoo--

zzáássssaall  ffeenntteebbbb  rréésszzlleetteesseenn  mmeeggvváállaasszzoolláássrraa  kkeerrüülltt..  TTeecchhnniikkaaii  éérrtteelleemmbbeenn  --  aa  nneemm  

kkíívváánntt  jjooggkköövveettkkeezzmméénnyyeekk  mmiiaatttt  --  ccééllsszzeerrűű  aazz  áállttaalláánnooss  kköözziiggaazzggaattáássii  rreennddttaarrttááss--

rróóll  sszzóóllóó  ttöörrvvéénnyybbeenn  sszzeerreeppllőő,,  jjóóll  ddookkuummeennttáállhhaattóó  íírráássbbeellii  kköözzllééssii  ééss  kkéézzbbeessííttééssii  

mmóóddoott  aallkkaallmmaazznnii..  MMaaggyyaarráánn  ttéérrttiivveevvéénnyyeess,,  kköönnyyvveelltt  kküüllddeemméénnyykkéénntt  lleevveelleezznnii,,  

eekkkkéénntt  mmeeggkküüllddeennii  mmaaggáátt  aa  vvééggssőő  mmeeggkkeerreesséésstt  iiss..  ÉÉrrtteelleemmsszzeerrűűeenn  eezz  nneemm  zzáárrjjaa  kkii  

aazz  eeggyyéébb  eellőőzzeetteess  iinnffoorrmmáálliiss  ttáájjéékkoozzóóddáásstt..    

  

0033..0033..))  JJooggsszzaabbáállyyii  hhiivvaattkkoozzááss::  

  

SSZZTTJJ  1166..  §§  ((11))  AA  sszzeerrzzőőii  jjooggii  vvééddeelleemm  aallaappjjáánn  aa  sszzeerrzzőőnneekk  kkiizzáárróóllaaggooss  jjooggaa  

vvaann  aa  mműű  eeggéésszzéénneekk  vvaaggyy  vvaallaammeellyy  aazzoonnoossíítthhaattóó  rréésszzéénneekk  aannyyaaggii  ffoorrmmáá--

bbaann  ééss  nneemm  aannyyaaggii  ffoorrmmáábbaann  ttöörrttéénnőő  bbáárrmmiillyyeenn  ffeellhhaasszznnáálláássáárraa  ééss  mmiinnddeenn  

eeggyyeess  ffeellhhaasszznnáállááss  eennggeeddééllyyeezzéésséérree..  EE  ttöörrvvéénnyy  eellttéérrőő  rreennddeellkkeezzééssee  hhiiáánnyyáá--

bbaann  aa  ffeellhhaasszznnáálláássrraa  eennggeeddééllyy  ffeellhhaasszznnáálláássii  sszzeerrzzőőddéésssseell  sszzeerreezzhheettőő..  

  

MMÉÉKK  EEFFSSZZ  1166..  §§  ((11))  AA  tteerrvveezzőő  kkiizzáárróóllaaggooss  jjooggaa  tteerrvvee  ffeellhhaasszznnáálláássáánnaakk  mmóódd--

jjáárróóll  hhaattáárroozznnii,,  aa  ffeellhhaasszznnáálláássrraa  mmáássnnaakk  eennggeeddééllyytt  aaddnnii..  AA  tteerrvv  ffeellhhaasszznnáá--

lláássáánnaakk  lleehheettőőssééggéétt  íírráássbbaann  mmeeggkkööttöötttt  ffeellhhaasszznnáálláássii  sszzeerrzzőőddééssbbeenn  ééss  aa  

tteerrvvddookkuummeennttáácciióóbbaann  kkeellll  rrööggzzíítteennii..  AA  tteerrvvddookkuummeennttáácciióótt  ccssaakk  aarrrraa  aa  ccééllrraa  

sszzaabbaadd  ffeellhhaasszznnáállnnii,,  aammiillyyeenn  ccééllrraa  kkéésszzüülltt..  

  

MMÉÉKK  EEFFSSZZ  1166..  §§  ((33))  AA  kkaammaarraaii  ttaagg  mmááss  tteerrvveezzőő  tteerrvvéétt  ccssaakk  eellőőrree,,  aazz  eerreeddeettii  

tteerrvveezzőővveell  ((tteerrvveezzőőkkkkeell))  íírráássbbaann  mmeeggkkööttöötttt,,  eeggyyéérrtteellmműűeenn  mmeeggffooggaallmmaazzootttt  

eeggyyeettéérrttőő  mmeeggáállllaappooddááss  vvaaggyy  sszzeerrzzőőddééss  aallaappjjáánn  hhaasszznnáállhhaattjjaa  ffeell..  EEnnnneekk  

mmeeggsséérrttééssee  mmiinnőőssíítteetttt  ffeeggyyeellmmii  vvééttsséégg..  

  

ÁÁKKRR  8866..  §§  [[AA  kkéézzbbeessííttééssrree  vvoonnaattkkoozzóó  sszzaabbáállyyookk]]  

((11))  AA  nneemm  eelleekkttrroonniikkuussaann  kköözzöölltt  iirraattoott  aa  kkéézzbbeessííttééss  mmeeggkkíísséérrlléésséénneekk  nnaappjjáánn  

kkéézzbbeessíítteettttnneekk  kkeellll  tteekkiinntteennii,,  hhaa  aa  ccíímmzzeetttt  aazz  ááttvvéétteelltt  mmeeggttaaggaaddttaa..  HHaa  aa  
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kkéézzbbeessííttééss  aazzéérrtt  vvoolltt  ssiikkeerrtteelleenn,,  mmeerrtt  aazz  aa  ccíímmzzeetttt  hhaattóóssáággii  nnyyiillvváánnttaarrttááss--

bbaann  sszzeerreeppllőő  llaakkccíímméérrőőll  vvaaggyy  sszzéékkhheellyyéérrőőll  aa  hhaattóóssáágghhoozz  

aa))  „„nneemm  kkeerreessttee””  jjeellzzéésssseell  éérrkkeezzeetttt  vviisssszzaa,,  aazz  iirraattoott  aa  kkéézzbbeessííttééss  mmáássooddiikk  

mmeeggkkíísséérrlléésséénneekk  nnaappjjáátt,,  

bb))  „„iissmmeerreettlleenn””  vvaaggyy  „„eellkkööllttöözzöötttt””  jjeellzzéésssseell  éérrkkeezzeetttt  vviisssszzaa,,  aazz  iirraattoott  aa  kkéézz--

bbeessííttééss  mmeeggkkíísséérrlléésséénneekk  nnaappjjáátt  

kköövveettőő  ööttööddiikk  mmuunnkkaannaappoonn  kkéézzbbeessíítteettttnneekk  kkeellll  tteekkiinntteennii..  

  

0044..0011..))  KKéérrddééss::  

  

MMii  aazz  aazz  eellvváárrtt  mmóódd,,  aahhooggyyaann  aazz  eerreeddeettii  tteerrvveezzőőkkeett  mmeegg  kkeellll  pprróóbbáálljjuukk  eelléérrnnii??  MMiivveell  aa  

nneevvüükk  iissmmeerrtt  sszzáámmuunnkkrraa,,  nneemm  aa  kkiillééttüükkeett  kkuuttaattjjuukk,,  hhaanneemm  aazz  eelléérrhheettőőssééggeeiikkeett..  VVaann  

oollyyaann  tteerrvveezzőő,,  aakkii  vvééllhheettőőlleegg  ((iinntteerrnneetteess  kkuuttaattááss  aallaappjjáánn))  mmáárr  nneemm  ééll..  EEsseettéébbeenn  aazz  öörröö--

kköössöökkeett  ffeell  kkeellll--ee  kkeerreessnnüünnkk,,  öörröökkllőőddiikk--ee  aa  sszzeemmééllyyhheezz  ffűűzzőőddőő  jjoogg??  HHooggyyaann  ttuuddjjuukk,,  hhoo--

ggyyaann  kkeellll,,  kkeellll--ee  bbiizzoonnyyííttaannuunnkk,,  hhooggyy  aazz  ééppííttéésszz  eesseettlleegg  nneemm  ééll??  HHoonnnnaann  ttuuddhhaattjjuukk  ((bbiizzoo--

nnyyíítthhaattóóaann)),,  hhooggyy  --  kkoorráábbóóll  aaddóóddóóaann  --  eesseettlleegg  mmáárr  nneemm  ééll??  

  

0044..0022..))  VVáállaasszz::  

  

MMiivveell  aa  sszzeerrzzőőii  jjooggookk  aa  sszzeerrzzőő  éélleettéébbeenn  ééss  hhaalláállááttóóll  sszzáámmííttootttt  7700  éévveenn  áátt  ((!!))  rréésszzee--

ssüüllnneekk  vvééddeelleemmbbeenn,,  eezzéérrtt  aa  sszzeemmééllyyhheezz  ffűűzzőőddőő  ééss  vvaaggyyoonnii  éérrttéékkűű  jjooggookk  aa  sszzeerrzzőő  

hhaalláállaa  uuttáánn  iiss  ééllnneekk..  ÉÉrrtteelleemmsszzeerrűűeenn  aazz  eellhhuunnyytt  sszzeerrzzőő  aa  sszzeemmééllyyhheezz  ffűűzzőőddőő  jjooggaaiitt  

mmáárr  nneemm  ttuuddjjaa  mmaarraaddéékk  nnééllkküüll  ggyyaakkoorroollnnii..  MMiinnddeezz  aazzoonnbbaann  nneemm  jjeelleennttii  aazztt,,  hhooggyy  

iillyyeenn  jjooggaaii  nnee  lleennnnéénneekk..  IIllyyeenn  ppééllddááuull  aa  nnéévv  ffeellttüünntteettéésséénneekk  jjooggaa,,  iilllleettvvee  aa  mműű  

eeggyyssééggéénneekk  vvééddeellmmee,,  ssttbb  ……  EEzzeekkbbeenn  aa  kkéérrddéésseekkbbeenn  aa  sszzeerrzzőő  hhaalláállaa  uuttáánn  aazz  jjooggoo--

ssuulltt  eelljjáárrnnii  aakkiitt  aa  sszzeerrzzőő  éélleettéébbeenn  eezzzzeell  mmeeggbbíízzootttt,,  eennnneekk  hhiiáánnyyáábbaann  aazz,,  aakkii  aa  sszzeerr--

zzőőii  vvaaggyyoonnii  jjooggookkaatt  öörröökkllééssii,,  vvaaggyy  eeggyyéébb  jjooggccíímmeenn  mmeegg--sszzeerreezzttee..  

  

0044..0033..))  JJooggsszzaabbáállyyii  hhiivvaattkkoozzááss::  

  

SSZZJJTT  99..  §§  ((11))  AA  sszzeerrzzőőtt  aa  mműű  llééttrreejjööttttééttőőll  kkeezzddvvee  mmeeggiilllleettii  aa  sszzeerrzzőőii  jjooggookk  ––  aa  

sszzeemmééllyyhheezz  ffűűzzőőddőő  ééss  aa  vvaaggyyoonnii  jjooggookk  ––  öösssszzeessssééggee..  

  

SSZZJJTT  99..  §§  ((22))  AA  sszzeerrzzőő  sszzeemmééllyyhheezz  ffűűzzőőddőő  jjooggaaiitt  nneemm  rruuhháázzhhaattjjaa  áátt,,  aazzookk  

mmáásskkéénntt  sseemm  sszzáállllhhaattnnaakk  áátt  ééss  aa  sszzeerrzzőő  nneemm  mmoonnddhhaatt  llee  rróólluukk..  

  

SSZZJJTT  99..  §§  ((33))  AA  vvaaggyyoonnii  jjooggookk  ––  aa  ((44))––((66))  bbeekkeezzddéésseekkbbeenn  ffooggllaallttaakk  kkiivvéétteelléé--

vveell  ––  nneemm  rruuhháázzhhaattóókk  áátt,,  mmáásskkéénntt  sseemm  sszzáállllhhaattnnaakk  áátt  ééss  aazzookkrróóll  lleemmoonnddaannii  

sseemm  lleehheett..  

  

SSZZJJTT  99..  §§  ((44))  AA  vvaaggyyoonnii  jjooggookk  öörröökkööllhheettőőkk,,  rróólluukk  hhaallááll  eesseettéérree  rreennddeellkkeezznnii  

lleehheett..  

  

SSZZJJTT  99..  §§  ((55))  AA  vvaaggyyoonnii  jjooggookkaatt  öörröökkllééss  úúttjjáánn  mmeeggsszzeerrzzőő  sszzeemmééllyyeekk  aazzookkrróóll  

eeggyymmááss  jjaavváárraa  rreennddeellkkeezzhheettnneekk..  
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SSZZJJTT  99..  §§  ((66))  AA  vvaaggyyoonnii  jjooggookk  aa  ttöörrvvéénnyybbeenn  mmeegghhaattáárroozzootttt  eesseetteekkbbeenn  ééss  ffeell--

ttéétteelleekkkkeell  ááttrruuhháázzhhaattóókk,,  iilllleettvvee  ááttsszzáállllnnaakk..  AA  jjooggsszzeerrzzőő  ––  aa  jjooggookk  ááttrruuhháázzáá--

ssáárraa  iirráánnyyuullóó  sszzeerrzzőőddééss  eellttéérrőő  kkiikkööttééssee  hhiiáánnyyáábbaann  ––  aa  vvaaggyyoonnii  jjooggookkkkaall  aa  

ttoovváábbbbiiaakkbbaann  rreennddeellkkeezzhheett..  

  

SSZZJJTT  99..  §§  SSZZJJTT  1122..  §§  ((11))  AA  sszzeerrzzőőtt  mmeeggiilllleettii  aa  jjoogg,,  hhooggyy  mműűvvéénn  ééss  aa  mműűvvéérree  

vvoonnaattkkoozzóó  kköözzlleemméénnyyeenn  ––  aa  kköözzlleemméénnyy  tteerrjjeeddeellmmééttőőll  ééss  jjeelllleeggééttőőll  ffüüggggőőeenn  

––  sszzeerrzzőőkkéénntt  ffeellttüünntteesssséékk..  AA  sszzeerrzzőőtt  aa  mműű  rréésszzlleettéénneekk  ááttvvéétteellee,,  iiddéézzééssee  vvaaggyy  

iissmmeerrtteettééssee  eesseettéénn  iiss  mmeegg  kkeellll  jjeellööllnnii..  AA  sszzeerrzzőő  aa  nneevvee  ffeellttüünntteettééssééhheezz  vvaallóó  

jjooggoott  aa  ffeellhhaasszznnáállááss  jjeelllleeggééttőőll  ffüüggggőőeenn,,  aahhhhoozz  iiggaazzooddóó  mmóóddoonn  ggyyaakkoorroollhhaatt--

jjaa..  

  

SSZZJJTT  99..  §§  SSZZJJTT  1122..  §§  ((22))  AAzz  áátt--  vvaaggyy  ffeellddoollggoozzáássoonn,,  iilllleettvvee  aa  ffoorrddííttáássoonn  aazz  

aallaappuull  sszzoollggáállóó  mműű  sszzeerrzzőőjjéénneekk  nneevvéétt  iiss  ffeell  kkeellll  ttüünntteettnnii..  

  

SSZZJJTT  99..  §§  SSZZJJTT  1144..  §§  ((11))  AA  sszzeerrzzőő  hhaalláállaa  uuttáánn  aazz  ee  ttöörrvvéénnyybbeenn  sszzaabbáállyyoozzootttt  

sszzeemmééllyyhheezz  ffűűzzőőddőő  jjoogg  mmeeggsséérrttééssee  mmiiaatttt  aa  vvééddeellmmii  iiddőőnn  ((3311..  §§))  bbeellüüll  aazz  

lléépphheett  ffeell,,  aakkiitt  aa  sszzeerrzzőő  iirrooddaallmmii,,  ttuuddoommáánnyyooss  vvaaggyy  mműűvvéésszzii  hhaaggyyaattéékkáánnaakk  

ggoonnddoozzáássáávvaall  mmeeggbbíízzootttt  --  iillyyeennnneekk  hhiiáánnyyáábbaann  ppeeddiigg,,  vvaaggyy  hhaa  aa  mmeeggbbíízzootttt  

nneemm  iinnttéézzkkeeddiikk,,  aazz,,  aakkii  aa  sszzeerrzzőőii  vvaaggyyoonnii  jjooggookkaatt  öörröökkllééssii  jjooggccíímmeenn  mmeeggsszzee--

rreezzttee..  

  

SSZZJJTT  3311..  §§  ((11))  AA  sszzeerrzzőőii  jjooggookk  aa  sszzeerrzzőő  éélleettéébbeenn  ééss  hhaalláállááttóóll  sszzáámmííttootttt  hheett--

vveenn  éévveenn  áátt  rréésszzeessüüllnneekk  vvééddeelleemmbbeenn..  

  

0055..0011..))  KKéérrddééss::  

  

VVaann  oollyyaann  tteerrvveezzőő,,  aakkii  mmáárr  nneemm  ttaaggjjaa  aa  kkaammaarráánnaakk..  ŐŐtt  kköözzöössssééggii  oollddaalloonn  ttaalláállttuukk  mmeegg..  

MMeegg  kkeellll  őőtt  kkeerreessnnüünnkk  aazz  áátttteerrvveezzééss  kkaappccssáánn??  MMii  aa  hhiivvaattaallooss  ééss  eellvváárrtt  úútt,,  aahhooggyy  ffeell  kkeellll  

kkeerreessssüükk??  ((MMeennnnyyiirree  eellvváárrhhaattóó,,  hhooggyy  kköözzöössssééggii  oollddaalloonn  kkeerreesszzttüüll  vveeggyyüükk  ffeell  aa  kkaappccssoollaa--

ttoott  vveellee,,  hhaa  mmááss  eelléérrhheettőősséégg  nneemm  áállll  rreennddeellkkeezzééssrree,,  hhiisszzeenn  nneemm  ttaaggjjaa  aa  kkaammaarráánnaakk..))  

  

0055..0022..))  VVáállaasszz::  

  

EEzz  aa  kkéérrddééss  aazz  eellőőzzőőeekkbbeenn  mmáárr  rréésszzbbeenn  mmeeggvváállaasszzoolláássrraa  kkeerrüülltt..  AA  kkaammaarraaii  ttaaggssáágg  

jjooggkköövveettkkeezzmméénnyyeeii  ééss  aa  MMÉÉKK  EEFFSSZZ  aa  sszzaakkmmaaggyyaakkoorrllóókkrraa  vvoonnaattkkoozziikk  tteehháátt  aazzookkaatt    

aa  jjooggookkaatt  kköötteelleezzeettttssééggeekkeett  ééss  eelljjáárráássrreennddeett  sszzaabbáállyyoozzzzaa  aammeellyyeekk  aa  bbeeaavvaattkkoozzóó  

tteerrvveezzőőtt  kkööttiikk  aa  MMÉÉKK  EEttiikkaaii  ééss  FFeeggyyeellmmii  SSzzaabbáállyyzzaattáábbaann  eellőőíírrttaakk  sszzeerriinntt..  ÉÉrrtteelleemm--

sszzeerrűűeenn  aa  ttöörrvvéénnyy  eerreejjéénnééll  ffooggvvaa  aa  mmáárr  nneemm  kkaammaarraaii  ttaagg  eerreeddeettii  sszzeerrzzőőnneekk  aazz  aall--

kkoottáássáávvaall  kkaappccssoollaattooss  sszzeerrzzőőii  jjooggaa  ccssoorrbbííttaattllaannuull  ééll  ttoovváábbbb,,  aazz  őő  mmeeggkkeerreessééssee  ttee--

hháátt  kköötteelleezzőő..  AA  mmeeggkkeerreessééss  mmóóddjjaa  aazz  eellőőzzeetteess  iinnffoorrmmáálliiss  ttáájjéékkoozzóóddááss  uuttáánn,,  ccééll--

sszzeerrűűeenn  íírráássbbeellii  kkeellll  lleeggyyeenn,,  aammeellyy  tteekkiinntteettéébbeenn  aa  kkeellllőőeenn  aallaappooss  ééss  hhiitteelltt  éérrddeemmllőő  

ddookkuummeennttáállhhaattóóssáágg  ffoonnttooss  kköövveetteellmméénnyy..  
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NNeemm  lleehheett  eellééggggéé  hhaannggssúúllyyoozznnii,,  hhooggyy  nnééllkküüllöözzhheetteettlleenn  aazz  eerreeddeettii  sszzeerrzzőő  ffeellkkuuttaa--

ttáássaa  aa  sszzeemmééllyyhheezz  ffűűzzőőddőő  jjooggookk  ggyyaakkoorrlláássaa  mmiiaatttt  ééss  sszzeerrzzőőii  ffeellhhaasszznnáálláássii  vvaaggyy  vvaa--

ggyyoonnii  jjooggookk  bbiirrttookkoossáánnaakk  mmeeggiissmmeerrééssee  iiss,,  aa  vvaaggyyoonnii  eellsszzáámmoollááss  mmiiaatttt..  AA  kkéétt  ddoolloogg  

uuggyyaanniiss  ggyyaakkoorrttaa  eellvváálliikk  eeggyymmáássttóóll..  

  

0055..0033..))  JJooggsszzaabbáállyyii  hhiivvaattkkoozzááss::  

  

MMÉÉKK  EEFFSSZZ  1166..  §§  ((11))  AA  tteerrvveezzőő  kkiizzáárróóllaaggooss  jjooggaa  tteerrvvee  ffeellhhaasszznnáálláássáánnaakk  mmóódd--

jjáárróóll  hhaattáárroozznnii,,  aa  ffeellhhaasszznnáálláássrraa  mmáássnnaakk  eennggeeddééllyytt  aaddnnii..  AA  tteerrvv  ffeellhhaasszznnáá--

lláássáánnaakk  lleehheettőőssééggéétt  íírráássbbaann  mmeeggkkööttöötttt  ffeellhhaasszznnáálláássii  sszzeerrzzőőddééssbbeenn  ééss  aa  

tteerrvvddookkuummeennttáácciióóbbaann  kkeellll  rrööggzzíítteennii..  AA  tteerrvvddookkuummeennttáácciióótt  ccssaakk  aarrrraa  aa  ccééllrraa  

sszzaabbaadd  ffeellhhaasszznnáállnnii,,  aammiillyyeenn  ccééllrraa  kkéésszzüülltt..  

  

MMÉÉKK  EEFFSSZZ  1166..  §§  ((33))  AA  kkaammaarraaii  ttaagg  mmááss  tteerrvveezzőő  tteerrvvéétt  ccssaakk  eellőőrree,,  aazz  eerreeddeettii  

tteerrvveezzőővveell  ((tteerrvveezzőőkkkkeell))  íírráássbbaann  mmeeggkkööttöötttt,,  eeggyyéérrtteellmműűeenn  mmeeggffooggaallmmaazzootttt  

eeggyyeettéérrttőő  mmeeggáállllaappooddááss  vvaaggyy  sszzeerrzzőőddééss  aallaappjjáánn  hhaasszznnáállhhaattjjaa  ffeell..  EEnnnneekk  

mmeeggsséérrttééssee  mmiinnőőssíítteetttt  ffeeggyyeellmmii  vvééttsséégg..  

  

LLáássdd  mméégg  aazz  aadd..0033..0033..))  ppoonnttnnááll  sszzeerreeppllőő  jjooggsszzaabbáállyyii  hhiivvaattkkoozzáásstt  iiss..  

  

0066..0011..))  KKéérrddééss::  

  

OOllyyaann  tteerrvveezzőő  iiss  vvaann,,  aakkii  eeggyy  mmaa  iiss  lléétteezzőő  iirrooddaa  aallkkaallmmaazzáássáábbaann  tteerrvveezzeetttt,,  ddee  mmáárr  nneemm  

ddoollggoozziikk  aannnnááll  aazz  iirrooddáánnááll..  ŐŐtt  aa  ccééggeenn  kkeerreesszzttüüll  mmeeggpprróóbbáálljjuukk  eelléérrnnii,,  mmiivveell  aa  kkaammaarráábbaann  

77  iillyyeenn  nneevvűű  ttaaggttáárrssaatt  iiss  ttaalláállttuunnkk..    

  

0066..0022..))  VVáállaasszz::  

  

JJaavvaassoolltt  őőtt  aazz  eeggyykkoorrii  iirrooddáájjáánn  áátt  mmeeggkkeerreessnnii..  MMeerrtt  aa  mmáárr  eellmmoonnddootttt  ookkookk  mmiiaatttt  

aazz  aallkkoottáássááhhoozz  kkaappccssoollóóddóó,,  sszzeemmééllyyhheezz  ffűűzzőőddőő  jjooggookkaatt  uuggyyaann  mmaaggáávvaall  vviittttee,,  

aazzoonnbbaann  vvaallóósszzíínnűűssíítthheettőő,,  hhooggyy  hhaa  aa  tteerrvv  mmuunnkkaavviisszzoonnyybbaann  jjöötttt  llééttrree,,  aakkkkoorr  --  

eeggyyéébb  mmeeggáállllaappooddááss  hhiiáánnyyáábbaann  --  aazz  aallkkoottáássááhhoozz  ffűűzzőőddőő  vvaaggyyoonnii  éérrttéékkűű  sszzeerrzzőőii  jjoo--

ggookk  aazz  eeggyykkoorrii  mmuunnkkáállttaattóójjáánnááll  mmaarraaddttaakk..  

  

0066..0033..))  JJooggsszzaabbáállyyii  hhiivvaattkkoozzááss::  

  

SSZZJJTT  3300..  §§  ((11))  EEllttéérrőő  mmeeggáállllaappooddááss  hhiiáánnyyáábbaann  aa  mműű  ááttaaddáássáávvaall  aa  vvaaggyyoonnii  

jjooggookkaatt  aa  sszzeerrzzőő  jjoogguuttóóddjjaakkéénntt  aa  mmuunnkkáállttaattóó  sszzeerrzzii  mmeegg,,  hhaa  aa  mműű  eellkkéésszzííttéé--

ssee  aa  sszzeerrzzőő  mmuunnkkaavviisszzoonnyybbóóll  ffoollyyóó  kköötteelleessssééggee..  

  

SSZZJJTT  3300..  §§  ((22))  AAzz  ((11))  bbeekkeezzddééssbbeenn  ffooggllaalltt  rreennddeellkkeezzééss  aallaappjjáánn  mmeeggsszzeerrzzeetttt  

vvaaggyyoonnii  jjooggookk  aa  mmuunnkkáállttaattóó  sszzeemmééllyyéébbeenn  bbeekköövveettkkeezzeetttt  jjoogguuttóóddllááss  eesseettéénn  

ááttsszzáállllnnaakk  aa  mmuunnkkáállttaattóó  jjoogguuttóóddjjáárraa..  

  

0077..0011..))  KKéérrddééss::  



14 

 

  

SS  vvééggüüll  vvaann  oollyyaann  tteerrvveezzőő,,  aakkii  ssaajjáátt  ccééggéévveell  tteerrvveezzeetttt  ééss  jjeelleennlleegg  iiss  pprraakkttiizzááll..  ŐŐtt  tteerrmméé--

sszzeetteesseenn  eell  ttuuddjjuukk  éérrnnii..  EEsseettéébbeenn  aazz  aa  kkéérrddééssüünnkk,,  hhooggyy  vvaann--ee  eellvváárrááss  aazzzzaall  kkaappccssoollaattbbaann,,  

hhooggyy  mmiikkéépppp  rrööggzzííttjjüükk  aa  mmeeggkkeerreesséésstt??  SSzzüükkssééggeess--ee  íírráássbbeellii  mmeeggkkeerreessééss,,  eesseettlleegg  íírráássbbeellii  

hhoozzzzáájjáárruullááss??  AAmmeennnnyyiibbeenn  iiggeenn,,  vvaann--ee  eellvváárrtt  ffoorrmmaa  ééss  ttaarrttaalloomm  ee  tteekkiinntteettbbeenn??  

  

0077..0022..))  VVáállaasszz::  

  

EEzz  aa  kkéérrddééss  mmáárr  aa  ffeennttiieekkbbeenn  aa  MMÉÉKK  EEttiikkaaii  ééss  FFeeggyyeellmmii  SSzzaabbáállyyzzaattáárraa  vvaallóó  hhiivvaattkkoo--

zzáássssaall  rréésszzlleetteesseenn  mmeeggvváállaasszzoolláássrraa  kkeerrüülltt..  TTeecchhnniikkaaii  éérrtteelleemmbbeenn  --  aa  nneemm  kkíívváánntt  

jjooggkköövveettkkeezzmméénnyyeekk  mmiiaatttt  --  ccééllsszzeerrűű  aazz  áállttaalláánnooss  kköözziiggaazzggaattáássii  rreennddttaarrttáássrróóll  sszzóóllóó  

ttöörrvvéénnyybbeenn  sszzeerreeppllőő,,  jjóóll  ddookkuummeennttáállhhaattóó  íírráássbbeellii  kköözzllééssii  ééss  kkéézzbbeessííttééssii  mmóóddoott  aall--

kkaallmmaazznnii..  MMaaggyyaarráánn  ttéérrttiivveevvéénnyyeess,,  kköönnyyvveelltt  kküüllddeemméénnyykkéénntt  lleevveelleezznnii,,  eekkkkéénntt  

mmeeggkküüllddeennii  mmaaggáátt  aa  vvééggssőő  mmeeggkkeerreesséésstt  iiss..  AA  kkeellllőőeenn  aallaappooss  ééss  hhiitteelltt  éérrddeemmllőő  ddoo--

kkuummeennttáállhhaattóóssáágg  ffoonnttooss  kköövveetteellmméénnyy..  ÉÉrrtteelleemmsszzeerrűűeenn  mmiinnddeezz  nneemm  zzáárrjjaa  kkii  aazz  

eeggyyéébb  eellőőzzeetteess  iinnffoorrmmáálliiss  ttáájjéékkoozzóóddáásstt..    

  

0077..0033..))  JJooggsszzaabbáállyyii  hhiivvaattkkoozzááss::  

  

LLáássdd  aazz  aadd..0033..0033..))  ppoonntt  sszzeerriinnttii  jjooggsszzaabbáállyyii  hhiivvaattkkoozzáásstt..  

  

KKiieeggéésszzííttőő  mmeeggjjeeggyyzzéésseekk  

  

AA  sszzeerrzzőőii  jjooggrróóll  lleemmoonnddaannii  nneemm  lleehheett..  AA  sszzeemmééllyyhheezz  ffűűzzőőddőő  jjoogg  aa  sszzeerrzzőő  hhaalláállaa  uuttáánn  mméégg  

7700  éévviigg  ééll..  AA  sszzeerrzzőő  ccssaakk  aazz  SSZZJJTT  sszzeerriinnttii,,  mmiinnddeenn  rréésszzlleettrree  kkiitteerrjjeeddőő  ffeellhhaasszznnáálláássii  sszzeerr--

zzőőddééss  kkeerreettéébbeenn  aaddhhaatt  eennggeeddééllyytt  mműűvvéénneekk  ffeellhhaasszznnáálláássáárraa,,  aa  ffeellhhaasszznnáállóó  ppeeddiigg  aa  sszzeerrzzőő  

vvaaggyyoonnii  éérrttéékkűű  sszzeerrzzőőii  jjooggáárraa  tteekkiinntteetttteell  eennnneekk  kkeerreettéébbeenn  kköötteelleess  ddííjjaatt  ffiizzeettnnii..  IIssmmee--

rreettlleenn  ffeellhhaasszznnáálláássii  ccééllrraa  aazzoonnbbaann  nneemm  aaddhhaattóó  éérrvvéénnyyeess  hhoozzzzáájjáárruullááss..  ÉÉrrtteelleemmsszzeerrűűeenn  

sszzeerrzzőőii  jjooggii  kkéérrddéésseekkeett  aa  //  vváállllaallkkoozzáássii  ttííppuussúú  //  tteerrvveezzééssii  sszzeerrzzőőddééssbbeenn  sszzaabbáállyyoozznnii  nneemm  

lleehheett,,  aazzookkrróóll  rréésszzlleetteess  sszzeerrzzőőii  jjooggii  ffeellhhaasszznnáálláássii  sszzeerrzzőőddééssbbeenn  kkeellll  rreennddeellkkeezznnii..  EE  sszzaabbáá--

llyyookknnaakk  aa  kköövveettkkeezzeetteess  bbeettaarrttáássaa  ééss  aa  bbeerruuhháázzáássii  ffoollyyaammaatt  mmááss  sszzeerreeppllőőiivveell  vvaallóó  bbeettaarr--

ttaattáássaa  mmiinnddeenn  ggyyaakkoorrllóó  ééppííttéésszz  aallaappvveettőő  éérrddeekkee,,  mméégg  aakkkkoorr  iiss,,  hhaa  oollyykkoorr  nneemm  kköönnnnyyűű  aazz  

éérrddeekkeeiinnkk  éérrvvéénnyyeessííttééssee..  HHaa  aazzoonnbbaann  aa  sszzaakkmmáánnkk  öösssszzeezzáárr,,  aakkkkoorr  mmiinnddeezz  kköönnnnyyeebbbb  lleesszz  

ééss  aa  rreennddsszzeerr  vváállttoozzááss  uuttáánn  hhaarrmmiinncc  éévvvveell  rreennddeezzeetttt  eeuurróóppaaii  mmeeddeerrbbee  ttuuddjjuukk  tteerreellnnii  aa  

sszzeerrzzőőii  jjoogg  üüggyyéétt  ……  

  

0077..0033..))  JJooggsszzaabbáállyyii  hhiivvaattkkoozzááss::  

  

AA  ffeellhhaasszznnáálláássii  sszzeerrzzőőddéésseekk  áállttaalláánnooss  sszzaabbáállyyaaii  

  

SSZZJJTT  4422..  §§  ((11))  FFeellhhaasszznnáálláássii  sszzeerrzzőőddééss  aallaappjjáánn  aa  sszzeerrzzőő  eennggeeddééllyytt  aadd  mműűvvéé--

nneekk  aa  ffeellhhaasszznnáálláássáárraa,,  aa  ffeellhhaasszznnáállóó  ppeeddiigg  kköötteelleess  eennnneekk  ffeejjéébbeenn  ddííjjaatt  ffii--

zzeettnnii..  
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((22))  AA  ffeellhhaasszznnáálláássii  sszzeerrzzőőddééss  ttaarrttaallmmáátt  aa  ffeelleekk  sszzaabbaaddoonn  áállllaappííttjjáákk  mmeegg..  AA  

ffeellhhaasszznnáálláássii  sszzeerrzzőőddééssrree  vvoonnaattkkoozzóó  rreennddeellkkeezzéésseekkttőőll  eeggyyeezzőő  aakkaarraattttaall  eell--

ttéérrhheettnneekk,,  hhaa  ee  ttöörrvvéénnyy  vvaaggyy  mmááss  jjooggsszzaabbáállyy  aazz  eellttéérréésstt  nneemm  ttiillttjjaa..  

((33))  HHaa  aa  ffeellhhaasszznnáálláássii  sszzeerrzzőőddééss  ttaarrttaallmmaa  nneemm  áállllaappíítthhaattóó  mmeegg  eeggyyéérrtteell--

mműűeenn,,  aa  sszzeerrzzőő  sszzáámmáárraa  kkeeddvveezzőőbbbb  éérrtteellmmeezzéésstt  kkeellll  eellffooggaaddnnii..  

  

SSZZJJTT  4433..  §§  ((11))  AA  ffeellhhaasszznnáálláássii  sszzeerrzzőőddééss  ccssaakk  kkiiffeejjeezzeetttt  kkiikkööttééss  eesseettéénn  aadd  kkii--

zzáárróóllaaggooss  jjooggoott..  KKiizzáárróóllaaggooss  ffeellhhaasszznnáálláássii  eennggeeddééllyy  aallaappjjáánn  ccssaakk  aa  jjooggsszzeerr--

zzőő  hhaasszznnáállhhaattjjaa  ffeell  aa  mműűvveett,,  aa  sszzeerrzzőő  ttoovváábbbbii  ffeellhhaasszznnáálláássii  eennggeeddééllyytt  nneemm  

aaddhhaatt,,  ééss  mmaaggaa  iiss  ccssaakk  aakkkkoorr  mmaarraadd  jjooggoossuulltt  aa  mműű  ffeellhhaasszznnáálláássáárraa,,  hhaa  eezztt  

aa  sszzeerrzzőőddééssbbeenn  kkiikkööttööttttéékk..  

((22))  AA  kkiizzáárróóllaaggooss  ffeellhhaasszznnáálláássii  eennggeeddééllyytt  ttaarrttaallmmaazzóó  sszzeerrzzőőddééss  mmeeggkkööttééssee  

eellőőtttt  aaddootttt  nneemm  kkiizzáárróóllaaggooss  ffeellhhaasszznnáálláássii  eennggeeddééllyy  ffeennnnmmaarraadd,,  kkiivvéévvee,,  hhaa  aa  

sszzeerrzzőő  ééss  aa  ffeellhhaasszznnáálláássrraa  nneemm  kkiizzáárróóllaaggooss  jjooggoott  sszzeerrzzőő  ffeellhhaasszznnáállóó  kköözzööttttii  

sszzeerrzzőőddééss  eellttéérrőőeenn  rreennddeellkkeezziikk..  

((33))  AA  ffeellhhaasszznnáálláássii  eennggeeddééllyy  kkoorrllááttoozzhhaattóó  vvaallaammeellyy  tteerrüülleettrree,,  iiddőőttaarrttaammrraa,,  

ffeellhhaasszznnáálláássii  mmóóddrraa  ééss  aa  ffeellhhaasszznnáállááss  mmeegghhaattáárroozzootttt  mméérrttéékkéérree..  

((44))112233  JJooggsszzaabbáállyy  vvaaggyy  aa  sszzeerrzzőőddééss  eellttéérrőő  rreennddeellkkeezzééssee  hhiiáánnyyáábbaann  aa  ffeell--

hhaasszznnáálláássii  eennggeeddééllyy  MMaaggyyaarroorrsszzáágg  tteerrüülleettéérree  tteerrjjeedd  kkii  ééss  iiddőőttaarrttaammaa  aa  

sszzeerrzzőőddééss  ttáárrggyyáátt  kkééppeezzőő  mműűhhöözz  hhaassoonnllóó  mműűvveekk  ffeellhhaasszznnáálláássáárraa  kkööttöötttt  

sszzeerrzzőőddéésseekk  sszzookkáássooss  iiddőőttaarrttaammááhhoozz  iiggaazzooddiikk..  

((55))  HHaa  aa  sszzeerrzzőőddééss  nneemm  jjeellööllii  mmeegg  aazzookkaatt  aa  ffeellhhaasszznnáálláássii  mmóóddookkaatt,,  aammee--

llyyeekkrree  aazz  eennggeeddééllyy  vvoonnaattkkoozziikk,,  iilllleettvvee  nneemm  hhaattáárroozzzzaa  mmeegg  aa  ffeellhhaasszznnáállááss  

mmeeggeennggeeddeetttt  mméérrttéékkéétt,,  aazz  eennggeeddééllyy  aa  sszzeerrzzőőddééss  ccéélljjáánnaakk  mmeeggvvaallóóssííttáássáá--

hhoozz  eelleennggeeddhheetteettlleennüüll  sszzüükkssééggeess  ffeellhhaasszznnáálláássii  mmóóddrraa  ééss  mméérrttéékkrree  kkoorrllááttoo--

zzóóddiikk..  

  

SSZZJJTT  4444..  §§  ((11))  SSeemmmmiiss  aa  ffeellhhaasszznnáálláássii  sszzeerrzzőőddééssnneekk  aazz  aa  kkiikkööttééssee,,  aammeellllyyeell  aa  

sszzeerrzzőő  mmeegghhaattáárroozzaattllaann  sszzáámmúú  jjöövvőőbbeellii  mműűvvéénneekk  ffeellhhaasszznnáálláássáárraa  aadd  eennggee--

ddééllyytt..  

((22))  AA  sszzeerrzzőőddééss  mmeeggkkööttéésseekkoorr  iissmmeerreettlleenn  ffeellhhaasszznnáálláássii  mmóóddrraa  vvoonnaattkkoozzóó  

ffeellhhaasszznnáálláássii  eennggeeddééllyy  éérrvvéénnyyeesseenn  nneemm  aaddhhaattóó..  AA  ffeellhhaasszznnáálláássnnaakk  aa  sszzeerr--

zzőőddééss  mmeeggkkööttéésséétt  kköövveettőőeenn  kkiiaallaakkuullóó  mmóóddsszzeerree  nneemm  tteekkiinntthheettőő  aa  sszzeerrzzőőddééss  

mmeeggkkööttéésseekkoorr  mméégg  iissmmeerreettlleenn  ffeellhhaasszznnáálláássii  mmóóddnnaakk  ppuusszzttáánn  aazzéérrtt,,  mmeerrtt  aa  

kkoorráábbbbaann  iiss  iissmmeerrtt  ffeellhhaasszznnáálláássii  mmóódd  mmeeggvvaallóóssííttáássáátt  hhaattéékkoonnyyaabbbbaann,,  kkeedd--

vveezzőőbbbb  ffeellttéétteelleekkkkeell  vvaaggyy  jjoobbbb  mmiinnőőssééggbbeenn  tteesszzii  lleehheettőővvéé..  

  

SSZZJJTT  4455..  §§  ((11))  AA  ffeellhhaasszznnáálláássii  sszzeerrzzőőddéésstt  ––  hhaa  ee  ttöörrvvéénnyy  eellttéérrőőeenn  nneemm  rreenn--

ddeellkkeezziikk  ––  íírráássbbaa  kkeellll  ffooggllaallnnii..  

((22))  NNeemm  kköötteelleezzőő  aa  sszzeerrzzőőddééss  íírráássbbaa  ffooggllaalláássaa  nnaappiillaappbbaann  vvaaggyy  ffoollyyóóiirraatt--

bbaann  ttöörrttéénnőő  kköözzzzééttéétteellrree  kkööttöötttt  sszzeerrzzőőddééss  eesseettéénn..  

((33))  HHaa  aa  2266..  §§  ((88))  bbeekkeezzddéésséébbeenn  sszzaabbáállyyoozzootttt  mmóóddoonn  ttöörrttéénnőő  nnyyiillvváánnoossssáágg--

hhoozz  kköözzvveettííttéésstt  mmaaggaa  aa  sszzeerrzzőő  ggyyaakkoorroolljjaa,,  aa  ffeellhhaasszznnáálláássii  sszzeerrzzőőddéésstt  íírráássbbaa  

ffooggllaallttnnaakk  kkeellll  tteekkiinntteennii,,  hhaa  aa  mműűrree  aa  sszzeerrzzőő  eelleekkttrroonniikkuuss  úúttoonn  kkööttöötttt  ééss  

rrööggzzíítteetttt  sszzeerrzzőőddéésssseell  eennggeedd  ttoovváábbbbii  ffeellhhaasszznnáálláásstt..  
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SSZZJJTT  4466..  §§  ((11))  AA  ffeellhhaasszznnáállóó  aazz  eennggeeddééllyytt  hhaarrmmaaddiikk  sszzeemmééllyyrree  ccssaakk  aakkkkoorr  

rruuhháázzhhaattjjaa  áátt,,  iilllleettvvee  ccssaakk  aakkkkoorr  aaddhhaatt  hhaarrmmaaddiikk  sszzeemmééllyynneekk  ttoovváábbbbii  eennggee--

ddééllyytt  aa  mműű  ffeellhhaasszznnáálláássáárraa,,  hhaa  aazztt  aa  sszzeerrzzőő  kkiiffeejjeezzeetttteenn  mmeeggeennggeeddttee..  

((22))  AA  ffeellhhaasszznnáálláássii  eennggeeddééllyy  aa  ffeellhhaasszznnáállóó  ggaazzddáállkkooddóó  sszzeerrvveezzeett  mmeeggsszzűűnnéé--

ssee  vvaaggyy  sszzeerrvveezzeettii  eeggyyssééggéénneekk  kkiivváálláássaa  eesseettéénn  aa  sszzeerrzzőő  bbeelleeeeggyyeezzééssee  nnééllkküüll  

ááttsszzáállll  aa  jjoogguuttóóddrraa..  

((33))  HHaa  aa  ffeellhhaasszznnáállóó  aa  sszzeerrzzőő  bbeelleeeeggyyeezzééssee  nnééllkküüll  rruuhháázzzzaa  áátt  aa  jjooggaaiitt,,  iilllleettvvee  

aadd  ttoovváábbbbii  ffeellhhaasszznnáálláássii  eennggeeddééllyytt,,  vvaaggyy  hhaa  aa  ffeellhhaasszznnáálláássii  eennggeeddééllyy  aa  

sszzeerrzzőő  bbeelleeeeggyyeezzééssee  nnééllkküüll  sszzáállll  áátt,,  aa  ffeellhhaasszznnáállóó  ééss  aa  jjooggsszzeerrzzőő  eeggyyeetteemmllee--

ggeesseenn  ffeelleellnneekk  aa  ffeellhhaasszznnáálláássii  sszzeerrzzőőddééss  tteelljjeessííttéésséééérrtt..  

  

SSZZJJTT  4477..  §§  ((11))  AA  ffeellhhaasszznnáálláássii  eennggeeddééllyy  ccssaakk  kkiiffeejjeezzeetttt  kkiikkööttééss  eesseettéénn  tteerrjjeedd  

kkii  aa  mműű  ááttddoollggoozzáássáárraa..  

((22))  AA  mműű  ttööbbbbsszzöörröözzéésséérree  aaddootttt  eennggeeddééllyy  ccssaakk  kkiiffeejjeezzeetttt  kkiikkööttééss  eesseettéénn  aadd  aa  

ffeellhhaasszznnáállóónnaakk  jjooggoott  aarrrraa,,  hhooggyy  aa  mműűvveett  kkéépp--  vvaaggyy  hhaannggffeellvvéétteelleenn  rrööggzzííttssee,,  

iilllleettvvee,,  hhooggyy  aazztt  sszzáámmííttóóggééppppeell  vvaaggyy  eelleekkttrroonniikkuuss  aaddaatthhoorrddoozzóórraa  mmáássoolljjaa..  

  

……  

  

BBíízzuunnkk  bbeennnnee,,  hhooggyy  aazz  aa  ttáájjéékkoozzttaattááss  sseeggííttssééggeetteekkrree  lleesszz  mmuunnkkááttookk  ssoorráánn  !!  

  

22002200..  éévv  ddeecceemmbbeerr  hhóó  0066..  nnaappjjáánn..  

  

  

  

  

KKaattkkiiccss  TTaammááss  

eellnnöökk  


