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Fogalommeghatározások: 

 

1995. évi LVII. törvény a vízgazdálkodásról  
9. ivóvíz: a rendszeres emberi fogyasztásra alkalmas a fizikai, a kémiai, a bakteriológiai, a 
toxikológiai és a radiológiai határértékeknek megfelelő víz; 

13.312 Mezőgazdasági célú vízgazdálkodás: a mezőgazdaság feladatait, érdekeit szolgáló 
vízhasznosítási és vízkárelhárítási tevékenység; 
18.317 védőidom: az üzemelő, illetve tervezett vízkivételi műveket körülvevő felszín alatti térrész, 
amelyet a vízkivétel — mennyiségi, minőségi — védelme érdekében a környezeténél fokozottabb 
biztonságban kell tartani; 
19.318 védőterület (ideértve a védősávot): az üzemelő, illetve a tervezett vízkivételi műveket 
körülvevő terület, amelyet a vízkivétel — mennyiségi, minőségi — védelme érdekében a 
környezeténél fokozottabb biztonságban kell tartani; 
 Kép forrása 
20.319 vízbázis: vízkivételi művek által igénybe vett vagy arra kijelölt terület, illetőleg felszín 
alatti térrész és az onnan emberi fogyasztásra, illetve hasznosításra kitermelhető vízkészlet a 
meglévő vagy a tervezett vízbeszerző létesítményekkel együtt; 
21.320 vízfolyás: minden olyan természetes vagy mesterséges terepalakulat, amelyben állandóan 
vagy időszakosan víz áramlik; 
22.321 vízgazdálkodás: a vizek hasznosítása, hasznosítási lehetőségeinek megőrzése, a vizek 
kártételei elleni védelem és védekezés (vízkárelhárítás); 
23.322 vízhasználat: az a tevékenység, amelynek következménye a víz lefolyási, áramlási 
viszonyainak, mennyiségének, minőségének, továbbá a medrének, partjának a víz hasznosítása 
érdekében való befolyásolása; 
24.323 vízhasználó: az a természetes személy, jogi személy és jogi személyiséggel nem 
rendelkező szervezet, aki (amely) vizet szolgáltatás teljesítésére vagy saját céljaira vesz igénybe; 
25.324 vízimunka: az a tevékenység, amelynek az a rendeltetése, hogy a víz lefolyási, áramlási 
viszonyait, mennyiségét vagy minőségét, medrét, partját a vizek kártételeinek elhárítása, a víz 
hasznosítása, minőségének és mennyiségének megfigyelése, ásványi és földtani kutatások 
végzése, ásványi nyersanyag kitermelése céljából befolyásolja; 
26.325 vízilétesítmény: az a mű (víziközmű), műtárgy, berendezés, felszerelés vagy szerkezet, 
amelynek rendeltetése, hogy a vizek lefolyási, áramlási viszonyait, mennyiségét vagy minőségét, 
medrének vagy partjának állapotát, a vizek kártételeinek elhárítása, a vizek hasznosítása — 
ideértve a víziközművekkel végzett közüzemi tevékenységgel nyújtott szolgáltatást —, 
minőségének és mennyiségének megfigyelése, illetve ásványi és földtani kutatások végzése 
céljából vagy ásványi nyersanyag kitermelése céljából befolyásolja: 
a)326 közcélú vízilétesítmény: az a vízilétesítmény, amely az államnak, illetve a helyi 
önkormányzatnak törvényben meghatározott vízgazdálkodási feladatait, különösen a 
víziközművekkel nyújtott szolgáltatást, a vizek kártételei elleni védelmet, a vízkészletek feltárását, 
megóvását, hasznosítását, pótlását és állapotának figyelemmel kísérését, a vízkészlettel való 
gazdálkodását szolgálja; közcélú vízilétesítménynek minősülnek továbbá az országos közút és a 
törzshálózati vasút kiépítését, fejlesztését és fenntartását szolgáló vízilétesítmények; 
b)327 saját célú vízilétesítmény: rendeltetésük szerint üzemi, háztartási, mezőgazdasági 
vízellátást, valamint vízkárelhárítási, víztisztítási, vízerő hasznosítási feladatokat ellátó, továbbá a 
közcélú vízilétesítménynek nem minősülő szennyvíz gyűjtését, tisztítását, hasznosítását és 
elhelyezését szolgáló mű, és ami a víziközmű-szolgáltatásról szóló törvény szerint nem minősül 
víziközműnek. 
29.330 vízkészlet-gazdálkodás: azoknak a tevékenységeknek az összessége, amelyeknek célja a 
vizek használatára irányuló igények kielégítése oly módon, hogy ennek következtében a vizek 
állapotában visszafordíthatatlan változás ne következzék be és a vízkészlethez való hozzáférés 
lehetősége ne csökkenjen; 
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123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az 

ivóvízellátást szolgáló vízilétesítmények védelméről  
Vízbázis 
a) igénybe vett: olyan vízbázis, amelynek vízkészletét részben vagy teljes mértékben már igénybe 
veszik, 
b) lekötött: olyan igénybe még nem vett, elvi vízjogi engedéllyel már lekötött lehetséges vízbázis, 
amelyről már tudott, hogy a felszín alatti víz kitermelésére alkalmas víznyerő területet ki és milyen 
célra fogja igénybe venni, 

c) engedélyezett víztermelése: vízjogi engedély szerint kitermelt vagy lekötött vízmennyiség éves 
átlaga, havi maximuma, vízhozamban kifejezve, 

d) teljes, átlagos kapacitása: a vízbázisról folyamatosan kitermelhető a mindenkori ismeretek és 
feltételek alapján meghatározható legnagyobb vízmennyiség melynek kitermelése következtében 
fellépő környezeti hatásokat az érintettek elfogadják, 

72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról 

III. A vízgazdálkodással kapcsolatos helyi önkormányzati hatósági hatáskörök

 

24. § (1) *  A települési önkormányzat jegyzőjének engedélye szükséges 

a) olyan kút létesítéséhez, üzemeltetéséhez, fennmaradásához és megszüntetéséhez, amely a 

következő feltételeket együttesen teljesíti: 

aa) *  a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízilétesítmények 

védelméről szóló kormányrendelet szerint kijelölt, kijelölés alatt álló, illetve előzetesen lehatárolt 

belső, külső és hidrogeológiai védőidom, védőterület, valamint karszt- vagy rétegvízkészlet 

igénybevétele, érintése nélkül, és legfeljebb 500 m
3
/év vízigénybevétellel kizárólag talajvízkészlet 

vagy parti szűrésű vízkészlet felhasználásával üzemel, 

ab) *  épülettel vagy annak építésére jogosító hatósági határozattal, egyszerű bejelentéssel 

rendelkező ingatlanon van, és magánszemélyek részéről a házi ivóvízigény vagy a háztartási igények 

kielégítését szolgálja, és 

ac) nem gazdasági célú vízigény; 
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b) az ab) pontban szereplő házi ivóvízigény kielégítését szolgáló kúthoz tartozó, víztisztítási 

feladatokat ellátó vízilétesítmény létesítéséhez, üzemeltetéséhez, fennmaradásához és 

megszüntetéséhez; 

c) *  az 500 m
3
/év mennyiséget meg nem haladó, kizárólag háztartási szennyvíz tisztítását (CE 

megfelelőségi jelöléssel rendelkező szennyvízkezelő berendezések kivételével) és a tisztított 

szennyvíz elszikkasztását szolgáló vízilétesítmény létesítéséhez, üzemeltetéséhez, fennmaradásához 

és megszüntetéséhez. 

(2) *  Az (1) bekezdés c) pontjában megjelölt szennyvíz elszikkasztását szolgáló létesítmény akkor 

engedélyezhető, ha 

a) az ingatlan mentén a szennyvízelvezető törzshálózat még nem épült ki, vagy az ingatlannak a 

megvalósított közműbe történő bekötése - a megvalósítás műszaki költségeihez képest - 

aránytalanul nagy költséggel jár, továbbá 

b) a szikkasztásra a talaj alkalmas, a talajvízháztartást kedvezőtlenül nem befolyásolja a talajt, a 

talajvizet, egyéb felszín alatti vizet vagy más befogadót károsan nem szennyez, és elszennyeződéssel 

nem veszélyeztet, valamint 

c) a szennyvíz elhelyezése vízgazdálkodási, közegészségügyi, környezetvédelmi vagy egyéb 

érdeket nem sért, és megfelel az építmények kialakítására és elhelyezésére vonatkozó 

jogszabályoknak. 

(3) *  Az (1) bekezdés a) pontjában megjelölt kút engedélyezésének feltétele 

a) a kitermelt víz használata során keletkező szennyvíznek a környezetet nem veszélyeztető 

módon való elhelyezése, 

b) a vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és 

létesítményekre vonatkozó általános szabályokról szóló kormányrendelet szerinti követelmények 

maradéktalan teljesítése, valamint 

c) *  a fúrt kút fennmaradásának engedélyezése esetén annak megállapítása, hogy a kút az (1) 

bekezdés a) pontjának hatálya alá tartozik, és az nem veszélyezteti a vízkészletek védelméhez 

fűződő érdekeket. 

(4) *  A jegyző az (1) bekezdés b) pontjában meghatározott közműpótló létesítmény 

megvalósítását, átalakítását, megszüntetését, továbbá az (1) bekezdés a) pontjában megjelölt 

létesítmény átalakítását, megszüntetését vagy meghatározott módon történő használatát hivatalból 

is elrendelheti, ha a jogellenes vagy káros létesítéssel, üzemeltetéssel, illetőleg a megfelelő 

létesítmény hiányával összefüggő, a vízgazdálkodási, környezetvédelmi és közegészségügyi 

követelményeket rögzítő jogszabályi rendelkezések érvényesülése azt szükségessé teszi. 
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(5) Az (1) bekezdés alapján kiadott engedély kérelemre vagy hivatalból módosítható vagy 

visszavonható, ha megváltoztak azok a körülmények, amelyek az engedély alapjául szolgáltak. 

(6) *  Az (1) bekezdésben megjelölt feltételek hiányában az ott meghatározott létesítmények 

megépítéséhez és használatbavételéhez vízjogi engedély szükséges. 

(7) *  Az (1) bekezdés alapján kiadott engedélyekről a helyi vízgazdálkodási hatóság nyilvántartást 

vezet, amely tartalmazza az engedélyezett vízilétesítmény megnevezését, műszaki alapadatait, 

helyét (utca, házszám, helyrajzi szám), rendeltetésének célját, létesítésének időpontját, az engedély 

kiadásának keltét és hatályát, az engedélyes személyét, kút esetén annak átmérőjét, talpmélységét 

is. 

(8) Az (1) bekezdésben érintett létesítmények hatósági engedély alapján történő megépítésével, 

üzemeltetésével összefüggő esetleges kártalanításra a vízjogi engedélyezési kötelezettség alá 

tartozó létesítményekkel kapcsolatos kártalanítási rendelkezéseket kell megfelelően alkalmazni. 

(9) *  A helyi vízgazdálkodási hatóság a nyilvántartását minden év március 31. napjáig megküldi 

a vízügyi igazgatóságnak. 

(10) *  E § alkalmazásában házi ivóvízigény: a polgárok személyi adatainak és lakcímének 

nyilvántartásáról szóló törvény és a törvény végrehajtására kiadott kormányrendelet szerinti polgár 

bejelentett lakóhelyeként nyilvántartott, épülettel vagy annak építésére jogosító hatósági 

határozattal, egyszerű bejelentéssel rendelkező ingatlanon a magánszemély részéről emberi 

fogyasztás céljából a személyes szükségletek kielégítéséhez szükséges, saját célú ivóvízműből 

biztosított, nem gazdasági célú vízigény. 

25. § *  (1) A jegyző dönt: 

a) a települések belterületén a vizek természetes áramlásának, lefolyásának önkényes 

megváltoztatása folytán a szomszédos ingatlanok tulajdonosai között felmerült vitában - a vízjogi 

engedélyezési kötelezettség alá tartozó vízimunkák megvalósításától eltekintve - a természetes 

lefolyás biztosításáról vagy az eredeti állapot helyreállításáról; 

b) a közműves ivóvízellátással és szennyvízelvezetéssel (vízi közszolgáltatással) kapcsolatos 

eljárásban a szolgáltatót és a fogyasztót érintő jogokról és kötelezettségekről. 

(2) A járási hivatal dönt a vízitársulat hiányában a helyi közcélú vízilétesítmények, illetve közcélú 

vízimunkák költségeinek - külön jogszabály rendelkezései szerint - az érdekeltekre történő 

kivetéséről. 
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147/2010. (IV. 29.) Korm. rendelet a vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek 

elhárítását szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó általános szabályokról 

 

22.8 mikroöntözés: a párolgási veszteségek lehető legkisebb szinten való tartása érdekében 
alkalmazott olyan víztakarékos öntözés, amelynek során a vízadagoló elemek 2,5 bar-nál kisebb 
nyomáson, vízadagoló elemenként legfeljebb 500 l/h egyenletes vízadagokban juttatják ki a vizet 
közvetlenül a növényre, a talaj vagy termesztő közeg felszínére, a talajba vagy termesztő közegbe, 
vagy fagyvédelem vagy párásítás céljából a növény közvetlen légterébe, 

24.9 öntözés: a természetes csapadék mesterséges pótlása érdekében, a vízügyi hatóság által 
engedélyezett mező- vagy erdőgazdasági művelés alatt álló területen történő vagy a jogszabály 
alapján öntözhető gyepterület fenntartását biztosító vízhasználat, 

28. rétegvíz: üledékes-törmelékes képződményekben a talajvíz alatt elhelyezkedő felszín alatti víz, 

28a.10 saját célú ivóvízmű: a házi ivóvízigényt szolgáló víztermelő létesítmény, a hozzá tartozó 
csatlakozó és házi ivóvízhálózat, illetve a víztisztítási feladatokat ellátó vízilétesítmény, amely a 
víziközmű-szolgáltatásról szóló törvény szerint nem minősül víziközműnek, és amely kevesebb, mint 
50 személy ivóvízellátását biztosítja, 

37. vízadó: olyan felszín alatti kőzetréteg, kőzetrétegek vagy más földtani képződmény, amelynek 

porozitása vagy áteresztő képessége lehetővé teszi a felszín alatti víz jelentős áramlását vagy 

jelentős mennyiségű felszín alatti víz kitermelését, 

219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet a felszín alatti vizek védelméről          

 

27. közvetlen vízkivétel felszín alatti vízből: az a tevékenység, melynek során nyomás- vagy 

vízszintcsökkentést okozva vesznek ki vizet a felszín alatti vízből (így például: termelőkút, galéria, 

drén, forrásküszöb-süllyesztés); 

28.17 magánszemélyek háztartási igényeit meg nem haladó tevékenység: a tevékenység 
akkor, ha 

a) a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló kormányrendelet szerint a települési 
önkormányzat jegyzőjének vízgazdálkodási hatáskörébe tartozik, vagy     

b) a vegyes állattartás esetében összesen 5 számosállat/ingatlan, baromfi esetében 3 
számosállat/ingatlan mértéket egyidejűleg nem haladja meg; 

35. számosállat: 500 kg élőtömegű állategyed vagy csoport;      

                                                                      

44.26 vízkivétel: felszín alatti víz mennyiségének csökkenését eredményező közvetlen vagy 

közvetett beavatkozással járó tevékenység; 
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2016. évi CXXX. törvény a polgári perrendtartásról1  

6. gazdálkodó szervezet: a gazdasági társaság, az európai részvénytársaság, az egyesülés, az 

európai gazdasági egyesülés, az európai területi társulás, a szövetkezet, a lakásszövetkezet, az 

európai szövetkezet, a vízgazdálkodási társulat, az erdőbirtokossági társulat, a külföldi székhelyű 

vállalat magyarországi fióktelepe, az állami vállalat, az egyéb állami gazdálkodó szerv, az egyes 

jogi személyek vállalata, a közös vállalat, a végrehajtói iroda, a közjegyzői iroda, az ügyvédi iroda, 

a szabadalmi ügyvivői iroda, az önkéntes kölcsönös biztosító pénztár, a magánnyugdíjpénztár, az 

egyéni cég, továbbá az egyéni vállalkozó, emellett gazdálkodó tevékenységével összefüggő polgári 

jogi kapcsolataiban az állam, a helyi önkormányzat, a költségvetési szerv, jogszabály alapján a 

költségvetési szervek gazdálkodására vonatkozó szabályokat alkalmazó egyéb jogi személy, az 

egyesület, a köztestület, valamint az alapítvány; 

15. nem természetes személy: a jogi személy, valamint a jogi személyiséggel nem rendelkező 

szervezet, amely jogszabályi rendelkezés alapján perbeli jogképességgel rendelkezik; 

19. vállalkozás: a Ptk. szerinti vállalkozás. 
 

2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről1  

4. vállalkozás: a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körében eljáró személy; 
3:88. § [A gazdasági társaság fogalma] 

(1) A gazdasági társaságok üzletszerű közös gazdasági tevékenység folytatására, a tagok vagyoni 
hozzájárulásával létrehozott, jogi személyiséggel rendelkező vállalkozások, amelyekben a tagok a 
nyereségből közösen részesednek, és a veszteséget közösen viselik.) 

 

Polgári perrendtartásról:  

325. § [A teljes bizonyító erejű magánokirat] 

(1) Teljes bizonyító erejű a magánokirat, ha 
a) a kiállító az okiratot saját kezűleg írta és aláírta, 

b)26 két tanú igazolja, hogy az okirat aláírója a részben vagy egészben nem általa írt 
okiratot előttük írta alá, vagy aláírását előttük saját kezű aláírásának ismerte el; 
igazolásként az okiratot mindkét tanú aláírja, továbbá az okiraton a tanúk nevét és – ha 
törvény eltérően nem rendelkezik – lakóhelyét, ennek hiányában tartózkodási helyét 
olvashatóan is fel kell tüntetni, 

c) az okirat aláírójának aláírását vagy kézjegyét az okiraton bíró vagy közjegyző hitelesíti, 

d) az okiratot a jogi személy képviseletére jogosult személy a rá vonatkozó szabályok szerint 
megfelelően aláírja, 

e)27 ügyvéd vagy kamarai jogtanácsos az általa készített okirat szabályszerű ellenjegyzésével 
bizonyítja, hogy az okirat aláírója a más által írt okiratot előtte írta alá vagy aláírását előtte saját 
kezű aláírásának ismerte el, 
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f) az elektronikus okiraton az aláíró a minősített vagy minősített tanúsítványon alapuló fokozott 
biztonságú elektronikus aláírását vagy bélyegzőjét helyezte el, és – amennyiben jogszabály úgy 
rendelkezik – azon időbélyegzőt helyez el, 

g) az elektronikus okiratot az aláíró a Kormány rendeletében meghatározott azonosításra 
visszavezetett dokumentumhitelesítés szolgáltatással hitelesíti, vagy 

h) olyan, törvényben vagy kormányrendeletben meghatározott szolgáltatás keretében jött létre, 
ahol a szolgáltató az okiratot a kiállító azonosításán keresztül a kiállító személyéhez rendeli és a 
személyhez rendelést a kiállító saját kezű aláírására egyértelműen visszavezethető adattal együtt 
vagy az alapján hitelesen igazolja; továbbá a szolgáltató az egyértelmű személyhez rendelésről 
kiállított igazolást elektronikus dokumentumba kapcsolt, elválaszthatatlan záradékba foglalja és azt 
az okirattal együtt legalább fokozott biztonságú elektronikus bélyegzővel és legalább fokozott 
biztonságú időbélyegzővel látja el. 

(2) Ha az okirat aláírója nem tud olvasni, illetve nem érti azt a nyelvet, amelyen az okirat készült, 
csak akkor jön létre teljes bizonyító erejű magánokirat, ha magából az okiratból kitűnik, hogy annak 
tartalmát a tanúk egyike vagy a hitelesítő személy az okirat aláírójának megmagyarázta. 

(3) A teljes bizonyító erejű magánokirat az ellenkező bizonyításáig teljes bizonyító erővel 
bizonyítja, hogy az okirat aláírója az abban foglalt nyilatkozatot megtette, illetve elfogadta vagy 
magára kötelezőnek ismerte el. 

(4) A teljes bizonyító erejű magánokirat valódiságát csak akkor kell bizonyítani, ha azt az ellenfél 
kétségbe vonja, vagy a valódiság bizonyítását a bíróság szükségesnek találja. 

(5) Ha a teljes bizonyító erejű magánokiraton szereplő aláírás valódisága nem vitás vagy 
bizonyított, illetve a legalább fokozott biztonságú elektronikus aláírás vagy bélyegző vagy zárt 
rendszerben alkalmazott bizalmi szolgáltatás keretében a kiállító saját kezű aláírására egyértelműen 
visszavezethető adatok ellenőrzésének eredményéből más nem következik, az aláírást vagy a 
bélyegzőt megelőző szöveget – elektronikus okirat esetén az aláírt vagy bélyegzővel ellátott adatokat 
– az ellenkező bizonyításáig meg nem hamisítottnak kell tekinteni, kivéve, ha az okiratnak olyan 
rendellenességei vagy hiányai vannak, amelyek e vélelmet megdöntik. 

(6) A teljes bizonyító erejű magánokiraton szereplő aláírás valódiságát vagy a szöveg meg nem 
hamisított voltát – kétség esetén – más olyan írással való összehasonlítás útján is meg lehet 
állapítani, amelynek valódisága nem kétséges. A bíróság ennek érdekében íráspróbát is elrendelhet, 
és szükség esetén annak eredményét, illetve a vitatott okiratot, aláírást szakértővel is 
megvizsgáltathatja. 

(7) Ha a legalább fokozott biztonságú elektronikus aláírással vagy bélyegzővel ellátott elektronikus 
okirat aláírójának vagy bélyegző létrehozójának azonossága, illetve az okirat hamisítatlansága 
kétséges, ezek megállapítása érdekében a bíróság elsősorban az elektronikus aláíráshoz vagy 
bélyegzőhöz tartozó tanúsítványt kibocsátó bizalmi szolgáltatót keresi meg. Az elektronikus okirathoz 
kapcsolt időbélyegző által igazolt adatokkal kapcsolatos kétség esetén a bíróság elsősorban az 
időbélyegzést végző bizalmi szolgáltatót keresi meg. Az olyan zárt rendszerben alkalmazott bizalmi 
szolgáltatás keretében kiállított elektronikus okirat esetén, ahol a szolgáltató az okiratot a kiállító 
személyéhez rendeli és a személyhez rendelést a kiállító saját kezű aláírására egyértelműen 
visszavezethető adatokkal együtt hitelesen igazolja, a bíróság elsősorban a zárt rendszer bizalmi 
szolgáltatóját keresi meg. 

(8) Az elektronikus okirat esetén az aláírt vagy bélyegzővel ellátott adatokat az ellenkező 
bizonyításáig meg nem hamisítottnak kell tekinteni a tárolást végző szolgáltató igazolása alapján, ha 
a szolgáltató 

a) a tárolásra átvételkor meggyőződött az elektronikus dokumentum hitelesítésének 
érvényességéről, 

b) a tárolást a Kormány rendeletében meghatározott feltételeknek megfelelő, az E-ügyintézési tv. 
szerinti minősített archiválási szolgáltatás vagy elektronikus dokumentumtárolás központi 
elektronikus ügyintézési szolgáltatás keretében végzi, és 

c) a Kormány rendeletében meghatározottak szerint igazolja az elektronikus okirat hitelességét. 

326. § [Az egyszerű magánokirat] 

A magánokirathoz – ha azt nem a 325. § (1) bekezdése szerint állították ki – nem fűződik törvényi 
vélelem, és annak bizonyító erejét a bíróság a bizonyítás általános szabályai szerint a tárgyalás és a 
bizonyítás összes adatának figyelembevételével állapítja meg, kivéve, ha jogszabály 

a) adott magánokirat bizonyító erejét másként szabályozza, vagy 

b) az okirati bizonyításhoz meghatározott alakban kiállított okiratot ír elő. 

327. § [A jogi személy által kiállított vagy őrzött okiratról készült másolat bizonyító ereje] 

A jogi személy által kiállított vagy őrzött okiratról készített papír alapú vagy elektronikus másolat 
teljes bizonyító erővel bizonyítja, hogy tartalma megegyezik az eredeti okiratéval, feltéve, hogy a 
jogi személy, amely az okiratot kiállította vagy azt őrzi, ezt szabályszerűen igazolta a 325. § (1) 
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bekezdés d) vagy f) pontjának megfelelő másolat kiállításával. A jogi személy által készített másolat 
bizonyító ereje az eredeti okiratéval azonos, kivéve, ha a másolat közokiratról készült. 

 

 

És ezeket inkább NE csináljátok a kutatokkal….! : 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
                                    


