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Abstract 

 

In my article I will present the most important provisions of the Act CXIII of 2019, which recently 

brought changes in the field of agricultural irrigation. According to the law entered into force on 1st 

January 2020, producers can set up irrigation communities. Firstly I will describe the conditions of 

these communities, then I will deal with their rules of recognition and finally I will mention the 

importance of irrigation easement. 
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Bevezetés 

 

Magyarország klimatikus adottsága miatt fokozottan nagy az aszályveszély hazánkban. Az 

előrejelzések szerint a globális felmelegedés következményeként az aszályok gyakorisága tovább fog 

növekedni. A 21. század végére az átlaghőmérséklet Magyarországon akár 3,5 fokkal emelkedhet. 

Ezért mind a Kormány, mind az Agrárminisztérium feladatául tűzte ki a megelőzést. Első lépésként 

az Agrárminisztérium 2019-ben elkészítette az öntözéses gazdálkodásról szóló 2019. CXIII. törvény 

tervezetét, amely elfogadását követően 2020. január 1-jén hatályba is lépett. 

A törvény célja a magyar mezőgazdaság versenyképességének növelése, illetve a klímaváltozás 

mezőgazdasági termelésre gyakorolt erősödő negatív hatásainak csökkentése. E jogszabály a 

mezőgazdasági öntözésre vonatkozó legfontosabb szabályokat tartalmazza, mindazonáltal a jövőben 

további változásokra lehet számítani. 

 

 

1. A Nemzeti Földügyi Központ 

 

A Nemzeti Földügyi Központ, a Nemzeti Földalapkezelő szervezet jogutódjaként csupán 2019. július 

1-jén kezdte meg működését, az agrárminiszter irányítása alatt álló központi költségvetési szervként. 
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Feladatkörét tekintve három fő területtel foglalkozik: az osztatlan közös tulajdon megszüntetésére 

irányuló eljárásokkal kapcsolatos feladatok, az erdészeti igazgatási feladatok és az öntözési 

koordinációs feladatok ellátásával. Az utóbbi ellátására állították fel az Öntözési Ügynökséget. 

Az Öntözési Ügynökség feladatait az alábbi kilenc pontban rögzíti a vonatkozó jogszabály:  

a) az aszálykárok megelőzése és csökkentése érdekében az öntözéses gazdálkodás terjesztésé-

ben történő közreműködés; 

b) a termelői öntözési szükségletek, vízigények elemzése, valamint javaslatok kidolgozása az 

öntözést akadályozó tényezők megszüntetése érdekében; 

c) az öntözéses gazdálkodás területspecifikus feltételrendszerének (területorientált, területspe-

cifikus növénytermesztés) kidolgozása; 

d) a gazdaságosan ellátható öntözési körzetek és az öntözési közösségek mérethatékony terüle-

tének meghatározása; 

e) öntözési szaktanácsadás megszervezése, az öntözési közösségek szakmai támogatása; 

f) nemzeti öntözési mintaprojektek üzemeltetése; 

g) a harmadlagos művek üzemeltetése, fejlesztése, a harmadlagos művek öntözővíz-szolgálta-

tásának koordinálása; 

h) öntözéses gazdálkodás alapadatait tartalmazó informatikai rendszer üzemeltetése, az öntözé-

ses gazdálkodással összefüggő hazai (vízhasználat havi jelentése) és nemzetközi kötelezettségek-

nek megfelelő agrotechnikai alapadatok szolgáltatása; 

i) részvétel az öntözési célú állami vízgazdálkodási fejlesztések előkészítésében, öntözésfejlesz-

téssel kapcsolatos uniós támogatási programok tervezésében.1 

 

Az aszály elhárításának természetesen a legkézenfekvőbb megoldása a mezőgazdasági öntözés.2 

A mezőgazdasági öntözés a természetes csapadék pótlása céljából háztartási vízigényeket meghaladó 

mennyiségű víz kijuttatása mesterséges módon a növénytermesztés hatékonyságának növelése, 

illetve a gyepterületek fenntartása érdekében.3  Hazánk a korábbi vízelvezetés modellje helyett a 

vízmegtartás modelljére törekszik, az öntözés során a lehullott csapadékot használják fel. 

 

1.1. Az Agrárminisztérium előzetes felmérése 

 

Az Agrárminisztérium a törvény hatályba lépése előtt felmérést készített az öntözésfejlesztési 

beruházást nem tervezők körében. A megkérdezettek különböző okokat soroltak fel, hogy miért nem 

kívánnak öntözni. Ezeket az okokat két csoportba sorolták be. Így beszélhetünk gazdasági és nem 

gazdasági okokról. A törvényjavaslat elkészítése során ezen problémák orvoslására törekedett a 

jogalkotó. 

A megkérdezettek nem gazdasági okként az öntözési beruházás magas költségét, valamint az 

öntözéshez kapcsolódó magas üzemeltetési-fenntartási költséget jelölték meg. 

A nem gazdasági ok körében az alábbi válaszok érkeztek. Az általa termesztett növény nem 

igényli az öntözést, a felszíni vízkészlet hiányzik vagy egyéb okból (birtokstruktúra-nem megfelelő 

birtokméret és birtokszerkezet, életkor) nem öntöz. Ezenkívül a válaszadók az érintett földrészlet 

kedvezőtlen természeti, domborzati és vízrajzi adottságaira is hivatkozhat. Ez utóbbi probléma 

megoldása lehet olyan, alább kifejtendő öntözésfejlesztési terv létrehozása, amely tartalmazza, hogy 

az adott térségben domborzati, vízrajzi viszonyok és talajtani adottságok mellett mit és hogyan 

érdemes öntözni.4 

 
1 158/2019. (VI. 28.) Korm.rendelet 3.§ 
2 HANYECZ Vince – SZALÓKI Sándor – SZŐKE MOLNÁR Lajos: Az öntözéses gazdálkodás újabb kutatási eredményei, 

ÖKI Kiadó, Szarvas, 1988. 29. 
3 147/2010. R 2. § 24. pont 
4 Dr. Kapitány Gabriella, 2019. augusztus 14. napján elhangzott személyes közlései 
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2. Az öntözési kerület és az öntözési körzetek elhatárolása 

 

Különbséget kell tenni e két fogalom között. 

Az öntözési körzet az öntözési közösség működésére szolgáló terület, amely az öntözési közösség 

tagjai által öntözni kívánt földterületeket, valamint a közösség tagjai használatában nem álló 

közbeékelődött területeket foglalja magába, amelyet az öntözési közösség elismeréséről szóló döntés 

tartalmaz.5 

Az öntözési kerület az öntözési igazgatási szerv által hivatalból kijelölt, középszintű tervezési 

egység, amely több öntözési körzetet foglalhat magába.6 

Az öntözési igazgatási szerv öntözési kerületet jelöl ki a vízgyűjtő-gazdálkodási tervezési 

alegységek, a talajtani és vízföldtani adottságok, a domborzati és a vízrajzi viszonyok és az öntözés 

gazdaságossága figyelembevételével az öntözési célú vízilétesítmény hatásterületének megfelelően. 

Egy földrészlet csak egy öntözési kerület része lehet.7 

 

 

2.1. Az öntözésfejlesztési terv 

 

Az öntözési kerületek kijelölése műszaki és természetföldrajzi szempontok szerint történik, 

melyekben öntözés-fejlesztési terveket is készít. A kerületek megalakulását követően a miniszter 

elismeri őket, majd a Nemzeti Földügyi Központ kidolgozza a környezeti körzeti terveket. 

Amíg az öntözésfejlesztési tervek elkészülnek, addig is az önkéntesen megalakuló öntözési 

közösségek elismerésében kijelölt működési területükre (öntözési körzetekre) az Agrárminisztérium 

a Nemzeti Földügyi Központ segítségével környezeti terveket készítettet. 8 Az öntözési kerületek 

kijelölését és az öntözésfejlesztési terveket a kormányzati honlapon kell közzétenni. 

Amennyiben a természetvédelmi, vízgazdálkodási, környezetvédelmi, tájvédelmi, 

halgazdálkodási, erdőgazdálkodási és bányászati feltételek megváltoztak, az öntözési kerületek és az 

öntözésfejlesztési tervek rendszeres felülvizsgálatára és módosítására kerül sor.9 

Feltüntetni az adott kerületben lévő öntözőfürtöket, továbbá felsorolja a termeszteni érdemes 

növényeket, illetve az adott talajviszonyok mellett alkalmazandó technológiát. Amennyiben megfelel 

a tervben foglaltaknak az öntözéses gazdálkodást végző, mentesül a szakhatósági eljárások 

lefolytatása alól. 

 

 

3. Az öntözési szolgalom 

 

A Ptk.10 példálózó felsorolása szerint az ingatlan mindenkori birtokosa átjárás, vízellátás, vízelvezetés, 

pince létesítése, vezetékoszlopok elhelyezése, épület megtámasztása céljára vagy az ingatlan 

mindenkori birtokosa számára előnyös más hasonló célra más ingatlanát más ingatlanát 

meghatározott terjedelemben használhatja, vagy követelheti, hogy a másik ingatlan birtokosa a 

jogosultságából egyébként folyó valamely magatartástól tartózkodjék. 11  Ha valamely föld nincs 

 
5 2019. évi CXIII. törvény 1. cikk, 4. pont 
6 2019. évi CXIII. törvény 1. cikk 5. pont 
7 2019. évi CXIII. törvény 5.§ 
8 2019. évi CXIII. törvény végső előterjesztői indokolása az öntözéses gazdálkodásról 
9 2019. évi CXIII. törvény 6.§ (5)-(6) 
10 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről (a továbbiakban: Ptk.) 
11 Ptk. 5:160. § (1) 
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összekötve megfelelő közúttal, a szomszédok kötelesek tűrni, hogy az ingatlan mindenkori birtokosa 

földjeiken átjárjon.12 

A telekhez tapadó szolgalmi jog mindenkit megillethet, aki a telket jogszerűen használja.13 A 

szolgalom gyakorlása nem vezethet mások jogainak szükségtelen sérelmeihez.14 A Ptk. értelmében 

szolgalom keletkezhet jogszabály erejénél fogva, ha valamely föld nincs összekötve megfelelő 

közúttal, a szomszédok kötelesek tűrni, hogy az ingatlan mindenkori birtokosa földjeiken átjárjon.15 

Az öntözési szolgalmat a vízügyi hatóság a vízjogi létesítési vagy üzemeltetési engedélyben 

alapítja, melyet az ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzés érdekében megküld az ingatlanügyi 

hatóságnak. Ha a vízilétesítmény vízjogi engedélyesének személye megváltozik, kérelmére a vízügyi 

hatóság megállapítja az öntözési szolgalom új jogosultját és az erről szóló döntését az ingatlan-

nyilvántartásban történő átvezetés érdekében megküldi az ingatlanügyi hatóságnak.16 

A szolgalmi jog ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzését követő 15 napon belül, míg a 

szolgalom gyakorlásával összefüggő kártalanítást az ingatlan igénybevételéhez kapcsolódóan kell 

megfizetni. 

Ha a vízjogi engedélyes a tevékenységével felhagy és a vízilétesítmény az ingatlan 

rendeltetésszerű használatát akadályozza, akkor a vízilétesítményt meg kell szüntetni. A vízügyi 

hatóság az öntözési szolgalmat visszavonja, ha a vízjogi engedélyes a tevékenységével felhagy, 

amelyről szóló döntését az ingatlan-nyilvántartásban történő átvezetés érdekében megküld az 

ingatlanügyi hatóságnak. Ha már mások is csatlakoztak a harmadlagos műhöz, akkor nem kell a 

vízilétesítményt megszüntetni, amennyiben valamelyik csatlakozó az üzemeltetést átveszi. A vízjogi 

rendelkezések alapján a vízjogi engedély engedélyese módosítható.17 

Amennyiben a célzott földrészlet nem közvetlenül csatorna vagy vízfolyás mellett található, 

akkor ehhez más tulajdonában, illetve használatában lévő földrészleten át kell vezetni, amihez a 

tulajdonos hozzájárulása szükséges. 

Az öntözési szolgalom alapján a mezőgazdasági termelőt bizonyos jogok illetik meg az idegen 

ingatlanon. Így öntözést szolgáló vízilétesítményt helyezhet el, üzemeltethet, a szükséges 

vízimunkákat elvégezheti, öntözőberendezést vezethet át.18 

Az idegen ingatlan birtokosa, használója tűrni köteles ezeket az intézkedéseket. A tűrésre 

kötelezettet kártalanítás illeti meg. Egyszeri kártalanítás jár a létesítés során okozott károkért, míg az 

üzemeltetés során okozott károkért évenkénti kártalanítás illeti meg (utóbbi csak felszínen vezetett 

vízilétesítmények esetén). Felszín alatt történő átvezetése évenkénti fenntartási munkálatokat nem 

igényel. 

Amennyiben a vízilétesítményben vagy a gyakorolt vízhasználathoz kapcsolódóan keletkezik kár, 

akkor a vízügyi hatóság határozatban kötelezi a vízjogi engedélyest a kártalanítás megfizetésére.19 

A vízilétesítményhez, ami a vízátvezetést szolgálja, más is csatlakozhat, csupán a vízjogi 

engedélyes hozzájárulása szükséges. A kártalanítás megfizetésében az újonnan csatlakozók is részt 

vállalhatnak. Az új csatlakozók a vízilétesítményhez nem tudnak csatlakozni, ha a felek a költségek 

megosztásának kérdésében nem tudnak megállapodni. Ebben az esetben a vízátvezetés új 

beruházásnak minősül, és a csatlakozók válnak a kártalanítás megfizetésének kötelezettévé. 

A vízügyi hatóság rendelkezik az öntözési szolgalom megszüntetéséről, ha a vízjogi engedélyes 

a tevékenységével felhagy. Döntését megküldi az ingatlanügyi hatóságnak. A vízilétesítmény 

 
12 Ptk. 5:160. § (2) bekezdés 
13 OSZTOVITS András (szerk.): A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. tv. és a kapcsolódó jogszabályok 

nagykommentárja, II. kötet. Opten Informatikai Kft., Budapest, 2014. 843. 
14 2013. évi V. törvény 5:162 § (1) 
15 2013. évi V. törvény 5:160 § (2) 
16 2019. évi CXIII. törvény 2.§ (3) 
17 2019. évi CXIII. törvény végső előterjesztői indokolása az öntözéses gazdálkodásról 
18 2019. évi CXIII. törvény 2.§ 
19 2019. évi CXIII. törvény 3.§ 
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megszüntetését kell elrendelni, ha a vízilétesítmény az ingatlan rendeltetésszerű használatát 

akadályozza.20 

Az öntözési szolgalom intézménye a közérdekű használati jog szabályaihoz is szorosan 

kapcsolódik. A Ptk. a dolog használatának különös esetei között említi a közérdekű használatot, 

amikor az ingatlan tulajdonosa tűrni köteles, hogy a jogszabályban feljogosított személyek – a 

feladataik ellátásához szükséges mértékben – időlegesen használják az ingatlant, arra használati jogot 

szerezzenek, vagy az azon fennálló tulajdonjogot egyébként korlátozzák.21 A Ptk. nem határozza meg 

pontosan mely szervek, milyen esetben és feladatok elvégzése érdekében jogosultak a más 

tulajdonában álló ingatlan igénybevételére.22 

A közérdekű használat tehát több konkrét korlátozási módot magában foglaló esetkör, amelybe 

beleértendő a dolog időleges használata, a dolog tartós használata (közérdekű használati jog 

alapításával) vagy egyéb más, közérdekből történő korlátozás. 

A közérdekű használati jog bizonyos megközelítésben egyfajta gyűjtőfogalom, beleértendő minden 

olyan használati jog és szolgalom, amelyet az ingatlanra vonatkozóan a jogszabályban feljogosított 

személyek javára közérdekből hatósági határozat keletkeztet. 

A közérdekű használat következményeként (különösen a közérdekű használati jog alapításával) 

a tulajdonos használati joga korlátozódik, a használatért, illetve az ilyen jogosultság alapításáért a 

korlátozás mértékének megfelelő kártalanítás jár.23 

A jog alapítására külön jogszabályok által meghatározott esetekben kerül sor. A 

vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény24 vízvezetési szolgalmi jog (közcélú vízi létesítmény 

elhelyezésére és üzemeltetésére) és vízhasználati szolgalmi jog (vízi létesítményhez történő 

csatlakozás céljából) között tesz különbséget.25 

 

 

4. Az öntözési közösség 

 

Az öntözés esetén érvényesül a méretgazdaságosság elve, ami azt jelenti, hogy nagyobb területen 

jobban megéri az öntözés a fajlagos költségek csökkentése érdekében. Ezért a Nemzeti Földügyi 

Központ egyik feladatául tűzte ki az öntözési közösségek kialakításának elősegítését. 

Öntözési közösségek alatt az agrárpolitikáért felelős miniszter által öntözési közösségként elismert 

legalább két mezőgazdasági termelő részvételével az öntözési körzet területén létrehozott olyan 

öntözési tevékenységet vállaló jogi személyt (gazdasági társaságot vagy szövetkezetet) értjük, amely 

szántóföldi növénytermesztés esetén legalább 100 hektár, zöldség-gyümölcstermesztés estén legalább 

10 hektár öntözését biztosítja.26 

Az intézkedések többsége az öntözési közösségben részt nem vevő termelőket is érinti, 

támogatásokban, kedvezményekben részesülnek. A Nemzeti Földügyi Központ elkészíti a környezeti 

körzeti tervet: a vízjogi engedélyezés során nem kell lefolytatni a környezetvédelmi, 

természetvédelmi és a talajvédelmi szakhatóságokat, a termelők öntözési szolgalmat alapíthatnak, 

valamint a megtérülés biztonságának érdekében az öntözési beruházást végző termelők 

előhaszonbérleti jogot szerezhetnek öntözési célú földhasználati bérlemény esetén az adott földön 

létesített beruházás értékcsökkenési leírási időszakra. A környezeti körzeti terv a kiadásától számított 

 
20 2019. évi CXIII. törvény 2.§ (4) bekezdés 
21 Ptk. 5:27. § (1) bekezdés 
22 MENYHÁRD Attila: A tulajdonjog. in: Kommentár a Polgári Törvénykönyvhöz (szerk.: Vékás Lajos – Gárdos Péter, 

Wolters Kluwer, Budapest, 2018. 962. 
23 LESZKOVEN László: A korlátolt dologi jogok. in: Civilisztika II. Dologi jog – Felelősségtan (szerk.: Barzó Tímea – 

Papp Tekla), Dialóg Campus Kiadó, Budapest, 2019. 190. 
24 1995. évi LXII. törvény a vízgazdálkodásról 
25 LESZKOVEN: i.m. 191. 
26 2019. évi CXIII. törvény 8.§ 
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20 évig hatályos. A környezeti körzeti terveket rendszeresen felül kell vizsgálni és módosítani kell, 

ha a környezetvédelmi, természetvédelmi és talajvédelmi feltételek megváltoztak.27 

 

 

4.1. Az öntözési közösségek elismerése 

 

Az elismerés iránti kérelmeket az öntözési igazgatási szervhez kell benyújtani. A benyújtást követően 

a kérelmeket a szakmai véleményével együtt terjeszti fel az agrárpolitikáért felelős miniszternek. A 

miniszter fogja elismerni a közösségeket. Először megvizsgálja az elismerési feltételek meglétét, 

majd az összes dokumentum benyújtásától számított 30 napon belül dönt az elismerésről. A miniszter 

másrészt ellátja az ellenőrzéssel kapcsolatos feladatokat is. Amennyiben a közösség valamely 

elismerési feltételnek nem felel meg, a miniszter határidő tűzésével felszólítja a feltételek megfelelő 

működés helyreállítására. A határidő eredménytelen elteltét követően az elismerés felfüggesztésre 

kerül, legfeljebb egyéves időtartamra. A miniszter az elismerést visszavonja, ha az elismerési 

feltételeknek megfelelő működés a felfüggesztés alatt sem áll helyre. A kormányzati honlapon 

ingyenesen elérhető nyilvántartást vezet, amely tartalmazza a közösség nevét, elérhetőségeit, az 

öntözési körzetet, vezető tisztségviselőjének megnevezését. Az öntözési körzet területe nem fedhet 

másik öntözési körzet területére.28 

 

 

5. A harmadlagos mű 

 

Harmadlagos műnek minősül a vízügyi igazgatási szervek által kezelt és üzemeltetett vízilétesítmény, 

valamint a mezőgazdasági öntözési igények tényleges felmerülésének helye között elhelyezkedő 

üzemi szintű mezőgazdasági vízellátást biztosító, öntözési célú vagy kettős működésű 

vízilétesítmény.29 

A harmadlagos műhöz bármely mezőgazdasági termelő csatlakozhat az üzemeltető engedélyes 

hozzájárulásával és a vízjogi engedély alapján, ha a harmadlagos mű a megnövekedett igénynek a 

vízjogi engedélye alapján műszakilag megfelel. 

A csatlakozó a vízhasználattal kapcsolatos érdekeltsége arányában köteles a harmadlagos mű 

csatlakozáskori értékének a rá eső részét a létesítmény tulajdonosának megtéríteni, a harmadlagos mű 

fenntartási és üzemeltetési költségeit a csatlakozás időpontjától kezdődően viselni. Utóbbi költségek 

meg nem fizetése esetén hozzájárulását visszavonhatja, amiről a vízügyi hatóságot értesíti. A 

hozzájárulás visszavonása esetén a vízügyi hatóság visszavonja a csatlakozó vízjogi engedélyét. 

A csatlakozással kapcsolatban felmerült munkák elvégzéséről saját költségén köteles gondoskodni.30 

 

 

5.1. Az öntözési igazgatási szerv 

 

A helyi önkormányzat a tulajdonában lévő harmadlagos mű tulajdonosi jogainak gyakorlását 

átadhatja az államnak. Az állam képviseletében az öntözési igazgatási szerv jár el. A harmadlagos 

művet maga üzemelteti vagy bérleti, haszonbérleti, vállalkozási szerződés alapján hasznosításra 

átengedheti vagy vagyonkezelésbe adhatja. 

Az öntözési igazgatási szerv szakmailag fogja ellenőrizni a helyi önkormányzattól érkező átadó 

nyilatkozatot abból a szempontból, hogy öntözési célokat szolgál-e. Amennyiben az öntözési 

 
27 2019. évi CXIII. törvény 10.§ (2)-(3) 
28 2019. évi CXIII. törvény 8-9.§ 
29 2019. évi CXIII. törvény 1.§ 1.pont 
30 2019. évi CXIII. törvény 4.§ 
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igazgatási szerv megállapítja az öntözési célokat az öntözési közösség számára, akkor a harmadlagos 

mű tulajdonosával ingyenesen szerződést köt. A szerződés megkötése és a hatálybalépése között 

legfeljebb három hónap időtartamot kell biztosítani. 

Az öntözési igazgatási szerv nem jogosult a tulajdonjog átruházására. Megbízás alapján képviseli 

az öntözési közösséget, az öntözésfejlesztési szempontból kiemelt jelentőségű öntözési beruházást 

kezdeményező mezőgazdasági termelőt a vízjogi engedélyezési eljárásban, ha megfelel az 

öntözésfejlesztési tervnek.31 

 

 

 

Összefoglalás 

 

Az Országgyűlés 2019 decemberében elfogadta az Agrárminisztérium által előkészített öntözéses 

gazdálkodásról szóló 2019. évi CXII. törvényt, amely 2020. január 1-jén lépett hatályba. 

Ennek értelmében öntözési kerületeket jelölnek ki, öntözésfejlesztési terveket készítenek, amelyek 

meghatározzák az adott öntözéses gazdálkodás folytatásának feltételeit. Nincs szükség ezekben az 

esetekben környezetvédelmi, természetvédelmi és talajvédelmi hatósági, illetve szakhatósági eljárást 

lefolytatni. Az öntözésfejlesztési tervek a kiadástól számított 20 évig maradnak hatályban, rendszeres 

felülvizsgálat ellenében. 

A jogszabály másik jelentős rendelkezése szerint a mezőgazdasági termelők öntözési 

közösségeket hozhatnak létre, amelyek elismerése az agrárminiszter által történik. Kialakítása az 

öntözött terület nagyságához igazodik, szántóföldi növénytermesztés és ipari zöldségtermesztés 

esetén legalább 100 hektár, kertészeti zöldség- és gyümölcstermesztés esetén legalább 10 hektár. 

Az öntözési szolgalom létrehozása következtében a mezőgazdasági termelők más ingatlan 

tulajdonosának területén öntözőberendezést vezethetnek át. Az ingatlan rendeltetésszerű használatát 

nem lehetetleníti el, az ingatlan tulajdonosát pedig kártalanítás illeti meg. 

 
31 2019. évi CXIII. törvény 11-13.§ 


