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Kiemelések az OTÉK-ból  - az "akadálymentes" szóra 

Általános előírások

31.  §  (1)89 Az  építményeket  csak  úgy  szabad  elhelyezni,  hogy  azok  együttesen  feleljenek  meg  a 
településrendezési, településképi, illeszkedési, a környezet-, a táj-,  természet- és a műemlékvédelemi, továbbá a 
rendeltetési, az egészség-, a tűz-, a köz- és más biztonsági, az  akadálymentességi követelményeknek, valamint a 
geológiai, éghajlati, illetőleg a terep, a talaj és a talajvíz fizikai, kémiai, hidrológiai adottságainak, illetőleg azokat 
ne befolyásolják károsan.

(2)90

(3)91 A 10. § (2) bekezdés rendelkezéseit kell alkalmazni a már meglévő építmény, építményrész, átalakítása, 
bővítése, korszerűsítése vagy használatának megváltoztatása esetén is.

(4)92

32. § Valamennyi építési övezetben, illetőleg övezetben - ha a helyi építési szabályzat, szabályozási terv másként 
nem rendelkezik - elhelyezhetők:

1. a nyomvonal jellegű építmények és műtárgyaik, a külön jogszabályok keretei között,
2. a köztárgyak,
3.93 a kutatást és az ismeretterjesztést szolgáló műtárgyak,
4.94 a honvédelmi és katonai, valamint nemzetbiztonsági építmények,
5. a nyilvános illemhelyek, hulladékgyűjtők,
6.95 a  megújuló  energiaforrás  műtárgya,  amely  használata  során  az  építési  övezetben,  övezetben  az 
alaprendeltetésnek megfelelő használatot nem korlátozza, vagy attól nem igényel védelmet.

ÉPÍTMÉNYEK LÉTESÍTÉSI ELŐÍRÁSAI

ÁLTALÁNOS EL ŐÍRÁSOK

50. § (1)160 A tervezési program olyan szöveges dokumentum, amely tartalmazza az építménnyel szemben előírt 
alapvető követelmények meghatározását, valamint a tervezési szerződés szerinti építtetői elvárások mennyiségi és 
minőségi  részletezését.  A  tervezési  program  az  e  rendeletben  előírt  követelményeknél  szigorúbbakat  is 
megállapíthat.

(2)161 Az (1) bekezdésben foglaltakon túlmenően építményt és annak részeit a rendeltetési céljának megfelelően, 
és a helyszíni adottságok figyelembevételével kell megvalósítani úgy, hogy az

a)  ne akadályozza a szomszédos ingatlanok és építmények,  önálló rendeltetési  egységek rendeltetésszerű  és 
biztonságos használhatóságát,

b)  méreteivel,  elhelyezésével,  építészeti  kialakításával  illeszkedjen  a  környezet  és  a  környező  beépítés 
adottságaihoz,

c) ne korlátozza a szomszédos telkek beépítését,
d) ne károsítsa a szomszédos beépítést és annak építészeti jellegzetességeit,
e) tegye lehetővé az építészeti örökség és az építészeti értékek megóvását,
f)162 építmény elhelyezési módja, beépítési magassága, homlokzata, tetőzete és azok kialakítása tegye lehetővé a 

településkép és a környezet előnyösebb kialakítását, a táj és településkép értékeinek érvényesülését,
g) építészeti megoldásával járuljon hozzá a táj- és a településkép esztétikus alakításához.
(3)163 Az építménynek meg kell felelnie a rendeltetési célja szerint
a) az állékonyság és a mechanikai szilárdság,
b) a tűzbiztonság,
c) a higiénia, az egészség- és a környezetvédelem,
d) a biztonságos használat és akadálymentesség,



e) a zaj és rezgés elleni védelem,
f) az energiatakarékosság és hővédelem,
g) az élet- és vagyonvédelem, valamint
h) a természeti erőforrások fenntartható használata

alapvető követelményeinek, és a tervezési programban részletezett elvárásoknak.
(3a)164 Az alapvető követelmények kielégítését a vonatkozó magyar nemzeti szabvány alkalmazásával vagy más, 

a követelmények legalább ezzel egyenértékű teljesítését biztosító megoldással lehet teljesíteni. Építményeket úgy 
kell  tervezni  és  megvalósítani,  hogy -  a  tervezési  programban meghatározott  típusú  -  megújuló  energiaforrás 
berendezésének beépítési  vagy csatlakozási lehetősége az építmény szerkezetének jelentős mértékű  megbontása 
nélkül biztosított legyen.

(4)165 Építési  célra szolgáló  anyagot,  szerkezetet,  berendezést  építménybe beépíteni  csak a jogszabályokban 
meghatározott feltételek szerint szabad.

(5)166 Az építményt és annak részét, szerkezetét, beépített berendezését és vezetékrendszerét úgy kell tervezni és 
megvalósítani,  hogy  azok  karbantartás,  korszerűsítés,  esetleges  csere  céljából  -  a  csatlakozó  szerkezetek 
állékonyságának veszélyeztetése nélkül - hozzáférhetők legyenek, valamint azok a magyar nemzeti szabványok által 
megkövetelt biztonsággal

a) feleljenek meg a tervezett vagy becsült élettartamuk alatt - a rendeltetési céljuknak megfelelő biztonsággal - az 
állékonyság és a mechanikai szilárdság, valamint a rendeltetésszerű és biztonságos használat követelményeinek,

b) nyújtsanak védelmet a várható hatások okozta ártalmak ellen az építmény rendeltetésszerű használata során, és
c) feleljenek meg és álljanak ellen a várható mértékű terheléseknek, hatásoknak.

Biztonságos használat és akadálymentesség177

54.  §  (1)  Az  építményt  és  annak  részeit  úgy  kell  tervezni,  megvalósítani,  ehhez  az  építési  terméket, 
építményszerkezetet  és  beépített  berendezést  úgy  kell  megválasztani  és  beépíteni,  hogy  a  rendeltetésszerű 
használathoz biztonságos feltételeket nyújtsanak és ne okozzanak balesetet, sérülést, például178

a) elcsúszást, elesést (pl. közlekedés közben),
b) megbotlást, mellélépést (pl. nem megfelelő világítás miatt),
c) leesést (pl. váratlan szintkülönbség, vagy korlát, mellvédfal hiánya, kialakítási hibája miatt),
d) fejsérülést (pl. nem megfelelő szabad belmagasság, szabad keresztmetszet miatt),
e)179 ütközést (pl.  nem megfelelő  megvilágítás, tartalék világítás hiánya, tükröződés miatt,  vagy építményen 

belüli járműmozgásból),
f) égési sérülést (pl. védelem nélküli forró felülettől, folyadéktól, gőztől),
g)180 áramütést (pl. földelési, szerelési hibából, vagy villámcsapás miatt),
h) robbanást (pl. energiahordozó, hőtermelő vezeték, berendezés hibája miatt),
i) elakadást, beszorulást (pl. szűkös méretű terek vagy nyílások miatt).
(2)181 Az építmény megvilágítását,  a köz- és díszvilágítást,  a fényreklámot és a hirdetőberendezést úgy kell 

elhelyezni és kialakítani, hogy a fényhatás
a) az építmény és a helyiségek, valamint a környezet rendeltetésszerű és biztonságos használatát ne akadályozza,
b) a közlekedés biztonságát ne veszélyeztesse,
c) az emberi egészséget és a környezetet ne károsítsa, és
d) fényszennyezést ne okozzon.
54/A.  §182 (1)  A tervezési  programban meg kell  határozni  a  közhasználatú  építmény azon építményrészeit, 

amelyeknél az  akadálymentes használatot biztosítani kell. Az  akadálymentes használathoz olyan jelző-információs 
rendszert kell alkalmazni, amely a rendeltetésszerű használó fogyatékos személyt segíti az építmény, építményrész 
használatában.

(2)  Az  elsődlegesen  fogyatékos  személyek  használatára  szolgáló épületet,  épületrészt,  önálló  rendeltetési 
egységet és helyiséget az akadálymentes használatot biztosító módon kell tervezni és megvalósítani.

Padlók

61. § (1)202 Az építmények helyiségeit, tereit a rendeltetésüknek és a vonatkozó balesetvédelmi, munkavédelmi, 
tűzvédelmi, közegészségügyi követelményeknek is megfelelő padlóval kell tervezni és megvalósítani.

(2)203 A járófelületen alkalmazott rács (pl. taposórács, lépcsőfok) legfeljebb 20x20 mm osztású lehet. Menekülési 
útvonalon nem alkalmazható rács.

(3)204 A közhasználatú  építmény  akadálymentes használatra  szolgáló  belső  közlekedőit  és  tereit  összefüggő 
csúszásgátló padlóburkolattal kell ellátni.

(4)205 akadálymentes használatnál a meglévő közhasználatú építmény esetében a 20 mm-nél magasabb küszöböt 



lejtős kialakítással kell ellátni.
(5)206 A járófelületen alkalmazott hézagos burkolat osztását úgy kell megválasztani, hogy az a rendeltetésszerű 

és biztonságos használatra alkalmas legyen, továbbá sérülést, és anyagi kárt ne okozzon.

Nyílások, nyílászárók, üvegfalak, vészkijáratok

62.  §  (1)207 A nyílásnak,  a  nyílászárónak  és  az  üvegfalnak  meg  kell  felelnie  az  építmény  és  a  helyiség 
rendeltetési céljának, a tűz-, hő-, zaj- és vagyonvédelem, valamint a biztonságos használat követelményének.

(2)208 A nyílászárónak a padlószintről könnyen és veszélymentesen kezelhetőnek kell lennie.
(3)209 Az  ablaknak,  továbbá  a  tömegtartózkodásra  szolgáló helyiség  kiürítésre  számításba  vett  ajtaja 

ajtószárnyának nyitott helyzetben biztonságosan rögzíthetőnek kell lennie.
(4)210 Az építményben a gyalogos közlekedés céljára szolgáló falnyílásnak vagy ajtónak alkalmasnak kell lennie 

a rendeltetésszerű és a biztonságos használatra. A falnyílás vagy ajtó szabad mérete 0,60/1,95 m-nél nem lehet 
kisebb. A tömegtartózkodásra szolgáló építményben, a kiürítési útvonalon lévő falnyílás vagy ajtó szabad méretét az 
országos tűzvédelmi szabályzatról szóló miniszteri rendelet szerinti számítással kell meghatározni.

(5)211 A közhasználatú építményben az akadálymentes közlekedésre is alkalmas falnyílás vagy ajtó szabad mérete 
0,90/1,95 m-nél kisebb nem lehet.

(6)212 Az  akadálymentesség érdekében az ajtó beépítését úgy kell megtervezni és megvalósítani, hogy az ajtó 
azon az oldalán, ahová nyílik, a zárszerkezet felőli részen legalább 55 cm széles, a másik oldalon legalább 30 cm 
széles szabad sáv legyen biztosítva a nyílás tokbelméretén felül. Az ajtó pánt felőli oldalán a burkolt falfelülettől 
való távolság legalább 10 cm legyen.

(7)213 A mellvéd tervezése és megvalósítása során biztosítani kell a rendeltetésszerű használat melletti  kiesés 
elleni védelmet.

(8) Az építmény kiürítési útvonalára nyíló ajtókat, vészkijáratokat a tűzvédelmi előírásoknak megfelelően kell 
kialakítani.

(9)214 A 0-18 éves gyermekek, tanulók részére szolgáló helyiségekben, terekben forgó- és billenőablak, mélyen 
üvegezett ajtó és üvegfal nem alkalmazható.

(10)215 akadálymentes használatra könnyen kezelhető, nagy erőkifejtést nem igénylő nyílászárókat kell beépíteni, 
szükség esetén automatikus nyitást biztosítva.

(11)216 A nagy üvegfelületek,  üvegajtók  olyan vastagságúak és szerkezetűek legyenek,  amelyek biztonságot 
nyújtanak minden építményhasználó számára. A sérülésveszély elkerülése érdekében a nagy üvegezett felületeket, 
üvegajtókat 1,00-1,50 m magas sávban érzékelhető jelöléssel kell ellátni.

Szintkülönbség-áthidalók általános előírásai

63. § (1) Az építmények szintkülönbségeit a biztonságos gyalogos közlekedés és az építmény előírt időn belüli 
kiürítésének  lehetővé  tétele  céljára  lépcsővel  és/vagy  lejtővel  kell  áthidalni.  Időszakos  használat  (pl.  üzemi 
ellenőrzés) céljára hágcsó és rögzített létra létesíthető.

(2)217 A  közhasználatú  építmény  akadálymentes használatú  részei,  bejárata  és  kiürítési  útvonala 
szintkülönbségének  áthidalására  a  lépcsőn  kívül  legalább  egy  helyen  akadálymentes közlekedést  biztosító 
megoldásról  is  gondoskodni  kell  oly  módon,  hogy  a  közlekedés  az  építmény  rendeltetésszerű  használatát  ne 
akadályozza.

(3) A szintkülönbség-áthidalók járófelületeit csúszásgátló módon kell kialakítani.

Lépcső, rámpa, lejtő, pihenő218

64. §219 (1) A lépcsőt, rámpát és lejtőt úgy kell tervezni és megvalósítani, hogy az tegye lehetővé a használók 
biztonságos közlekedését.

(2)  A  lépcső  lépcsőfokok  és  lépcsőpihenők  sorozata,  amely  lehetővé  teszi  az  eltérő  szintek  gyalogos 
megközelítését. A lépcsőkar a pihenők (szintek) közötti lépcsőszakasz. A lépcsőkaron belül csak azonos magasságú 
lépcsőfok lehet. A lépcsőkar legfeljebb 20 fellépést tartalmazhat.

(3)  Olaszlépcső  építményben  és  a  szabadban  létesíthető.  Az  olaszlépcsőként  épített  lépcsőkarban  pihenő 
közbeiktatása nem szükséges. Az olaszlépcső járóvonalán maximum 8%-os hosszirányú lejtés lehet.

(4) A közhasználatú építményben az  akadálymentes használatú lépcsőkart úgy kell tervezni és megvalósítani, 
hogy az egyenes vonalú legyen, és a lépcsőkar 1,80 m-nél nagyobb szintkülönbséget nem hidalhat át.

(5) Közterületen, építmény kiürítési útvonalán - a járda és az előlépcső kivételével -, ha a lépcsőfokok száma 
háromnál kevesebb, akkor minden napszakban, mindenki által észlelhető figyelmeztetést kell elhelyezni.

(6)  A  kiürítés  céljára  szolgáló  lépcsőkar  szabad  szélességét  a  lépcső  által  kiszolgált  építményben, 



építményrészben a rendeltetés szerint  huzamosan tartózkodók számának és a várható forgalom egyidejűségének 
figyelembevételével, a kiürítésre vonatkozó előírások megtartásával kell meghatározni, ez a szélesség azonban nem 
lehet kevesebb időszakos használatú lépcsőnél 0,60 m-nél, egy lakáson belüli lépcső esetén 0,80 m-nél.

(7) A lépcsőkar és a lépcsőpihenő feletti szabad belmagasságnak legalább 2,20 m-nek kell lennie. Egy lakáson 
vagy üdülőegységen belüli, továbbá az időszakos használatú építményszintre vezető lépcső feletti legkisebb szabad 
belmagasság indokolt  esetben 2,00 m lehet.  A lépcsőkar  feletti  szabad belmagasságot  a  lépcső  járóvonalán,  a 
lépcsőfokok élére illesztett érintő vonaltól függőlegesen kell mérni.

65.  §220 (1)  A lépcsőfok  méreteit  a  „2  m+sz  =  60-64  cm”  összefüggés alapján kell  meghatározni  [m =  a 
fokmagasság cm-ben, sz = a fokszélesség (belépőszélesség) cm-ben, a járóvonalon mérve].

(2) A lépcsőfok magassága (m)
a) általános esetben 17 cm-nél,
b)221 közhasználatú építményben az akadálymentes használatú lépcső esetén 15 cm-nél nagyobb nem lehet.
(3)  A lakáson vagy üdülőegységen belüli,  továbbá az időszakos használatú építményszint  (pl.  tetőtér),  vagy 

üzemi berendezés megközelítésére szolgáló lépcső fokmagassága legfeljebb 20 cm lehet.
(4)222 A közhasználatú építményben az  akadálymentes használatra szolgáló lépcsőfokokat homloklappal és orr 

nélküli járólappal kell kialakítani annak érdekében, hogy a lábfej ne akadjon meg. Az első és az utolsó lépcsőfokot 
jelölni kell.

66. §223 (1) A lejtő lejtésének mértéke
a) a gyalogos közlekedés útvonalán legfeljebb 8%-os,
b) a rendszeres kézierős teherszállítás útvonalán legfeljebb 10%-os,
c)224 szabadban legfeljebb 15%-os

lehet.
(2)225 akadálymentes közlekedéshez a lejtőt és a rámpát úgy kell tervezni és megvalósítani, hogy
a) a legfeljebb 17 cm-es szintkülönbség áthidalásához legfeljebb 8%-os (1:12) lejtésű legyen,
b) a 17 cm-nél nagyobb szintkülönbség áthidalásához legfeljebb 5%-os (1:20) lejtésű legyen,
c) egy lejtőkar, rámpakar legfeljebb 0,45 m szintkülönbséget hidaljon át,
d) a lejtőkar, rámpakar indulásánál és érkezésénél legalább 1,50 m átmérőjű vízszintes szabad terület biztosított 

legyen,
e) a többkarú lejtő, rámpa áttekinthető mellvéddel kerüljön kialakításra,
f) a lejtőhöz, rámpához két fogódzkodóval ellátott korlát legyen biztosítva a járófelülettől mért 0,70 m és 0,95 m 

magasságban, és az 1,50 m-nél  szélesebb lejtőnél,  rámpánál  mindkét  oldalon kapaszkodót  kell  elhelyezni  és a 
pihenők mentén megszakítás nélkül továbbvezetni,

g)  szabadban  csapadéktól  védetten,  ennek  hiányában  megfelelő  csúszásgátló  bordázattal  legyen  kialakítva, 
valamint

h) építményen belül a többkarú lejtő, rámpa legfeljebb 1,80 m szintkülönbséget hidalhat át.

Lépcsőpihenők, lejtőpihenők

67. §  (1)226 A kiürítés céljára figyelembe vett  lépcső  pihenőjének kisebbik alaprajzi  szabad mérete -  a  (2) 
bekezdés szerinti  kivétellel  -  a lépcsőkar  szabad szélességénél  kevesebb nem lehet.  Ezt  a szabad méretet  más 
rendeltetés  (pl.  keresztező  közlekedés)  nem  zavarhatja,  illetőleg  benyíló  nyílószárny,  beálló  berendezés  nem 
csökkentheti.

(2) Egyenes tengelyű lépcső közbenső pihenője a járóvonalon mérve legalább 0,60 m hosszú legyen.
(3) A közhasználatú építményben az akadálymentes használatú közlekedéshez227

a)228 a lejtőkarok hosszában legfeljebb 9,00 m vízszintes hossz után pihenőt  kell beiktatni, amelynek hossza 
legalább 1,50 m legyen,

b)229 ha a lejtő járóvonala törtvonalú, akkor a töréspontoknál legalább 1,50x1,50 m szabad terület biztosítandó a 
kerekesszék fordulásához,

c) több karú lejtők esetében legalább minden második kar utáni pihenőn legalább két kerekesszék találkozásához 
szükséges szabad hely biztosítandó.

                                               Felvonó, mozgólépcső, mozgójárda

82. §275 (1) Az építményeket a rendeltetési céljuknak és a biztonságos használhatóságuknak megfelelő számú, 
elhelyezkedésű és műszaki tulajdonságú felvonóval kell tervezni és megvalósítani. Az ehhez szükséges felvonók 
műszaki  tulajdonságait  és  darabszámát  az  épület  fajtájától  és  a  várható  használóktól  függően,  a  forgalmi 
követelményekre  vonatkozó  szabványok  szerinti  forgalomelemzés  alapján,  vagy azzal  egyenértékű  szolgáltatás 
biztosításával kell meghatározni.

(2) Személyszállító felvonót kell létesíteni az (1) bekezdésnek megfelelően
a) minden építményben, építményrészben, önálló rendeltetési egységben, ahol a rendeltetésszerű használat 10,0 



m-nél nagyobb szintkülönbség áthidalását teszi szükségessé, kivétel lehet a kétszintes önálló rendeltetési egység 
második szintje;

b)276 minden, egynél több használati szintet tartalmazó olyan épületben, önálló rendeltetési egységben, amelyben 
az azt rendeltetésszerűen használó fogyatékos személyek az  akadálymentesen megközelíthető  bejárati szintről az 
egyéb szinteket a lépcsőn nem képesek elérni vagy elhagyni, és az  akadálymentes megközelítésre más lehetőség 
nincs.

(3) A felvonókat úgy kell telepíteni, hogy azok a rendeltetésnek megfelelően kiszolgálják az építmény minden 
részét.

(4) A többszintes közhasználatú építményt úgy kell tervezni és megvalósítani, hogy legalább egy olyan méretű, 
kialakítású  felvonót  kell  létesíteni,  amely  a  fogyatékos  személyek  által  is  használható.  Az  akadálymentes 

használathoz biztosítani kell277

a) a felvonók lépcső nélküli elérhetőségét,
b)278 a felvonó-aknaajtók előterében legalább 1,50 x 1,50 m szabad méretet,
c)  a  felvonó  vezérlő  és  jelző  elemek  elhelyezését  megfelelő  nagyságban  és  magasságban  kontrasztos 

kialakítással,
d)  fogyatékos személyek számára  az emeletek akusztikus jelzését  és tapintással  olvasható  emeletszámozást, 

vizuális jelzést.
(5)279 Meglévő  épület esetében az  akadálymentes közlekedés arra engedélyezett kialakítású korlátlifttel  vagy 

emelőlappal is biztosítható.
(6) Biztonsági felvonót akkor kell létesíteni, ha azt más jogszabály előírja, vagy ha az építmény kiürítésének, a 

mentésnek feltétele, továbbá a (2) bekezdés  b)  pontja szerinti esetekben, ha a mentés feltételei más módon nem 
biztosíthatók.

(7) A járó- és fekvőbetegek gyógykezelésére és ápolására, illetve idősek gondozására szolgáló építményeket 
hordágy,  illetve  betegágy  szállítására  is  alkalmas  felvonóval  kell  tervezni  és  megvalósítani  az  (1)  bekezdés 
követelményének megfelelően.

(8)280 Középmagas és magas építményben minden önálló rendeltetési egység elérhető legyen bútorszállításra is 
alkalmas felvonóval.

(9) Építményszintek közötti rendszeres teherszállítás céljára teherfelvonót vagy személyszállításra is alkalmas 
teherfelvonót kell létesíteni.

(10) Nagy forgalmú építményekben (pl. áruházak, bevásárló központok, állomások) a személyszállító felvonó - 
az akadálymentes közlekedés lehetőségének megfelelő felvonó biztosításával egyidejűleg - részben helyettesíthető 
mozgójárdával,  mozgólépcsővel.  A  mozgólépcső  és  mozgójárda  kialakítása  feleljen  meg  a  vonatkozó 
jogszabálynak.

(11) A 2,0 m-t meghaladó emelőmagasságú felvonót helyettesítő  személyemelő  berendezést (home-lift)  csak 
lakáson vagy üdülőegységen belül lehet létesíteni.

(12)281 Új  építményben  olyan  műszaki  megoldású  felvonót  kell  tervezni  és  megvalósítani,  ahol  a  felvonó 
véghelyzeteiben legalább 0,5 x 0,6 x 0,8 m méretű téglatestnek megfelelő szabad vagy menekülő tér biztosítható a 
fülke felett és legalább 0,5 x 0,6 x 1,0 m méretű téglatestnek megfelelő szabad tér a fülke alatt.

83. §282

84. §283

Bejárat310

96. § (1)311 Az építményeket olyan méretű és számú bejárattal kell megvalósítani, hogy az építmény rendeltetése 
szerint biztonságosan használható és esetleges tűz vagy más veszélyhelyzet esetén az előírt időn belül kiüríthető 
legyen.

(2)  Bejáratként  kizárólag  forgó-,  billenő-,  tolóajtó  -  az  automatikus  üzemű  és  veszély  esetén  kézzel  is 
megnyitható tolóajtó kivételével - nem alkalmazható

a) akadálymentes használhatóság követelménye esetén,
b) egészségi állapotuk vagy koruk miatt mozgásukban korlátozott személyek (pl. a 6 éven aluliak, az időskorúak, 

a betegek stb.) használatára is szolgáló helyiségekben,
c)312 a  tömegtartózkodásra  szolgáló  építményben,  önálló  rendeltetési  egységekben  akkor,  ha  az  ilyen 

nyílászáróval ellátott helyiségekből a kiürítés más módon nem lehetséges,
d) kereskedelmi célú önálló rendeltetési egység vásárlóinak útvonalán.
(3)-(4)313

97. §314

A teljes OTÉK: http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=99700253.KOR


