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„PÁLYAKEZDŐ JOGÁSZ” VERSENY 2022 

A Magyar Ügyvédi Kamara Országos Kamarai Jogtanácsosi Tagozata (OKJT, a „Szervező”) a 2019. 

évben alapított „Pályakezdő jogász díj” megújításával kamarai jogtanácsosként, jogi előadóként dolgozó 

pályakezdők részére 

prezentációs versenyt 

hirdet. 

1. A verseny célja 

A verseny célja, hogy lehetőséget adjon a kamarai nyilvántartásba vett jogi előadóként, kamarai 

jogtanácsosként dolgozó pályakezdők részére kiemelkedő szakmai teljesítményük nyilvános 

bemutatására a szakmai közönség és egy szakmai zsűri előtt, és a verseny győztese megszerezze a 

„Pályakezdő jogász díj 2022”. címet. 

2. Részvételi feltételek 

A versenyre jelentkezhetnek: 

• az ügyvédi kamarai nyilvántartásba vett jogi előadók, 

• azon kamarai jogtanácsosok, akik jogi szakvizsgájukat 2019. január 1. után szerezték. 

3. A prezentáció témája 

A jelentkezők az alábbi témák körül választhatnak. 

1. A jogászi innováció szerepe a munkáltató szervezetében, működésében – egy megvalósult 

folyamati, működési ill. technológiai fejlesztés bemutatása. 

2. A kamarai jogtanácsosi hivatás kihívásai a következő évtizedben. 

3. Ügyvédi tevékenység gyakorlása kamarai jogtanácsosként: az ügyvédi tevékenységről szóló 

2017. évi LXXVIII. törvény (Üttv.) 2. § (1) bekezdésének a) illetve c) pontja szerinti 

tevékenységek gyakorlása a mindennapokban – egy konkrét jogi képviselettel ill. 

tanácsadással támogatott projekt, peres ill. hatósági ügy bemutatása. 

4. A kamarai jogtanácsosi hivatásrend számára releváns egyes közelmúltbeli jogfejlődési-

szakmai újdonság(ok) (például az Üttv. vagy új eljárási kódexek jogalkalmazási 

tapasztalatainak vagy veszélyhelyzeti jogalkotással összefüggő egyes jogalkalmazási 

kérdéseknek) kritikai bemutatása. 

5. Az ügyvédi és a kamarai jogtanácsosi hivatás összevetése. 

A Szervező bátorítja a kreatív, gyakorlatias, konkrét példákat tartalmazó, egyedi, szubjektív 

megközelítést mind a prezentáció tartalma, mind az előadás körében. Ugyanakkor – a témától 

és saját egyéni preferenciájuktól függően – a jelentkezők választhatnak elméleti, tudományos 

megközelítést és tehetnek de lege ferenda javaslatokat is. 
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4. Díjazás 

A verseny összdíjazása 1.500.000,- Ft. Ezen túl a verseny győztese átveheti a díjat reprezentáló 

plakettet és jogosulttá válik a „Pályakezdő jogász díj 2022” cím használatára. 

5. A verseny menete, határidők 

1. Jelentkezési határidő: 2022. október 15. 

2. Előzsűrizés határideje: 2022. október 20. 

3. A nyilvános verseny időpontja: 2022. október 27. csütörtök 13:00 Budapesti Ügyvédi 

Kamara Díszterem (1055 Budapest Szalay u. 7.). A rendezvény a II. Jogtanácsosi 

Konferencia (a Budapesti Ügyvédi Kamara Jogtanácsosi Tagozata konferenciája) 

kapcsolódó programjaként kerül megtartásra. 

4. Ünnepélyes díjátadó: a Magyar Ügyvéd Nap keretében, 2022. november 19.  

6. Jelentkezés 

A jelentkezéseket a Szervező az 5.1. pont szerinti határidőben, emailen várja a 

jogtanacsos@muknet.hu címen. 

A jelentkezésről szóló email tartalma: 

• Adatok: a jelentkező teljes neve, KASZ száma, elérhetőségei (e-mail cím, 

mobiltelefonszám), munkáltatójának megjelölése, a jogi diploma és a jogi szakvizsga 

megszerzésének dátuma. 

• A versenyen való részvételre vonatkozó akaratnyilatkozat, és kifejezett nyilatkozat a jelen 

kiírásban foglalt feltételek, különös tekintettel a szellemi alkotások felhasználására és az 

adatkezelésre vonatkozó feltételek elfogadásáról. 

• A jelentkező rövid szakmai önéletrajza. 

• A 3. pont szerinti témák közül a választott téma megjelölése. 

• A prezentáció címe, tartalmának rövid szöveges összefoglalása legfeljebb 500 szóban (külön 

fájlként csatolva). 

• Hivatkozások jegyzéke, valamint a prezentáció ill. az abban bemutatott konkrét ügy(ek) 

tartalmának kialakításában a jelentkezőt támogató mentor(ok) és kollégák felsorolása  

• A jelentkező saját megítélésétől függően, szükség szerint: a munkáltató jogi vezetőjének 

rövid ajánlása a jelentkezéshez kapcsolódóan. 

7. Előzsűrizés 

Ha a versenyre hatnál több jelentkezés érkezik, a Szervező dönt a nyilvános versenyen résztvevő 

legfeljebb hat prezentációról; a döntésről a fenti 5.2. pont szerinti határidőben a Szervező értesíti a 

jelentkezőket. Az előzsűrizés körében a Szervező jogosult bármely jelentkezőtől a prezentációval 

kapcsolatban tisztázó kérdéseket feltenni és kiegészítő információt kérni. 

mailto:jogtanacsos@muknet.hu
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8. A nyilvános verseny 

A jelentkezők vállalják, hogy legkésőbb a nyilvános versenyt megelőző második munkanapon ppt 

(vagy pptx) formátumban megküldik a Szervezőnek a prezentáció végleges (formázott, animált) 

változatát. 

A jelentkezők vállalják a nyilvános versenyen a prezentáció bemutatását, valamint azt, hogy a 

nyilvános verseny egészén (az eredményhirdetésig) részt vesznek. A nyilvános versenyen a 

jelentkezők a prezentációt 15 perces időkeretben ismertetik, majd legfeljebb 10 percben 

válaszolnak a zsűri helyszínen, szóban feltett kérdéseire. 

A zsűri a nyilvános versenyen a prezentációkat követően zárt körben értékeli a prezentációkat 

tartalmi, formai szempontok, valamint az előadásmód és a feltett kérdésekre adott válaszok alapján, 

és – a maga által kialakított módszertan (pontozás, szavazás stb.) szerint – megállapítja a verseny 

győztesét, – saját választása szerint – esetleges további helyezettjeit és az egyes helyezettek 

pénzdíjazását. 

A zsűrizés után a zsűri eredményhirdetést tart: a zsűri elnöke a prezentációkról rövid szóbeli 

visszajelzést ad, és kihirdeti a verseny győztesét ill. esetleges helyezettjeit és díjazását. A zsűri 

döntését ezen túl nem köteles indokolni, a zsűri döntésével szemben jogorvoslatnak nincs helye. 

9. A zsűri tagjai 

1. dr. Bánáti János ügyvéd, a Magyar Ügyvédi Kamara elnöke 

2. dr. Haskó Tünde, kamarai jogtanácsos, a Magyar Ügyvédi Kamara Országos Kamarai 

Jogtanácsosi Tagozatának elnökhelyettese  

3. dr. Pettkó-Szandtner Judit, az Unicredit Magyarország Bank Zrt. vezető jogtanácsosa  

4. dr. Répássy Róbert, az Igazságügyi Minisztérium parlamenti államtitkára 

5. dr. Tóth András, a Gazdasági Versenyhivatal elnökhelyettese, a Versenytanács elnöke, 

egyetemi docens 

10. Szerzői és személyhez fűződő jogok, adatvédelem, egyéb rendelkezések 

A jelentkező a jelentkezéssel elfogadja a jelen kiírásban foglaltakat. 

A jelentkező szavatolja, hogy a verseny során benyújtott és nyilvánosan prezentált valamennyi szerzői 

mű és szomszédos jogi teljesítmény, ill. ezek részei (a „Mű”, „Művek”) tekintetében a jelentkező a 

szerzői (szomszédos) vagyoni jogok jogosultja, illetve jogszerű felhasználója. 

A jelentkező a MÜK részére nem kizárólagos, időbeli és földrajzi korlátozás nélküli, teljes körű, 

díjfizetési kötelezettség nélküli felhasználási jogot enged a verseny során benyújtott és/vagy 

nyilvánosan előadott valamennyi Műre. A felhasználási engedély kiterjed a Művek átdolgozására, 

többszörözésére, terjesztésére, nyilvánosságra hozatalára. A MÜK jogosult további felhasználási 

engedélyek adására harmadik személyek számára. A MÜK jogosult arra, hogy a Műveket a 

nyilvánosság számára elérhetővé tegye, azokat kép- és/vagy hangfelvételen rögzítse, adathordozóra 

másolja. A jelentkező szavatolja, hogy a jelen bekezdés szerinti felhasználási engedély megadására 

jogosult és hogy harmadik személynek nincsen olyan joga, amely a jelen bekezdés szerinti felhasználási 

jogokat, azok gyakorlását korlátozná. 
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A Szervező a versenyről a (szakmai) nyilvánosság számára tájékoztatást fog adni, amely tartalmazhatja 

a versenyzők 6. pont szerinti személyes adatait (kivéve az elérhetőségeket); a jelentkezés, az előzsűrizés 

és a nyilvános verseny során a jelentkező által benyújtottakat/előadottakat, valamint azok tartalmi 

összefoglalását, kivonatát; továbbá a nyilvános versenyről (ideértve a prezentációkat is), valamint a 

díjátadóról készült kép- ill. hangfelvételt és a verseny eredményét (ideértve a zsűri értékelésének 

összefoglalóját). 

A jelentkező mindezek ismeretében hozzájárul személyes adatainak kezeléséhez, valamint a kép- és 

hangfelvételek felhasználásához a jelen kiírásnak, illetve a mellékletként csatolt Adatkezelési 

tájékoztatónak megfelelően. 

A Szervező fenntartja a jogot a jelen kiírás módosítására és visszavonására és az attól való indokolás 

nélküli eltérésre, ideértve a nyilvános verseny elhalasztásáról, illetve törléséről szóló döntést is, különös 

tekintettel a veszélyhelyzet fokozódása vagy a COVID-19 miatt felfutó járványhelyzet okán esetleg 

szükséges intézkedésekre.Kérdés esetén a jogtanacsos@muknet.hu címre várjuk a megkereséseket.  

2022. augusztus 17. 

Országos Kamarai Jogtanácsosi Tagozat 

  

mailto:jogtanacsos@muknet.hu
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MELLÉKLET 

Adatkezelési tájékoztató 

A Magyar Ügyvédi Kamara, mint adatkezelő az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelet 

(2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő 

védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül 

helyezéséről („Általános Adatvédelmi Rendelet”) alapján az alábbiakban tájékoztatja az Érintetteket 

a Magyar Ügyvédi Kamara Országos Kamarai Jogtanácsosi Tagozata, mint Szervező által a 

„Pályakezdő jogász verseny 2022” címen szervezett versennyel („Verseny”) összefüggő 

adatkezelésével kapcsolatban.  

1. Adatkezelő neve és elérhetőségei: 

Magyar Ügyvédi Kamara (székhely: 1055 Budapest, Szalay u. 7.; honlap: https://www.mük.hu/; 

képviselője: Dr. Bánáti János elnök)   

2. A kezelt személyes adatok köre, az adatkezelés jogalapja, az adatkezelés célja és időtartama:  

Adatkezelés célja  Adatkezelés 

jogalapja 

Kezelt személyes adatok köre Adatkezelés időtartama 

vagy az időtartam 

meghatározásának 

szempontjai 

A Versenyre történő 

jelentkezés, a Verseny 

lebonyolítása, a 

nyilvánosság 

tájékoztatása a 

Versenyről, a 

Versennyel összefüggő 

kapcsolattartás 

Az érintettek 

hozzájárulása (GDPR 

6. cikk (1) bekezdés 

a) pont).  

 

• teljes név,  

• KASZ szám, 

• jelentkező elérhetőségei (e-mail 

cím, mobiltelefonszám),  

• jelentkező munkáltatójának 

megjelölése,  

• a munkáltató jogi vezetőjének 

rövid ajánlása a jelentkezéshez 

kapcsolódóan (opcionális),  

• a jogi diploma és a jogi 

szakvizsga megszerzésének 

dátuma, 

• a jelentkező rövid szakmai 

önéletrajza, 

• a választott téma megjelölése, 

rövid leírása,  

• a Verseny során előadott 

prezentációk, azok tartalmi 

összefoglalója 

• a zsűri értékelése,  

A hozzájárulás 

visszavonásáig, de 

legkésőbb a Verseny 

díjátadóját követő 5 évig.  

 

A hozzájárulás Verseny 

lebonyolítása előtti 

visszavonása esetén a 

Versenyen történő részvétel 

nem biztosítható.   

https://www.mük.hu/
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Adatkezelés célja  Adatkezelés 

jogalapja 

Kezelt személyes adatok köre Adatkezelés időtartama 

vagy az időtartam 

meghatározásának 

szempontjai 

• a Versenyen törtnő díjazásra 

vonatkozó adatok  

Kép- és hangfelvételek 

készítése és közzététele 

a nyilvánosság 

Versenyről történő 

tájékoztatása érdekében  

Az érintettek 

(Versenyre 

jelentkezők, 

zsűritagok, egyéb 

résztvevők és 

megjelentek) 

hozzájárulása (GDPR 

6. cikk (1) bekezdés 

a) pont, illetve Ptk. 

2:48. §).  

• érintettek képmása és hangja,  

• felvételkészítés időpontja, 

• érintett neve 

A hozzájárulás 

visszavonásáig, de 

legkésőbb a Verseny 

díjátadóját követő 5 évig.  

Az Adatkezelő felhívja az 

érintettek figyelmét, hogy a 

kép- és hangfelvételek 

közzétételét követően – a 

hozzájárulás visszavonása 

ellenére – a nyilvánosság 

számára elérhetők 

maradhatnak.    

Az Érintett a hozzájárulását bármikor visszavonhatja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a 

visszavonást megelőző adatkezelés jogszerűségét. 

3. Automatizált döntéshozatal (ideértve a profilalkotást is):  

Az adatkezelés során automatizált döntéshozatalra, ideértve a profilalkotást is, nem kerül sor.  

4. A személyes adatok továbbítása, a személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái: 

Az Adatkezelő nem vesz igénybe adatfeldolgozókat. 

A személyes adatok nem kerülnek harmadik országba (azaz az Európai Unión kívülre), illetve 

nemzetközi szervezet részére továbbításra.  

5. Az Érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogai:  

Az Érintettet megilletik az alábbi adatkezeléssel kapcsolatos jogok:  

a) a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférés joga, 

b) személyes adatainak helyesbítésének joga,  

c) személyes adatainak - a kötelező adatkezelés kivételével - törlésére vagy kezelésének korlátozására 

vonatkozó jog, 

d) a jogszabályban meghatározott feltételek fennállása esetén, az adathordozhatósághoz való jog, 

valamint 

e) jogos érdeken alapuló adatkezelés esetén, a tiltakozás joga.  

Hozzáférés joga:  

Az érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes 

adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a 

személyes adatokhoz hozzáférést kapjon. Az Adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes 
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adatok másolatát az Érintett rendelkezésére bocsátja. Az Érintett által kért további másolatokért az 

Adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű díjat számíthat fel. Ha az Érintett 

elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információkat széles körben használt elektronikus 

formátumban kell rendelkezésre bocsátani, kivéve, ha az Érintett másként kéri. 

Helyesbítéshez való jog:  

Az Érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá 

vonatkozó pontatlan személyes adatokat.  

Törléshez való jog: 

Az Érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá 

vonatkozó személyes adatokat, az Adatkezelő pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes 

adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll: 

a) a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más 

módon kezelték; 

b) az érintett visszavonja az Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja 

vagy a 9. cikk (2) bekezdésének a) pontja értelmében az adatkezelés alapját képező 

hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja; 

c) az Érintett az Általános Adatvédelmi Rendelet 21. cikk (1) bekezdése alapján tiltakozik az 

adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre, vagy az Érintett 

az Általános Adatvédelmi Rendelet 21. cikk (2) bekezdése alapján tiltakozik az adatkezelés 

ellen; 

d) a személyes adatokat jogellenesen kezelték; 

e) a személyes adatokat az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi 

kötelezettség teljesítéséhez törölni kell; 

f) a személyes adatok gyűjtésére az Általános Adatvédelmi Rendelet 8. cikk (1) bekezdésében 

említett, információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan 

került sor (gyermek hozzájárulására vonatkozó feltételek). 

Adatkezelés korlátozásához való jog:  

Az Érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak 

valamelyike teljesül: 

a) az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra 

vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok 

pontosságát; 

b) az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok 

felhasználásának korlátozását; 

c) az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett 

igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy 

d) az érintett az Általános Adatvédelmi Rendelet 21. cikk (1) bekezdése szerint tiltakozott az 

adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra 

nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos 

indokaival szemben. 
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Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az Érintett 

hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más 

természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam 

fontos közérdekéből lehet kezelni. 

Adathordozhatósághoz való jog:  

Az Érintett továbbá jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott 

személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá 

jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt 

akadályozná az az Adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, ha: (i) az 

adatkezelés az Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja vagy a 9. cikk (2) 

bekezdésének a) pontja szerinti hozzájáruláson, vagy az Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) 

bekezdésének b) pontja szerinti szerződésen alapul; és (ii) az adatkezelés automatizált módon történik. 

Tiltakozáshoz való jog:  

Az Érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes 

adatainak a 6. cikk (1) bekezdésének e) vagy f) pontján alapuló kezelése ellen, ideértve az említett 

rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Ebben az esetben az Adatkezelő a személyes adatokat nem 

kezelheti tovább, kivéve, ha az Adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű 

jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival 

szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez 

kapcsolódnak. 

Az érintetti joggyakorlás általános szabályai:  

Az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de legfeljebb a kérelem beérkezésétől számított egy 

hónapon belül tájékoztatja az Érintettet kérelme nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén, 

figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal 

meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az Adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével 

a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az Érintettet. Ha az Érintett 

elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatást lehetőség szerint elektronikus úton kell 

megadni, kivéve, ha az Érintett azt másként kéri.  

Az Adatkezelő az Érintett részére a tájékoztatást és intézkedést díjmentesen biztosítja. Ha az Érintett 

kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, az Adatkezelő, 

figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó 

adminisztratív költségekre: 

a) észszerű összegű díjat számíthat fel, vagy 

b) megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést. 

A kérelem egyértelműen megalapozatlan vagy túlzó jellegének bizonyítása az Adatkezelőt terheli. 

Ha az Adatkezelőnek megalapozott kétségei vannak a kérelmet benyújtó természetes személy kilétével 

kapcsolatban, további, az Érintett személyazonosságának megerősítéséhez szükséges információk 

nyújtását kérheti. 

6. Jogérvényesítési lehetőségek:  

Az Érintett a személyes adatai kezelésével kapcsolatban bármikor fordulhat az Adatkezelő adatvédelmi 

tisztségviselőjéhez (Szuchy Ügyvédi Iroda, cím: 1056 Budapest, Aulich utca 8. III/1., email: e-mail: 

robert.szuchy@bslaw.hu). 
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Az Érintett a személyes adatai kezelésével kapcsolatos panasz esetén a Nemzeti Adatvédelmi és 

Információszabadság Hatósághoz is fordulhat (postai cím: 1363 Budapest, Pf. 9., cím: 1055 Budapest, 

Falk Miksa utca 9-11., Telefon: +36 (1) 391-1400; Fax: +36 (1) 391-1410; E-mail: 

ugyfelszolgalat@naih.hu; honlap: www.naih.hu).  

Az Érintett a jogainak megsértése esetén az Adatkezelővel szemben bírósághoz fordulhat. A bíróság az 

ügyben soron kívül jár el. Azt, hogy az adatkezelés a jogszabályban foglaltaknak megfelel, az 

Adatkezelő köteles bizonyítani. A per elbírálása a törvényszék, a fővárosban a Fővárosi Törvényszék 

hatáskörébe tartozik. A per az Érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is 

megindítható. 

Az Adatkezelő az Érintett adatainak jogellenes kezelésével, vagy az adatbiztonság követelményeinek 

megszegésével másnak okozott kárt köteles megtéríteni. Az Adatkezelő mentesül a felelősség alól, ha 

bizonyítja, hogy a kárt az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő. Nem kell megtéríteni 

a kárt annyiban, amennyiben az a károsult szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából 

származott. 
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