
 
 
 

FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK 
A NEMZETI JOGSZABÁLYTÁRHOZ 

 
 

1. Általános rendelkezések 
 

1.1. Az Általános Felhasználási Feltételek célja 
 
A jelen általános felhasználási feltételek (a továbbiakban: ÁFF) a Nemzeti Jogszabálytár (a 
továbbiakban: NJT) használatával elérhető szolgáltatások igénybevételére és felhasználására 
vonatkozó, jogilag kötelező feltételeket határozza meg. 
 

1.2. Vonatkozó főbb jogi aktusok 
 

• Magyarország Alaptörvénye 
• az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a 

természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő 
védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról 

• 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az 
információszabadságról 

• 2010. évi CXXX. törvény a jogalkotásról 
• 2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az 

információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről 
• 1999. évi LXXVI. törvény a szerzői jogról 
• 1995. évi CXIX. törvény a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és 

lakcímadatok kezeléséről 
• 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről 
• 338/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet a Nemzeti Jogszabálytárról 

 
1.3. A szolgáltató adatai 

 
• Név: Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft. (a továbbiakban: MKLK) 
• Székhelye: 1085 Budapest, Somogyi Béla utca 6. 
• Cégjegyzékszám: 01-09-269016 
• A bejegyző bíróság megnevezése: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága 
• Adószám: 10897706-2-42 
• Telefon: +36 1 235-4545 
• Honlap: www.njt.hu 
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• E-mail: ugyfelszolgalat@mhk.hu 
• A szolgáltató képviselőjének neve: Németh Balázs Sándor 

 
1.4. A szolgáltatás leírása 

 
A Nemzeti Jogszabályár a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 29. § (1) bekezdése 
alapján a Nemzeti Jogszabálytárról szóló 338/2011. (XII. 29.) Korm. rendeletben (a 
továbbiakban: R.) meghatározott tartalommal és honlapon, elektronikus közszolgáltatásként 
működő, bárki számára térítésmentesen hozzáférhető, egységes szerkezetű szövegeket 
tartalmazó elektronikus jogszabálygyűjtemény. A Nemzeti Jogszabálytár mindenki számára 
térítésmentesen igénybe vehető jogszabálykereső szolgáltatás. 
 
Az NJT tartalomszolgáltatója és a szolgáltatás üzemeltetője az MKLK, aki a feladatát az 
igazságügyért felelős miniszterrel kötött közszolgáltatási szerződés alapján látja el. 
 
Az NJT a következő szolgáltatási szinteken érhető el: 

• azonosítás nélküli felhasználók számára az R. 2. § (1) és (2) bekezdése szerinti 
tartalommal feltöltött szolgáltatás, 

• azonosításhoz kötött bővített körű jogszabálytárszolgáltatás és ahhoz kapcsolódó 
tartalmi és lekérdezési szolgáltatás, valamint egyéb kényelmi funkciók, 

• az Integrált Jogalkotási Rendszeren (a továbbiakban: IJR) keresztül az IJR 
autentikációs modulja által kiosztott tokennel azonosított felhasználók számára 
elérhető teljeskörű, az NJT összes tartalmi és lekérdezési szolgáltatásának és az IJR-
hez kapcsolódó specifikus funkciók elérését biztosító szolgáltatási szint. 

 
 

2. A szolgáltatás igénybevételének feltételei 
 

2.1. Felhasználói jogosultság 
 
A szolgáltatás azonosítás nélküli és azonosított Felhasználó számára egyaránt elérhető. A 
szolgáltatást azonosított felhasználóként 

• ügyfélkapun vagy Központi Azonosítási Ügynökön keresztül történő azonosítással, 
• az NJT-n keresztül történő regisztrációval vagy 
• az IJR-en keresztül történő belépéssel  

lehet igénybe venni. 
 
A rendszerbe történő belépéssel a jelen ÁFF-et a Felhasználó magára nézve kötelezőnek 
fogadja el, tekintet nélkül arra, hogy azt elolvasta. 
 
Az NJT használata bárki számára térítésmentes. Az internetes kapcsolat díjának rendezése a 
felhasználó szolgáltatója felé, valamint a szolgáltatás igénybevételéhez szükséges műszaki 
eszközök és szoftver licencek beszerzése a felhasználót terhelik. 
 
Az NJT minden Felhasználó számára egyaránt azonos felhasználási lehetőséget biztosít. Az 
MKLK ugyanakkor korlátozhatja az NJT elérését az olyan Felhasználó esetében, aki a 
térítésmentes felhasználási lehetőséget oly módon használja ki, hogy azok más felhasználók 
hozzáférését akadályozzák. Különleges esetekben (NJT-t ért támadás, folyamatos 

mailto:ugyfelszolgalat@mhk.hu
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lekérdezésekkel történő terhelés stb.) a beérkező forgalmi adatokat felhasználva a szolgáltató 
élhet a kitiltás lehetőségével, illetve bíróság vagy hatóság megkeresésére az ezzel összefüggő 
adatokat átadhatja. 
 
 

2.2. A Felhasználó jogai és kötelezettségei 
 
A Felhasználó vállalja, hogy az NJT használata során minden alkalmazandó jogszabályt, 
szabályt és szabályozást betart. 
 
A felhasználói felület és a felhasználói felületen kínált szolgáltatásokat tilos felhasználni: 

• olyan módon, amely sérti az alkalmazandó jogszabályokat vagy szabályozásokat, 
• jogellenes vagy csalárd módon, illetve olyan módon, amelynek ilyen célja vagy hatása 

van, 
• károkozás vagy károkozási kísérlet céljára, illetve mások törvényes jogainak vagy 

méltóságának megsértése céljából, 
• a felhasználói felület bármely részének keretbe foglalása („framing") vagy tükrözése 

céljából, 
• adatbázis kialakítására a felhasználói felület tartalmának letöltésével és tárolásával,  
• a szolgáltatás keresőjét sorozatos kérésekkel, automatákkal, humán interfész 

segítségével meghajtani, 
• szolgáltatás működését bármilyen módon akadályozni, vagy erre kísérletet tenni, 
• a tartalom tömeges letöltésére és feldolgozására bármilyen kísérletet tenni,  
• webes technikák kihasználásával a rendszerbe bármilyen külső programkódot vagy 

adatot juttatni, illetve ezekre bármilyen kísérletet tenni, 
• olyan adatok továbbítására, illetve anyagok küldésére vagy feltöltésére, amelyek 

vírust, trójai falovat, férget, kémprogramot, adware-t vagy egyéb káros programot, 
illetve számítógépes szoftverek vagy hardverek működésének hátrányos 
befolyásolására tervezett hasonló számítógépes kódot tartalmaznak, valamint 

• a felhasználói felülethez, a felhasználói felület tárolására szolgáló szerverhez vagy a 
felhasználói felülethez kapcsolódó egyéb szerverhez, számítógéphez vagy 
adatbázishoz történő illetéktelen hozzáférés céljára. 

 
A szabályok ilyen módon történő megszegését az MKLK az illetékes bűnüldözési 
hatóságoknak jelenti és a hatóságok kérésére feltárja a szabályszegő személyazonosságát. 
 

2.3. Szerzői jogok 
 
Az NJT elsődleges célja, hogy az állampolgárokat és vállalkozásokat tájékoztassa a 
jogszabályok által meghatározott időszakon belüli tetszőleges joghelyzetről. Ezt a célt az NJT 
a módosításaikkal egységes szerkezetbe foglalt, jogszabályban meghatározott körben 
közzétett jogi aktusok elérhetővé tételével biztosítja. A hatályos időállapotok előállítása 
rendkívül összetett jogi munka, amelyet erre a feladatra alkalmazott, képzett jogászok 
végeznek. 
 
A szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény (a továbbiakban: Szjt.) 1. § (4) bekezdése 
alapján a jogszabályok nem állnak szerzői jogi védelem alatt, azonban az Szjt. 1. § (2) 
bekezdés p) pontja szerinti gyűjteményes műnek minősülő adatbázis szerzői jogi védelemben 
részesül. Ennek alapján a felhasználói felületen található képi és szöveges tartalom, valamint 
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annak elrendezése szerzői jogi, illetve védjegy oltalom alatt áll, amely jognak kizárólagos 
jogosultja az MKLK. Az NJT tekintetében a szabad felhasználás esetei kivételével az MKLK 
minden jogot fenntart az NJT-n közzétett jogi normák szövegével történő rendelkezés 
tekintetében. 
 
Az NJT bármely tartalmi egysége megismerés céljából felhasználható, saját célra 
kinyomtatható. Nem használható fel semmilyen más publikálási célra sem online, sem más 
módon. Az NJT-ből bármilyen módon lekérdezett jogszabályszövegek nem képezhetik alapját 
semmilyen feldolgozásnak, gyűjteményes kiadásnak, adatbázis építésnek. 
 
Az MKLK kifejezett írásbeli engedélye nélkül az NJT eredeti tartalma, illetve oldalainak 
bármilyen alkotóeleme (szöveg, kép, hang, videó, animáció stb.) sem közvetlen, sem 
közvetett módon nem használható fel kereskedelmi célú tevékenységhez. Kereskedelmi célú 
tevékenységnek minősül minden, nyereségszerzésre irányuló tevékenység. Kereskedelmi célú 
tevékenység végzésének módja különösen a honlap tartalmának másolását követő terjesztése, 
illetve pl. honlapon való közzététellel megvalósuló továbbpublikálása. 
 
Nem kell engedély az idézéshez. Idézés esetén – a forrás megjelölésével – kérünk rámutatni 
(link elhelyezése) az NJT kezdő oldalára. Az NJT-n közzétett jogi aktusok szövegének – a 
szabad felhasználás kivételével – részben vagy egészben történő felhasználása esetén az 
»Impresszumban« megadott elérhetőségeken lépjen kapcsolatba az MKLK-val. 
 

2.4. Felelősség kizárása és korlátozás 
 
Az NJT használata során – a rákapcsolódással, tallózással, illetve letöltéssel kapcsolatban, 
közvetlenül, illetve közvetetten vagy véletlenszerűen – felmerülő hibáért, kárért, 
adatvesztésért az MKLK-t felelősség nem terheli. 
 
Az MKLK minden ésszerű erőfeszítést megtesz az NJT biztonságos működésének biztosítása 
érdekében, az MKLK a tőle elvárható gondossággal jár el az NJT karbantartása érdekében, 
azonban nem vállal felelősséget a felhasználói felületen található adatok, információk 
esetleges pontatlanságából, hiányosságából, illetve időszerűségéből eredő bárminemű kárért. 
 
Az MKLK felhívja a Felhasználó figyelmét, hogy az NJT nem megfelelő használatával 
összefüggésben keletkezett kárért az MKLK semmilyen felelősséget nem vállal. 
 
Az MKLK nem szavatolja, hogy az NJT teljes egészében vagy részben megszakítás nélkül és 
hibamentesen működik. A felhasználó maga felel a saját számítástechnikai rendszerének, 
számítógépes programjainak és platformjának a felhasználói felület eléréséhez szükséges 
beállításaiért, megfelelő működéséért. Az MKLK javasolja, hogy a Felhasználó a 
számítógépének védelme érdekében használjon tűzfalat és vírusirtó szoftvereket. 
 

2.5. Rendszerkövetelmények 
 
Az NJT használatához az alábbi követelményeket kielégítő számítógépre van szükség: 
 

• Képernyő mérete, felbontása és képarányok: 19–22” inch (48-55 cm) képátmérő, 
1440x900 pixel (képarány 16:9) vagy 1280x024 pixel (képarány 4:3) 

• Memória (RAM): 4GB 
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• Hálózati sávszélesség: min 30 MBit/s 
 
A szolgáltatást a felhasználó által választott böngészőprogram segítségével lehet igénybe 
venni. Az MKLK nem vállal felelősséget arra vonatkozólag, hogy különböző böngészők az 
adott tartalmat egyformán jelenítsék meg. Az NJT fejlesztése során az MKLK figyelembe 
vette az internetes tartalompublikálás alapvető szabványait, ugyanakkor nem biztosítható, 
hogy ezeket a szabványokat minden böngészőprogram egyformán kezeli. 
 
Az NJT Android és iOS platformra optimalizált változatban, a Google Play Store és az Apple 
App Store alkalmazásáruházakból letölthető mobilalkalmazáson keresztül is elérhető. 
 

2.6. Rendelkezésre állás 
 
Az MKLK a szolgáltatást éves szinten 99%-os rendelkezésre állás mellett biztosítja. A 
rendelkezésre állás számításába nem tartoznak bele az előre bejelentett karbantartások. 
 
 

3. Adatvédelem 
 
Az MKLK (mint adatkezelő) a GDPR-ral, az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 
rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő 
védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon 
kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) összhangban kezeli a személyes adatokat. 
 
Az NJT használatával elérhető szolgáltatások igénybevételére és felhasználására vonatkozó 
adatkezelési részletszabályokat az Adatkezelési tájékoztató tartalmazza. A Felhasználó a 
személyes adatok kezelésére vonatkozó, a GDPR 13. és a 14. cikkében rögzített valamennyi 
információt és a GDPR 15–21. cikke szerinti Adatkezelési tájékoztatás tartalmát a 
https://njt.hu/adatkezelesi_tajekoztato oldalon éri el. 
 
 

4. Záró rendelkezések 
 

4.1. Változtatás joga 
 
Az MKLK fenntartja a jogot, hogy a jelen ÁFF-t időről-időre felülvizsgálja, azt módosítsa, 
illetve szükség szerint frissítse, abban az esetben, ha ez – jogi, illetve törvényi feltételeknek 
való megfeleltetés miatt – szükséges. Ezen módosítások elkészültekor az MKLK az ÁFF új 
változatát elérhetővé teszi ezen az oldalon, így a Felhasználó rendelkezésére bocsátja. Az 
MKLK a Felhasználó jogkörének bővülése esetén az ÁFF megváltozásáról nem köteles külön 
értesítést nyújtani. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy ha a Felhasználó a felhasználói 
felületet azt követően is igénybe veszi, hogy az ÁFF megváltozott, azt az MKLK úgy tekinti, 
hogy a Felhasználó elfogadta az ÁFF módosított változatát. A jelen ÁFF a mindenkori 
használat időpontjában aktuális változata kötelező érvényű. A Felhasználó köteles 
rendszeresen tájékozódni a ÁFF tartalmáról. 
  

https://njt.hu/adatkezelesi_tajekoztato
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4.2. Vis maior 

 
A vis maior olyan, a Felek akaratától, cselekedeteitől és személyétől függetlenül bekövetkező, 
előre nem látható, elháríthatatlan, külső esemény, amely egyik Félnek sem róható fel (pl. 
háború, polgári felkelés, természeti csapás), amely számottevő módon akadályozza vagy 
lehetetlenné teszi a jelen ÁFF-be foglalt rendelkezések teljesítését, feltéve, hogy ezek a 
körülmények az ÁFF elfogadását követően jönnek létre, illetve az ÁFF elfogadását 
megelőzően jöttek ugyan létre, de az ÁFF-be foglalt rendelkezések teljesítésére kiható 
következményeik az említett időpontban még nem voltak előre láthatóak. 
 
A vis maior olyan mértékben mentesíti a Feleket a kötelezettségeik teljesítése alól, amilyen 
mértékben a vis maior az érintett felet gátolja a szerződéses kötelezettségeinek a 
teljesítésében. A mentesítés kizárólag arra az időre szól, ameddig a szóban forgó vis maior 
hatása fennáll. 
 

4.3. Irányadó jog, jogviták, egyéb rendelkezések 
 
Jelen ÁFF-re a magyar jog irányadó. Az esetlegesen felmerülő jogviták a magyar bíróságok 
kizárólagos joghatósága alá esnek. 
 
A szerződéskötés nyelve magyar. A megkötött szerződés nem minősül írásbeli szerződésnek. 
Felek a szerződésből eredő vitáik rendezését, elsődlegesen egyeztetés útján kötelesek 
megkísérelni. 
 
Ha jelen ÁFF rendelkezései bármilyen okból érvénytelenek vagy érvénytelenné válnak, az 
nem érinti a jelen ÁFF többi rendelkezéseinek érvényességét. 
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