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I. Telepítés
1. A kliensprogram letöltése és telepítése
Amennyiben Ön már rendelkezik operációs rendszerének megfelelő kliensprogrammal,
ugorjon a következő pontra. Ha még nem töltötte le kliensprogramunkat, akkor az alábbi
linkekre kattintva teheti meg:

Windows kliens letöltése
Linux kliens letöltése
OSX (Mac) kliens letöltése

A kliens letöltése után a telepítéshez nem kell mást tennie, csupán futtatni a letöltött kliens-
programot és követni a telepítő lépéseit.

2. A JOGKÓDEX használata és indítása
Kérjük, kattintson a Windows asztalán látható Jogkódex Online ikonra.

Amennyiben előfizetéssel rendelkezik, gépelje be felhasználónevét és jelszavát, majd kat-
tintson a Belépés gombra.
A telepített kliensprogram bárki számára elérhető, ingyenes változatának indításához – a 
felhasználónév és jelszó megadása nélkül –, kérjük kattintson az Ingyenes gombra.

http://hvgorac.hu/letoltes/jogkodex/setupmac.dmg
http://hvgorac.hu/letoltes/jogkodex/setupmac.dmg
http://hvgorac.hu/letoltes/jogkodex/setupmac.dmg
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II. A Jogkódex alkalmazás 
legfontosabb funkcióinak bemutatása
1. Böngészés, ugrás, adatbázisban keresés

1.1. A Tartalmi fa

A Tartalmi fa önálló ablakban, a képernyő bal oldalán található és azokat a tartalmakat 
mutatja, amelyhez Önnek hozzáférése van. Segítségével böngészhet az előfizetett termé-
kek anyagai között.
A kiadványban található anyagokat dupla kattintással nyithatja meg.

Elrejtése/előhívása:
• a menüsorban található „Tartalmi fa” ikonra,
• az F12-es billentyű lenyomásával, vagy
• a fenti menüsor „Ablakok/Tartalmi fa” menüpontra kattintva. 

1.2. Joganyagra ugrás

Amennyiben egy konkrét joganyagot keres termékünkön, leggyorsabban a Joganyagra 
ugrás funkcióval érheti azt el.

Előhívása:
• a menüsorban található „JSz” ikonra kattintva, 
• a CTRL+U billentyűkombinációval vagy 
• a felső menüsorban a „Keresés/Joganyagra ugrás” menüpontra kattintva ho 

hatja elő.
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A felugró ablakban adja meg a joganyag kibocsátási évét, sorszámát, kibocsátóját, 
típusát vagy pedig annak szokványos rövidítését, majd kattintson az „Ugrás a megadott 
joganyagra” gombra.

1.3. Jogesetre ugrás

Amennyiben Ön bírósági döntvényt keres, legegyszerűbben a Jogesetre ugrás funkcióval 
érheti azt el. 

Előhívása:
• a menüsorban található „BH” ikonra kattintva, 
• a CTRL+J billentyűkombinációval, vagy
• a felső menüsorban a „Keresés/Jogesetre ugrás” menüpontra kattintva  

hozhatja elő.

A felugró ablakban lehetősége van a bírósági lajstromszám szerint, vagy a kiadó által 
adott számozás szerint keresni. 

Számozás szerinti keresésnél adja meg a jogeset kibocsátási évét, sorszámát és típusát, 
majd kattintson az „Ugrás a megadott jogesetre” gombra.

Amennyiben lajstromszám szerint keres, elég beírnia a lajstromszámot folyamatosan, köz-
pontozás nélkül. Ha adott lajstromszámmal az adatbázis több döntvényt tartalmaz, akkor 
felkínálja Önnek az érintett éveket és kibocsátót, amelyek beállításával kiválaszthatja az 
Ön által keresett döntvényt.
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1.4. Adatbázisban keresés

Az Adatbázisban keresés funkcióval a HVG-ORAC Kiadó teljes adatbázisában kereshet 
(joganyagok, döntvények, szakcikkek és kommentárok között).

Előhívása:
• az ”Adatbázisban keresés” ikonra kattintva,
• a CTRL+H billentyűkombinációval, vagy
• a felső menüsorban a „Keresés/Adatbázisban keresés” menüpontra kattintva 

hozhatja elő.
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A felnyíló ablak tetején elhelyezkedő fülek egyikének kiválasztásával jelölje meg, mely 
anyagtípusban szeretne keresni. Az Általános fül alatt minden anyagfajtában egyszerre 
tud keresni.

A választást követően adja meg azokat a szavakat/kifejezéseket, amikre keresni szeretne. 
Ha szótöredéket ír a beviteli mezőbe, majd közvetlenül az utolsó karakter után egy *-ot 
tesz (pl.: alapítvá*), akkor a kereső valamennyi, a megadott szótővel kezdődő szavat 
tartalmazó anyagot megjeleníti Önnek.
További szűkítő feltételeket adhat meg a checkbox-ok, lenyíló menük használatával. 
Amennyiben minden keresési paramétert beállított, kattintson a „Keresés indítása” gombra. 

A megjelenő találati listában a linkekre kattintva nyithatja meg az egyes anyagokat.

A találati lista ablakának felső menüsorában található
• nyilakkal lapozhat a találati oldalak között,
• nagyító ikonra kattintva tovább szűkítheti a keresési feltételeket,
• keresési találatok mentése ikonra kattintva elmentheti a találati listát, vagy a kere-

sési feltételt. A mentéseket a tartalmi fa Keresési találatok füle alatt találja meg az 
Ön által elmentett néven.

• a keresési feltételek megjelenítése ikon bekapcsolásával láthatja az Ön által beál-
lított keresési feltételeket.
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A mentett találati lista későbbi megnyitásakor a korábbi keresés találati listátját fogja 
megnyitni, adatbázis frissítés nélkül. A keresési feltétel esetében, újabb lekérdezést indít 
adatbázisunkban (így az időközben megjelent joganyagok is bekerülhetnek a listába). 

Feleslegessé vált mentéseit, a Tartalmi fában, a konkrét címen állva, a jobb gombra meg-
nyíló menü „Mentett keresés törlése” parancsával törölheti.

1.5. Kommentár gyorsválasztó

Ezzel a funkcióval nyithatja meg leggyorsabban a kívánt kommentárt.

Előhívása:
• felső ikonsor végén található Kommentár gyorsválasztóra kattintva.

A lenyíló listában válassza ki a kívánt kommentárt, majd megnyitásához kattintson a bal 
egér gombjával.
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2. Joganyagokon belüli navigáció és a kapcsolódó anyagok

2.1. Tartalomjegyzék

Segítségével könnyebben navigálhat egy-egy hosszabb anyagon belül, mintha csak gör-
getné a szöveget. 

Előhívása/elrejtése:
• bármely anyag tetszőleges címsorára dupla kattintással,
• a CTRL+T billentyűkombinációval, vagy
• a fenti ikonsor „Alapnézet/Tartalomjegyzék” ikonjára kattintva érheti el.

Alapnézet a fenti lehetőségek bármelyikével visszaállítható.

2.2. Időállapotok, változott sorok, összehasonlítás

A felső ikonsorban találja az időállapotok lenyíló fület, melyben egy tetszőleges időálla-
potra kattintva megtekintheti a megnyitott joganyag szövegét a választott időállapotban.

A joganyag változott sorai között az „Előző változás” és „Következő változás” ikonokkal, 
illetve – a változott soroknál látható – az aktív ablak baloldalán elhelyezkedő bordó nyilak-
kal navigálhat.
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Amennyiben egy jogszabály két időállapotát kívánja összehasonlítani, azt a felső ikonsor 
„Összehasonlítás” ikonjával teheti meg. A felnyíló ablakban válassza ki az összehasonlítani 
kívánt időpontokat, majd kattintson az „Összehasonlítás” gombra.

A kék szín az új szöveget jelöli (beiktatás, módosítás, megállapítás), míg a piros szín a 
korábbi időállapotban hatályos szöveg, illetve a hatályon kívül helyezett rész, a fekete az 
érintetlen szövegrész. A változott sorok között az aktív ablak tetején megjelenő információs 
sáv két szélén található bordó nyilakkal navigálhat.
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Amennyiben az Összehasonlítás funkció be van kapcsolva, az ikonsor „Előző változás”, 
„Következő változás” ikonjai a korábbi összehasonlított időállapot előtti időállapothoz kép-
esti változásokat mutatják.

Nyomtatásban – a fekete–fehér nyomtatásra való tekintettel – a hatályon kívül helyezett 
részek áthúzottan, míg az új sorok aláhúzva jelennek meg.

2.3. Paragrafusra ugrás

A megnyitott joganyagokban a Paragrafusra ugrás opcióval tud egy konkrét paragrafusra 
ugrani.

Előhívása:
• a „Paragrafusra ugrás” ikonra kattintva,
• CTRL+P billentyűkombinációval, vagy
• a felső menüsorban a „Keresés/Paragrafusra ugrás” menüpontra kattintva.

Az ablak tetején megjelenő szövegbeviteli mezőbe kérjük, írja be a paragrafus számát, 
majd kattintson a jobboldali gombra.

A 29/A. § formátumú paragrafust az alábbiak szerint viheti be: 29/A vagy 29/a
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2.4. Dokumentumban keresés

A Dokumentumban kereséssel a már megnyitott dokumentumon/joganyagon belül tud 
szavakra, szövegrészre keresni.

Előhívása:
• a „Dokumentumban keresés” ikonra kattintva,
• CTL+F billenytűkombinációval, vagy
• a felső menüsorban a „Keresés/Dokumentumban keresés” menüpontra kattintva.

Kereséshez írja be az aktív ablak tetjén megjelenő szövegmezőbe a kívánt szót, szavakat, 
vagy szótöredéket és nyomja meg az ENTER billenytűt vagy kattintson a „Következő” 
ikonrara. Több kifejezést, szótöredékret szóközökkel választva írja be a kereső menőbe. 
Amennyiben bepipálja az Egész szóval megegyező boxot, akkor a keresés kizárólag 
azokat a találatokat jeleníti meg, melyekben az Ön által megadott teljes szó szerepel.

Amennyiben több szót (szótöredéket) ír be kifejezésként a keresőmezőbe, és kipipálja  az 
„Egy bekezdésen belül” szövegrész előtti négyzetet, akkor azokat a bekezdéseket fogja 
találatként megkapni, amelyikben a kifejezés valamennyi eleme megtalálható.

A találatok között a keresőcsíkon lévő nyilakkal, valamint az F3, CTRL+F3 billentyűkombi-
nációkkal tud előre és hátra ugrani.

Egy dokumentum (pl. törvény) valamennyi – akár múlt- vagy jövőbeli – időállapotában is 
jelöli a találatokat.

A dokumentum időállapotainak listájában félkövér és dőlt szedéssel szerepelnek azok az 
időintervallumok, amelyekben a keresett kifejezés megtalálható az adott dokumentumban. 
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A már hatályon kívül helyezett jogszabályok szövegében is ad találatot a kereső.

2.5. Linkek

A különböző anyagokon belül található linkek – bordóval és zölddel szedett szövegrészek 
– segítségével Ön közvetlenül megnyithat egy–egy hivatkozott jogesetet, jogszabályt. 
Ehhez nem kell mást tennie, mint az egér bal gombjával a linkre kattintania (Alapbeállítás 
szerint ilyenkor új ablakban nyílik meg az anyag, mely beállítást utóbb a Beállítások me-
nüben tudja megváltoztatni.).

A linkek – fentebb említett – két színe a hatályosságot jelöli, a zöld színnel szedett linkek 
a még vagy már nem hatályos sorokra, jogszabályokra mutatnak, míg a bordó színnel 
jelöltek a hatályban lévőkre.

2.6. Kapcsolódó anyagok

Számos jogszabály megnyitása esetén a baloldalon a fenti képen látható ikonok egyiké-
vel, vagy mindkettővel találkozhat. Ezen ikonok jelzik azokat a kapcsolódó jogeseteket 
(pl.: BH, BH+, AVI stb.) és jogszabályokat, melyek szövegükben az adott jogszabályhely-
re hivatkoznak.
A „Kapcsolódó jogszabályok” ikonra kattintva egy külön ablak nyílik meg, melyben meg-
található az aktuális sorhoz kapcsolódó jogszabályok felsorolása.

A „Kapcsolódó jogesetek” ikonra kattintva a fentiekhez hasonlóan, külön ablak nyílik 
meg, melyben megtalálható az aktuális sorhoz kapcsolódó jogesetek felsorolása.
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A kapcsolódó joganyagok esetén lehetőség van arra is, hogy azokat a szövegbe ágyazva 
jelenítse meg, számukkal, vagy számukkal és címükkel együtt. Ezt a funkciót a Nézet 
menü Beállítások menüpontjában találja és bővebben a 6.1. pontban (Nézet és beállítá-
sok) olvashat róla. 

Előhívása:
• CTRL+B billentyűkombinációval, valamint 
• a felső menüsorban található „Nézet/Beállítások” menüpontban érheti el.

2.7. Egységes szerkezet és indoklás

Amennyiben egy joganyagot végrehajtási rendeletével egységes nézetben szeretné meg-
tekinteni, azt a „Megtekintés egységes szerkezetben” ikonra kattintással teheti meg, köz-
vetlenül a joganyag címe alatt balra.

Egy törvényhez tartozó indokolást a címtől balra található sárga ikonra (melyen egy I 
szerepel) kattintva tekintheti meg. Az indokolás szövegéről a törvényre, a címtől balra 
található sárga ikonra  (melyen ekkor egy T betű szerepel) kattintva léphet vissza.
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3. Általános funkciók
3.1. Kijelölések

Egy megnyitott dokumentumon belül az egér bal gombjának nyomva tartásával és megfe-
lelő irányba történő mozgatásával tud szövegrészeket kijelölni. A CTRL billentyű lenyo-
másával kijelöléséhez újabb részeket adhat hozzá. Amennyiben kijelölését törölni szeret-
né, csak kattintson egyet az egér bal gombjával.

A teljes anyag kijelölésére ugyanakkor több lehetőséget is kínál felületünk.
A funkció elérése:
• a fenti ikonsor „Mindent kijelöl” ikonjára kattintva, 
• a CTRL+A billentyűkombinációt, valamint
• a megnyitott anyag ablakában a jobb gomb megnyomására előugró menü „Mindent 

kijelöl” pontjára kattintva.

3.2. Másolás

Amennyiben bármely anyag egy részét szeretné beemelni egy más programba – pl. 
jogszabályszöveget idéz –, a Másolás és Másolás stílussal, táblázatokkal képekkel funkció 
nyújt Önnek segítséget.

Elérése:
• a Másolás és Másolás stílussal, táblázatokkal képekkel ikonokra kattintva,
• a CTRL+C (Másolás) és CTRL+X (Másolás stílussal, táblázatokkal, képekkel) billentyű-

kombináció lenyomásával.
• a megnyitott anyag ablakában a jobb gomb megnyomására előugró menü „Máso-

lás„ illetve „Másolás stílussal” pontjára kattintva.
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3.3. Mentés

A Mentés funkcióval egy adott dokumentumot, illetve annak egy, vagy több kijelölt részét 
mentheti el HTML (ebben az esetben a lábjegyzetek linkesednek), illetve PDF formá-
tumban, tetszőleges elnevezéssel.

Elérése:
• a „Mentés” ikonra kattintva,
• a CTRL+S billentyűkombináció, valamint 
• a megnyitott anyag ablakában a jobb gomb megnyomására előugró menü Mentés 

pontjára kattintva.

Ezt követően az előugró ablakban először meg kell adnia, hogy a teljes dokumentumot, 
vagy annak csupán egy kijelölt részét szeretné exportálni, majd a „Mentés” gomb meg-
nyomása után megjelenő új ablakban kiválaszthatja az exportálás helyét, illetve meg kell 
adnia a dokumentum nevét és a fájl típusát (html, pdf).

3.4. Nyomtatás

Elektronikus termékeinken található anyagok kinyomtatását több módon is kezdeményezheti.

Előhívása:
• a „Nyomtatás” ikonra kattintva,
• a CTRL+N billentyűkombinációval,
• a megnyitott anyagon jobb gombbal kattintva, az előugró menü „Nyomtatás” pontjá-

ra kattintva.
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Nyomtatáskor Ön elsőként a nyomtatási előnézetet látja, melyben a kinyomtatandó do-
kumentum valamennyi oldalát megtekintheti és ellenőrizheti beállításait. Amennyiben a 
nyomtatási kép alapján megfelelőnek találta a dokumentumot, a nyomtató ikonra kattint-
va, elindíthatja a nyomtatást.

3.5. Info oldal

Bármely megnyitott anyagban Önnek lehetősége van arra, hogy megtekintse a dokumen-
tum legfontosabb adatait (közlönyben való megjelenés, időállapotok, kibocsátás dátuma, 
joganyag típusa és kibocsátója, jogterülete).
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Elérése:
• a felső menüsorban az „Információk/Info Oldal” menüpontra kattintva,
• a CTRL+I billentyűkombinációval,
• a megnyitott anyagon jobb gombbal kattintva, az előugró menü „Info oldal” pontjára 

kattintva.

3.6. Nézet beállítások

A legfontosabb beállítási lehetőség termékünkön a Nézet menü „Beállítások” pontja, ahol 
lehetősége van arra, hogy testre szabja a joganyagok megjelenítését.
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A megnyíló ablakban beállíthatja, hogy:
• a jogszabályok szövegét a kapcsolódó joganyagok/jogesetek számával, vagy pe-

dig számával és címével együtt kívánja-e látni. 
Felhívjuk figyelmét, hogy a nagyobb terjedelmű joganyagoknál a kapcsolódó jog-
esetek/joganyagok számával és címével való megjelenítésnél, várja meg, míg az 
ablak alján látható letöltendő címek száma eléri a nullát.

• a különböző anyagokban megjelenjenek-e a képek, táblázatok és az Ön megjegy-
zései.

• a keresési találatok szűkítését. Amennyiben be van ikszelve a csak előfizetett doku-
mentumokban szöveg előtti négyzet. Ebben az esetben csak azokat az anyagokat 
fogja Önnek találatként kiadni keresőprogramunk, melyeket az Ön által előfizetett 
termék/ek tartalmaz/nak.

• a dokumentumok új ablakban jelenjenek meg. Alapértelmezett bállításként ki van 
pipálva. Ha a bejelölést megszünteti, a megnyitott dokumentum minden esetben az 
aktív ablakban fog megjelenni.

• mi legyen az alapértelmezett betűméret.

Beállításait az „OK” gombra kattintva érvényesítheti.

3.7. Kedvencek

Amennyiben rendszeresen használ bizonyos anyagokat termékünkön, elérésüket megköny-
nyítheti, ha a Kedvencek közé teszi őket.

Ehhez nem kell mást tennie, mint a megnyitott dokumentum ablakában állva – iratmin-
ták és formanyomtatványok esetén nem működik e funkció – a jobb gomb lenyomására 
megjelenő menüben a „Hozzáadás a kedvencekhez” pontot választania. Ezt követően a 
Tartalmi fában legalul, a Kedvencek ágat lenyitva, bármikor pillanatok alatt elérheti gyak-
ran használt jogszabályait, kommentárjait.

Kedvenceit külön könyvtárakba is rendezheti, amennyiben a Tartalmi fában a jobb gomb 
megnyomására előugró menüben a Könyvtár létrehozása kedvencek közé pontot választ-
ja, és megad egy új könyvtár nevet. A Könyvtár átnevezése a kedvencekben menüpont 
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választásával lehetősége van arra is, hogy így létrehozott könyvtárait később átnevezze.
Már nem használt kedvenceit, könyvtárait a Tartalmi fában az adott anyagon/könyvtáron 
állva, a jobb gombra előugró menüben a Könyvtár/fájl törlése kedvencek közül parancs-
csal törölheti.

3.8. Megjegyzések

Munkája megkönnyítése érdekében megjegyzéseket fűzhet – a formanyomtatványok és 
iratminták kivételével – valamennyi anyagunk szövegéhez.
Bármely megnyitott dokumentum ablakában állva, ha a kiválasztott sor felett jobb gomb-
bal kattint, az előugró menüből válassza a Megjegyzés szerkesztése pontot. Megjegy-
zéseit egy bordó felkiáltójel jelzi a szövegben, melyre ha rákattint, akkor megtekintheti, 
módosíthatja, törölheti azokat.
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3.9. Címmutató megjelenítése

A Tartalmi fában állva, a jobb gomb lenyomásakor előugró gyorsmenü segítségével, Ön 
bármikor elérheti az adott faág címmutatóját, mely egy új szöveges ablakban nyílik meg.

Az így megjelenített címmutatóban – a Tartalmi fától különbözően – nem csak a joganya-
gok száma, hanem azok címe is látható, segítve az áttekinthetőséget.
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4. Iratminták és formanyomtatványok
Az iratminták és a formanyomtatványok a többi anyaghoz hasonlóan elérhetőek a tartalmi 
fából, vagy a keresőkből.

A kiválasztott iratminta/formanyomtatvány megnyíló ablakánakt tetején egy ikonsort 
lát, mely a formázásban, mentésben, nyomtatásban nyújt Önnek segítséget.

Iratminták esetén az imént említett ikonsor a szövegszerkesztő programokban megszokott 
funkciókat kínálja, mellyel igénye szerint testre szabhatja a választott mintát. 
Lehetősége van:
• a betűtípusának, méretének és stílusának beállítására.
• szöveg másolására, kivágására és beillesztésére.
• iratminta mentésére és az Ön által már korábban elmentett iratminták megnyitására. 

Az iratmintákat .fsd formátumban mentheti el, melyeket a Jogkódex alkalmazással 
bármikor újra megnyithat és tovább szerkeszthet.

Formanyomtatványaink megnyitásakor csak Megnyitás, Mentés, Mentés másként és 
e-Szignó XML exporra van lehetősére. 

A cégbejegyzéssel kapcsolatos nyomtatványok esetén az e-Szignó XML export ikonra 
kattintva létrehozhatja az elektronikus cégeljárásban szükséges – az IRM által közzétett, 
hatályos sémadefiníciónak megfelelő – XML dokumentumot (XML dokumentum mentése 
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előtt el kell mentenie a kitöltött nyomtatványt számítógépére).

Az xml fájl generálásakor, ha a formanyomtatvány valamely része hibásan/hiányosan lett 
kitöltve, a program hibát jelez Az előugró ablak „Az XML hibák megjelenítése” gombra 
kattintva, közvetlenül megtekintheti, hogy mely rovatok tartalmaznak az xml generálásra 
alkalmatlan vagy hiányos adatokat. 

Ezek javítását követően ismételten próbálkozhat az xml fájl mentésével. Ismételje meg ezt 
a folyamatot addig, amíg az Exp ikonra kattintva közvetlenül az „e-Szignó XML állomány 
mentése” ablak jelenik meg.

Amennyiben a hibák ismeretében szeretné elmenteni az xml állományt, erre is lehetősége 
van.  Ebben az esetben az elmentett fájl mellett azonos néven egy .xmllog kiterjesztésű 
állomány (ezt például a Notepad/Jegyzettömb program segítségével tudja megnyitni) is 
mentésre kerül, melyben a hibák jegyzékét találja.

Fontos azonban megjegyezni: amennyiben az elkészített .xml fájl hibás, az semmiképpen 
sem alkalmas az elektronikus cégeljárásban történő felhasználásra, azt minden esetben 
visszaküldik a Cégbíróságok.

Többoldalas formanyomtatványok esetén az ablak alján található nyilakkal navigálhat az 
egyes oldalak között, illetve a középső szövegmezőbe egy konkrét oldalszámot beírva – 
és utána az ENTER billentyűt lenyomva – rögtön a kívánt oldalra ugorhat.
Az oldalakon belüli kitöltésben segítségére van a „TAB” billentyű, mellyel mindig a követ-
kező kitölthető mezőre ugorhat.

A már kitöltött nyomtatványokat .kfn formátumban mentheti el, az így létrehozott fájlokat 
bármikor újra megnyithatja és szerkesztheti.
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5. Technikai segítség, észrevételek
Ha Felhasználói kézikönyvünk áttanulmányozását követően maradt még kérdése, esetleg 
nem talál egy-egy funkciót, részletesebb információkért kérjük, tekintse meg a jogkodex.hu 
weboldalt, vagy keressen minket az alábbi elérhetőségek egyikén.

Kiadványaink zavartalan működtetése érdekében hétfő-csütörtök 8.00-16.30 óra között, 
pénteken 8.00-15.00 óra között telefonos és e-mail alapú technikai terméktámogatást 
nyújtunk.

Kérjük, hogy amennyiben bármilyen észrevétele, panasza van termékünkkel kapcsolatban, 
írja meg nekünk az alábbi e-mail címre.

Technikai segítség, észrevételek
E–mail: helpdesk@hvgorac.hu
Telefonszám: +36–1/340-2304, +36–1/340-2305

http://jogkodex.hu
mailto:helpdesk%40hvgorac.hu?subject=

