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DÖNTVÉNYKERESŐ

Válasszuk ki a Döntvénykeresőt.

Az Eszköztáron találjuk a Keresés menüt. 
Ebben vannak a keresési eszközök.
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Így azokat a döntvényeket keressük, amelyeknek  
a címében ez szerepel: gyermektart + gödöllő

A címben keresés töredékekre keres. Így érdemes  
a keresett szó jellemző töredékét beírni.

A találatok rögtön 
kijelzésre kerülnek.

Írjuk be a Döntvénykereső Címben keresés mezőjébe: 
gyermektart gödöllő
(ez az ügytárgyra és az eljáró bíróságra vonatkozó információ)

A Jogkódexen a döntvények címében szerepel:

• a kibocsátó bíróság,
• az ügytárgy,
• az eljáró bíró neve.

Ezért a döntvények címében ezekre az adatokra rá tudunk keresni.

DÖNTVÉNYKERESŐ
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Így azokat a döntvényeket keressük, amelyeknek a címében 
ez szerepel: gyermektart + gödöllő + varga

(azaz olyan gödöllői ítéleteket keresünk, amelyeket  
gyermektartás tárgyában egy Varga nevű bíró hozott)

Bővítsük a keresett adatokat: Varga
(ez a bíró nevére vonatkozó keresés)

Felül vannak azok a találatok, amelyek címében mindhárom keresett  
kifejezés (gyermektart + gödöllő + varga) megtalálható.
Alul vannak azok a találatok, amelyekből valamelyik keresett kifejezés hiányzik.

A találati lista két részre oszlik.

DÖNTVÉNYKERESŐ
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Így a Gödöllőt szót lecseréljük Kúriára, azaz olyan Kúriai ítéleteket keresünk, 
amelyeket gyermektartás tárgyában egy Varga nevű bíró hozott.

Írjuk felül ezzel: Kúria

Kattintsunk duplán a Döntvénykereső Címben keresés 
mezejébe írt Gödöllő szóra (ezzel kijelöljük azt).

Kettő ilyen találatot kapunk.

Ezzel alapállapotba hozzuk a keresőt, 
kitöröljük az eddig bevitt adatokat.

Nyomjuk meg a Mező törlése gombot.

DÖNTVÉNYKERESŐ
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Olyan Kúriai ítéleteket keresünk, amelyek gyermektartás tárgyában 
hoztak, szövegükben pedig szerepel: különbözeti tartásdíj.

1. Írjuk be a Döntvénykereső Címben keresés mezőjébe: 
gyermektart kúria

2. Írjuk be a Döntvénykereső Szövegben keresés mezőjébe: 
különbözeti tartásdíj

3. Nyomjunk ENTER-t.

A megjelenő találati listában 
három pontosan illeszkedő 
találatot kapunk.

DÖNTVÉNYKERESŐ



8

A találatok címei mellett lenyithatjuk a kis háromszöget,  
így megnézhetjük, hogy a szövegben keresett ’különbözeti 
tartásdíj’ milyen szövegkörnyezetben szerepel az ítéletben.

DÖNTVÉNYKERESŐ
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A Jogkódex a megnyitott 
dokumentumokat el fogja 
menteni a számítógépen. Így 
a korábban már megnyitott 
összes dokumentum inter-
netkapcsolat nélkül is elérhe-
tő lesz.

De internetkapcsolat mellett 
is gyorsabban működik így 
a Jogkódex: a már egyszer 
megnyitott dokumentumot 
ugyanis onnan nyitja meg 
legközelebb, ahonnan gyor-
sabb: a számítógépről vagy 
interneten a felhőből.

Ha a dokumentum a legutób-
bi megnyitás óta változott, és 
van internetkapcsolat, akkor 
mindig letölti és eltárolja a 
legfrissebb verziót.

OFFLINE MŰKÖDÉS

A Jogkódex bizonyos funkciói internetkapcsolat nélkül, úgynevezett offline üzemmódban is mű-
ködnek.

Az első telepítéskor – mielőtt még beírná a felhasználónevet és jelszót – feljön engedélyezés-
re az Offline beállítások ablaka. Ebben beállíthatjuk az internetkapcsolat nélküli működést  
és paramétereit. Ezt érdemes megtenni.

A csúszkán be lehet állítani, 
hogy a Jogkódex mennyi 
tárhelyet foglaljon el a szá-
mítógépen dokumentumok 
tárolására.

Az Offline beállítások menüpontot  
megtaláljuk az Eszköztáron az Intéző 
menüben is, így az ott bármikor  
módosítható.
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„3-IN-1”

A Jogkódex joginfó, céginfó és cégeljárás egyben.

A felületen középen van 
a jogi kereső.

A jobb oldali sávon pedig 
a céginfó és a cégeljárás ikonja.
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CÉGINFORMÁCIÓ

Nyomjuk meg a céginformációs ikont.

Megnyílik a céginformációs szolgáltatás az alapértelmezettként beállított böngészőnkben.

A keresősávban cégekre kereshetünk.
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CÉGINFORMÁCIÓ

A profilunkban állíthatjukbe az e-mail-címet, 
amire a figyeltetést kérjük.

Itt lehet beállítani figyelést a cégre,  
azaz az adatváltozásairól e-mailt kapunk.

Itt látszanak a cég pozitív-negatív eseményei.
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50 cégre állíthatunk be figyelést  
és évente 100 mérleget kérhetünk le.

E-mail-cím beviteli mező.

Például a cégkapcsolati háló  
felrajzolásához van.

Itt látjuk, hogy az általunk elérhető 
szolgáltatásokra hány kreditünk van még.

Itt látjuk, milyen funkciókhoz  
van hozzáférésünk és mihez nincs. 

CÉGINFORMÁCIÓ
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CÉGINFORMÁCIÓ

A cégkapcsolati hálót a cég adatlapjára visszatérve  
a Gráf gomb megnyomásával rajzoltathatjuk fel.
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CÉGINFORMÁCIÓ

A cégprofil riport nézetében érhető el a cégkivonat vagy a cégmásolat.

Rögtön a cégkivonat felett van a Beszámoló gomb.
Innen évekre visszamenőleg letölthetők a beszámolók.

Az összetett keresés menüpontban érdekeltségre is kereshetünk. Ehhez minimum 2 mezőt 
helyesen ki kell tölteni.
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Felül kiemelve látjuk a leggyakrabban használt nyomtatványok gyorselérését: a Bt. és a Kft. 
változásbejegyzési és cégbejegyzési nyomtatványait.

Ha másmilyen üres nyomtatványra van szükségünk, természetesen az alattuk lévő fastruktú-
rából kiválaszthatjuk.

A legalsó listában pedig a korábbi, már kitöltött nyomtatványaink vannak.

Kattintsunk a Cégeljárási nyomtatványok ikonra!

CÉGELJÁRÁSI NYOMTATVÁNYOK
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Ha megnyitunk egy már kitöltött, de elavult séma szerinti nyomtatványt, akkor a Jogkódex  
felkínálja betöltésre a legfrissebb sémába is.

Ha ezt választjuk, akkor két ablakban nyitja meg a nyomtatványt.
Egyrészt a régi sémában, másrészt az új sémában, és ahol tudja, ott az újabb sémába a régiből 
át is veszi az adatokat.
A régi sémában pirossal megjelöli azokat az adatokat, amelyeket nem tudott áttenni az új séma 
szerinti nyomtatványba.

CÉGELJÁRÁSI NYOMTATVÁNYOK
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A nyomtatványban tudunk navigálni a rovatra ugrással, vagy alul a nyilakkal.
A középső nyíllal lépkedhetünk a kitöltött oldalak között.

Az xml export előtt a kész nyomtatvány elmentődik kfn-be. Ez az a fájltípus, amit a Jogkódex 
használ a formanyomtatványokhoz. Ebből készül az xml.

CÉGELJÁRÁSI NYOMTATVÁNYOK
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Az xml-t külön megnézhetjük formanyomtatványként html-nézetben is.

Az xml-t el is menthetjük html-be. Így külön program nélkül, böngészővel is megnyitható  
formanyomtatvány-nézetben az xml.

A jogkodex.hu-n van egy olyan xml-nézegető, amellyel akár bármilyen más nyomtatványkitöltővel 
készült xml-t is meg lehet nézni.

CÉGELJÁRÁSI NYOMTATVÁNYOK
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Az új, üres nyomtatványba betöltődik a legutoljára kitöltött nyomtatványba írt jogi képviselő adata.

A mezők kitöltés közben felkínálják az egyszer már valamelyik nyomtatványunkba bevitt adato-
kat. Csak kiválasztjuk LE és ENTER billentyűvel, vagy rákattintunk egérrel.

Amikor xml-be alakítanánk a nyomtatványt, lefut egy ellenőrzés és megmutatja a hibákat.

CÉGELJÁRÁSI NYOMTATVÁNYOK
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KERESŐMEZŐ1

A képernyő közepén van a jogi kereső.

A Jogkódex megnyitásakor a keresősávban villog a kurzor, csak el kell kezdeni gépelni, amit 
keresni szeretnénk.

Ide bármit beírhatunk. Pl.:

• Rövidítést 

• Címtöredéket 

• Keresett kifejezéseket, kulcsszavakat 

• Számokat. Például CELEX-számot 

•  Lajstromszámot 

• Évszámot és sorszámot 

• Kommentárt is kereshetünk. Írjuk be: ptk komm 
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Az eszköztárban található a kommentárválasztó, amit lenyitva böngészhetünk  
a kommentárok között.

Bele is írhatjuk a keresett kommentár jogszabályi rövidítését, és akkor leszűkíti a listát.

KERESŐMEZŐ1
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Amikor beírunk valamit a keresőmezőbe, a rendszer gyorstalálatokat kínál fel javaslatként.

Ezek a gyorstalálatok jellemzően az adatbázisban lévő dokumentumcímek alapján kerülnek  
felkínálásra.

A keresőmező alatt vannak keresési példák. Ezeket a példákat egyesével kimásolva és a kereső-
mezőbe beillesztve kipróbálhatjuk, hogy mi mindent lehet gyorstalálatként kinyerni.

A bal egérgombot lenyomva tartva és az egeret elhúzva kijelölhetőek a példák, majd CTRL-C-vel 
kimásolhatóak és CTRL-V-vel a keresősávba beilleszthetőek.

Próbáljunk ki néhányat!

Az ’szja’ szó bemásolására/beírására a Jogkódex felkínálja megnyitásra az szja rövidítésű  
törvényeket és a hatályban lévő végrehajtási rendeleteiket is.

Írjuk az ’szja’ szó után közvetlenül: 5.

Ha egy jellemző rövidítés (pl. szja) mellé egy számot írunk, akkor a Jogkódex megmutatja,  
hogy van-e olyan számú § a jogszabályban.

A számot írhatjuk külön, egybe, §-sal, ponttal vagy anélkül.

Ha nincs jellemző rövidítése a jogszabálynak, vagy nem a jellemző rövidítését írtuk be, akkor  
a §-szám után ki kell tenni a § jelet is.

Ha például a Ptk.-t rövidítéssel írjuk be, elég csak a szakaszszámot mögé írni, §-jel nélkül.

KERESŐMEZŐ2
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Ha viszont számmal írjuk be a Ptk.-t, így: 2013 és 5, akkor a szakaszszám mellé ki kell tenni  
a §-jelet is. 

A szóközök és pontok kitételében elég nagy szabadságunk van, gyakorlatilag bárhogy be tud-
juk úgy írni, hogy „megértse” a rendszer, mit akarunk.

KERESŐMEZŐ2
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A keresősávba §-t is beírhatunk, hogy egyből ott nyíljon meg a jogszabály.

Két gyorstalálatot kapunk. Bármelyikre rákattintunk, akkor a törvény a kékkel jelölt paragrafu-
son nyílik meg.

Ehhez az egérhez sem kell nyúlni: nyomogatjuk a LE-FEL gombokat a kívánt dokumentum eléré-
séig, majd a JOBB-ra gombot (vagy ENTER-t) a megnyitáshoz.

A dokumentum a beírt §-on nyílik meg.

A jogszabály mellett, bal oldalon látjuk annak tartalomjegyzékét.

A kis háromszögekkel le-fel hajthatjuk a tartalomjegyzék ágait.

§-RA UGRÁS, SZÖVEGBUBORÉKOK
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A szövegben kékkel vagy türkizzel (a türkiz hatályon kívüliséget jelölt) látjuk a más dokumentu-
mokra mutató linkeket. 

Ha a linkek fölé visszük a kurzort, akkor szövegbuborékban megjelenik a hivatkozás szövege.

Ezt a buborékot a kurzorral „megfoghatjuk” (mutatóujjal az egér bal gombjával rányomunk  
a buborékra és az ujjunkkal a gombot lenyomva tartjuk) és így elmozgathatjuk.

A Szöveg másolása gomb vágólapra teszi a buborék szövegét, amit CTRL-V-vel beilleszthetünk 
az általunk szerkesztett dokumentumba.

§-RA UGRÁS, SZÖVEGBUBORÉKOK
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Jogszabályokat paraméterezhető felületről is megnyithatunk.

Nyomjunk a JSZ ikonra (vagy nyomjunk CTRL+U-t). 

Feljön a paraméterezhető felület. Megjelenésekor azonnal elkezdhetjük begépelni a keresett 
jogszabály rövidítését, ehhez nem kell belekattintani.

Kilistázhatjuk egy adott kibocsátó adott évi aktusait is.

Listázzuk ki például a Kormány 2014-es rendeleteit.

Állítsuk be az évszámot és a Kormányt mint kibocsátót.

A típus önmagától beáll a kiválasztott kibocsátó legjellemzőbb aktustípusára, ami a Kormány 
esetében a rendelet.

Kattintsunk a Keresés indítása gombra.

CTRL-U
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A találati listán 397 találaton látunk, azaz a kormány 397 rendeletet bocsátott ki 2014-ben.

Ezek sorszám szerint csökkenő sorrendben állnak és eléjük van írva a jellemző rövidítésük.

A találati lista két részre oszlik: elöl állnak – a teljes listából kiemelve – a „nevezetes” jogszabályok. 
Ezek a fontosabb, általában valamilyen jellemző rövidítéssel is ellátott jogszabályok.

Itt például azt is látjuk, hogy két jogszabálynak is ugyanaz a jellemző rövidítése: Hkr. 
Ekkor mögötte zárójelben látjuk a jogszabály rövid tárgyát. Ez akkor nagyon hasznos, amikor  
a CTRL+U felületen böngésszük a rövidítéseket.

A keresőmezőbe is beírhatjuk ezt a jellemző rövidítést és kilistázza az illeszkedő jogszabályokat.

CTRL-U
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TARTALMI FA

Amennyiben egyetlen listában, csökkenő év- és számsorrendben szeretnénk látni a Kormány 
2014-es rendeleteit, azt a Tartalmi fában tehetjük meg.

A háromszögeket használva nyissük le a Tartalmi Fát, hogy eljussunk a Kormány rendeleteihez.

Itt megtaláljuk a Kormány összes 
rendeletét évszám és sorszám 
szerint csökkenően a jelentől 
visszamenőleg 1990-ig.

1. Jelenítsük meg a Tartalmi fát.
2. Nyissuk le a Jogkódex 3.0 ágat
3. Nyissuk le a Joganyagok ágat.
4. Nyissuk le a Kibocsátó és típus szerint ágat.
5. Nyissuk le a Törvények és rendeletek ágat.
6. Nyissuk le Kormány ágat.
7. Nyissuk le az 1990 utáni rendeletek ágat.

1.

2.
3.

4.
5.

6.
7.

A Kormány rendeleteit  
1990-ig visszamenőleg  
egy külön ablakban láthatjuk.  
Itt a címük elé oda van írva  
a jellemző rövidítésük is.

A Tartalmi fa adott ágát kitehetjük teljes ablakba is.

• Az egérrel mutassunk az 1990 utáni rendeletek ágra.
• Nyomjuk meg a jobb egérgombot.
• A megjelenő helyi menüben nyomjunk rá 

a Címmutató megjelenítése menüpontra.
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Ha szavakat/kifejezéseket keresünk, indítsuk a keresésünket a keresőmezőből.

Írjuk a keresőbe: sérelemdíj.

Erre megkapjuk gyorstalálatként azokat a BH-kat és szakcikkeket, amelyeknek a címében  
szerepel a sérelemdíj kifejezés.

Nyomjunk ENTER-t, vagy rákattintunk a keresősáv háromszögére (a Play gombra).
Erre lefut a dokumentumok szövegében keresés és megkapunk egy találati listát.

Egyből feljön a kategóriaválasztó ablak.

Itt elrendezhetjük a pipákat aszerint, hogy milyen dokumentumkategóriákból szeretnénk látni 
találatokat.

Ezt megtehetjük egyesével, vagy rányomhatunk az Egyik sem gombra.

KERESÉS
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Különböző találati részlisták vannak.

Legfelül a kiemelt találatok. Ide kerülnek azok a dokumentumok, amelyek gyorstalálatként is 
megjelenítésre kerültek (vagy kerültek volna) a keresősáv alatt.

Alattuk a pontos találatok, azok alatt a ragozott találatok.

A találati részlistákat a címük melletti kis háromszögekkel le-fel csukhatjuk.

Ugyanígy az egyes dokumentumcímek melletti háromszögre kattintva megtekinthetjük a talált 
szavakat a szövegkörnyezetükben is.

KERESÉS
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Konkrét §-ra hivatkozó döntvények keresése

A hivatkozó döntvények a normaszövegből elérhetőek.

Írjuk be a keresősávba: ptk6:142

A gyorstalálatok közül egérrel kattintsunk a Ptk.-ra

De megnyithatjuk úgy is, hogy LE billentyűt, majd JOBB-ra billentyűt nyomunk

A Ptk. megnyílik a 6:142. §-án

KAPCSOLÓDÓ BH-K
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Az ide hivatkozó, kapcsolódó dokumentumok elérhetőségét pedig ikonok jelzik.

A  ikon alatt vannak a normák, azaz a jogszabályok és az AB határozatok, tehát  
a negatív jogalkotás.

 ikon: az ide hivatkozó kommentárok, szakkönyvek.

 ikon: szakcikkek.

A  ikonra kattintva az összes, ide hivatkozó kapcsolódó anyagban kereshetünk  
egyszerre.

A szakaszra hivatkozó döntvényeket a  és a  ikon alatt találjuk.

A PREC ikon alatt azokat a Kúriai döntvényeket találjuk, amelyeket a birosag.hu adatbázisában 
akként rögzítettek, hogy a döntés ezen a szakaszon alapszik.

A PREC megnevezés a 2020. április 1-től élő „korlátozott precedensrendszerre” utal.

A „korlátozott precedensrendszer” abban (is) áll, hogy az ítéletben meg kell indokolni, ha a bíró 
a Kúriának a Bírósági Határozatok Gyűjteményében közzétett határozatától

• jogkérdésben eltért, vagy
• az erre irányuló indítványt elutasította.

Az egér bal gombjával egy kattintás az ikonokra megmutatja a hivatkozó dokumentumok címét.

KAPCSOLÓDÓ BH-K
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A második kattintásra a hivatkozás szövegkörnyezetét is látjuk.

A harmadik kattintásra visszaáll az alapállapot.

A jobb egérgomb egy kattintására megjelenő menüvel külön ablakba lehet megnyitni az ikon 
alá tartozó kapcsolódó dokumentumokat.

KAPCSOLÓDÓ BH-K
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Ekkor az összes hivatkozás a szövegkörnyezetével együtt fog megjelenni.

Egy §-hoz kapcsolódó döntvények a jogszabályra ugrás (CTRL-U) felületről is elérhetőek.

Nyomjuk meg: CTRL+U

Kezdjük el gépelni: p-t-k

Nyomjunk TAB gombot (hogy a paragrafusmezőbe jussunk)

Írjuk be a § mezőbe: 6 kettőspont 142

Majd a „piros bogyót” tegyük át a megnyitás pozícióból a kapcsolódó döntvények keresése 
pozícióba. 

A Jogkódex megkeresi a kért paragrafust a jogszabályban.

Okézzuk le, majd nyomjunk a Keresés indítása gombra.

A Jogkódex kilistázza az összes, a Ptk. 6:142. §-ra hivatkozó döntvényt.

KAPCSOLÓDÓ BH-K
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Útmutató a bírósági döntvények rendszeréhez
Összefoglaló a nyilvánosság számára a jogi adatbázisokban tipikusan elérhető általános bí-
rósági iránymutatások és egyedi bírósági döntések rendszeréről.

Zöld kiemeléssel jelezve a 2020. június 1-én „élő” aktusok, tehát amelyeket folyamatosan 
megjelentetnek.

A zölddel nem kiemeltek kibocsátása már megszűnt.

Jogszabály alapján közzétett aktusok

A Kúria (Legfelsőbb Bíróság) jogegységesítési eszközei:
• Jogegységi határozatok
• Kollégiumi vélemények
• Elvi bírósági határozatok (EH v. EBH)
• Elvi bírósági döntések (EBD)
• Irányelvek
• Elvi döntések
• Kollégiumi állásfoglalások

Egyedi ügyben hozott határozatok (BHGY):
• a Kúriának az ügy érdemében hozott határozata,
• az ítélőtáblának az ügy érdemében hozott határozata,
• a törvényszéknek az ügy érdemében közigazgatási perben hozott határozata (ha a felül-

vizsgált közigazgatási határozatot egyfokú eljárásban hozták, és a bíróság határozata 
ellen nincs helye rendes jogorvoslatnak)

• a bíróság elnöke elrendelheti a bíróság által hozott más határozat közzétételét (amely-
nek közzététele nem kizárt)

Nem jogszabály alapján közzétett aktusok

Jogegységesítési eszköz:
• a civilisztikai-, illetve büntető kollégiumvezetők országos tanácskozásai által kiadott 

állásfoglalások (CKOT, BKOT)

Egyedi ügyben hozott határozatok:
• Kúria

• Bírósági határozatok (BH)
• Wolters Kluwer Hungary Kft.

• Bírósági döntések tára (BDT)
• Közigazgatási és gazdasági döntések tára (KGD)

• HVG-ORAC Kft.
• Ítélőtáblai határozatok (ÍH)
• Bírósági határozatok plusz (BH+)
• Adó-, vám-, és illetékhatározatok (AVI)

FÜGGELÉK
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A Jogkódexen használható gyorsbillentyűk
A gyorsbillentyűk és billenytűkombinációk abban segítenek, hogy bizonyos funkciókat egér 
nélkül, a billentyűzet segítségével is végrehajthassunk.

F5 Jogkódex tálcára csukása
F12 Tartalmi fa elrejtése/felfedése
ALT-F4 Kilépés a Jogkódexből

BAL-ra nyíl Előző pozícióra (dokumentumra) ugrás
JOBB-ra nyíl Következő pozícióra (dokumentumra) ugrás

CTRL-A Az egész szöveg kijelölése
CTRL-B Beállítások menü előhívása/bezárása
CTRL-C Másolás (vágólapra helyezés)
CTRL-D Kijelölések megszüntetése
CTRL-E Levélírás a Helpdesknek
CTRL-F Dokumentumon belüli keresés
CTRL-G Gyorskereső előhívása
CTRL-K Kedvencekben keresés előhívása
CTRL-H Kereső előhívása
CTRL-I Dokumentum információs ablakának megnyitása
CTRL-J Számozott jogeset keresés előhívása
CTRL-N Nyomtatás
CTRL-U Számozott joganyag keresés előhívása
CTRL-O Szövegösszehasonlítás
CTRL-P §-ra ugrás
CTRL-S Mentés
CTRL-T Tartalomjegyzék előhívása/bezárása
CTRL-Q Gyakran nézett dokumentumok előhívása
CTRL-X Másolás (vágólapra helyezés) stílussal, lábjegyzetekkel
CTRL-Z Minden ablak bezárása
ALT-Z Ablakok válogatott bezárása

CTRL-F8 Ablakok alapértelmezett nézetben
CTRL-F9 Ablakok lépcsőzetes nézetben
CTRL-F10 Ablakok egymás felett
CTRL-F11 Ablakok egymás mellett
CTRL-F12 Ablakok mozaik nézetben

FÜGGELÉK
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