Bírósági Határozatok keresése
felhasználói leírás
A Bírósági Határozatok Gyűjteménye (BHGY) digitális formában tartalmazza a Kúria jogegységi
határozatát, a Kúria által az ügy érdemében hozott határozatot, az ítélőtábla által az ügy
érdemében hozott határozatot, a törvényszék - ha a felülvizsgált közigazgatási határozatot
egyfokú eljárásban hozták, és a bíróság határozata ellen nincs helye rendes jogorvoslatnak - által
a közigazgatási perben az ügy érdemében hozott határozatot.
A megújult kereső segítségével technikailag minden egyes anonimizált határozat tartalma
indexálásra kerül, ezáltal a határozatok tartalmában is megvalósul a felhasználó által beállított
keresés.
A bíróság.hu oldalon található https://birosag.hu/birosagi-hatarozatok-gyujtemenye, a jövőben
megújult oldalon jelenik meg.
A rendszer használatához javasolt böngészők (a böngészőket javasolt a mindenkori legfrissebb
verzióra frissíteni):


Google Chrome



Mozilla Firefox



Microsoft Edge



Apple Safari (tablet/mobil környezetben)
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1. Anonimizált határozatok szabad szöveges keresése
A felület lehetőséget nyújt a felhasználók számára kereső szavak beírásával a határozatok
tartalmában történő keresésre. Itt egy adott szóra vagy több egymást követő szóra, kifejezésre
kereshet rá. Eredményül azokat a fájlokat kapja vissza, amelyek tartalmazzák a keresett szót,
illetve kifejezést.
Az alábbi képen pirossal jelölt mezőbe írja be a keresett kifejezést pl.: okirat eltulajdonítás, majd a
keresés indítására kattintson a „Keresés” gombra. A keresés eredményét az „Anonimizált
határozatok listája” tartalmazza. Zárójelben a megtalált határozatok darabszáma kerül
megjelenítésre.
A lista tartalmazza a határozatok azonosítóját, a határozatot meghozó bíróságot, kollégiumot,
jogterületet, valamint a határozat meghozatalának évét.
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2. A keresett anonimizált határozat letöltése
Minden egyes találat esetén lehetőség van a határozat letöltésére. Kattintson a találati listában a
„Művelet” oszlopban található
gombra, majd a „Letöltés” gombra. A keresett dokumentum
letöltésre kerül a felhasználó számítógépére.

3

3. A keresett anonimizált határozat részleteinek megtekintése
A „Részletek” gombra történő kattintással megtekinthető a határozat egyedi azonosítója, a
kapcsolódó határozatok linkjei, a jogszabályhelyek listája, valamint megjelenítésre kerül a
keresett kifejezéshez tartozó szövegkörnyezet.

A szövegkörnyezet megjelenítése a „Részletek” gomb lenyitásával történik.
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4. A részletes kereső felület
A részletes kereső felület a „Több szűrő” gomb segítségével érhető el.

Az anonimizált határozatok között a következő paraméterek alapján lehet keresni:


Szabad szöveges kifejezések



Érintett jogterület



Határozatot hozó bíróság



Érintett közigazgatási szerv



Azonosító



Határozat fajta



Meghozatali idő



Ügycsoport



Ügytárgy



Befejezésmód



Ítélkezési gyakorlatra történő hivatkozás



Kapcsolódó EU-s joganyag



Kapcsolódó EJEB joganyag



Kollégium



Határozat típus



Egyedi azonosító (IRM rendelet szerint)
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Jogszabályhely

A találatokat relevancia, a határozat meghozatalának éve, illetve bírósági szint alapján lehet rendezni – ezt a „Rendezés” lenyíló listában lehet megadni. A sorba rendezés elvét előre, a keresés
elindítása előtt kell kiválasztani. A keresés lefuttatását követően nem lehet rajta változtatni (pl. ha
egyszer beállításra került az, hogy év szerint csökkenő legyen, ezen nem lehetséges utólag módosítani).
Amennyiben új rendezést kívánunk beállítani, akkor vissza kell térni a részletes szűrőre, újra be
kell állítani és újra le kell futtatni a keresést.
A keresés műveletet a „Keresés” gomb megnyomásával lehet végrehajtani.

A jogszabályhely megadását a „+” gomb teszi lehetővé.
A jogszabályhely kiválasztható jogszabály név/rövidítés alapján, illetve megadható a pontos jogszabályhely is a jogszabály típusának kiválasztását követően.
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A „Mentés” majd a „Keresés” gomb megnyomásával lehet elindítani a szűrési feltételeknek megfelelő keresést. Az anonimizált határozatok listájában megjelenítésre kerülnek a találatok.

A kapcsolódó anonimizált határozatok a „Kapcsolódó határozatok” alatt szereplő linkeken keresztül érhetők el.
Az anonimizált határozat a „…” gomb „Letöltés” művelete segítségével tölthető le.
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