Országos Bírósági Hivatal

ANONIMIZÁLT HATÁROZATOK KERESÉSE
FUNKCIÓJÁNAK BEMUTATÁSA

1.1. ANONIMIZÁLT HATÁROZATOK KERESÉSE
Az alábbi fejezetekben részletesen, képernyő kivágások illusztrálásával kívánjuk bemutatni a portál
anonimizált határozatok keresésére irányuló szolgáltatását.
1.1.1 KERESÉSI SZEMPONTRENDSZER ÖSSZEÁLLÍTÁSA
Az Ügyfélkapcsolati portál Bírósági Határozatok Gyűjteménye menüpontjának segítségével a
felhasználó szabadon összeállíthatja a keresési szempontokat az alábbiak szerint:
-

a határozatot meghozó bíróság megjelölése,
a határozatot meghozó kollégium kiválasztása a megadott bíróság alapján leszűkített listából,
a határozat által érintett jogterület kiválasztása a megadott kollégium alapján leszűkített
listából, a határozat fajtájának kiválasztása,
a határozat azonosítójának megadása, amennyiben a felhasználó számára ismert a határozat
száma, a határozat meghozatala évének megadása, - szabadszöveges
keresés
kulcsszavainak rögzítése, jogszabályhelyek megjelölése.

1.1.1.1 HATÁROZATOT MEGHOZÓ BÍRÓSÁG MEGJELÖLÉSE
A felhasználó legördülő listából választhatja ki a határozatot hozó bíróság megnevezését.

1.1.1.2 HATÁROZATOT MEGHOZÓ KOLLÉGIUM KIVÁLASZTÁSA
A bíróság kiválasztását követően a felhasználó egy szűkített – a bíróságnak megfelelő – listából tudja
kiválasztani a határozatot meghozó kollégiumot.

1.1.1.3 A HATÁROZAT ÁLTAL ÉRINTETT JOGTERÜLET KIVÁLASZTÁSA
A határozatot meghozó kollégium kiválasztását követően a felhasználó egy szűkített – a kollégiumnak
megfelelő – listából tudja kiválasztani a határozat által érintett jogterületet.

1.1.1.4 A HATÁROZAT FAJTÁJÁNAK KIVÁLASZTÁSA
A felhasználó keresést indíthat a határozat fajtájának megadásával is. Megjelölheti, hogy a keresett
anonimizált határozat egyedi érdemi, jogegységi, elvi bírósági határozat, kollégiumi vélemény, elvi
döntés, vagy kollégiumi állásfoglalás.

1.1.1.5 A HATÁROZAT MEGHOZATALA ÉVÉNEK MEGADÁSA
Az Ügyfélkapcsolati portál felhasználója keresést indíthat a határozat meghozatalának évének
megadásával.

1.1.1.6 HATÁROZAT AZONOSÍTÓJÁNAK MEGADÁSA
Amennyiben a felhasználó számára ismert a keresett anonimizált határozat száma, azt a Határozat
azonosítója mezőben szükséges rögzítenie. A Bírósági Határozatok Gyűjteményében közzétett
határozatok megjelöléséről szóló 29/2007. (V. 31.) IRM rendeletben szabályozott azonosító a
felhasználók előtt nem ismert, így az alapján nem, a határozat száma alapján viszont jól kereshetők az
anonimizált határozatok a portálon. Fontos azonban, hogy az IRM rendeletben meghatározott
azonosító elemei alapján – a sorszám kivételével – a felhasználó kereshet az anonimizált határozatok
között (azaz a fent rögzítettek szerint a határozatot hozó bíróság, kollégium, a határozat által érintett
jogterület, a határozat fajtája vagy meghozatalának éve alapján).

A határozat azonosítóját a következő struktúra szerint megadni: ügycsoportbetűjel, lajstromszám,
érkezés éve és határozat sorszáma, pl. 21475/2009/3

1.1.1.7 SZABADSZÖVEGES KERESÉS KULCSSZAVAINAK RÖGZÍTÉSE
Anonimizált határozat eléréséhez a felhasználó szabadszöveges keresést is indíthat. Ebben az esetben
a felhasználó által megadott kifejezések segítségével az anonimizált határozatok tartalmában lehet
keresni.
A felhasználó rögzíti a keresett kifejezést (pl.: fellebbezés). Több kereső kifejezést szóközzel elválasztva
adhat meg (pl.: házassági vagyonközösség), ezzel tovább pontosíthatja a keresés eredményét. Több
kereső kifejezés megadásával a találatok között azon anonimizált határozatok jelennek meg, amelyek
tartalmában az összes megadott kereső kifejezés fellelhető.
A keresési szempontrendszer összeállítását követően a felhasználó a „Keres” gombra kattintva tudja
a keresést elindítani.

1.1.1.8 JOGSZABÁLYHELYEK MEGJELÖLÉSE
Jogszabályhelyek alapján történő kereséshez az felhasználó az Új gomb megnyomásával adhatja meg
a jogszabályhely adatait. Az adatok megadásánál az Évszám, Sorszám, Kibocsátó mezők kitöltése
kötelező. A Paragrafus, Paragrafuspont (pl. 10/A. §), Bekezdés, Bekezdéspont (pl. (4/a) bekezdés, vagy
(4) bekezdés a) pont) mezők opcionálisan kitölthetőek.
A Paragrafus és a Paragrafuspontnál részletesebb – Bekezdés, Bekezdéspont – keresések esetében az
adatbázis adattartalmától függően előfordulhat, hogy a keresés nem eredményez találatot. Ebben az
esetben javasolt csak a Paragrafus vagy Paragrafuspont értéket kitölteni.

A megjelölt jogszabályhely a későbbiekben szabadon módosítható, illetve törölhető.

1.1.2 A KERESÉS EREDMÉNYÉNEK MEGJELENÍTÉSE
A felhasználó a keresési szempontrendszer összeállítását követően a Keres gombra kattintva tudja a
keresést elindítani. A rendszer ekkor megjeleníti a keresési listát, amelyből az anonimizált határozat
letölthető.

1.1.2.1 ANONIMIZÁLT HATÁROZAT ADATAINAK MEGTEKINTÉSE, HATÁROZAT LETÖLTÉSE
A felhasználó a kiválasztott anonimizált határozat részletes adatait is megtekintheti. Az Anonimizált
határozatok feliratú táblázatból a felhasználó kiválasztja a számára szükséges határozatot, majd a
táblázat alatti Megtekint gomra kattint.

A felhasználó megtekintheti az anonimizált határozat leíró adatait, illetve letöltheti az anonimizált
határozatot, az előzményhatározatokat, valamint a külső előzményhatározatokat.

