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A jogi információ és forrásai 
Tematika 

 
 
 

A tételes jog (jogszabályok) közzétételi forrásai 
 

• A magyar jogforrási rendszer 
–  A jogforrás fogalma, típusai 
– Jogalkotói hatáskörrel felruházott szervek 

• A jogszabályok közzétételi forrásai 1945-től 
– Folyamatos és visszatekintő közzétételi források  

• www.magyarkozlony.hu Magyar Közlöny 1998-tól 
• https://adtplus.arcanum.hu/hu/collection/MagyarKozlony

/ Magyar Közlöny 1945-1999 
• www.kozlonyok.hu Minisztériumok hivatalos lapjai, 

tárcalapok 
• http://dtt.ogyk.hu/hu/gyujtemenyismertetok/jogforrasok/

agazati-kozlonyok Digitalizált Törvényhozási Tudástár 
• http://adtplus.arcanum.hu/hu/ Arcanum Digitális 

Tudománytár 
• http://www.e-cegkozlony.gov.hu/ Elektronikus Cégközlöny 

– Elektronikus jogforrások, jogszabálygyűjtemények 
• Kereskedelmi, előfizetéses  

• Új Jogtár http://uj.jogtar.hu/login (Országgyűlési 
Könyvtárban elérhető) 

• Interneten, szabadon elérhető  
• www.njt.hu Nemzeti Jogszabálytár 
• http://net.jogtar.hu/ Hatályos Jogszabályok 

Gyűjteménye  
• https://www.opten.hu/dijtalan-

szolgaltatasok/optijus-light OptiJUS Light 
 

• A történeti (1945 előtti) jogszabályanyag közzétételi forrásai 
– Corpus Juris Hungarici CD 
– Új Jogtár – Corpus Juris Hungarici  http://uj.jogtar.hu/login 

(előfizetéses) 
– http://1000ev.hu/ Ezer év törvényei 
– http://dtt.ogyk.hu/hu/ Magyarországi Rendeletek Tára 
– http://library.hungaricana.hu/hu/collection/ogyk_rendeletek_ta

ra/ Magyarországi Rendeletek Tára 
– http://adtplus.arcanum.hu/hu/collection/BudapestiKozlony/ 

Budapesti Közlöny 
– http://adtplus.arcanum.hu/hu/collection/Kormanylap 

Magyarországot Illető Országos Törvény- és Kormánylap 
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– http://alex.onb.ac.at/ Historische Rechts- und Gesetzestexte 
Online 

 
• Külföldi kitekintés 

– http://www.lexadin.nl/wlg/ The World Law Guide 
– http://www.nyulawglobal.org/globalex/about.htm GlobaLex 
– http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=hu Eur-Lex 

Hatályos uniós joganyag 
– http://eur-lex.europa.eu/n-lex/index_hu.htm N-Lex, az EU 

tagállamok nemzeti joganyaga 
 
Jogalkalmazási gyakorlat. Bírósági határozatok 
 

• A magyar bírósági rendszer 
• A bírósági határozatok fajtái 
• A jogalkalmazási gyakorlat közzétételi forrásai 

• Időszaki kiadványként megjelenő  
– http://kuriaidontesek.hu/hu Kúriai Döntések 
– http://uj.jogtar.hu/#hometab/ Bírósági és más 

források 
– https://www.jema.hu/ Jogesetek Magyarázata 

• Elektronikus források, adatbázisok 
– http://www.jogtar.hu/uj-jogtar Új Jogtár 
– http://www.lb.hu/index.php - Kúria honlapja - 

szabadon elérhető! 
– http://www.birosag.hu/ugyfelkapcsolati-

portal/anonim-hatarozatok-tara - Bírósági 
Határozatok Gyűjteménye – szabadon elérhető! 

– http://kuriaidontesek.hu Kúriai Döntések 
• Alkotmánybíróság határozatai (szabadon elérhető) 

– http://www.mkab.hu/hatarozat-kereso 
– http://mkab.hu/ugyek_stat/kiadvanyok/abh-eves-

kotetek 
• Történeti közzétételi források (szabadon elérhető) 

– http://dtt.ogyk.hu/hu/gyujtemenyismertetok/jogforr
asok/dontvenytarak Digitalizált Törvényhozási 
Tudástár 

– http://archives.hungaricana.hu/hu/lear/ 
Hungaricana Levéltári iratgyűjtemény 

 
 

• Nemzetközi kitekintés 
• http://www.icj-

cij.org/homepage/index.php?p1=0&lang=en Hágai 
Nemzetközi Bíróság 
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• http://www.echr.coe.int/Pages/home.aspx?p=home 
Emberi Jogok Európai Bírósága 

• http://curia.europa.eu/jcms/jcms/j_6 Európai Bíróság 
 

 
Szakirodalmi források 

 
• Jogi adatbázisok 

– Az Országgyűlési Könyvtár saját építésű adatbázisai (magyar 
jogi, külföldi jogi  Katalógus 
http://www.ogyk.hu/hu/katalogus, Új katalógus-kereső 
(Primo) 
http://opacplus.ogyk.hu/primo_library/libweb/action/search.
do 
 

• Jogi szakirodalom – könyvek 
– Típusai: bibliográfiák (Soltész-bibliográfia, Parlamenti 

bibliográfia http://www.ogyk.hu/hu/parlamenti-bibiliografia-
soltesz, összefoglaló, rendszerező művek, kommentárok, 
iratminta-tárak 

– Digitális könyvtárak – Digitalizált Törvényhozási Tudástár 
http://dtt.ogyk.hu/hu/gyujtemenyismertetok/konyvek/jogi-
temaju-konyvek 

• Jogi szakirodalom – folyóiratok 
– Több jogágat érintő, szakági 
– Digitális könyvtárak – Digitalizált Törvényhozási Tudástár 

http://dtt.ogyk.hu/hu/gyujtemenyismertetok/folyoiratok 
• Online magyar jogi szakfolyóiratok (válogatás, elsősorban a jogi kutatást 

segítő kiadványok) 
– Csak elektronikus megjelenésű: 

• Jogelméleti Szemle (JESZ) http://jesz.ajk.elte.hu/ 
• Debreceni Jogi Műhely 

http://www.debrecenijogimuhely.hu/  
• De iurisprudentia et iure publico. Jog- és politikatudományi 

folyóirat   http://www.dieip.hu/ 
• Pázmány Law Working Papers http://plwp.eu/ 
• MTA Law Working Papers http://jog.tk.mta.hu/mtalwp 
• Kodifikáció és Közigazgatás, társfolyóirata a Kodifikáció 

http://kodifikator.hu/letoltes 

• Themis http://www.ajk.elte.hu/Themis 

• ELTE Law Journal http://eltelawjournal.hu/ 

• Romániai Magyar Jogtudományi Közlöny (2003-2007 
között jelent) 

http://rmjk.adatbank.transindex.ro/print.php?osszes=1 

• Agrár- és környezetjog  
http://epa.oszk.hu/html/vgi/kardexlap.phtml?id=1040  
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• Advocat http://www.miskolciugyvedikamara.hu/advocat 
• Pécs Journal of International and European Law 

http://ceere.eu/pjiel/  
• Studia Juridica et Politica Jaurinensis http://dfk-

online.sze.hu/about-the-journal  
• Hungarian Labour Law http://hllj.hu/  
• Forum Sententiarum Curiae http://www.lb.hu/forum-

sententiarum-curiae-aktualis  
– Online és nyomtatott formában is megjelenik: 

• Miskolci Jogi Szemle http://www.mjsz.uni-miskolc.hu/ 
• Pro Publico Bono Magyar Közigazgatás 

http://uni-nke.hu/kutatas/egyetemi-folyoiratok/pro-
publico-bono-magyar-kozigazgatas/aktualis-szam 

• Állami támogatások joga 
http://www.atj.versenyjog.com/index.php/evfolyamok  

• Börtönügyi szemle http://bv.gov.hu/bortonugyi-szemle  
• Iparjogvédelmi és Szerzői Jogi Szemle (teljes szöveg hat 

hónap elteltével) 
https://www.sztnh.gov.hu/hu/iparjogvedelmi-es-szerzoi-
jogi-szemle  

• Iustum Aequum Salutare 
http://ias.jak.ppke.hu/hir/ias/ias.htm  

• Jogesetek Magyarázata https://jema.hu/  
• Jogtörténeti Szemle 

https://majt.elte.hu/kiadvanyok/jogtorteneti-szemle  
• JURA http://jura.ajk.pte.hu/  
• Miskolci Jogi Szemle http://www.mjsz.uni-miskolc.hu/ 
• Pécsi Határőr Tudományos Közlemények 

http://pecshor.hu/  
• Rendészet és Emberi Jogok 

http://epa.oszk.hu/html/vgi/kardexlap.phtml?id=2222  
• Ügyészek Lapja (teljes szöveggel csak a *-gal jelölt számok) 

http://www.ugyeszek.hu/ugyeszek+lapja/ugyeszek+lapja+
megjelent+szamai/ugyeszek+lapja+megjelent+szamai.html  

• Fundamentum http://fundamentum.hu/archivum  
• Pro Futuro 

http://profuturo.lib.unideb.hu/megjelent/index/93  
– „Hibrid” megjelenés: 

• Ügyészségi Szemle http://ugyeszsegiszemle.hu/hu/201702 
(online felületen évente négy új szám, valamint nyomtatott 
formában egy válogatott szám jelenik meg, a nyomtatott 
anyag válogatás az adott év négy számában megjelent 
tanulmányokból) 

• Open Acess jogi szakirodalom 
– https://doaj.org/ Directory of Open Access Journals 
– http://www.doabooks.org/ Directory of Open Access Books 
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– http://opeandoar.org Directory of Open Access Repository 
– http://network.bepress.com/law/ Digital Commons 

• Külföldi jogi online adatbázisok (előfizetéses) 
– Az Országgyűlési Könyvtár által előfizetett 

• HeinOnline https://heinonline.org/HOL/Welcome 
• Jstor http://www.jstor.org/ 
• Cambridge Journals 

http://journals.cambridge.org/action/login 
• Oxford Journals 

https://academic.oup.com/journals/pages/law 
 

– Egyéb 
• Westlaw http://westlawinternational.com/ 
• Lexis Nexis http://www.lexisnexis.com/en-us/home.page 
• Beck Online https://beck-online.beck.de/Home 
• Dalloz http://www.dalloz.fr/ 
• Oxford University Press adatbázisai 

http://global.oup.com/?cc=hu 
• Kluwer Law Online https://www.kluwerlawonline.com/ 
• Brill Online http://www.brillonline.com/ 

• Magyar nyelvű online adatbázisok 
– Arcanum Digitális Tudománytár 

http://adtplus.arcanum.hu/hu/ 
 
 
 

 
 
2018. március 28.  Összeállította: Varga Tímea, jogi szakreferens 
    (varga.timea@ogyk.hu) 
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