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FŐVÁROSI TÖRVÉNYSZÉK 
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Budapest, V.  Markó u. 27.  I. emelet 37.  könyvtár  





A FT Könyvtára helyi feladatkörű, jogtudományi 

szakkönyvtár, hálózati központi könyvtár 

 Fiókkönyvtárai: 
◦ PKKB, BKKB, FKMB, 

◦ II. ÉS III. KER. BÍRÓSÁG, 

◦ IV. ÉS XV. KER. BÍRÓSÁG, 

◦ XV. ÉS XVIII. KER. BÍRÓSÁG,  

◦ XX., XXI. ÉS XXIII. KER. BÍRÓSÁG,  

Letéti könyvtárai: Cégbíróság, Katonai Tanács, 
Közigazgatási és Munkaügyi Regionális Kollégium 

Együttműködést folytat: 
◦ az Országos Bírósági Integrált Könyvtári Rendszerrel,  

◦ az Országos Dokumentum Ellátó Rendszerrel, 

◦ az MKE Jogi Szekciójával. 

 



ORSZÁGOS BÍRÓSÁGI 

INTEGRÁLT KÖNYVTÁRI RENDSZER 

Tagjai: báziskönyvtárak - FT Könyvtára 
          fiókkönyvtárak: kerületi 

bíróságok könyvtárai, letéti 
könyvtárak 

Használatának előnyei: 
 közös feldolgozás 
 interneten is elérhető közös 

katalógus  
 könyvtári munkafolyamatok    

automatizálása. 

 



Kép forrása: http://sg.hu/cikkek/70169/meg_gyerekcipoben_jarnak_a_digitalis_konyvtarak 



 

JOGI INFORMÁCIÓSZOLGÁLTATÁS- 

JOGI SZAKTÁJÉKOZTATÁS 

  

• Jogszabályok  figyelése, keresése – 

pl.:hazai tételes jogszabályanyag 

• Jogalkalmazás gyakorlata - bírósági 

határozatok 

• Jogi szakirodalom közvetítése 



JOGSZABÁLYOK FIGYELÉSE  

• Hazai tételes jogszabályanyag, 

• külföldi joganyag, 

• Európai Unió jogszabályai.  

Jogforrások közzététele - hivatalos lapokban 

(nyomtatott és elektronikus változat)  

Pl: Magyar közlöny - Nemzeti  Jogszabálytár(http://njt.hu/) 

Tematikus vagy egy időszakra vonatkozó 

egybeszerkesztett jogszabálygyűjtemények. 



 
JOGALKALMAZÁS GYAKORLATA-  

BÍRÓSÁGI HATÁROZATOK 

 A bírósági határozatok a bírósági perekben született döntések.  A 

döntvénytárak a  Kúria, az ítélőtáblák és a megyei 

törvényszékek ( bíróságok) döntéseit kollégiumonkénti 

(büntető, polgári, gazdasági, közigazgatási, munkaügyi) 

csoportosításban teszik közzé. 

 A bírósági határozatok fajtái: 

•  az egyedi ügyekben hozott (érdemi) határozatok, 

•  az általános vagy elvi határozatok.  

 Az elvi határozatok : 

 jogegységi határozat (JE),  

  elvi bírósági határozat (EBH),  

 az elvi bírósági döntés (EBD), 

  a kollégiumi állásfoglalás és a kollégiumi vélemény. 

 

 

 



Időszaki Kiadványok 



 

IDŐSZAKI KIADVÁNYOK 

  

• Bírósági Határozatok (BH)  2013.  Kúriai Döntések, 

2014  http://kuriaidontesek.hu. - válogatott jogeseteket tartalmaz. 

• A Legfelsőbb Bíróság határozatainak hivatalos 

gyűjteménye (EBH)1999 és 2011 között  évente két kötetben 

jelent meg.  

• Bírósági Döntések Tára (BDT) 

• Közigazgatási-Gazdasági Döntvénytár (KGD) 

• Ítélőtáblai Határozatok (IH) - online megjelenés. 



GYŰJTEMÉNYES MUNKÁK- 

SZAKÁGI DÖNTVÉNYTÁRAK 

  

Pl.:Büntetőjogi Döntvénytár 1–9. kötet (1953–1986), 

 Polgári Jogi Döntvénytár 1–11. kötet (1953–1989).  

 

A tematikus döntvénytárak egy szűkebb 

jogterülettel, kérdéskörrel foglalkoznak. 

 



Bírósági portál http://www.birosag.hu 

            Bírósági Határozatok Gyűjteménye 

A Kúria honlapja http://www.lb.hu 

                   HVG-ORAC Lap és Könyvkiadó:  
Bírósági Határozatok + (offline, online)  

 Justicia Online - Civilisztika online csomag 

 Kommentárok, szakcikkek, tanulmányok, 
iratminták, döntvények 

                   (CompLex): Jogtár Plusz, Új Jogtár 
– webes felület 

 



OBH - Wolters Kluwer Kft.   

- Új jogtár, Jogtár Plus, 

A Törvényszék által 

előfizetett HVG-ORAC Lap 

és Könyvkiadó Justicia - 

online adatbázisa,  

 az előfizetett folyóirat-, és 

egyéb adatbázisok, valamint 

az e-Corvina IKR 

elektronikus 

dokumentumtára alkotja. Forrás: www.koobe.hu 

Új 

állománycsoport  

A Fővárosi Törvényszék  

E-könyvtárát az 



JOGI IRODALOMRA VONATKOZÓ 

INFORMÁCIÓSZOLGÁLTATÁS  

 Szakirodalmi források 

•  Jogi bibliográfiák, enciklopédiák, lexikonok, 

szakszótárak, jogi kézikönyvek, rendszerező 

művek, tankönyvek 

• Jogszabályok magyarázatos kiadványai, 

kommentárok 

•  Jogi szakfolyóiratok 

•  Jogi szakirodalmi adatbázisok 

 



Jól gyarapított könyvtári állomány  

Az e-Corvina Integrált Könyvtári Rendszer 

teljes körű használata 

dokumentumok számítógépes feldolgozása 

kölcsönzés, folyóiratok nyilvántartása 

Jól képzett könyvtárosok 

Megfelelő infokommunikációs eszközök: 

számítógépek, fénymásoló, lapolvasó, kivetítő 

 



Helyben használat  - olvasóterem - kézikönyvtár   

  védett külön-gyűjtemények 

Kölcsönzés 

Rövid távú kölcsönzés  

Tartós kölcsönzés 

Könyvtárközi kölcsönzés 

Témafigyelés, internetes adatbázisokban való 

kutatás, előfizetett folyóiratok térítésmentes szakmai 

programjainak közvetítése 

Reprográfiai szolgáltatások 

 



 OPAC, Bírósági Integrált Könyvtári Katalógus, 

 elektronikus dokumentumküldés, 

 elektronikus referensz szolgálat, 

 CD-ROM-ok,   

 elektronikus könyvek,  

 elektronikus folyóiratok, adatbázisok.  

 

A kölcsönzés formája a digitalizált teljes szövegek 

távoli felhasználók számára történő 

hozzáférhetővé tételének biztosítása. 



A FT könyvtára először 2012-2013 között biztosította a 

képzést, amelyet azóta évente két alkalommal tart az 

új bírák és könyvtárosok részére. 

 

A képzés célja, hogy a FT bírái és igazságügyi 

alkalmazottai megismerjék a jogi szakkönyvtár 

szolgáltatásait és kellő tájékoztatást kapjanak az 

elektronikus dokumentumokról.  



A képzés szervezési formája: 

 előadás,  interaktív bemutató, amely 

során a könyvtárosok megismertetik a 

könyvtár honlapján elérhető 

szolgáltatásokat.  

A résztvevők információt kapnak a 

digitális adatszolgáltatás módjairól, az 

elektronikus dokumentumok és a távoli 

elérésű adatbázisok használatáról. 
 



A FŐVÁROSI TÖRVÉNYSZÉK 

KÖNYVTÁRÁNAK HONLAPJA 









Hozzáférés: online vagy offline 

Online hozzáférés – bárhonnan 

elérhető, egyszerre megtekinthető 

Másolható, kinyomtatható 

Könnyen kezelhető és továbbítható 

 







A munkatársak elsajátították a keresési 

technikákat,  

képet kaptak az egyes adatbázisok 

használatának módjáról, 

megismerték a könyvtár szolgáltatásait is. 

Ennek hatására jelentősen növekedett az 

elektronikusan kért és küldött dokumentumok 

száma (40%), valamint a könyvtárközi 

kölcsönzés (80 %), illetve a könyvtár 

látogatóinak a száma is megemelkedett. 



A  „JÓ GYAKORLAT” MEGOLDÁSÁHOZ SZÍVESEN 

NYÚJTUNK SEGÍTSÉGET!   

ELÉRHETŐSÉG: FT Könyvtára, 1055 Budapest, Markó u. 27. 

garamszegim@fovarosit.birosag.hu 


