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ÁLTALÁNOS TERMÉKISMERTETŐ
Az OptiJUS az OPTEN Kft. magyar és uniós jogi információs szakadatbázisa, mely a hazai és
uniós jogi normákat, illetve egyéb szakmai adatbázisokat, anyagokat biztosít felhasználói
számára a modern informatika lehetőségeit kihasználva.
2013 decemberétől akár az OptiJUS részeként, akár külön is elérhető szolgáltatás az OptiJUS
Idegennyelvű Jogi Adatbázis, amely jogszabályokat, nemzetközi egyezményeket, legfelsőbb
bírósági és kúriai iránymutatásokat, jogegységi határozatokat, iratmintákat és egyéb hasznos
kiegészítő anyagot tartalmaz angol és – a fontosabb anyagokat tekintve – német nyelven.
A szolgáltatás kezelőfelületének nyelve állítható magyar, angol és német nyelvre.

AZ OPTIJUS TARTALMI ELEMEI

OptiJUS alapszolgáltatás:
Az OptiJUS alapszolgáltatása tartalmazza a Magyar Közlönyben és 32 féle ágazati
közlönyben megjelent joganyagokat (kivéve önkormányzati rendeletek) 1988-ig visszamenő
időállapotokkal. A hatályos jogszabályok, változásaikkal egységes szerkezetbe foglalva, az
egyes módosítások idejének megfelelően, különböző időállapotokban választhatóak ki és
tekinthetőek meg. Az új jogszabályok a közlöny megjelenését követő egy munkanapon belül,
a módosítások a megjelenést követő maximum három munkanapon belül kerülnek a
rendszerbe.
Az Opten OptiJUS rendszerének egyik fontos szolgáltatása, a „Figyelők” menücsoportból
elérhető Jogszabály-monitor segítségével az általunk összeválogatott jogszabályokat, vagy 47
témakörben a „gyárilag” létrehozott gyűjtemények változásait figyeltethetjük, az adózástól a
versenyjogig. A rendszerbe belépve tetszőleges időpontban kérhetünk ellenőrzést, vagy
beállíthatjuk, hogy e-mailben kapjuk meg a változásokról készített táblázatot. A táblázat
nemcsak a módosuló jogszabályokat, és pontos jogszabály-helyeket tartalmazza, hanem a
módosító normát, és a hatálybalépés (változás) időpontját is.

OptiJUS kiegészítő modulok:
Az OptiJUS a következő moduláris elemekkel bővíthető:
Idegennyelvű anyagok: az OptiJUS Idegennyelvű Jogi Adatbázisa jogszabályokat,
nemzetközi egyezményeket, legfelsőbb bírósági és kúriai iránymutatásokat, jogegységi
határozatokat, iratmintákat és egyéb hasznos kiegészítő anyagokat tartalmaz angol és – a
fontosabb anyagokat tekintve – német nyelven.

Ítéletkereső: egy speciális, kifejezetten a bírósági ítéletek és végzések könnyű és gyors
felkutatására kifejlesztett kereső, mely ötvözi a modern keresőrendszerekben megszokott
megoldásokat a jogászi szakmai-forráskutatási követelményekkel.
Döntvény modul: A joggyakorlat széles körű megismerését a 100 ezret meghaladó, több
szempont szerint kereshető bírósági döntés biztosítja, mely magába foglalja többek között a
bírósági gyakorlatot bemutató, közel 70 ezer anonimizált egyedi bírósági határozatot,
ítélőtáblai és elvi bírósági határozatokat, illetve a GVH és a Közbeszerzési Döntőbizottság
határozatait, továbbá az EU modul előfizetése esetén az Európai Unió Bíróságának ítéleteit.
BH Modul: 1975-ig visszamenőleg tartalmazza a Kúriai Döntésekben közzétett bírósági
határozatokat továbbá az Ítélőtáblai Határozatok című lapban megjelent ítélőtáblai döntéseket.
Az egyes Bírósági határozatok illetve ítélőtáblai döntések különböző szempontok alapján
jeleníthetők meg a felületen, többek között év/szám alapján, de szabadszavas keresés is
indítható egy adott témakörbe tartozó döntések leválogatásához. Emellett a BH-k illetve ÍH-k
a megfelelő jogszabályi helyeknél kapcsolódó anyagként is megjeleníthetők segítve ezzel a
minél hatékonyabb munkavégzést.
Ptk. Nagykommentár modul: A 2013. évi V. törvény és a kapcsolódó jogszabályok
nagykommentárja
2014.
júniustól
elérhető
moduljaink
között
egybefüggő
kommentárszövegként külön, és a Ptk. vonatkozó szakaszai alá beillesztve is. A
kommentárban a szerzők bemutatják azokat a rendelkezéseket, amelyek jelentősen változtak a
korábbi szabályozáshoz képest, vagy épp teljesen újként kerültek beiktatásra.
Nagykommentár modul: A modul leggyakrabban használt jogszabályok jogértelmező
kommentárját tartalmazza.
Adó TB modul: A modul a Saldo Zrt.-vel kötött együttműködés keretében különböző
jogszabályi magyarázatokat tartalmaz a pénzügy, adó számvitel területekről.
Adózási és Számviteli Magyarázatok: A korábban Üzleti Navigátor néven ismert online
szolgáltatás lényege, hogy a leggyakoribb, a vállalkozások működését érintő adózási,
számviteli és munkaügyi problémákat nem jogszabály-magyarázatként közli, hanem
témakörönként gyakorlatorientáltan, lényegretörően, egyszerű nyelvezettel és szabályos
felépítettséggel. A leírások könnyen használhatóak: egy rövid, nem „elméleti”, hanem
praktikus fogalom-meghatározás után a felelős vezető számára szóló ismertetést tartalmaz,
amelyet egy-egy gyakorlati példa követ. A leírást a téma adózási és könyvelési vonatkozásai,
majd a kötődő jogszabály-helyek listája és a témakörhöz kapcsolódó iratminták zárják le. A
modul több mint 280 témát tartalmazó adó- és számviteli rövid, téma-magyarázatot tartalmaz.
Nagy Iratmintatár modul: Jogágakra bontott dokumentumtár, melyet rendszeresen frissítünk.
A Nagy Iratmintatár közel 2800 iratmintát tartalmaz.
Hatásköri Jegyzék: a települési önkormányzatok és szerveik több mint 300 jogszabályban
felsorolt több ezer feladatát tartalmazza egy lekérdezhető adatbázis formájában.
EU modul: Az Európai Unió Hivatalos Lapjában magyar nyelven kihirdetett uniós joganyagot
tartalmazza.

Intelligens nyomtatványkitöltő modul: Az intelligens nyomtatványkitöltő program a
cégeljáráshoz szükséges cég- illetve változásbejegyzési nyomtatványokat tartalmazza. Az
intelligens nyomtatványkitöltőben Változásbejegyzési nyomtatvány kitöltése esetén lehetőség
van a Cégtárban szereplő meghatározott cégadatok automatikus beillesztésére, ezzel jelentős
időt megtakarítva.

ADATBÁZIS
Az adatbázis naponta frissül a központi szerveren. Az utolsó frissítés dátumát a menüsor
tetején jelezzük. A Magyar Közlönyben megjelenő adatok a megjelenést követő napon
kerülnek az adatbázisba, míg azok módosításai a megjelenést követő 3 napon belül kerülnek
átvezetésre. A megjelenés és az átvezetés közötti időszakban - amennyiben egy olyan
jogszabályt szeretnénk használni, melynek módosítása jelent meg, azonban az még nem került
átvezetésre a korábbi jogszabályszövegben - annak megnyitásakor egy ablakban
figyelmeztetjük a felhasználót a változásra, elkerülve így az esetleges téves jogszabályértelmezést.

ONLINE FELÜLET ÁLTALÁBAN
Az online felület előnye, hogy nem egyetlen géphez kötődik, így élő internetkapcsolattal
bárhonnan elérhető ugyanaz a felület, csupán egy felhasználónév és jelszó szükséges hozzá. A
szolgáltatás a www.opten.hu weboldalról érhető el. Itt a bejelentkezés ablakba beírva a
szükséges adatokat a szolgáltatás főoldalra léphetünk be. A menürendszer több témára
tagoltan jelenik meg az Irányítópulton, fő kategóriák köré csoportosítva, így is segítve a
könnyebb, gyors tájékozódást.

IRÁNYÍTÓPULT
A belépést követően az ún. Irányítópulthoz érünk. Itt eldöntheti a felhasználó, hogy az Opten
Kft. mely termékcsoportját kívánja használni, illetve amely termékeket megvásárolta, azon
termékcsoportot érheti innen el.
Az oldal az első belépést követően megjegyzi, hogy mely termékre léptünk tovább, s a
következő belépéskor már azon termék irányítópultjára érkezünk.
Itt választjuk ki a Jogi Információ termékcsoportot.
A termékcsoport aloldalán az ide tartozó modulokat és funkciókat jelenítettük meg.
Amennyiben azok elkülöníthető oldalra kerültek elhelyezésre, úgy a modul nevére kattintva a
modul aloldalára érkezünk, minden más esetben a keresőoldalra juthatunk.
Az irányítópult jobb oldalán található egy termékajánlás cégünk szolgáltatásai közül, egy
villámkereső a céginformációs szolgáltatásunkhoz, illetve amennyiben már korábban
beléptünk, úgy az előzmények felsorolását, azaz a megtekintett jogszabályokat jelenítjük meg
mind a cég-, mind a jogi információs adatbázisból.

KERESŐK

Az egyszerű keresőkkel testre szabottan és azonnal elérhetőek a szükséges információk.

Jogszabályok keresése (HU/EU/Kapcsolatok)
A kereső alapesetben a magyar (HU) joganyagok közötti keresést teszi lehetővé.

Amennyiben ismerjük a szükséges jogszabály paramétereit, úgy az adatok kitöltése révén,
akár a rövidítések listájából kiválasztva nyitható az meg. A szöveg betöltése előtt – már a
keresőablakban lehetőség van bármely időállapot kiválasztására – ezzel is gyorsítva a
szükséges szövegállapot megnyitását. A felületen a kiválasztás után betöltődik a szükséges
joganyag.
Szintén itt választhatjuk kis az Európai Unió által magyar nyelven kihirdetett joganyagok
keresőjét is, amennyiben a box bal alsó sarkában az (EU) funkciót választjuk ki.

Itt is ismert paramétereket adhatunk meg, a magyar joganyaghoz képest változás, hogy innen
eltűnt a rövidítések kiválasztása, s helyette a Celex szám kereső jelenik meg.
A harmadik ikon segítségével
egy magyar jogszabály kapcsolatait kereshetjük ki, azaz a
következő lehetőségeket választhatjuk:
- Kapcsolatok keresése: a kiválasztott jogszabályból más dokumentumra vonatkozó
hivatkozások listáját,
- Referenciák: a kiválasztott jogszabályra hivatkozott dokumentumok listáját,
- A kapcsolatok és referenciák összességét tartalmazó listát,
- Azon Bírósági Határozatokat, amelyek az általunk kiválasztott jogszabályra hivatkoznak.

Összetett kereső

Az OptiJUS rendszerében egyetlen adatbázis tartalmazza a rendszerben található valamennyi
dokumentumot, függetlenül azok típusától. Mivel a dokumentumok igen sokrétűek, ezért
szükséges olyan keresőfunkció, melynek segítségével könnyen adhatunk meg összetett
keresési feltételeket – így a minél pontosabb leválogatások alapján a szükséges találati

listához juthatunk. Ezzel a funkcióval kereshetjük meg a szükséges joganyagokat,
joggyakorlatot, kommentárokat.
Lehetőség van az alábbi adatok alapján történő keresésre:
Első körben a keresendő dokumentum paramétereinek megadására, van lehetőség, mint:
- Kibocsátó,
- Típus,
- Kibocsátás dátuma,
- Magyar vagy EU-s adatbázisban történő keresés,
- Jogterület, illetve
- Hatályba lépés szerinti keresésre.
Második boxban a szöveges keresést adhatjuk meg:
- Kifejezés – mely lehet egyetlen szó/szótöredék, vagy több szóból álló kifejezés, mondatrész
is;
- Keresés helyének meghatározása, azaz, hogy a címben, a szövegben vagy a teljes
dokumentumban akarunk keresni;
- Beállíthatjuk, hogy a keresést egy adott napon hatályos szövegben végezze a rendszer;
- Megadhatjuk, hogy pontos kifejezésre keressen – ilyenkor csak a beírt karaktersorra fog
keresni a rendszer.
A harmadik boxban a megjelenés helyére szűrhetünk, azaz itt kereshetünk egy adott
közlönyre is akár – ezzel egyidejűleg megszüntettük a korábban külön keresőként létező
közlöny keresőnket, ezt mostantól innen érhetjük el.
A negyedik és egyben utolsó boxban a különböző listák szűrésére van lehetőségünk, azaz itt
menthetjük a keresési feltételeket, illetve megadhatjuk, hogy a fenti paraméterek alapján
- feltételeknek megfelelő dokumentumokat szűrje le a rendszer, vagy
- egy kiválasztott listát szűkítsen tovább, vagy
- az előző keresésből kivonja a találatokat, azaz továbbszűkítse azt.

Ugyanitt van lehetőségünk a megadott keresési feltételek elmentésére, törlésére vagy
korábban mentett keresések visszahívására/betöltésére is a megfelelő gombra kattintva.

Az OptiJUS-ban lehetőség van az összetett keresési feltételek elmentésére, melynek
eredménye az adatbázis frissítések után egy egyre bővülő, minden esetben a keresési
feltételeknek megfelelő, naprakész listák leszűrésére. Erre a mentés gombra kattintva van
lehetőség a korábbi paraméterek megadása után. Ilyenkor hozzá kell rendelnünk a mentéshez
egy olyan nevet, mely alapján később azonosítani tudjuk a listát. A név megadását követően
elmenthetjük a feltételeket.

A későbbiek során azt visszatölthetjük a listából való kiválasztás után, illetve itt van lehetőség
automatikusan az utolsó keresés visszahívására is a „Betöltés„ gombra kattintva.

Iratmintatár
A keresők közé került a korábban a „Dokumentumtárban” található iratminta jegyzék, mely
az OptiJUS szolgáltatás alaprészeként és kiegészítő modulként is elérhető. Az iratmintákra
Témakörök alapján is kereshetünk faág rendszerben, illetve

Kifejezést is megadhatunk, melyre a minták címében keres a rendszer.

Ítéletkereső
Az ítéletkereső az OptiJUS-ban fellelhető több mint 110 ezer bírósági döntés közötti, ezen
anyagokra tipizált keresőfelület, mely külön modulként vásárolható meg a szolgáltatáshoz. A
keresőablak negyedik füléről érhető el.
A keresőben lehetőség van az alábbiakra:
Szöveges keresés
A rendszer - hasonlóan a nagy internetes keresőkhöz - bizonyos keresések esetén
- relevanciarangsorolást végez, azaz a kereső-kifejezéshez inkább illő találatot előbbre
helyezi.
- a találatok környezetét a dokumentum „belső tartalmából” már a találati listán megmutatja.
- a gépeléskor a rendszer a benne található adatok alapján megpróbálja „kitalálni”, kitölteni
mire gondolhattunk. (autocomplete).
A találati lista rendezhetősége. Minden
találati lista felett egy kis sáv látható, az
alábbi ábrán látható feliratokkal. Ezek
közül bármelyikre kattintva a rendszer az
eredeti keresés szerinti rendezettséget (pl. a
relevancia szerintit) átváltoztatja az
újonnan kiválasztott paraméter szerintire.
(pl. évek szerint rendezi el a találatokat). A
hivatkozottság feliratra kattintva a rendszer
előreveszi azokat a döntéseket, amelyekre
sok más döntés hivatkozik.

Szabadszöveges keresés
Ebbe a mezőbe egy vagy több kifejezést lehet begépelni. Egy szó esetén a rendszer felajánlja
azokat a szavakat, amelyek az adatbázisban előfordulnak. Ha két szót gépelünk, akkor olyan
dokumentumokat fog a rendszer keresni, amelyekben mindkét szó megtalálható, akár
egymástól távol. Ha pontos kifejezésre akarunk keresni, akkor a doboz alatti boxot („pontos
kifejezés”) ki kell pipálnunk. Ha a döntvényeknek (pl. BH) csak az elején található
összefoglalójában akarunk keresni, akkor a „címben és kivonatban” rádiógombot nyomjuk
meg.
Típus szerinti keresés
Ítélet típus: Listából választható ítélet típusok találhatóak. A régi és az új bírósági irányítási
eszközökön kívül a különböző lapokban, és a www.birosag.hu-n közzétett, valamint egyes
ágazati közlönyökben publikált ítéletek közül lehet választani. A doboz kombinálható más
dobozok kitöltésével, ilyenkor legtöbbször ÉS kapcsolatot hoz létre a többi dobozba beírt
paraméterrel, pl. a Bírósági Határozatok ÉS 2015 keresés kiadja a 2015-ben megjelent BHkat.
Publikációs fórum száma: Minden ítéletet közzétételre kerül valamilyen fórumon, ahol a
saját belső bírósági ügyszámától eltérő számot kap, pl. BH 3/2011. Ez a szám fórumonként

eltérő lehet, de a jogászok gyakran hivatkozzák, (sőt pl. a BH-k esetén az eredeti számot nem
is nagyon ismerik) így erre külön is lehet keresni. A doboz automatikusan kitöltődik. Kezdjük
el gépelni azt a típust, amire kíváncsiak vagyunk, (pl. BH 3/….) és a rendszer felajánlja
azokat a számokat, amelyekben ez megtalálható. Fontos, hogy a rendszerben a BH-k és az ÍHk sorszám/évszám szerint vannak tárolva, a gépelést is így kell végezni, illetve a rövidítéseket
nagybetűvel kell begépelni (PK, BH, stb.)
Bíróság: Listából választható. A lista jelenleg alfabetikus sorrendben van, és azokat a
bíróságokat tartalmazza, amelyeknek legalább egy döntése megtalálható a rendszerben.
Kiadás éve: Az ítélet közzétételének évét tartalmazza, amely az eredeti bírósági ügyszámtól
eltérhet. Listából válaszható és kombinálható más keresésekkel.
Kollégium: A kibocsátó kollégiumokat tartalmazza. A közös kiadású irányítási eszközök
miatt együttes kollégiumok is vannak.
Eredeti határozat száma: Az ún. bírósági lajstromszám szerinti keresés érhető el itt. Nem
szükséges pontosan ugyanabban a formátumban beírni a lajstromszámot, de célszerű a lehető
legjobban hasonlítót begépelni.
Mivel a bírósági lajstromszámok nagyon heterogén rendszerűek, a doboz használatakor az
alábbiakra figyeljünk. Beírhatjuk a bíróságot is, de ha kihagyjuk, vegyük figyelembe, hogy „3
Pf.” tanács sok bíróságon van. Olykor még az öt számjegyű futó sorszámból (pl. 20.352) is
lehet több ítélet (más bíróságokon, vagy ugyanazon a bíróságon más években).
Ugyanakkor, ha az öt számjegyű számot ismerjük, akkor már nagy eséllyel csak néhány
találatot kapunk, ezekből aztán kiválasztható a keresett ítélet. Az öt számjegyű számot a
rendszer egy számnak veszi, azaz a 20.322-t nem találja meg külön gépelt „20 322”-ként.
A lajstromszám egyes elemeit gépeljük külön (pl. Fővárosi bíróság 16. G.) A rendszer
hiányosan kitöltött lajstromszámra is ad találatot, (ahogy már az öt számjegyű számnál
láttuk), azaz pl. kereshetőek egyes tanácsok ítéletei is. Ha egy számra több találat van, az is
lehetséges, egy ítéletet közzétettek több helyen is. (birosag.hu, BH., ÍH)

Kapcsolat szerinti keresés
Tárgyszó szerinti keresés: A rendszerben az ítéletek mellé az OptiJUS rendszerben található
általános, valamint a BH-s tárgyszavakat rendeltük hozzá. Amikor elkezdünk gépelni, a
rendszer felajánlja azokat a tárgyszavakat, amelyek a gépelt karaktersorozattal kezdődnek.
Érdemes többféle variációt is kipróbálni, mert a több szóból álló tárgyszavak esetén nem
mindegy mi a szavak sorrendje. (Pl. „semmissége szerződésnek”, vagy „szerződés
semmissége”) Ha a legördülő listában megtaláljuk a keresett szót, rákattintva kiválasztható, és
betölthetőek a találatok. Egy jogi téma sokféle tárgyszóban szerepelhet, így érdemes többet is
kipróbálni. A gépelést kisbetűvel kezdjük.
Hivatkozott joganyag: Képes a rövidítések, és nem rövidített jogszabályok esetén a
jogszabály-azonosítók alapján keresni, viszont a római szám - arab szám különbségre
érzékeny. A második szó után már nem működik az automata kitöltő, ettől függetlenül
azonban a jogszabály-hivatkozást a rendszer megtalálja.
Hasonló dokumentumok keresése: Bizonyos statisztikai szabályok alapján hasonlóságot
keres két dokumentum között.
Jogterület: Nyolc jogterület szerint választhatunk a döntésekből.
Név szerinti keresés
Bíró és jogi képviselő neve: Automatikusan kitöltődő mező. Csak olyan ítéleteknél ad
találatot, ahol az ítélet szövegében megtalálhatóak ezek az adatok. (Ez jellemzően az
anonimizált ítélet halmaz.)

Tárgyszó keresés
A tárgyszavakra a keresőablak utolsó fülén kereshetünk. A rendszerben gyakorló jogászok
által szerkesztett tárgyszavak érhetőek el, melyek - akár jogáganként eltérő - meghatározásai
révén azonnal elérhetővé válnak kapcsolódási pontok és ezen keresztül a szükséges releváns
információk.

A tárgyszó vagy annak részletét beírva a rendszer leválogatja a releváns találatokat, melyet a
keresőablak középső részében található keretben jelenít meg. A találatokat abc sorrendben
mutatja a rendszer és a jobb szélső gördítő sáv segítségével, vagy pontosabb kifejezés
megadásával lehet tovább szűkíteni vagy keresni a szükséges kifejezésre.

Ha rátaláltunk az általunk keresett kifejezésre, arra kattintva a képernyő alján található
keretben a rendszer megmutatja a kiválasztott tárgyszóhoz hozzárendelt jogszabályi helyet.
Amennyiben szeretnénk, itt a szükséges sorra kattintva hívhatjuk elő azon jogszabályt, illetve
annak azon sorát, melyhez a kiválasztott tárgyszó hozzárendelésre került.
Egy dokumentumhoz tartozó tárgyszavakat is listázhatunk a dokumentum megnyitása után, a
szövegen belüli funkciók segítségével lehetséges.

Idegennyelvű Jogi Adatbázis
Az OptiJUS Idegennyelvű Jogi Adatbázis jogszabályokat, nemzetközi egyezményeket,
legfelsőbb bírósági és kúriai iránymutatásokat, jogegységi határozatokat, iratmintákat, a
TEÁOR-t, Vámtarifát, és a Jegybanki Alapkamat jegyzékeket tartalmazza angol és – a
fontosabb anyagokat tekintve – német nyelven. Ezen szolgáltatások mellett az angol-magyar
jogi szótár is elérhető erről a felületről.
A szolgáltatás elérhető az Irányítópultról és a belső oldal bal oldalán található felsorolás
második elemére kattintva is.

A tartalom fülön található szabadszavas kereséssel kifejezetten az idegen nyelvű adatbázisban
van lehetőség szavak, kifejezések tallózására. A találati listában megkapunk valamennyi
olyan anyagot, amely tartalmazza az adott szót vagy kifejezést.

Az

így

kapott

listából

a

kiválasztott

anyagra

kattintva

az

megnyílik,

majd a kiválasztott dokumentum szövegében sárgával jelölten láthatjuk a keresés eredményét.

A kiválasztott jogszabályon belül ugyanazok a funkciók érhetők el, melyek a magyar
joganyagoknál is rendelkezésre állnak (időállapotok, lábjegyzetek, tartalomjegyzék, stb.)
A kezdőoldalon a felső menüsorból válogathatunk az anyagok tartalma, fajtája szerint
(jogszabályok, kettős adóztatásról szóló és nemzetközi egyezmények, döntvények, iratminták
és jegyzékek).

A kiválasztott típusra kattintva kilistázza a rendszer a kívánt joganyagokat, zászló ikonnal
jelölve, milyen nyelveken érhető el az adott tartalom. Ezen a felületen rákattinthatunk akár a
jogszabályra, akár a zászlóra, és az külön ablakban megnyílik.

Csak az idegennyelvű tartalomra jellemző funkció azonban az, hogy a megnyitott
jogszabályok idegennyelvű változata mellett párhuzamosan olvasható a magyar
jogszabályszöveg egy ablakban. A baloldali ablak görgetése esetén a jobboldali ablakban lévő
szöveg is automatikusan a kiválasztott jogszabályhelyre ugrik.

Ez a funkció ki- és bekapcsolható a felső menüsor tizedik ikonjával.

Egy megnyitott jogszabályon belül változtathatunk annak nyelvén az erre szolgáló, lefelé
nyíló gomb segítségével. A kiválasztott nyelv betűjelére kattintva betöltődik a jogszabály
megfelelő szövege.

SZÖVEGEN BELÜLI FUNKCIÓK
Keresés a megnyitott joganyag szövegében
Az aktuálisan megnyitott jogszabályban kifejlesztésre került egy saját kereső, mely az ikonsor
első ikonjával érhető el. A funkció lehetőséget kínál arra, hogy pontos kifejezésre keressünk,
vagy csupán szótöredékre, illetve az előző következő találatra is lehetőség van ugrani a fel-,
illetve lefelé mutató nyíl segítségével.
Emellett a korábban használt, a böngésző saját keresője segítségével is megtalálhatjuk a
szükséges kifejezéseket (CTRL+F billentyűkombinációval).
A két kereső közötti különbség az, hogy
amíg az OptiJUS saját keresője (ikonról) a
teljes joganyagban (azaz, ha több oldalra
van tördelve az aktuális dokumentum,
akkor az összes oldal tartalmában) keres,
addig a böngésző keresője (CTRL+F) ilyen
esetekben csak az aktuális oldalon lévő
találatokat mutatja meg.

§-ra keresés
Az aktuális joganyagban lehetőség van egy konkrét § kikeresésére is, a felső ikonsorban
található 2. ikon segítségével.
Itt megadhatjuk arab számmal a szükséges
§-t, de a keresős ismeri az új Ptk.-ban
használt könyv:§ struktúrát is (pl. 3:12.§)
illetve egységes jogszabályok esetén
előtagot is választhatunk, ha több joganyag
került egységes megjelenítésre (pl. Ptké.
12. §)

Változott sorok jelölése
A változott sorok az OptiJUS lényegét képezik. Ezen funkció segítségével tudhatjuk meg,
hogy az aktuálisan megnyitott dokumentum az előző időállapotához (vagy egy másik
kiválasztott időállapothoz képest – időállapot-összehasonítás esetén) milyen változásokat
tartalmaz. A változott sorok megtekintéséhez az ikonsor harmadik ikonját kell kiválasztanunk,
s ezen belül azt, hogy milyen típusú változásokat szeretnénk megtekinteni.

Ezek a következők lehetnek:
Változott sorok
Az aktuális időállapotban milyen változások vannak az előző időállapothoz képest (a rendszer
automatikusan mutatja ezeket a sorokat)

Megszűnő sorok
Megmutatja, hogy az aktuális időállapotban melyek azok a sorok, amelyek a következő ismert
időállapotban hatályon kívül helyezésre kerülnek (a rendszer automatikusan mutatja ezeket a
sorokat)

Változott sorok (időállapot összehasonlítás)
Ez a funkció csak abban az esetben aktív, amikor előtte az aktuálisan megnyitott
dokumentumban egy másik időállapottal összehasonlított szöveget kérünk le a rendszerben (4.
ikon az ikonsoron). Az összehasonlítást követően ezen funkció kiválasztásával a következő és
előző összehasonlított sorokat mutatja meg a rendszer.

Kommentár sorok
Itt a funkció elérésének feltétele, hogy a kapcsolódó anyagok közül a kommentár sorokat
bekapcsolja a felhasználó (5. ikon segítségével). Amennyiben ezen sorokat megjelenítjük a
funkció kiválasztásával a dokumentumban a következő és előző kommentársorok között
lépkedhetünk.

Időállapot-összehasonlítás
A szolgáltatás keretein belül lehetőség van egy megnyitott, több időállapottal rendelkező
joganyag szövegének különböző szövegállapotait összehasonlítani. Ilyenkor a már nem
érvényes szöveget piros betűkkel áthúzva, míg az újonnan bekerülő érvényes szöveget kékkel
mutatja a rendszer.

Természetesen az összehasonlított szöveg a különbségeket karakteralapon mutatja, illetve az a
speciális jelölésekkel együtt exportálható és nyomtatható is.

Ha már nem szükséges az összehasonlítás
ki is kapcsolható, ilyenkor a rendszer az
eredetileg megnyitott szöveghez tér vissza,
amely alapesetben az aktuális rendszeridő
szerinti állapotát jelenti. Lehetőség van a
karakteralapú
összehasonlításról
bekezdésalapúra váltani. Ilyenkor a
funkció kiválasztását követően megjelenő
ablakban ki kell választani a „Bekezdés
alapú összehasonlítás” funkciót.

A bekezdés alapon történő összehasonlítás esetén bekezdés szinten mutatja különbségeket a
rendszer (teljes bekezdésre értelmezve).

Kapcsolódó anyagok beágyazása
Az aktuálisan megnyitott jogszabályhoz kapcsolódó egyéb dokumentumokat – melyek típusai
az alábbi képen láthatóak – beágyazhatjuk a szövegbe az ikonsoron az 5. ikonnal. Lehetőség
van arra, hogy ezeket a kapcsolatokat a számukkal jelölve, illetve a számukkal és a címükkel
is jelölve jelenítse meg a rendszer. A szükséges kapcsolatok kiválasztását követően a rendszer
újratölti a dokumentumot, megjelenítve a kiválasztott kapcsolatokat is a szövegben. Ilyenkor a
szövegen belüli keresésnél a kapcsolatok megjelenített soraiban megtalálható találatok is
jelölésre kerülnek.

A kapcsolódó anyagokat dokumentumonként lehet beállítani, illetve lehetőség van arra, hogy
egy adott beállítást követően ugyanerre az ikonra kattintva módosítsunk azon.
Ha egy kapcsolódó anyagot kiválasztva
annak teljes szövegét is szeretnénk
megjeleníteni, úgy azt az aktuális
joganyagba ágyazva is megtehetjük a
kapcsolat sorában található kis könyv ikon
segítségével. Amennyiben új lapon
szeretnénk megnyitni a kapcsolódó
anyagot, a számára kattintva megtehetjük.

A kapcsolódó anyagok címsora mellett található
ikon segítségével lehetőség van az
egyes anyagok címsorát hozzányitni a dokumentumhoz.
A címsorok kinyitására a teljes szövegben is lehetőség van
- egyrészt a funkció megnyitásakor az alsó sorban:

- másrészt a már megnyitott dokumentumban a

ikon segítségével.

Lábjegyzetek megnyitása
A szövegen belüli funkciók közül az ikonsoron a hatodik ikon segítségével jeleníthetjük meg
a megnyitott jogszabályhoz tartozó lábjegyzeteket.

A lábjegyzetek lehetnek a jogszabállyal kihirdetett, vagy magyarázó lábjegyzetek, túlnyomó
részük azonban a jogszabály módosításait tartalmazó jogszabályi helyek megjelölését
tartalmazó ún. módosító lábjegyzet.

Amennyiben a lábjegyzet szövegében jogszabályi hivatkozás (link) található, úgy azokat az
egérrel fölé állva meg is tudjuk nyitni. Ha hivatkozás az aktuális dokumentumra (belső link)
mutat, úgy a hivatkozott helyre ugrik a felület, amennyiben a hivatkozás más dokumentumra
mutat (külső link), akkor azt új ablakban (böngésző beállításától függően) nyitja meg a
felület.

Joganyag listák kezelése (jogszabály-monitor/címmutató)
Lásd a kézikönyv Eszközök menüpont/Jogszabály-monitor fejezete alatt. A funkció lehetővé
teszi, hogy az aktuálisan megnyitott jogszabály változásait nyomon kövessük.
A megnyitott jogszabályt az ikonsoron található hetedik ikon segítségével adhatjuk hozzá a
figyeltetett dokumentumok listájához vagy készíthetünk belőle címmutatót illetve egy már
létező címmutatóhoz is hozzákapcsolhatjuk.

Időállapotok váltása
Az aktuális dokumentum menüsorában található az időállapotok megjelenítésére szolgáló
ablak a menüsor közepén.
Egy dokumentum kiválasztásakor a rendszer a dátum szerint aktuális időállapotban nyitja meg
azt. A megnyitást követően azonban lehetőség van annak korábbi vagy már ismert később
verzióit megnyitni. Ekkora kis legördülő menüből választhatjuk ki a szükséges időállapotot.



Böngésző/beállítások/lapok/új ablakok megnyitása új lapokon

Idegennyelvű verzió megnyitása
A funkció csak azon felhasználóknál aktív, akik rendelkeznek Idegen nyelvű adatbázis
előfizetéssel. (A modul leírását lásd az Idegennyelvű adatbázis fejezetben)
Azon dokumentumoknál, amelyek rendelkeznek angol vagy német nyelvű fordítással az
ikonsoron az időállapotokat követően a
ikon segítségével tekinthetjük meg a
megnyitott jogszabályok idegen nyelvű változatait. Ilyenkor a magyar verzió mellett
párhuzamosan olvasható a kiválasztott nyelven (angol vagy német) lefordított jogszabály
szövege egy ablakban.

A kettős nyíl melletti ikon a párhuzamosan olvasott, kék háttérrel jelzett verziót cseréli le a
másik idegen nyelvű verzióra. Amennyiben teljes ablakban szeretnénk valamelyik nyelven
olvasni a jogszabályt, úgy a szükséges nyelv (EN –angol, DE- német) ikonra kattintva töltődik
be annak szövege.
A kettős nyíl ikonra kattintva kikapcsolható a funkció.

Nyomtatási funkció az online felületen
Az OptiJUS szolgáltatás – bár web böngésző keretprogrammal működik, melynek
alapértelmezésben is létezik nyomtatási funkciója – a szolgáltatáshoz kifejlesztésre került egy
külön nyomtatási funkció, mely az ikonsoron a kis nyomtató ikonra kattintva érhető el.

Ennek keretében kiválaszthatjuk a nyomtatandó fájl formátumát, mely lehet:
- html,
- rtf, illetve
- pdf is.
Ezen kívül különböző opciókat választhatunk, melyek a következők:
- kérünk-e a nyomtatáshoz tartalomjegyzéket,
- szeretnénk-e két oszlopban elrendezni a szöveget,
- akarjuk-e megjeleníteni a lábjegyzeteket (ez a három alapértelmezésben beállításra kerül, de
természetesen módosítható az egyéni igényeknek megfelelően),
- szeretnénk-e jelölni az új sorokat,
- nyomtassuk (megjelenítsük a fájlban) a táblázatokat, illetve a képeket,
- milyen betűméretet szeretnénk használni.
Az opciókon túl kiválaszthatjuk a nyomtatni kívánt területet is, ezen belül pedig:
- teljes szöveg,
- kijelölt szöveg,
- §-tól - §-ig tartományt,
- csak a lábjegyzeteket,
- csak a tartalomjegyzéket,
- csak a tárgyszavakat,
- csak a kapcsolatokat.
Ha van olyan beállítás, melyet többségében használunk, ekkor lehetőség van ezt megadni
alapértelmezésnek is.

Beállítások
A megnyitott dokumentumban az ikonsoron található
ikon segítségével lehetőség van a
dokumentum betűméretének csökkentésére és növelésére. Emellett a szövegkijelölés módját

is meghatározzuk. Az alapértelmezett jelölés kiválasztása esetén a kijelölt szöveg nyomtatása
nem lehetséges, soralapú kijelölés esetén azonban a kijelölt szöveg nyomtatására is lehetőség
van.

Dokumentum információi
Az aktuálisan megnyitott joganyag szövege mellett jobboldalon a
ikonra kattintva
megnyílik egy kis ablak, melyben a dokumentumhoz tartozó különböző információkat
érhetünk el.

Ezek a következők:
Tartalomjegyzék
A jogszabály tartalomjegyzéke jelenik meg ezt az ikont kiválasztva. A tartalomjegyzékben
szereplő sorokra kattintva az adott elem kinyílik és a jogszabályszöveg a kiválasztott elemhez
navigál.

Tárgyszavak

A megnyitott szöveghez rendelt tárgyszavak jegyzékét tartalmazza betűrendben.

Kapcsolatok
A jogszabályból kiinduló illetve a jogszabályra mutató hivatkozásokat az alábbi két
ikon segítségével nyithatjuk meg jogszabálylistaként új oldalon.
Információk
Az
ikon segítségével tekinthetjük meg a jogszabály jellemző információit:
- mely közlönyben jelent meg,
- mikor hirdették ki,
- hatályosság dátuma,
- módosulások száma.

Bezárás
Végül az utolsó ikon

segítségével ezt a külön kis ablakot bezárhatjuk.

SZAKMAI SEGÉDLETEK
A szakmai segédletek menüpont alatt a következő tartalmak találhatóak: Nagykommentár
modul, Új Ptk. kommentár modul, Adó TB modul, Adózási és Számviteli Magyarázatok,
Nyomtatványkitöltő, és Jogi szótár.

Kommentárok
A Nagykommentár modul elérhető mind az Irányítópultról, mind a belső felületen, a Szakmai
segédetek között.

Kommentárjaink szerzői a Kúria bírái és a jogtudományok jeles képviselői közül kerülnek ki.
Az adott témakör elismert szerzőitől származó magyarázatok köre folyamatosan bővül és
frissül.
Az alapszolgáltatás tartalmaz két kommentárt, melyeket évente frissítünk. Ezek a következők:
Kommentár az 1959. évi IV. törvényhez a polgári törvénykönyvről
Kommentár a 2004. évi CXL. törvényhez A közigazgatási hatósági eljárásról és
szolgáltatásról szóló törvény magyarázata

Új Ptk. nagykommentár modul
Az Új Ptk. nagykommentár modul elérhető mind az Irányítópultról, mind a belső felületen, a
Szakmai segédletek között.

A 2013. évi V. törvény és a kapcsolódó jogszabályok nagykommentárja 2014. júniustól
elérhető moduljaink között egybefüggő kommentárszövegként külön, és a Ptk. vonatkozó
szakaszai alá beillesztve is. A kommentárban a szerzők bemutatják azokat a rendelkezéseket,
amelyek jelentősen változtak a korábbi szabályozáshoz képest, vagy épp teljesen újként
kerültek beiktatásra.
Ezeknél a rendelkezéseknél nemcsak a jogszabály indokolását, hanem a nemzetközi
tapasztalatokat, a magyar magánjogban korábban ismert intézmények esetén a korábbi
gyakorlatot és irodalmat, valamint a bírói gyakorlatot is feldolgozzák a szerzők. A kommentár
célja mindenekelőtt a gyakorlat segítése, de a kommentár bőséges kitekintést ad a jogtörténeti
előzményekre, és a jogtudományi álláspontokra is. A szerzői gárda, amely vegyesen áll a
kodifikációs bizottság tagjaiból, a Kúria bíráiból, ügyvédekből, ügyvédként is működő
egyetemi oktatókból, valamint az adott területhez közel álló intézményeknél dolgozó
szakemberekből, garancia a színvonalas tartalomra.

Adó TB Modul
Az alapszolgáltatáshoz kiegészítésképpen lehet rendelni az Irányítópultról elérhető, valamint
a Szakmai segédletek fülön belül is megtalálható Adó TB modult, melynek elemei a menüben
az Adó TB modul menüpont alatt találhatóak. A rendszer jelenleg 9 jogszabály kommentárját
tartalmazza, melyeket évente frissítünk.

Adózási és Számviteli Magyarázatok
A Szakmai segédleteken belül található leírások könnyen használhatóak: rövid, nem
„elméleti”, hanem praktikus fogalom meghatározás után a felelős vezető számára szóló
ismertetést tartalmaz, amelyet egy-egy gyakorlati példa követ. A leírást a téma adózási és
könyvelési vonatkozásai, majd a kötődő jogszabály-helyek listája és a témakörhöz kapcsolódó
iratminták zárják le. Az ismertetések rendszerint néhány oldalnyinál nem hosszabbak,
könnyen érthetőek, gyorsan végigolvashatóak. A témaköröket a kiadó rendszeresen
hatályosítja, akárcsak egy joganyagot.
Pár példa a témakörökből: „számlakibocsátási kötelezettség”, „fordított adózás”, „ingatlan
bérbeadása magánszemélyeknél”, „baleseti táppénz”, „cégautó adó”, ”béren kívüli juttatás”,

„adókedvezmények”, „EVA”, „bekerülési érték”, stb. Csupa olyan problémakör, amely egy
vállalkozás életében a mindennapi gyakorlatban gyakran felmerül.
A modulhoz saját kereső is készült, melynek segítségével címben, szövegben vagy
mindkettőben lehet az egyes témakörök tartalmában keresni.

Nyomtatványkitöltő program
A szolgáltatás weboldaláról letölthető kb. 2,3 MB-os iratmin.exe fájl, melyet a saját gépünkre
telepítve elérhetjük a cégeljáráshoz szükséges cégbejegyzési és változásbejegyzési
formanyomtatványokat. A program által létrehozott nyomtatványok elmenthetőek xml
formátumban, mely megfelel a minisztérium által közzétett sémadefiníciónak. A
nyomtatványokat naprakészen tartjuk, a frissítésekről a szolgáltatás weboldalán tájékoztatjuk
felhasználóinkat.
Nyomtatványkitöltő program telepítése:
A Nyomtatványkitöltő program az alap OptiJUS szolgáltatás részét képezi.
Letöltése egyrészt a www.opten.hu weboldalról lehetséges. Itt a belépést követően az
Irányítópult Dokumentumtár menüpontja alatt a Nyomtatványkitöltő program gombra kell
kattintani. Az OptiJUS keresőfelületére belépve is lehetőség van a program letöltésére. Itt
Szakmai segédletek részben található a Nyomtatványkitöltő program.
Mindkét esetben egy iratmin.exe nevű fájl letöltésére kerül sor. Az iratmin.exe fájlt letöltését
követően el kell indítani, és a programot ennek segítségével telepíteni. A telepítést követően a
számítógép asztalán egy Iratminta kezelő ikon
kerül elhelyezésre. A nyomtatványkitöltő
program ezen ikonra kattintva indítható el.
A nyomtatványkitöltő program hatályossága a program elindítását követően a programablak
fejlécén látható:

A nyomtatványkitöltő programot a jobb felső sarokban látható Frissítés gombra kattintva lehet
aktualizálni.
A nyomtatvány kitöltése:
A nyomtatványkitöltő program megnyitását követően a Nyomtatványok melletti + jelre
kattintva nyitható le a változás- illetve cégbejegyzési nyomtatványok listája.

Az Egyes cégformák adatai alatt található megfelelő nyomtatványra kell kattintani, majd a
felugró ablakban a ’Yes’ választ választani. A nyomtatványt vagy a megfelelő nyomtatványra
dupla egérkattintással, vagy a Betöltés gombra kattintva lehet megnyitni.

A nyomtatvány megnyitását követően a szükséges mezőre kell kattintani, majd a szöveg
beírását követően akár a TAB vagy ENTER billentyű megnyomásával, illetve a következő
mezőre kattintva lehet továbblépni.
Cégbejegyzés esetén az Általános adatok lapjain eltérő (narancssárga) színnel jelölt mezők
láthatók. Ezeket a Cégtörvény 24. § (1) bekezdése alapján szükséges lehet kitölteni, például a
bejegyzendő cég székhely adatait, létesítő okirat dátumát vagy a jegyzett tőke összegét stb.

Székhely, fióktelep, lakóhely, stb. adatok esetében az irányítószám mezőre kattintva a
képernyő alsó részében megjelenik a település lista, ahol a megfelelő település
irányítószámmal együtt kiválasztható. Ha az irányítószámokat listázó részre kattintunk, majd
elkezdjük beírni az irányítószámot, akkor automatikusan odaugrik a megfelelő településhez a
program. Miután a kívánt települést megtaláltuk, dupla egérkattintással lehet az irányítószám,
illetve település név mezőbe a megfelelő adatokat felvinni.

Abban az esetben, ha az aktuális oldalon valamennyi mezőt kitöltöttünk, a képernyő
felsőrészén található vezérlő gombok (nyilak) segítségével lehet a következő oldalakra
lapozni.

A lefelé mutató nyílra kattintva megjeleníthető az egyes oldalak listája, és itt bármelyik oldalt
kiválasztva, rögtön az adott oldalra lehet jutni.

Cégbejegyzés esetében a bejegyzendő cég tevékenységi köreinek felsorolásakor a program
TEÁOR listát biztosít, ahonnan a megfelelő tevékenység az irányítószámokhoz hasonlóan a
TEÁOR szám begépelésével érhető el. A tevékenység dupla egérkattintással kerül a
megfelelő mezőbe.

Abban az esetben, ha egy pótlap vagy plusz oldal feleslegesen kerül bele a nyomtatványba, a
programablak jobb felső sarkában található Törlés gombra kattintva lehet azt törölni.

Az elkészített nyomtatvány ellenőrzése
Miután a nyomtatványba valamennyi szükséges adatot bevittük, az Ellenőrzés gombra
kattintva ellenőrzi a program, hogy az elkészített nyomtatvány megfelel-e a hatályos
sémadefiníciónak. Ha bármilyen problémát talál az ellenőrzés során a program, akkor azt egy
külön ablakban a problémás sor kiemelésével jelzi.
Cégbejegyzés esetében, ha valamely eltérő színnel jelölt mező nem kerül kitöltésre, az
ellenőrző program ezt is külön jelzi.

A nyomtatvány mentése, XML formátum készítése
Miután a nyomtatványt kitöltöttük, a Mentés gombra kattintva ois kiterjesztésű fájlként
elmenthetjük. A kapott ois kiterjesztésű fájlt a nyomtatványkitöltő program Mentett
nyomtatványok betöltése gombjára kattintva lehet ismét betölteni, szerkeszteni, módosítani.
A Mentés gombra kattintva egy Mentés másként ablak jelenik meg, ahol kiválaszthatjuk a
megfelelő mappát, ahova a nyomtatványt menteni szeretnénk illetve megadhatjuk a fájl nevét.
Abban az esetben, ha nem kerül sor mentésre, a nyomtatvány bezárásakor a program
figyelmeztet, hogy valóban mentés nélkül akarunk-e kilépni:

XML formátum készítéséhez az XML gombra kell kattintani, ekkor a mentéshez hasonlóan
egy Mentés másként ablak jelenik meg, ahol az általunk kiválasztott mappába lehet az XML
fájlt elmenteni.
Mielőtt XML fájlt készítünk, érdemes az Ellenőrzés gombra kattintva ellenőrizni, hogy meg
fog-e felelni a hatályos sémadefiníciónak az elkészítendő XML fájl.
Nyomtatványok nyomtatása
Az elkészített nyomtatványt a Nyomtatás gombra kattintva lehet kinyomtatni, amennyiben
erre szükség van. A Nyomtatás gombra kattintva egy párbeszédablak jelenik meg, ahol
kijelölhetjük, mely oldalakat kívánjuk nyomtatni, majd a nyomtatás gombra kattintva
kinyomtathatjuk ezeket. Ezen felül képként is megjeleníthetjük a kiválasztott oldalakat.

Intelligens nyomtatványkitöltő modul
A modul külön előfizetés esetén érhető el a felhasználók számára, akár az Irányítópultról, a
Dokumentumtár menüből, vagy a belső felületen a Szakmai segédletek/Nyomtatványkitöltő
alatt.
A program telepítését követően a szolgáltatás segítségével lehetőség van arra, hogy
Változásbejegyzés esetén a Cégjegyzékben szereplő adatokat a program automatikusan
betöltse.
Ehhez a program megnyitását követően a Nyomtatványok/Változásbejegyzés szóra kell
kattintani, majd itt a Felhasználónév illetve Jelszó mezőbe be kell írni a kapott adatokat. Ezt
követően a Változásbejegyzéssel érintett cég adószámát, vagy cégjegyzékszámát kell beírni a
beazonosításhoz, majd a betöltés gombra kell kattintani.

A Megadott felhasználónév illetve jelszó valamint cégjegyzékszám vagy adószám
megadására lehetőség van már a nyomtatvány megnyitását követően is. Ekkor a felső sorban
található gombok közül a Kitöltés gombot kell kiválasztani, majd a feljövő ablakban lehet a
szükséges adatokat rögzíteni. A felhasználói név és jelszó program futása alatti mentéséhez ki
kell pipálni a képen bejelölt mezőt.

Ezt követően egy párbeszédablak jelenik meg, ahol a változással érintett rovatokat (cégnév,
székhely, telephely, fióktelep, képviseltre jogosult, könyvvizsgáló, felügyelőbizottság tagja,
Kft/Bt/Zrt tagja) ki lehet választani:

Értelemszerűen a változással érintett adat előtt található mezőbe egy pipát kell helyezni, így
fogja a program automatikusan feltüntetni a szükséges adatokat a nyomtatványban.
Az OK gombra kattintva megjelenik a Változásbejegyzési nyomtatvány, melynek első oldala
is automatikusan kitöltésre kerül.
Természetesen a program által automatikusan megjelenített adatokat minden esetben érdemes
ellenőrizni, de az automatikus kitöltés folytán így is jelentős idő takarítható meg.
A még hiányzó, illetve az új adatok nyomtatványba való felvitele illetve az ellenőrzés mentés
és XML fájl generálása változatlan az alap nyomtatványkitöltő szolgáltatáshoz képest. (lásd:
nyomtatványkitöltő program leírása fentebb)

Jogi szótár
Az OptiJUS szolgáltatások köre tartalmazza az angol-magyar jogi szótárt is.
Jelenleg több mint 14 000 kifejezést tartalmaz, amelyek folyamatosan bővülnek.
Akár magyar, akár angol keresett szót, kifejezést beírhatunk a keresőmezőbe, a program
táblázatba foglalva adja ki a találatokat.
Az angol illetve magyar keresések között az oda-vissza nyilakkal tudunk váltani.

ESZKÖZÖK
Az Eszközök menü alatt összesen öt eszköz érhető el: a jogszabály-monitor, a címmutató, a
változásfigyelő, a kamatkalkulátor és az illetékkalkulátor.

Jogszabály-monitor
A Jogszabály-monitor szolgáltatás, mely az alap OptiJUS része, lehetővé teszi, hogy
meghatározott jogszabályok, vagy jogszabály-csoportok változásait nyomon kövessük. A

rendszer a figyeltetett jogszabályokban a változásokról hetente e-mail üzenetet küld a
felhasználónak.
A szolgáltatás az OptiJUS rendszer menüjéből az „Eszközök” főmenü „Jogszabály-monitor”
alpontjából kezelhető, állítható be.

A rendszerrel kétféle módon tudunk jogszabályt figyeltetni:
1.„Gyári”, előre beállított jogszabály-gyűjteményeket figyeltetünk.
Ez esetben a rendszer kapcsolótábláján az „Opten listák”-ból választhatunk egy vagy több
jogszabálygyűjteményt, majd ezt a mentés gombbal elmentjük.

2. Saját listát figyeltetünk.
Figyeltetésre többféle módon tudunk jogszabály(oka)t kiválasztani.
- Egyik megoldás, hogy bármely általunk kért jogszabálylistát tartalmazó oldalon a
Jogszabály-lista zászló ikonjára kattintunk.

A felugró ablakban választhatunk az összes joganyag figyeltetése, vagy csak a kijelöltek
figyeltetése között. Ezt követően a jogszabály-monitort kipipálva a mentés gombra kell
kattintani, és a kiválasztott jogszabályok a figyeltetett joganyagaink közé kerülnek.

- A másik lehetőség, hogy egy megnyitott jogszabály oldalán a felső menüsorban a hetedik,
zászló ikonra kattintva hozzáadjuk az adott anyagot a figyeltetett listánkhoz.

- Harmadik lehetőségként pedig a jogszabály-monitor kapcsolótábla középső részén, az „Egy
joganyag listához adása” fül alatt a megfelelő mezőkben kitöltjük a keresett jogszabály
adatait, majd a „Hozzáad” gombra kattintunk.

A saját listákról természetesen törölni is tudunk jogszabályokat. Ehhez a kapcsolótáblán a
„Lista törlése” gombra kell kattintanunk. Ekkor a feljövő párbeszéd-panelban a rendszer
rákérdez, valóban törölni szeretnénk-e a teljes listát.
Ha a figyeltetett jogszabályok listájából csak egyes elemeket szeretnénk törölni, akkor a
„Lista betöltése” gombra kattintva, a kapott listában tudjuk kiválasztani a törlendő anyagokat.

A listában a kiválasztott jogszabályok melletti négyzetet ki kell jelölni, majd a jogszabálymonitor zászló ikonjára kattintva, a felugró párbeszéd-panelban a törlés gombbal tudunk
törölni.

A rendszer a figyeltetett jogszabály bármilyen változását, (új jogszabályi rendelkezés
beszúrása, meglevő módosítása, vagy hatályon kívül helyezése) jelzi a változásjegyzék
elkészítését megelőző naptári héten, függetlenül attól, hogy ezek a változások mikor fognak
hatályba lépni.
Amennyiben rendszeres tájékoztatást szeretnénk kapni, beállíthatjuk, hogy a rendszer a
figyeltetett jogszabályok változásainak táblázatát e-mailben küldje el.
Ehhez a kapcsolótábla tetején található dobozba kell beírnunk az email-címünket, majd
kipipálni a „Mindig kérek e-mail értesítést, akkor is, ha a figyeltetett anyagok nem változtak”
dobozt. Választhatjuk azt a lehetőséget is, hogy a rendszer csak akkor küldjön e-mailt, ha a
listánkon valóban történt változás.
A változásjegyzék 4 oszlopot tartalmaz. Az első a megváltozó jogszabályt tartalmazza, a
második oszlop a változás tartalmát, a harmadik azt a jogszabályt, amely megváltoztatta az
általunk figyeltetett jogszabályt, míg a negyedik a változás hatályát tartalmazza. Ha a

változásokat az OptiJUS rendszeren nézzük, akkor a táblázatban a jogszabályok linkként
funkcionálnak és külön ablakban megnyithatóak, illetve a dátumok oszlopfejléceire kattintva
a sorok átrendezhetőek.
Ha e-mailben történő változásfigyelést kértünk ugyanezt a listát kapjuk, csak a linkek, és a
sorrend átrendezésének lehetősége nélkül.

Címmutató
Amikor egy keresés eredményeként valamilyen listát kapunk a rendszerben, akkor a lista
egészét vagy bármely elemét/elemeit elmenthetjük saját címmutatóként. Létrehozhatunk új
címmutatót, vagy egy már meglévőhöz is adhatjuk.

A címmutatók közös jellemzője, hogy csak abban az esetben változik tartalmuk, ha magunk
hozzáadunk vagy törlünk belőle elemet (ellentétben az összetett kereső keresési feltételének
mentésével, ahol a lista az adatbázis frissítésekkel változhat a feltételeknek megfelelően.)
Ezeket a címmutatókat később törölhetjük, átnevezhetjük, illetve elküldhetjük olyan
felhasználóknak, akik szintén ezt a rendszert használják, így ők beilleszthetik saját
címmutatóként. Minderre a kapcsolótáblán van lehetőségünk.

Változásfigyelő
A jogszabályok változásai folyamatosan figyelemmel kísérhetők az előre elkészített listák,
vagy a változásfigyelő segítségével. Az egyes közlönyök anyagai közlönyönként is elérhetők.

Kamatkalkulátor
A kamatkalkulátor segítségével egyszerűen kiszámítható az ügyleti és késedelmi kamat
összege akár magánszemélyek, akár vállalkozások közötti pénztartozás esetében.
Elsőként az alapul szolgáló jogviszonyból eredő tartozás összegét és az alapul fekvő
jogviszony keletkezésének napját kell meghatároznunk.
Az alapul fekvő jogviszony – amely jogviszonyból a tartozás ered – lehet szerződés (pl.:
kölcsönszerződés, bérleti szerződés stb.), egyoldalú kötelezettségvállalás (pl.:
tartozásátvállalás), valamint kártérítési kötelezettség is.

Második lépésként meg kell adnunk, - amennyiben szerződésből, vagy egyoldalú
kötelezettségvállalásból ered a tartozás -, hogy volt-e szerződéses kamat kikötve, vagy
kamatmentes tartozásról van szó.
Ha nem volt kikötve szerződéses kamat, vagy kamatmentes tartozás kamatját szeretnénk
kiszámolni, akkor továbbléphetünk, azonban ha a szerződéses kamatot jelöljük ki, abban az
esetben meg kell adnunk azt is, hogy hány százalék volt az éves kamat.
Lehetőség van arra is, hogy tetszőleges számú, eltérő kamatidőszakot adjunk meg „a kamat
mértéke nem volt azonos az egész jogviszony alatt” mező kijelölésével. Ilyenkor megjelenik a
további kamatidőszak hozzáadása lehetőség.

Harmadik fő lépésként a következő adatokat adhatjuk meg:
tartozás megfizetésének napja, késedelmes fizetés napja
a tartozás alapját képező szerződés vállalkozások, vagy pénztartozás fizetésére kötelezett
hatóság és vállalkozás között jött létre
kamatos kamat számítása
Ebben a mezőben van lehetőség az eddig beírt adatok törlésére is a Törlés gombra kattintva,
mely után újra kitölthetjük a mezőket.

Utolsó lépésként a kamat számítása gombra kattintva megkapjuk a kamat pontos összegét.
Ha valamely mezőt nem, vagy nem megfelelően töltöttünk ki, arra figyelmeztet a rendszer.
Ha hiánytalanul kitöltöttünk valamennyi mezőt, akkor megkapjuk az ügyleti kamat, az
esetleges késedelmi kamat összegét, valamit az eredeti tartozás, és a kamattal növelt tartozás
összegét is.

Végül megtekinthetjük a számítás pontos levezetését.

Illetékkalkulátor
Az illektékkalkulátor segítségével lehetőség van arra, hogy a vagyonszerzési jogviszony
típusának (öröklés, ajándékozás, visszterhes vagyonszerzés) megfelelően az illeték összegét
kiszámoljuk.
Első körben ki kell választanunk, hogy mely vagyonszerzési jogviszony típus szerint kívánjuk
kiszámítani az illetékkötelezettség mértékét.

Tekintettel arra, hogy a törvény bizonyos személyi körben, továbbá egyes vagyonelemek
megszerzése esetében illetékmentességet biztosít, második körben érdemes leellenőrizni,
hogy az adott ügyben ilyen illetékmentesség nem áll-e fenn. Ezen esetek leírása a képernyő
alján található valamennyi vagyonszerzési típus vonatkozásában:

Amennyiben nem áll fenn illetékmentesség, az egyes vagyonszerzési típusokon belül a
program lehetőséget ad arra, hogy a vagyontárgy típusát is meghatározzuk:

Az öröklés és az ajándékozás esetén természetesen a kalkulátor megengedi, hogy több
vagyontárgy típust is kiválaszthassunk, amelyet a további vagyonelemek hozzáadása gombbal
érhetjük el.

Amennyiben tévesen adunk hozzá egy vagyonelemet, azt a vagyontárgy törlése gombra
kattintva kivehetjük a vagyonelemek listájából.
Abban az esetben, ha valamennyi vagyonelemet felvittük, a számítás gombra kell kattintani,
és a fizetendő illeték összegét a program kiszámolja. Lehetőséget biztosít a kalkulátor arra is,
hogy a számítás levezetését megtekintsük, ehhez a számítási levezetés megtekintése gombra
kell kattintani.

Ha a törlés gombot választjuk, akkor teljesen új számításra van lehetőség, hiszen valamennyi
korábban beírt feltételt (vagyonelemek, vagyonszerzési típus) törli a program.

A program figyelmeztet, amennyiben egy kötelezően megadandó érték beírása elmarad, így
ha például lakástulajdon visszterhes megszerzése esetén a megszerzett tulajdonrész beírása
elmarad.
Valamennyi vagyonszerzési típus esetén lehetőséget biztosít a program a kivételek, illetve
speciális esetek kapcsán felmerülő illetékek számítására is.
Öröklés esetén például, amennyiben a vagyonelem fajtája termőföld, az örökös pedig családi
vállalkozó, a kalkulátor lehetőséget biztosít arra, hogy ezen feltételek figyelembevételével
történjen az illeték mértékének számítása.
Kisvállalkozói illetve egyéni vállalkozói vagyon öröklése és ajándékozása esetén is
bejelölhető, hogy a vagyont szerző fél a vállalkozási tevékenységet folytatja, illetőleg az
öröklött vagyonelemeket vállalkozásban betétként használja fel, tekintettel arra, hogy erre az
esetre eltérő szabályozás vonatkozik.
A visszterhes vagyonszerzés esetén a program több speciális eset tekintetében is lehetőséget
biztosít az illeték kiszámítására, amely már a kezdőlapon is feltüntetésre kerül. Így például
ingatlan szerzése esetén a tulajdonszerző speciális személye is bejelölhető
(ingatlanértékesítéssel foglalkozó társaság), továbbá ha a megszerzett ingatlan lakástulajdon
és a szerző magánszemély, feltételként megadható, hogy a szerző a szerzés időpontjához
képest egy éven belül másik ingatlanját eladta, vagy el fogja adni, illetve első lakás szerzése
esetén az életkor is kiválasztható.
A kalkulátor lehetőséget biztosít arra, hogy a számítás levezetését megtekintsük, ehhez a
számítási levezetés megtekintése gombra kell kattintani.

Amennyiben a bizonyos fogalmi elemek, illetve kategóriák értelmezése körében
bizonytalanok vagyunk, úgy a képernyő alján található „Kattintson ide további információért”
linkek segítségével információt kaphatunk az adott kérdés jogszabályi hátteréről.

JEGYZÉKEK
A Jegyzékek között található a TEÁOR, a FEOR kereső, a Hatásköri jegyzék és a
Bibliográfia.

TEAOR és FEOR kereső
A szolgáltatás tartalmazza a különböző KSH nómenklatúrák kereshető TEAOR és FEOR
jegyzékét. A jegyzékekben kódra és szövegrészletre is lehet keresni, illetve a faágban is lehet
böngészni. A faágban a + jelre kattintva tovább bonthatók az egyes elemek. A jobboldali
ablakban a megfelelő TEÁOR vagy FEOR számra kattintva külön ablakban nyílik meg a
keresett tartalom.

Hatásköri jegyzék
A külön modulként elérhető jegyzék az önkormányzatok és szerveik feladat- és hatáskörében
segít eligazodni.
A képviselő-testület, a polgármester, a bizottságok, jegyzők és ügyintézők több ezer
feladatkörét tartalmazza a modul egyebek között, melyet többféle szempont szerint lehet
tovább szűkíteni: Feladatcsoport, Feladatkör, Felelős, Település típusa, Hivatkozott joganyag.
Az egyes szűrési szempontok egymással kombinálhatók, és a kapott szűrési eredmény
bármely paramétere módosítható, illetve a kapott paraméterre kattintva tovább bontható a

keresés. Egyszerre több paraméter is kijelölhető egy-egy keresési ablakban a CTRL gomb
segítségével.

A kapott listában a jogszabály-helyek aktív linkek, azokra kattintva megnyílik az adott
joganyag, és a lista tovább is szűkíthető a linkekre való kattintással.

Bibliográfia
A jegyzékek csoportból érhető el a Bibliográfia, amely több mint 500 000 bibliográfiai
tételben keres. Lehetséges a folyóiratok szerinti, a cikkek címében, egy adott szerzőre, és az
egyes kiadványokra, valamint ezen belül évfolyamaikra és kötetszámaira történő keresés,
mellyel egy időben is szűkíthető a listát kapunk.
A szerzőre történő keresésnél automatikus kitöltés segíti a felhasználókat, kilistázza a beírt
keresésnek megfelelő lehetséges találatokat.
A találatokat táblázatba rendezi a rendszer, mely ezt követően az egyes oszlopok címszavai
melletti nyilakkal többféle módon rendezhető (pl. évfolyam növekvő vagy csökkenő
sorrendbe, szerzők neve alfabetikus sorrendbe, stb.)

