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Joghoz való hozzáférés

• az információs társadalom és a demokratikus jogállam
működésének alapfeltétele a könyvtári rendszer

• joghoz való hozzáférés                 információhoz való hozzáférés

• az információk szabadon, bárki számára hozzáférhetők (OA)



Jogi információ

• jogalkotáshoz

• jogalkalmazáshoz 

• jogkövetéshez 

kapcsolódó tájékoztatás, adat,        
tartalmi ismeret

• gyorsan, pontosan, egyszerűen, 
mindenkinek

• legal information legal advice



Információszolgáltatás

Könyvtár

• hagyományos könyvtár

• digitális könyvtár

• adatbázisok, adattárak

• könyvtáros

• jogi nyelv ismerete

• kritikai gondolkodás

Világháló

• kényelmes, ingyenes, update

• big data

• TMI (too much information)

• felhasználó felelőssége

• fals információk 



Hazai információforrások
az interneten I.

• https://jogtar.hu/uj-jogtar/ (Új Jogtár)

• http://njt.hu/ (Nemzeti Jogszabálytár)

• https://net.jogtar.hu/ (NetJogtár)

• http://www.magyarkozlony.hu/ (Magyar Közlöny)

• https://optijus.hu/dijtalan-szolgaltatasok/optijus-light (OptiJUS)

• https://jogkodex.hu/ (HVG-Orac)

• http://lex-praxis.hu/index.php?menu=jogdoktar (LexPraxis)
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Hazai információforrások 
az interneten II.

• http://www.1000ev.hu/ (Ezer év törvényei – Corpus Juris)

• http://nfo.arcanum.hu/rendtar (Rendeletek Tára)

• http://www.kozlonyok.hu/ (A Magyar Lap- és Közlönykiadó 
által kiadott közlönyök, egyéb hivatalos lapok)

• http://www.parlament.hu/ (Minden, amit a parlamentről tudni 
kell: irományok, jegyzőkönyvek, viták, szavazások, bizottságok)

• http://library.hungaricana.hu/hu/collection/orszaggyulesi_doku
mentumok/ (Országgyűlési dokumentumok 1861-1990)
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Jogtudományi műfajok

• szakcikkek

• monográfiák

• tankönyvek

• kommentár

• kézikönyv

• iratmintatár

• szakdolgozat

• doktori értekezés

• jogi szótár, jogi enciklopédia



Ijoten

• Internetes jogtudományi enciklopédia

• hazai tudományos projekt (PPKE JÁK, ELTE ÁJK, SZTE ÁJK, MTA JTI)

• tartalmában, formájában is hiánypótló

• közös tudás

• update 

• ingyenes

• lektorok, opponensek

• 1500 szócikk 





Rovatok: (31)

Alkotmányjog, Büntető eljárásjog és büntetésvégrehajtási jog,

Büntetőjog, Családjog, Dologi jog, Egyházjog, EU-jog, Jogbölcselet,

Joggazdaságtan, A jog művészeti reprezentációja, Jogösszehasonlítás,

Jogszociológia, Jogtörténet , Környezetjog, A kötelmi jog általános része,

A kötelmi jog különös része, Közigazgatási jog, Kriminológia, A magánjog

általános része, Munkajog, A nemzetközi gazdasági kapcsolatok joga,

Nemzetközi jog, Nemzetközi magánjog, Öröklési jog, Pénzügyi jog, Polgári

eljárásjog, Római jog, Személyi jog, Szerzői jog és iparjogvédelem,

Társasági jog, Versenyjog









Köszönöm a figyelmet!

dr. Aczél-Partos Adrienn, PPKE JÁK könyvtárvezető

aczel-partos.adrienn@jak.ppke.hu

Keszthely, Könyvtáros Vándorgyűlés, 2018. 07.05.

mailto:aczel-partos.adrienn@jak.ppke.hu

