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Változásﬁgyeltetés
az új Jogtáron
Az új Jogtár online platformján már elérhető legfrissebb
fejlesztésünk, a Változásfigyeltetés, melynek segítségével
ügyfeleink jogszabályokat, jogterületeket és tárgyszavakat tudnak
figyeltetni, s azok változásakor a Jogtár felületén
vagy egyéni beállítás esetén e-mail útján értesítést kapnak.

Próbálja ki Ön is!
A Változásﬁgyeltetést 2015. március 16áig minden Jogtár és Szakmai Jogtár előﬁzetőnk kipróbálhatja.
2015. március 16. után a szolgáltatás az
új Jogtár Plusz, az új Adó Jogtár Plusz, az új
HR Jogtár Plusz és Prémium, az új Közjegyző Jogtár, az új Oktatás Jogtár Plusz,
továbbá az új Önkormányzat Jogtár Plusz
és Prémium, valamint az új Ügyvéd Jogtár
Plusz és Prémium előﬁzetések részeként
érhető el.
2015. március 16. után az új Jogtár, az új
Adó Jogtár Alap, az új HR Jogtár Alap, az új
Oktatás Jogtár Alap, továbbá az új Önkormányzat Jogtár Alap, valamint az új Ügyvéd Jogtár Alap előfizetők a Változásfigyeltetés szolgáltatást külön előﬁzetési
díj ellenében vehetik igénybe.

Figyeltetési szempontok beállítása
A ﬁgyeltetni kívánt jogszabályokat, jogterületeket és tárgyszavakat – az új Jogtárba felhasználónév és jelszó segítségével történt belépést követően – a Változásfigyelő menüpontra kattintva a Figyeltetés beállítása menüpontban állíthatja be.

A Változásﬁgyeltetés beállítása során e-mail
értesítést is kérhet a változásokról. Az
„E-mail értesítést kérek” opciót választva
– az új Jogtár első használata előtt – a regisztrációs során Önhöz megadott e-mail
címet kínálja fel a program a kézbesítés
e-mail postaﬁókjaként. ▼

A ﬁgyeltetési szempontok beállítása során
● rövidítések vagy évszám, sorszám és kibocsátó megadásával jogszabályokat,
● jogterületeket és
● tárgyszavakat vehet fel a változások ﬁgyeltetése céljából.

A program jelzi Önnek tehát azt az e-mail
címet, amelyre a Változásﬁgyeltetés e-mail
értesítései érkezni fognak. Természetesen lehetősége van az e-mail cím módosítására.

Az e-mail értesítésre való sikeres feliratkozást követően a program azonnal egy megerősítő üzenetet küld a megadott e-mail
címre. ▼

Egy joganyagot a megnyitott joganyagban a „szemecske” ikonra
kattintval is a Változásﬁgyeltetéshez adhat. ▼
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Értesítés a változásokról

E-mail értesítés a változásokról

Jogszabályok figyeltetése esetén akkor kap üzenetet az új Jogtár felületén vagy beállítás esetén
e-mail útján, ha a kiválasztott jogszabály bármely rendelkezése módosult, vagy a teljes jogszabályt hatályon kívül helyezték. Az üzenet akkor érkezik meg Önhöz, amikor az új Jogtárban a
módosítások elérhetővé váltak.

A Változásﬁgyeltetésre beállított jogszabályokban történt változásokról, továbbá a
tárgyszavakhoz és jogterületekhez sorolt új
joganyagokról – sikeres feliratkozást követően – e-mail útján is értesítést küldünk.
Az e-mail értesítésben az adott jogszabályra mutató linkre kattintva az új Jogtárban
elérhető a jogszabály teljes szöveg. ▼

Jogterületek figyeltetése esetén a kiadó által készített, több mint 150 jogterületből választva
állíthat be legfeljebb 20 darab jogterületet Változásfigyeltetésre. Az üzenet akkor érkezik meg
Önhöz az új Jogtár felületén vagy beállítás esetén e-mail útján, ha a Változásﬁgyeltetésre beállított jogterületbe új joganyagot soroltunk be.
Tárgyszavak figyeltetése esetén a kiadó által készített, több mint 51 800 tárgyszó közül
választva állíthat be legfeljebb 100 tárgyszót Változásﬁgyeltetésre. Az üzenet akkor érkezik
meg Önhöz az új Jogtár felületén vagy beállítás esetén e-mail útján, ha a Változásfigyeltetésre beállított tárgyszóhoz új joganyagot soroltunk be.

Változásfigyeltetési jelentések
A változások részleteit – az új Jogtár online platformján – a Változásﬁgyeltetési jelentésekben tekintheti meg. A jelentésekben láthatja, hogy pontosan mely jogszabályhelyek változtak,
illetve mely joganyagokat soroltunk az Ön által kiválasztott jogterületekhez és tárgyszavakhoz.

A Változásﬁgyeltetésre beállított jogszabályt érintő több módosítás esetén az adott jogszabály
alatt megtalálható Módosítások gombra kattintva láthatja, mely jogszabályhelyek változtak meg.
A jelentéseket elérheti:
● az új Jogtár felületén megjelenő értesítésből,
● az új Jogtár kezdőoldaláról,
● a Változásﬁgyelő menüpontból.

Kedvenc dokumentumok
hozzáadása
a Változásfigyeltetéshez
A Kedvencek menüből elérhető Kedvencek
kezelése fülön egy kattintással ﬁgyeltetéshez adhatja az összes kedvenc dokumentumát. ■
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