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Melyik weboldalon (weboldalon) teszik közzé a hivatalos közleményeket?
A közzététel a

Diário da República (Diário da República) honlapján történik.

Milyen típusú bejelentések jelennek meg?
A Diário da República két sorozatból áll. Az sorozatban a következőket kell közzétenni:
1. Alkotmányos törvények;
2. Nemzetközi egyezmények, a vonatkozó elnöki rendeletek, a kötelező erejű okirat letétbe helyezéséről szóló értesítések,
beleértve a megerősítő okiratokat is, valamint az ezekhez kapcsolódó egyéb értesítések;
3. Törvények, törvények, törvényerejű rendeletek és törvényerejű rendeletek;
4. A köztársasági elnök rendeletei;
5. A köztársasági közgyűlés határozatai;
6. Az Azori-szigetek és Madeira regionális kormányzata elnökeinek és tagjainak kinevezéséről és felmentéséről szóló
köztársasági képviselők rendeletei;
7. A köztársasági közgyűlés, az Államtanács és az autonóm régiók jogalkotói közgyűléseinek eljárási szabályzata;
8. Az Alkotmánybíróság azon határozatai és nyilatkozatai, amelyeket a törvény a Diário da República sorozatában való
közzétételre választott;
9. A Legfelsőbb Bíróság és a Számvevőszék ítélkezési gyakorlatának egységesítésére irányuló határozatok, valamint a
Legfelsőbb Közigazgatási Bíróság azon határozatai, amelyek számára a törvény általános kötelező erővel bír;
10. A köztársasági elnökre, a köztársasági nemzetgyűlésre, az autonóm régiók jogalkotói közgyűléseire és az Európai
Parlamentre vonatkozó népszavazások és választások eredményei, a vonatkozó jogszabályokkal összhangban;
11. A köztársasági elnök lemondása;
12. Elutasítási indítványok a kormány bizalmi és cenzúrázási programjából;
13. Az Államtanácsnak az Alkotmány 145. cikkének a)–e) pontjában előírt és a Tanács által nyilvánosságra hozott véleményei;
14. Egyéb kormányrendeletek;
15. A Miniszterek Tanácsának általános rendelkezéseket tartalmazó határozatai és rendeletei;
16. Az autonóm régiók jogalkotási közgyűléseinek állásfoglalásai és a regionális szabályozási rendeletek;
17. Egyéb olyan bíróságok határozatai, amelyek nem szerepelnek azokban a bekezdésekben, amelyekre a törvény általánosan
kötelező erőt ruház;
18. A köztársasági közgyűlés és az autonóm régiók törvényhozó közgyűlése tagjainak lemondására vagy mandátumuk
elvesztésére vonatkozó nyilatkozatok.
A 2. sorozatban közzétett egyéb jogi aktusok sérelme nélkül a következők kerülnek közzétételre a sorozatban:
1. A kormány tagjainak normatív utasításai;
2. A helyhatósági szervek választásainak eredményét;

3. Azok az állami szervek, amelyeknek a Diário da República-ban való közzétételét törvény írja elő, valamint a pénzátutalási
nyilatkozatok.
A Diário da República 2. sorozatában közzétett jogi aktusok a következő típusokat forgalmazzák: ítélet, megállapodás,
megállapodás, tagsági megállapodás, engedély, értesítés, értesítés, értesítés, a Banco de Portugal értesítése, próbamérleg,
mérleg, szerződés, határozat, választottbírósági határozat, nyilatkozat, helyesbítésről szóló nyilatkozat, tanácskozás, végzés,
határozat, határozat, hivatalos nyilatkozat, az Értékpapír-piaci Felügyeleti Hatóság szabályozási standardja, vélemény, jelentés,
határozat, rendelet, az Értékpapír-piaci Bizottság rendelete, a meghosszabbításról szóló rendelet, jelentés, határozat és ítélet,
valamint értesítés az ajánlattételi felhívásról, értesítés az ajánlattételi felhívásról, a meghosszabbításáról
Mely szervezet(ek)től tesznek közzé hirdetményeket?
A Diário da República területén a jogi aktusok közzétételével jogilag megbízott vagy abban érdekelt jogalanyok különösen a
köztársasági elnökség, a köztársasági közgyűlés, a kormány, az Azori-szigetek és Madeira autonóm régiók törvényhozó
közgyűlései és regionális kormányai, a közvetlen és közvetett közigazgatás, a bíróságok, az ügyész, a független közigazgatási
szervek, valamint a helyi önkormányzatok autonóm közigazgatási szervei és szervei.
Ingyenes-e a hivatalos közleményekhez való hozzáférés?
Igen. A 2016. december 16i 83/2006. sz. törvényrendelet értelmében a Diário da República egyetemes és ingyenes
közszolgáltatás, amelyet kizárólag elektronikus úton szerkesztenek. A 83/2016. sz. törvényrendelet
Milyen típusú kereséseket lehet végezni a nyilvántartásban?
Az egyetemes és ingyenes hozzáférés magában foglalja a Diário da Repúblicaz 1. és 2. sorozatában közzétett jogi aktusok
tartalmának nyílt elektronikus formátumban történő nyomtatását, iktatását, keresését és az azokhoz való szabad hozzáférést.
Mely dátumtól kezdődően állnak rendelkezésre elektronikus formában a hivatalos bejelentések?
2006. július 1. óta a Diário da República elektronikus kiadása hiteles, és a jogi aktusoknak a Diário da República útján történő
közzététele a módosított, 98. november 11-i 74/11. sz. törvény 1. cikkének (5) bekezdése értelmében minden jogi szempontból
érvényes.
Emellett a Diário da República (Portugáliai Hivatalos Közlöny) 2019 júliusában indult, több funkcióval, például személyre szabott
profil létrehozásával minden felhasználó számára, valamint az egységes szerkezetbe foglalt jogszabályokhoz hozzáférést biztosító
értesítési rendszer használatával.
El lehet-e menteni a megadott keresési feltételeket és lehet-e automatikus értesítést kapni a keresési feltételeknek megfelelő
bejelentésekről?
Mindkettőre igen. Különösen, ami a második kérdést illeti, a felhasználók a portugál Diário da Repúblicaz 1. és 2. sorozatának
mutatóit elektronikus levélben, előzetes regisztráció vagy az RSS (Really Simple Syndication) általi előfizetés útján kaphatják meg.
A hivatalos bejelentések nyílt hozzáférésű adatoknak minősülnek-e? Ha igen, hol található az adattár és/vagy a technikai
információk?
Igen.
Az oldal tartalma ezen a nyelven gépi fordítással készült. A weboldal tulajdonosa nem vállal semminemű felelősséget a gépi
fordítás minőségéért.
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