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Hivatalos közlemények közzététele
Ausztria
A hivatalos közleményeket mely honlapo(ko)n teszik közzé?
https://www.justiz.gv.at/
https://www.ediktsdatei.justiz.gv.at/
Milyen típusú közleményeket tesznek közzé?
A http://www.justiz.gv.at/ honlapon az alábbi típusú közleményeket teszik közzé:
Jelentések
Szakértői vélemények
Vélemények
Értékelések
Körlevelek
Iránymutatások
Konzultációra szánt szövegek
Alapszabályok
Statisztikák
Kézikönyvek
Álláshirdetések
Kinevezések közzététele.
A http://www.edikte.justiz.gv.at/ honlapon (Ediktsdatei – Hirdetményi adattár) az alábbi közleményeket teszik közzé:
Fizetésképtelenségi ügyek (csőd, reorganizáció, adósságrendezés)
Értékesítések és bérbeadások a fizetésképtelenségi eljárásokban
Bíróság által elrendelt árverések
Ingatlanok
Ingóságok
Bíróság által elrendelt csődeljárás
Önkéntes árverések
Hirdetmények és közlemények a büntetőeljárásban
A büntetőbíróságok közleményei
Büntetőbíróság által elrendelt kényszerértékesítés
Kézbesítési értesítések a büntetőeljárásban
A nyomozás megszüntetése
Nyilvános hirdetmények
Bíróság által kijelölt ügygondnok és nyilvános közzététel útján történő kézbesítés
Érvénytelenné nyilvánítások
Holtnak nyilvánítás/a halál tényének bírósági megállapítása
Hirdetmények örökösödési eljárásban
A letétről és az elkobzásról szóló törvény (Verwahrungs- und Einziehungsgesetz) szerinti hirdetmények
Az ápoló- és gondozóintézetekben való tartózkodás alatt biztosított személyi szabadság védelméről szóló törvény ( Heimaufenthaltsgesetz) 8. szakasza
szerinti lakói képviselet
A mentális betegségben szenvedők intézetben való elhelyezéséről szóló törvény (Unterbringungsgesetz) 13. szakasza szerinti betegjogi képviselők
Hirdetmény útján történő kézbesítés jogi személyek részére
Hirdetmény útján történő kézbesítés a cégbíróságok (Firmenbuchgerichte) részéről
A cégbíróságok közleményei
Az ingatlan-nyilvántartást vezető bíróságok (Grundbuchsgerichte) hirdetményei
A versenyjogi bíróság (Kartellgericht) határozatai
Igazságügyi közlemények (Kundmachungen der Justiz)
Cégek közleményei.
Mely szervezet(ek)től származó közleményeket tesznek közzé?
A Szövetségi Igazságügyi Minisztérium (Bundesministerium für Justiz) közleményeit.
A bíróságok, ügyészek, ügyvédek és közjegyzők közleményeit.
Ingyenes-e a hozzáférés a hivatalos közleményekhez?
Igen.
Milyen típusú keresések végezhetők?
Az Igazságügyi Minisztérium honlapja (http://www.justiz.gv.at/) keresőszó alapú, egyszerű keresést kínál, amely a honlapon található összes dokumentumot
ellenőrzi.
Az Ediktsdatei honlapon (http://www.edikte.justiz.gv.at/) található összes kategória biztosítja a szóalapú keresést. Ezen túlmenően a felhasználók a
közlemények számos kategóriája esetében ügyszám alapján is tudnak keresni. Árverések esetében tárgy alapján is lehet keresést indítani. Ez azonban
mindössze néhány példa a keresési típusokra, mivel a különböző kategóriákban a keresési lehetőségek széles köre elérhető.
Mikor váltak elérhetővé a hivatalos közlemények elektronikus formában?

Az Igazságügyi Minisztérium honlapja (http://www.justiz.gv.at/) és az Ediktsdatei honlap (http://www.edikte.justiz.gv.at/) 2000 óta elérhető online.
Elmenthetők-e a keresések és küldhetők-e értesítések a feltételek teljesülése esetén?
Nem.
Szabadon elérhetők-e a hivatalos közlemények nyílt hozzáférésű adatként? Amennyiben igen, hol található az adattár és/vagy a technikai információk?
Az Ediktsdatei honlapon található közlemények szabadon elérhetők, és HTML fájlként feldolgozhatók (nincsenek másolási védelemmel ellátva). A nyilvános
információk újrafelhasználásáról szóló törvény (Informationsweiterverwendungsgesetz – IWG) alapján engedélyt is be lehet szerezni. Az adatok azonban
jelenleg nem állnak rendelkezésre nyílt adatformátumban.
A http://www.justiz.gv.at/ honlapon szereplő közzétételek túlnyomórészt meglévő dokumentumok PDF formátumú változatai. Ritka esetekben MS Word
dokumentumok is előfordulnak. Valamennyi közzétételre a webes tartalomkezelő rendszer (Web Content Management System, WCMS) keretében kerül sor,
és szabadon elérhető HTML oldalként hozzáférhetőek. A dokumentumok a HTML oldalakon elhelyezett csatolmányokként letölthetők.
Utolsó frissítés: 30/12/2020
E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az
eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal
semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam
szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.

