Hivatalos közlemények közzététele
Az uniós tagállamok hivatalos közleményeinek online közzétételére vonatkozó tájékoztatás
A hivatalos közlemény a hivatalos igazságügyi és kormányzati bejelentések közzététele, amelyek nem jogalkotási jellegűek vagy
semmilyen más értelemben nem tartalmaznak kötelező erejű szabályokat, és amelyeket elektronikus formában tesznek közzé az
állami közlönyökben és/vagy a hivatalos lapokban.
Számos uniós tagállam online elérhetővé teszi hivatalos közleményeit. Ugyanakkor a közzététel módjára kiható jogi keretek és
gyakorlatok országonként eltérnek. E közzétételek jobb hozzáférhetőségét elősegítendő e szakasz összegyűjti az arra vonatkozó
információkat, hogy az egyes uniós tagállamok miként teszik közzé hivatalos közleményeiket online.
A nemzeti oldalak tartalma az adott uniós tagállamban fennálló helyzetet tükrözi.
Kérjük, válassza ki az adott ország zászlaját a vonatkozó részletes nemzeti információkhoz.
A honlapot az Európai Bizottság tartja fenn. Az ezen az oldalon található információ nem feltétlenül tükrözi az Európai Bizottság
hivatalos álláspontját. A Bizottság semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az e dokumentumban foglalt vagy
említett információk és adatok tekintetében. Kérjük, az európai oldalak szerzői jogi szabályai vonatkozásában vegye figyelembe a
jogi nyilatkozatot.
A Bizottság megkezdte a portál tartalmának frissítését, amire az Egyesült Királyság EU-ból való kilépése miatt van szükség.
Előfordulhat, hogy néhány részlet elkerülte a figyelmünket, és egy adott weboldal még nem tükrözi a megváltozott helyzetet.
Igyekszünk mihamarabb naprakésszé tenni a teljes tartalmat.
Utolsó frissítés: 20/05/2019

Hivatalos közlemények közzététele - Csehország
A hivatalos közleményeket mely honlapo(ko)n teszik közzé?
Az

InfoDeska (hirdetőtábla) applikáció az igazságügyi minisztérium elektronikus hirdetőtáblája.

Milyen típusú közleményeket tesznek közzé?
A bírósági eljárásokkal kapcsolatos fontos közleményeket.
Mely szervezet(ek)től származó közleményeket tesznek közzé?
A Cseh Köztársaság igazságügyi minisztériuma, bíróságok, a főügyészség.
Ingyenes-e a hozzáférés a hivatalos közleményekhez?
Igen.
Milyen típusú keresések végezhetők?
Az alap keresési forma a dokumentumot kibocsátó szervezetenként végezhető (igazságügyi minisztérium, bíróságok, a
főügyészség).
Egy adott bíróság hirdetőtábláján ezután lehet keresni tárgy, közzététel időpontja és ügyiratszám alapján.
Mikor váltak elérhetővé a hivatalos közlemények elektronikus formában?
Az InfoDeska applikáció a 2009. január 1-jét követően közzétett dokumentumokat tartalmazza.

Elmenthetők-e a keresések és küldhetők-e értesítések a feltételek teljesülése esetén?
Igen, a Moje InfoDeska (az én hirdetőtáblám) applikációval fel lehet iratkozni az új dokumentumokról szóló e-mailes értesítőkre.
A hivatalos közlemények szabadon elérhetők-e nyílt hozzáférésű adatként? Amennyiben igen, az adattár és/vagy a technikai
információk hol találhatók?
A hivatalos közlemények nem érhetők el nyílt hozzáférésű adatként.
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.
Az egyes tagállamok által gondozott, e honlapon helyet kapott nemzeti tartalmak frissítése jelenleg zajlik, tekintettel az Egyesült
Királyság kilépésére az Európai Unióból. Előfordulhat, hogy néhány részlet elkerülte a figyelmünket, és egy adott weboldal még
nem tükrözi a megváltozott helyzetet. Igyekszünk mihamarabb naprakésszé tenni a teljes tartalmat.
Utolsó frissítés: 17/04/2020

Hivatalos közlemények közzététele - Dánia
A hivatalos közleményeket mely honlapo(ko)n teszik közzé?
A hivatalos közlemények bekerülnek a dán Hivatalos Közlönybe (Statstidende) és azokat a
teszik közzé.

https://statstidende.dk/ oldalon

A Statstidende 2005. október 14-ig nyomtatott formában is megjelent.
Milyen típusú közleményeket tesznek közzé?
A Statstidendében az állampolgárok, vállalkozások vagy hatóságok tekintetében joghatással bíró, meghatározott kötelező erejű
közleményeket és egyes kötelező erővel nem bíró közleményeket tesznek közzé.
Többek között elhunyt személyek hagyatékával kapcsolatos közleményeket (pl. hitelezői felhívást), csődvagyonnal kapcsolatos
közleményeket (pl. csődeljárásban hozott végzést), társaságok átszervezésével, bírósági végzésekkel vagy idézésékkel, bírósági
végzésben elrendelt értékesítéssel, valamint választásokkal és népszavazással kapcsolatos közleményeket tesznek közzé.
Mely szervezet(ek)től származó közleményeket tesznek közzé?
A bíróságok, ügyvédek, közintézmények és magánvállalkozások közleményeit teszik közzé.
Ingyenes-e a hozzáférés a hivatalos közleményekhez?
Az egyszeri és az állandó keresések egyaránt ingyenesek (lásd alább).
Mikortól váltak hozzáférhetővé a hivatalos közlemények elektronikus formában?
A Statstidendét 2000 óta teszik közzé elektronikus úton. 2005. október 15. óta a Statstidendét kizárólag elektronikus úton teszik
közzé.
Elmenthetők-e a keresések és küldhetők-e értesítések a feltételek teljesülése esetén?
Állandó keresések beállíthatók. Ez ingyenes, viszont felhasználói regisztráció szükséges hozzá.
Szintén fel lehet iratkozni a Statstidende napi pdf változatára. Így a Statstidende megjelenési napjain e-mailben megküldik az
aznapi Statstidendét pdf formátumban.
A hivatalos közlemények szabadon elérhetők-e nyílt hozzáférésű adatként? Amennyiben igen, az adattár és/vagy a technikai
információk hol találhatók?
A nyílt hozzáférésű adatok mindenki számára elérhetőek REST kereséssel a https://statstidende.dk oldalon. A Statstidende
technikai fejlesztése jelenleg folyamatban van. Ezzel összefüggésben mérlegelik, hogy továbbra is biztosítsák-e ezt az opciót.

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.
Az egyes tagállamok által gondozott, e honlapon helyet kapott nemzeti tartalmak frissítése jelenleg zajlik, tekintettel az Egyesült
Királyság kilépésére az Európai Unióból. Előfordulhat, hogy néhány részlet elkerülte a figyelmünket, és egy adott weboldal még
nem tükrözi a megváltozott helyzetet. Igyekszünk mihamarabb naprakésszé tenni a teljes tartalmat.
Utolsó frissítés: 27/08/2019

Hivatalos közlemények közzététele - Németország
A hivatalos közleményeket mely honlapo(ko)n teszik közzé?
Mivel Németország szövetségi állam, a tartományok feladata, hogy közzétegyék a saját hivatalos közleményeiket. E célból saját
honlapokat hoztak létre. A szövetségi és tartományi igazságügyi portálon (Justizportal des Bundes und der Länder)
megtalálható néhány ilyen honlap linkje. Az alábbi tájékoztatás kizárólag a szövetségi kormány közleményeire vonatkozik.
Közzététel

A közzététel hatálya

Szövetségi Közlöny (Bundesgesetzblatt)

Kizárólag a hivatalos nyomtatott változatról készült
elektronikus másolat

Szövetségi Értesítő (Bundesanzeiger)

Hivatalos rész; Igazságügyi rész
(kizárólag elektronikus formában)

Szövetségi Adóügyi Közlöny (Bundessteuerblatt) Nyomtatott és elektronikus formában egyaránt
Együttes Miniszteri Közlöny (Gemeinsames
Ministerialblatt)
Közlekedési Közlöny (Verkehrsblatt)

Nyomtatott és elektronikus formában egyaránt
Nyomtatott és elektronikus formában egyaránt

Milyen típusú közleményeket tesznek közzé?
Közz
ététe A közlemények típusai
l
Szöv
etsé
Jogszabályok, nemzetközi szerződések, rendeletek, közlemények, a jogsértés megszüntetésére irányuló
gi
eljárások, értesítések és a Szövetségi Alkotmánybíróság (Bundesverfassungsgericht) egyes határozatai.
Közl
öny
Rendeletek, egyéb hivatalos közlemények, ajánlatok, iránymutatások és bírósági hirdetmények. A bírósági
Szöv
hirdetmények közé tartoznak a a tőkebefektetők próbapereiről szóló törvény (Kapitalanlegeretsé
Musterverfahrensgesetz) szerinti pernyilvántartással kapcsolatos bírósági közlemények, nyilvános
gi
közlemények, büntetőügyek, személyek idézése és iratcsatolásra való felhívás, kizárási ítéletek,
Érte
biztosítékok megszüntetése és egyéb határozatok, harmadik felek idézése, csőd, fizetésképtelenségi
sítő
eljárások és a név nélkül vagy felvett néven írt művek nyilvántartása
Szöv
etsé
gi
Adóügyi jogi rendelkezések és a szövetségi adóügyi bíróság (Bundesfinanzhof) által kibocsátott utasítások
Adó
és határozatok
ügyi
Közl
öny
Egy
üttes
Mini
szter
Adóügyi jogi rendelkezések és a szövetségi adóügyi bíróság (Bundesfinanzhof) által kibocsátott utasítások
és határozatok

i
Közl
öny
Közl
eked
Közlekedéssel kapcsolatos hivatalos rendelkezések, hiányzó gépjármű-tulajdonosi és gépjárműési
nyilvántartási okmányokra vonatkozó felhívások
Közl
öny
Mely szervezet(ek)től származó közleményeket tesznek közzé?
Közzététel

A közzétételért felelős szerv

Szövetségi Közlöny

Szövetségi hatóságok

Szövetségi Értesítő

Szövetségi és tartományi hatóságok, bíróságok és ügyészek

Szövetségi Adóügyi
Közlöny

Szövetségi Pénzügyminisztérium és a tartományok legmagasabb szintű
adóhatóságai

Együttes Miniszteri Közlöny A nyitóoldalon felsorolt összes szövetségi minisztérium
Közlekedési Közlöny

Valamennyi szövetségi minisztérium, tartományi szabályozó hatóság

Ingyenes-e a hozzáférés a hivatalos közleményekhez?
Közzététel

Ingyenes hozzáférés

Szövetségi Közlöny

Igen (csak olvasható)

Szövetségi Értesítő

Igen.

Szövetségi Adóügyi Közlöny Részben (a legfrissebb és a régebbi közleményeket nem)
Együttes Miniszteri Közlöny

Csak a tartalomjegyzékek

Közlekedési Közlöny

Csak a hivatalos közlemények címei (a tartalomhoz való hozzáférés díjköteles)

Milyen típusú keresések végezhetők?
Közzététel

Keresési típusok
Ingyenesen: nem elérhető

Szövetségi
Közlöny

Díj ellenében:
teljes szöveges keresés, keresés idézet, megnevezés, rövidítés, kibocsátási dátum, kihirdetés
éve, valamint rész alapján

Szövetségi
Értesítő

Kifejezés, rész, közzététel napja, közzététel típusa, közzétételért felelős hatóság/bíróság
(közigazgatási és igazságszolgáltatási részek); hivatkozás, cím (hivatalos rész); ügyszám
(igazságszolgáltatási rész)

Szövetségi
Adóügyi
Közlöny

Adótípus, okirattípus, szabálysorozat, dátum, iktatószám, okirat száma, tartomány, tárgy/alapelv,
hivatkozás

Együttes
Miniszteri
Közlöny

Kiadás, oldalszám, év és teljes szöveges keresés

Közlekedési
Terület, cím, keresési feltételek, dátum, rendelet száma
Közlöny
Mikor váltak elérhetővé a hivatalos közlemények elektronikus formában?
Közzététel

Elérhetőség időpontja

A Szövetségi Közlöny 1. része a nyomtatott változattal párhuzamosan 1998 óta elérhető
elektronikus formában; A Szövetségi Közlöny 2. része a nyomtatott változattal párhuzamosan 1999
Szövetségi
óta elérhető elektronikus formában
Közlöny
Valamennyi 1949. május 23. óta megjelent kiadás kereshető
Szövetségi 2002. augusztus 30. óta megjelent önálló kiadványok
Értesítő
2012. április 1. óta megjelent valamennyi kiadvány

Szövetségi
Az egyes kiadások 1992-ig visszamenőleg kereshetők
Adóügyi
Közlöny
Együttes
Miniszteri
Közlöny

Az egyes kiadások 1950-ig visszamenőleg kereshetők

Közlekedési
Az egyes kiadások 1947-ig visszamenőleg kereshetők
Közlöny
Elmenthetők-e a keresések és küldhetők-e értesítések a feltételek teljesülése esetén?
Közzététel

Automatikus keresés

Nyílt hozzáférésű adat

Szövetségi Közlöny

Nem

Nem

Szövetségi Értesítő

Kizárólag tájékoztató szolgáltatásként díj ellenében

Nem

Szövetségi Adóügyi Közlöny

Nem

Nem

Együttes Miniszteri Közlöny

Nem, csak a következő kiadás megjelenési dátuma

Nem

Közlekedési Közlöny

Nem

Nem

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.
Az egyes tagállamok által gondozott, e honlapon helyet kapott nemzeti tartalmak frissítése jelenleg zajlik, tekintettel az Egyesült
Királyság kilépésére az Európai Unióból. Előfordulhat, hogy néhány részlet elkerülte a figyelmünket, és egy adott weboldal még
nem tükrözi a megváltozott helyzetet. Igyekszünk mihamarabb naprakésszé tenni a teljes tartalmat.
Utolsó frissítés: 29/08/2019

Hivatalos közlemények közzététele - Észtország
A hivatalos közleményeket mely honlapo(ko)n teszik közzé?
A fontos hivatalos közleményeket az Ametlikud Teadaanded (Hivatalos Közlemények) hivatalos lap honlapján teszik közzé. Egyes
esetekben a jogszabályok a közlemények újságban való közzétételét is előírják.
Az Ametlikud Teadaanded hivatalos online lap csak 2003. július 1. óta jelenik meg elektronikus formában. Egyúttal adatbázisként
az Állami Információs Rendszer részét képezi. Az Ametlikud Teadaanded mindenki számára ingyenesen hozzáférhető a https://
www.ametlikudteadaanded.ee/ oldalon.
Milyen típusú közleményeket tesznek közzé?
Jogszabály, kormányrendelet vagy miniszteri rendelet rendelkezése alapján közzéteendő értesítések, felhívások és közlemények.
Az Ametlikud Teadaandedben két típusú közleményt tesznek közzé:
1. meghatározott személy tájékoztatására szolgáló közleményeket, amelyek további felhasználását adatvédelmi okból nem
szabad lehetővé tenni. Az ilyen közlemények Ametlikud Teadaandedben való közzétételére időbeli korlátozások
vonatkoznak és a közzétételük megszüntetését követően csak korlátozottan hozzáférhetők. A további felhasználásra
vonatkozó követelmények nem vonatkoznak az alábbi közleményekre;
2. a nyilvánosság tájékoztatására szolgáló közleményekre, amelyek további felhasználását gépi olvasásra alkalmas formában
kell biztosítani.
Mely szervezet(ek)től származó közleményeket tesznek közzé?
Az állami és helyi hatóságok, valamint a szabadfoglalkozásúak (pl. közjegyzők, végrehajtók) feladatainak ellátásához szükséges
közleményeket az Ametlikud Teadaandedben közzéteszik. A magánjogi jogi személyek közleményeit, amelyeket jogszabálynál
fogva közzé kell tenni és amelyeket közérdekből tesznek közzé, vagyis amelyek a nyilvánosság tájékoztatására szolgálnak (pl.
társaságok szétválása vagy megszűnése) szintén közzéteszik.
Ingyenes-e a hozzáférés a hivatalos közleményekhez?

Az Ametlikud Teadaandedben közzétett valamennyi közlemény ingyenesen hozzáférhető.
Magánszemély érdekét szolgáló közlemény, pl. dokumentum elvesztéséről szóló értesítés közzététele iránt illetéket kell fizetni.
Milyen típusú keresések végezhetők?
A közzétett közlemények típus, cím, kibocsátó és hatásterület szerint vagy a teljes szöveg keresési funkció használatával
kereshetők.
A „Saját Hivatalos Közleményeim” (Minu Ametlikud Teadaanded) szolgáltatás lehetővé teszi adott személy számára, hogy
feliratkozzon különböző típusú közleményeknek az e-mail címére történő megküldésére, valamint hogy megtekintse a rá
vonatkozó archivált közleményeket, amelyek közzétételét már megszüntették. Ha a közlemény betöltötte a rendeltetését, a
meghatározott személynek szóló közlemény közzétételét megszüntetik, és a közleményt archiválják. Az ilyen típusú közlemény
közzétételét szintén megszüntetik, ha az adott személy a személyazonosító igazolványával megerősíti a közlemény kézhezvételét
a „Saját Hivatalos Közleményeim” szolgáltatás igénybevételével.
Mikor váltak elérhetővé a hivatalos közlemények elektronikus formában?
2003. július 1-től. Az Ametlikud Teadaanded honlapon korábban nyomtatásban megjelent és a nyilvánosság tájékoztatására
szolgáló közlemények is megtalálhatók.
Elmenthetők-e a keresések és küldhetők-e értesítések a feltételek teljesülése esetén?
A „Saját Hivatalos Közleményeim” szolgáltatás használata során feliratkozással igényelni lehet, hogy minden közleményt
küldjenek meg a megadott e-mail címre, továbbá a közlemények lementhetők. A „Saját Hivatalos Közleményeim” szolgáltatást
használó személynek a személyazonosító igazolványa vagy mobilazonosítás útján igazolnia kell a hozzáférési jogosultságát. A
„Saját Hivatalos Közleményeim” szolgáltatás lehetővé teszi adott személy számára, hogy megtekintse a rá vonatkozó archivált Am
etlikud Teadaanded közleményeket, valamint hogy megnézze, hogy a rá vonatkozó archivált közleményeket rajta kívül még ki
olvasta el.
Arra is lehetőség van, hogy az Ametlikud Teadaandedben megjelent közleményeket URI-k segítségével találják meg és hívják elő.
Az URI egyedisége a felhasznált URI komponensek számától függ. Az URI használható egy vagy több közzétett közlemény HTML
formátumban történő megnyitására, amely keresési találathoz hasonlatos, vagy XML vagy XML-RDF fájlként való megnyitására.
A közleményekre vonatkozó URI-k lehetővé teszik olyan nyilvánosan hozzáférhető közlemények megnyitását, amelyeket nem
meghatározott személynek címeztek és amelyek közzétételét nem szüntették meg.
URI használatához az érintett közlemény közzétételi adatainak megfelelő internetcímet kell létrehozni.
Az URI-alapú keresésekre vonatkozó részletesebb leírás a

https://www.ametlikudteadaanded.ee/avalik/uriotsing címen található.

A hivatalos közlemények szabadon elérhetők-e nyílt hozzáférésű adatként? Amennyiben igen, az adattár és/vagy a technikai
információk hol találhatók?
A nem meghatározott személynek címzett közlemények, vagyis a nyilvánosság tájékoztatására szolgáló közlemények nyílt
hozzáférésű adatként szabadon elérhetők. Azok a közlemények, amelyek közzétételét már megszüntették és amelyeket már
archiváltak többé nem állnak rendelkezésre nyílt hozzáférésű adatként.
A nyílt hozzáférésű adatok valós időben letölthetők URI-ként. Az URI egyedisége a felhasznált URI komponensek számától függ.
Az URI használható egy vagy több közzétett közlemény HTML formátumban történő megnyitására, amely keresési találathoz
hasonlatos, vagy XML vagy XML-RDF fájlként való megnyitására. URI használatához az érintett közlemény közzétételi adatainak
megfelelő internetcímet kell létrehozni.
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.
Az egyes tagállamok által gondozott, e honlapon helyet kapott nemzeti tartalmak frissítése jelenleg zajlik, tekintettel az Egyesült
Királyság kilépésére az Európai Unióból. Előfordulhat, hogy néhány részlet elkerülte a figyelmünket, és egy adott weboldal még
nem tükrözi a megváltozott helyzetet. Igyekszünk mihamarabb naprakésszé tenni a teljes tartalmat.
Utolsó frissítés: 14/05/2019

Hivatalos közlemények közzététele - Görögország
A hivatalos közleményeket mely honlapo(ko)n teszik közzé?
Nemzeti Nyomda (Ethnikó Typografeía): a közleményeket a Kormányzati Közlönyben (Efimerída tis Kyvérnisis) teszik közzé.
Azok a szervek, amelyek a Nemzeti Nyomdában dokumentumokat nyomtattatnak a felmerült költségekre díjat fizetnek vagy
biztosítják a felhasznált fogyóeszközöket. A költségeket a nyomda tisztviselőiből álló és e célból felállított állandó háromtagú
bizottság határozza meg; a tagokat a nyomda főtitkára jelöli ki.
„

Átláthatóság” (Diávgeia)
Legfelsőbb bíróság (Áreios Págos)
Államtanács (Symvoúlio tis Epikrateías)

Milyen típusú közleményeket tesznek közzé?
Nemzeti Nyomda: 3469/2006. sz. törvény 7. cikke.
Átláthatóság: 3861/2010. sz. törvény 2. cikke.
Legfelsőbb bíróság: 2007 után hozott polgári és büntető bírósági ítéletek.
Államtanács: közigazgatási bírósági ítéletek.
Mely szervezet(ek)től származó közleményeket tesznek közzé?
Nemzeti Nyomda: A közleményeket az érintett szerv teszi közzé állami szerv vagy a tágabb állami szektorban működő szerv
kérésére.
Átláthatóság: A 3861/2010. sz. törvény 2. cikkében hivatkozott közleményeket a közleményt kibocsátó szerv az interneten
haladéktalanul közzéteszi.
Legfelsőbb bíróság: A közleményeket az érintett szerv teszi közzé.
Államtanács: A közleményeket az érintett szerv teszi közzé.
Ingyenes-e a hozzáférés a hivatalos közleményekhez?
Igen.
Milyen típusú keresések végezhetők?
Keresés végezhető kifejezés, szavak vagy kulcskifejezések, nyilvántartási szám, ítélet száma, kibocsátási szám, téma, kategória,
típus, szerv, időpont alapján.
Mikor váltak elérhetővé a hivatalos közlemények elektronikus formában?
Nemzeti Nyomda: 1997
Átláthatóság: 2010
Legfelsőbb bíróság: 2007
Államtanács: 2016
Elmenthetők-e a keresések és küldhetők-e értesítések a feltételek teljesülése esetén?
Nem.
A hivatalos közlemények szabadon elérhetők-e nyílt hozzáférésű adatként? Amennyiben igen, az adattár és/vagy a technikai
információk hol találhatók?
Igen.
Minden szerv felelős a hivatalos közlemények saját maga által kezelt adatbázisának működéséért és tartalmáért. Ezért az
adattárat és/vagy a technikai információkat az érintett szervek kezelik a házon belüli adatbázisukban.

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.
Az egyes tagállamok által gondozott, e honlapon helyet kapott nemzeti tartalmak frissítése jelenleg zajlik, tekintettel az Egyesült
Királyság kilépésére az Európai Unióból. Előfordulhat, hogy néhány részlet elkerülte a figyelmünket, és egy adott weboldal még
nem tükrözi a megváltozott helyzetet. Igyekszünk mihamarabb naprakésszé tenni a teljes tartalmat.
Utolsó frissítés: 01/07/2019

Hivatalos közlemények közzététele - Spanyolország
A hivatalos közleményeket mely honlapo(ko)n teszik közzé?
A hivatalos közleményeket a Spanyolország közigazgatási rendszerét kitevő központi kormányzat, regionális és helyi
önkormányzatok különböző szintjeihez igazodó különféle hivatalos közlönyökben teszik közzé.
Minden közlöny rendelkezik elektronikus formában közzétett hivatalos, hiteles változattal, és a közzétett közlemények keresésére
szolgáló adatbázis szolgáltatásokat nyújt.
Ezek a honlapok a következők:
Állami:

http://www.boe.es/

17 autonóm közösség és 2 autonóm város: valamennyi honlap elérhető a
/boletines_autonomicos.php linken keresztül

http://www.boe.es/legislacion/enlaces

Helyi hatóságok (tartományi hivatalos közlönyök): az összes honlap elérhető a
/boletines_provinciales.php linken keresztül

http://www.boe.es/legislacion/enlaces

Milyen típusú közleményeket tesznek közzé?
adminisztratív aktusok (személyzeti kérdések, adminisztratív döntések, különböző adminisztratív intézkedések
nyilvánosságra hozataláról szóló határozatok)
nyilvános pályázati felhívások
sikertelen értesítési közlemények
a bíróságok által közzétett egyes közlemények.
Mely szervezet(ek)től származó közleményeket tesznek közzé?
Minden közigazgatási intézménytől, a megfelelő hivatalos közlönyében.
A bíróságoktól.
Ingyenes-e a hozzáférés a hivatalos közleményekhez?
Igen.
Milyen típusú keresések végezhetők?
szavad szöveges (beleértve a magánszemélyek nevét)
típus
kibocsátó szervezet
kibocsátás időpontja
közzététel időpontja
hivatalos szám szerint.
Mikor váltak elérhetővé a hivatalos közlemények elektronikus formában?
A hivatalos közlönyök elektronikus közzétételét engedélyező jogszabályt 2007-ben fogadták el.

Elmenthetők-e a keresések és küldhetők-e értesítések a feltételek teljesülése esetén?
Igen, a Spanyol Hivatalos Állami Közlöny és az autonóm közösségek és városok hivatalos közlönyeinek többsége tekintetében. Ez
a funkció a tartományi hivatalos közlönyök tekintetében kevéssé elterjedt.
A hivatalos közlemények szabadon elérhetők-e nyílt hozzáférésű adatként? Amennyiben igen, az adattár és/vagy a technikai
információk hol találhatók?
A nyílt adathozzáférési politika az egyes hivatalos közlönyöktől függ, néhány közlöny rendelkezik nyílt hozzáférésű adatokkal és
xml formátummal.
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.
Az egyes tagállamok által gondozott, e honlapon helyet kapott nemzeti tartalmak frissítése jelenleg zajlik, tekintettel az Egyesült
Királyság kilépésére az Európai Unióból. Előfordulhat, hogy néhány részlet elkerülte a figyelmünket, és egy adott weboldal még
nem tükrözi a megváltozott helyzetet. Igyekszünk mihamarabb naprakésszé tenni a teljes tartalmat.
Utolsó frissítés: 12/06/2020

Hivatalos közlemények közzététele - Horvátország
Figyelem: az oldal eredeti nyelvű változata
fordítóink.

nemrég módosult. Az Ön által kiválasztott nyelvi változatot most készítik

A hivatalos közleményeket mely honlapo(ko)n teszik közzé?
A hivatalos közleményeket a Horvát Köztársaság Hivatalos Közlönyének honlapján és a Horvát Köztársaság Igazságügyi
Minisztériumának e-hirdetőtábláján teszik közzé. Valamennyi hivatalos közlemény nyilvánosan elérhető elektronikus formában,
jogilag azonban csak a dokumentum nyomtatott változata tekinthető hitelesnek, vagyis csak ez utóbbi bír joghatással.
https://narodne-novine.nn.hr/ (a Horvát Köztársaság Hivatalos Közlönye)
https://e-oglasna.pravosudje.hr/ (a Horvát Köztársaság Igazságügyi Minisztériuma)
Milyen típusú közleményeket tesznek közzé?
Az e-hirdetőtáblán közbeszerzéssel, online árveréssel, koncesszióval, pályázattal, megüresedett álláshellyel, cégre vonatkozó
értesítéssel, kamarai bejelentéssel, csődeljárás, illetve rövidített csődeljárás megindításáról szóló határozattal,
cselekvőképtelenséggel, felszámolással, nyilvános bírósági és közjegyzői közleménnyel, bírósági nyilvántartásban szereplő
bejegyzéssel stb. kapcsolatos közleményeket tesznek közzé.
Mely szervezet(ek)től származó közleményeket tesznek közzé?
Narodne novine d.d. (a Horvát Köztársaság Hivatalos Közlönye);
Az Igazságügyi Minisztérium e-hirdetőtábláján különböző, bíróságok és más illetékes hatóságok által csődeljárás során
hozott határozatok (csődeljárás megindításáról szóló határozatok, tárgyalásra való felhívások) is szerepelnek; az ehirdetőtábla működéséhez szükséges IT-rendszer fenntartása az Igazságügyi Minisztérium feladata.
Ingyenes-e a hozzáférés a hivatalos közleményekhez?
Igen. Ingyenes.
Milyen típusú keresések végezhetők?
A Horvát Köztársaság Hivatalos Közlönyének honlapján kifejezés, a közlemény kelte, a közlemény típusa vagy a közlemény által
érintett konkrét terület (pl. átváltási árfolyam) felhasználásával végezhető keresés;
Az e-hirdetőtáblán fájl címke (file mark), a másolat neve (copy name), a hirdetményben hivatkozott tárgy vagy PIN-kód alapján
lehet keresni.

Mikor váltak elérhetővé a hivatalos közlemények elektronikus formában?
A közleményeket 2014 januárja óta teszik közzé elektronikus formában a Horvát Köztársaság Hivatalos Közlönyének honlapján.
Az e-hirdetőtábla szoftveralkalmazást 2014. november 1-jén hozták létre, vagyis ekkortól lehetett használni.
Elmenthetők-e a keresések és küldhetők-e értesítések a feltételek teljesülése esetén?
A Horvát Köztársaság Hivatalos Közlönye létrehozott egy értesítési rendszert a közbeszerzési eljárással kapcsolatos nyilvános
közlemények tekintetében (elektronikus közbeszerzési közlési eszköz) – a végfelhasználóknak szánt értesítéseket e-mail címre
vagy személyre szabott elektronikus postafiókba kézbesítik.
Az e-hirdetőtáblán közzétett közlemények tekintetében nem hoztak létre a felhasználók értesítésére szolgáló rendszert. Kivételt ez
alól az Adóhatóság (Porezna uprava) és a Pénzügyi Ügynökség (Financijska agencija; FINA) képez, amelyek vonatkozásában az
Igazságügyi Minisztérium olyan webszolgáltatást hozott létre, amelyen keresztül ezek az intézmények naponta (többször is)
adatokat tölthetnek le az e-hirdetőtábláról.
A hivatalos közlemények nem érhetők el nyílt hozzáférésű adatként.
A hivatalos közlemények szabadon elérhetők-e nyílt hozzáférésű adatként? Amennyiben igen, az adattár és/vagy a technikai
információk hol találhatók?
A hivatalos közlemények nem érhetők el nyílt hozzáférésű adatként.
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.
Az egyes tagállamok által gondozott, e honlapon helyet kapott nemzeti tartalmak frissítése jelenleg zajlik, tekintettel az Egyesült
Királyság kilépésére az Európai Unióból. Előfordulhat, hogy néhány részlet elkerülte a figyelmünket, és egy adott weboldal még
nem tükrözi a megváltozott helyzetet. Igyekszünk mihamarabb naprakésszé tenni a teljes tartalmat.
Utolsó frissítés: 30/10/2018

Hivatalos közlemények közzététele - Ciprus
A hivatalos közleményeket mely honlapo(ko)n teszik közzé?
A hivatalos közleményeket közzéteszik nyomtatott formában (joghatással ez a változat bír), valamint az interneten, ahol a
www.mof.gov.cy/gpo honlapon szabadon hozzáférhetőek.

http://

Milyen típusú közleményeket tesznek közzé?
A következő közleményeket teszik közzé: betöltetlen álláshelyek a közigazgatásban, nyilvános pályázatok, kisajátítások és
lefoglalások, kijelölések, előléptetések és a kijelölések megerősítése és visszavonása, nyugdíjba vonulás, tisztségviselők
helyetteseinek kijelölése, lemondások, miniszteri kinevezések, halálozási értesítők, a köztársasági elnök érkezése, távozása és
helyettesítése, a köztársasági elnök kinevezése, a miniszteri tanács és a parlament határozatai, kormányképviselői és önálló
képviselői indítványként benyújtott törvénytervezetek, nemzetközi szerződések, szervezeti ábrák szervezeti egységekről, és
jogszabályban, pl. a társasági törvényben előírt közlemények
Mely szervezet(ek)től származó közleményeket tesznek közzé?
Az Államtól
Félkormányzati szervezetektől
Helyi hatóságoktól
Magánszemélyektől (ügyvédektől) a társasági törvény rendelkezései alapján
Ingyenes-e a hozzáférés a hivatalos közleményekhez?
Igen.

Milyen típusú keresések végezhetők?
A Ciprusi Kormányzati Közlönyben (Epísimi Efimerída) közzétett összes tartalom kereshető.
Mikor váltak elérhetővé a hivatalos közlemények elektronikus formában?
2004. december 10-től.
Elmenthetők-e a keresések és küldhetők-e értesítések a feltételek teljesülése esetén?
Nem
A hivatalos közlemények szabadon elérhetők-e nyílt hozzáférésű adatként? Amennyiben igen, az adattár és/vagy a technikai
információk hol találhatók?
Az Állami Nyomda (Kyvernitikó Typografeío) honlapján a hivatalos közlemények nyílt hozzáférésű adatként szabadon elérhetők:
http://www.mof.gov.cy/gpo
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.
Az egyes tagállamok által gondozott, e honlapon helyet kapott nemzeti tartalmak frissítése jelenleg zajlik, tekintettel az Egyesült
Királyság kilépésére az Európai Unióból. Előfordulhat, hogy néhány részlet elkerülte a figyelmünket, és egy adott weboldal még
nem tükrözi a megváltozott helyzetet. Igyekszünk mihamarabb naprakésszé tenni a teljes tartalmat.
Utolsó frissítés: 31/10/2019

Hivatalos közlemények közzététele - Lettország
A hivatalos közleményeket mely honlapo(ko)n teszik közzé?
Lettországban a hivatalos közleményeket a

Latvijas Vēstnesisben, a Lett Köztársaság hivatalos közlönyében teszik közzé.

Milyen típusú közleményeket tesznek közzé?
A hivatalos közlönyben a következő hirdetményi típusokat teszik közzé:
Tevékenységi jelentések
Árverések
Bírósági ítéletek
Doktori disszertációk
Hagyatékkal kapcsolatos tájékoztatás
Privatizációval kapcsolatos tájékoztatás
A kereskedelmi nyilvántartásból származó tájékoztatás
A vállalkozások nyilvántartásából származó tájékoztatás
Az európai gazdasági egyesülések nyilvántartásából származó tájékoztatás
A politikai pártok nyilvántartásából származó tájékoztatás
Tájékoztatás az álláshelyek betöltésére irányuló versenyvizsgákról
Házassági vagyonjogi rendszerek
Területrendezési hirdetmények
Hitelezőknek címzett hirdetmények
Kötelezettségek rendezésére irányuló felhívások
Részvényeseknek és tagoknak címzett hirdetmények

Hatáskörök visszavonása
Államkincstár
Idézés a bíróságon való megjelenésre
Beszerzéssel és munkavégzéssel kapcsolatos végrehajtási utasítások
Dokumentumok és hivatalos bélyegzők visszavonása
Egyéb hirdetmények
Mely szervezet(ek)től származó közleményeket tesznek közzé?
A hivatalos közlönyben hatóságok és intézmények vagy magánszemélyek által benyújtott hivatalos közleményeket tesznek közzé
(köznyilvántartásokba való bejegyzés, hirdetmények, állami szervezetektől és azok tisztviselőitől vagy magánszemélyektől
származó közlemények, illetve tájékoztatás), amennyiben az ilyen közlemények hivatalos közzétételét jogszabály írja elő.
A hivatalos közzétételt előíró törvények és rendeletek listája.
Ingyenes-e a hozzáférés a hivatalos közleményekhez?
Igen.
Milyen típusú keresések végezhetők?
A keresés szabad szövegbevitellel végezhető.
Az eredmények a közzététel éve és a hirdetmény típusa szerint szűrhetők.
Mikor váltak elérhetővé a hivatalos közlemények elektronikus formában?
A hivatalos közlöny https://www.vestnesis.lv honlapján a hivatalos közlöny összes száma elérhető elektronikus formában az
első közzététele napjától, nevezetesen 1993. február 25-től.
A 2012. július 1-ig megjelent dokumentumok tekintetében hivatalos közzétételnek a közlöny nyomtatott változatában megjelent
verzió minősül.
Elmenthetők-e a keresések és küldhetők-e értesítések a feltételek teljesülése esetén?
Nem.
A hivatalos közlemények szabadon elérhetők-e nyílt hozzáférésű adatként? Amennyiben igen, az adattár és/vagy a technikai
információk hol találhatók?
Nem, a hivatalos közlemények azonban az információk további felhasználására rendelkezésre állnak.
hivatalos közlönyben közzétett információk további felhasználásáról.

További részletek a

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.
Az egyes tagállamok által gondozott, e honlapon helyet kapott nemzeti tartalmak frissítése jelenleg zajlik, tekintettel az Egyesült
Királyság kilépésére az Európai Unióból. Előfordulhat, hogy néhány részlet elkerülte a figyelmünket, és egy adott weboldal még
nem tükrözi a megváltozott helyzetet. Igyekszünk mihamarabb naprakésszé tenni a teljes tartalmat.
Utolsó frissítés: 30/10/2018

Hivatalos közlemények közzététele - Hollandia
A hivatalos közleményeket mely honlapo(ko)n teszik közzé?
A hivatalos közleményeket a https://officielebekendmakingen.nl honlapon teszik közzé. Régi közlemények a
officielebekendmakingen.nl honlapon kereshetők.
Milyen típusú közleményeket tesznek közzé?

https://zoek.

Minden, Hollandia hét hivatalos lapjában megjelenő közleményt közzétesznek a fent említett honlapokon. Az új vagy módosító
jogszabályokat a Staatsbladban (a törvények és rendeletek közlönyében) teszik közzé. A Staatscourant (kormányzati közlöny)
szolgál a kormányzati szervezetek által kibocsátott szabályozások és közlemények közzétételére, amennyiben a szóban forgó
kiadványban a megjelenésük jogszabálynál fogva kötelező. A szerződéseket és egyéb nemzetközi megállapodásokat,
amelyekben Hollandia részes fél, a Tractatenbladban (a szerződések és egyezmények gyűjteményében) teszik közzé, míg a
tartományi, városi és vízügyi hatóságok által kibocsátott szabályozások és közlemények közzétételére a Provinciaal blad
(tartományi közlöny), a Gemeenteblad (városi közlöny) és a Waterschapsblad (vízügyi hatósági közlöny) szolgál. Végezetül a Blad
gemeenschappelijke regelingen (a közös helyi hatósági megállapodások közlönye) szolgál a különböző hatóságok közötti
partnerségek által kibocsátott szabályozások és közlemények közzétételére.
Mely szervezet(ek)től származó közleményeket tesznek közzé?
Minden olyan szervezettől, amely jogszabály alapján köteles közzétenni a közleményeit.
Ingyenes-e a hozzáférés a hivatalos közleményekhez?
Igen, a hivatalos közleményekhez a hozzáférés ingyenes.
Milyen típusú keresések végezhetők?
Az adott napi közlemények a https://officielebekendmakingen.nl honlapon megtekinthetők. Ezen az oldalon keresési szűrőként
csak a közlemény neve használható.
A

https://zoek.officielebekendmakingen.nl honlapon a címben vagy szövegben szereplő szavak alapján is lehet keresni,

keresési szűrőként pedig megadható a közzététel időpontja, a közlemény neve, a közzétevő szervezet és a tárgy (amelyet
rögzített listából lehet kiválasztani).
Mikor váltak elérhetővé a hivatalos közlemények elektronikus formában?
1995-től.
Elmenthetők-e a keresések és küldhetők-e értesítések a feltételek teljesülése esetén?
Bárki ingyenesen feliratkozhat kézbesítési szolgáltatásra. Két típusú szolgáltatás áll rendelkezésre.
A szabványos értékesítési szolgáltatás lehetővé teszi a felhasználónak, hogy elmentsen egy lekérdezést. A felhasználónak ezt
követően e-mailben elküldik a hiperlinkjét minden új dokumentumnak, amely megfelel a keresési feltételeknek.
Szintén létezik egy „Berichten over uw buurt” (A lakóhelye környékét érintő értesítések) nevű szolgáltatás, amely lehetővé teszi az
állampolgárok számára, hogy naponta e-mailben áttekintést kapjanak a regionális és helyi hatóságok által közzétett minden olyan
hirdetményről, amely a saját környéküket érinti. A „saját környéküket” az irányítószámuk és egy (száz méterekben megadott)
rádiusz megadásával tudják megjelölni.
A hivatalos közlemények szabadon elérhetők-e nyílt hozzáférésű adatként? Amennyiben igen, az adattár és/vagy a technikai
információk hol találhatók?
A hivatalos közlemények szabadon hozzáférhetők nyílt hozzáférésű adatként SRU interfészen keresztül (SRU = Search/Retrieve
via URL, keresés/kinyerés URL [egységes forrásazonosító] révén).
Az erre a webszolgáltatásra vonatkozó kézikönyv (és cím) a https://www.koopoverheid.nl/documenten/instructies/2018/03/24
/handleiding-open-data-webservice-van-overheid.nl---sru oldalon található (kizárólag holland nyelven).
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.
Az egyes tagállamok által gondozott, e honlapon helyet kapott nemzeti tartalmak frissítése jelenleg zajlik, tekintettel az Egyesült
Királyság kilépésére az Európai Unióból. Előfordulhat, hogy néhány részlet elkerülte a figyelmünket, és egy adott weboldal még
nem tükrözi a megváltozott helyzetet. Igyekszünk mihamarabb naprakésszé tenni a teljes tartalmat.
Utolsó frissítés: 20/04/2020

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
Kijelölések közzététele

A

http://www.edikte.justiz.gv.at/ honlapon (Ediktsdatei – „Edict file”) az alábbi közleményeket teszik közzé:
Fizetésképtelenségi ügyek (csőd, reorganizáció, adósságrendezés)
Értékesítések és bérbeadások a fizetésképtelenségi eljárásban
Bíróság által elrendelt árverések
Vagyon
Ingóságok
Bíróság által elrendelt csődgondnokság
Önkéntes árverések
Rendeletek és közlemények a büntetőeljárásban
A büntető bíróságok közleményei
Behajtási eljárás büntetőügyben
Kézbesítési értesítések a büntetőeljárásban
A nyomozás megszüntetése
Nyilvános hirdetmények
Bíróság által kijelölt vagyonfelügyelők és nyilvános közzététel útján történő kézbesítés
Biztosítékok megszüntetése
Halotti anyakönyvi kivonat/halálozási ok igazolása
Rendeletek próbára bocsátási eljárásban
Az őrizetbe vételről és elkobzásról szóló törvény (Verwahrungs- und Einziehungsgesetz) szerinti rendeletek
A gondozóintézmények lakóiról szóló törvény (Heimaufenthaltsgesetz) 8. szakasza szerinti lakói képviselet
A kórházi ellátásról szóló törvény (Unterbringungsgesetz) 13. szakasza szerinti betegjogi ombudsmanok
Nyilvános közlemény útján történő kézbesítés jogi személyeknek

Nyilvános közlemény útján történő kézbesítés a kereskedelmi bíróságok (Firmenbuchgerichte) részéről
A kereskedelmi bíróságok közleményei
A földhivatali bíróságok (Grundbuchsgerichte) rendeletei
A kartellbíróság (Kartellgericht) határozatai
Cégek közleményei
Mely szervezet(ek)től származó közleményeket tesznek közzé?
Az alkotmányügyekért, reformokért, deregulációért és igazságügyért felelős szövetségi minisztérium 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/) keresőszón alapuló egyszerű keresést kínál, amely a honlapon
található összes dokumentumot ellenőrzi.
Az Ediktsdatei honlapon ( http://www.edikte.justiz.gv.at/) található összes kategória biztosítja a szavas keresést. Ezen túlmenően
a felhasználók a közlemények számos kategóriája tekintetében ügyszám alapján is tudnak keresni. Árverések esetében tárgy
alapján is lehet keresni. 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 (
óta online.

http://www.justiz.gv.at/) és az Ediktsdatei honlap(

http://www.edikte.justiz.gv.at/) 2000

Elmenthetők-e a keresések és küldhetők-e értesítések a feltételek teljesülése esetén?
Nem
A hivatalos közlemények szabadon elérhetők-e nyílt hozzáférésű adatként? Amennyiben igen, az adattár és/vagy a technikai
információk hol találhatók?
Az Ediktsdatei honlapon található közlemények szabadon elérhetők, majd HTML fájlként feldolgozhatók (nincsenek másolási
védelemmel ellátva). A nyilvános információk újrafelhasználásáról szóló törvény (Informationsweiterverwendungsgesetz – IWG)
alapján engedélyt is be lehet szerezni. Az adatok jelenleg nem állnak rendelkezésre nyílt adatformátumban.
A http://www.justiz.gv.at/ honlapon szereplő kiadványok túlnyomorészt PDF formátumban elérhető meglévő dokumentumokkal
kapcsolatosak. Néhány MS Word dokumentum is előfordul, ez azonban ritka. Valamennyi dokumentumot a webes tartalomkezelő
rendszer (Web Content Management System, WCMS) részeként tesznek közzé, és ezek szabadon elérhető HTML oldalak. A
dokumentumok a HTML oldalakon elhelyezett csatolmányokként letölthetők.
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.
Az egyes tagállamok által gondozott, e honlapon helyet kapott nemzeti tartalmak frissítése jelenleg zajlik, tekintettel az Egyesült
Királyság kilépésére az Európai Unióból. Előfordulhat, hogy néhány részlet elkerülte a figyelmünket, és egy adott weboldal még
nem tükrözi a megváltozott helyzetet. Igyekszünk mihamarabb naprakésszé tenni a teljes tartalmat.
Utolsó frissítés: 10/07/2020

Hivatalos közlemények közzététele - Portugália
A hivatalos közleményeket mely honlapo(ko)n teszik közzé?

A hivatalos közleményeket a portugál hivatalos közlöny honlapján (

Diário da República Eletrónico) teszik közzé.

Milyen típusú közleményeket tesznek közzé?
A Diário da República két sorozatból áll. Az 1. sorozat az alábbi közzétételeket tartalmazza:

1. alkotmányos törvények
2. nemzetközi egyezmények, a kapcsolódó elnöki rendeletek, kötelező erejű eszközök letétbe helyezési értesítései (különösen
a megerősítő eszközök), valamint egyéb, az ilyen egyezményekhez kapcsolódó értesítések
3. sarkalatos törvények, törvények, törvényerejű rendeletek és regionális jogalkotási rendeletek
4. a köztársasági elnök rendeletei
5. a Nemzetgyűlés határozatai
6. a portugál államfő képviselőinek az Azori-szigetek és Madeira elnökének és regionális kormánya tagjainak kinevezésére és
felmentésére vonatkozó rendeletek
7. a nemzetgyűlés, az államtanács és az autonóm régiók jogalkotói közgyűléseinek eljárási szabályzatai
8. az alkotmánybíróság határozatai és nyilatkozatai azzal kapcsolatban, hogy a törvényt a Diário da República 1. sorozatában
kell közzétenni
9. a legfelsőbb bíróság és a számvevőszék jogegységesítő határozatai, és a legfelsőbb közigazgatási bíróság azon
határozatai, amely törvény alapján általánosan kötelező erővel bír
10. népszavazások és köztársasági elnöki, népgyűlési, az autonóm régiók jogalkotó közgyűléseit érintő, valamint az európai
parlamenti választások eredményei, a vonatkozó jogszabályok szerint
11. a köztársasági elnök lemondó üzenete
12. a kormányprogramot elutasító indítvány, valamint bizalmi és bizalmatlansági indítvány
13. az államtanácsnak az Alkotmány 145. cikke a)–e) pontjaiban foglaltak szerinti véleményei és bármely olyan egyéb
véleménye, amellyel kapcsolatban az államtanács a közzététel mellet határoz
14. egyéb kormányrendeletek
15. a miniszterek tanácsának állásfoglalásai és az általános rendelkezéseket tartalmazó miniszteri végrehajtási rendeletek
16. az autonóm régiók jogalkotói közgyűléseinek állásfoglalásai és a területi szabályozó rendeletek
17. egyéb, fent nem említett bíróságok határozatai, amelyek a törvény alapján általánosan kötelező erővel bírnak
18. a nemzetgyűlés és az autonóm régiók jogalkotói közgyűlése tagjainak lemondására vagy mandátuma megszűnésére
vonatkozó nyilatkozatok.
Az egyéb, a 2. sorozatban megjelentetendő jogszabályok mellett a 2. sorozat az alábbiakat tartalmazza:

1. a kormány tagjainak rendeletei
2. helyhatósági választások eredménye
3. a közszolgálatok költségvetései, amelyeknek a törvény a Diário da Repúblicában való közzétételétét írja elő, és a
pénzeszközök átruházására vonatkozó nyilatkozatok.
A Diário da República 2. sorozatában közzétett jogszabályok az alábbiak lehetnek: megállapodás, bejelentés, döntőbírósági
határozat, mérleg, kollektív megállapodás, kitüntetés, szerződés, helyesbítő nyilatkozat, bírósági határozat, nyilatkozat,
tanácskozás, irányelv, ediktum, meghosszabbító rendelet, utasítás, ítélet, rendelet, jegyzék, térkép, tagsági megállapodás,
miniszteri végrehajtási rendelet, értesítés, a portugál nemzeti bank értesítése, hivatalos térkép, hivatalos nyilatkozat, vélemény,
rendelet, engedély, jegyzőkönyv, ajánlás, rendelet, az értékpiaci bizottság rendelete, az értékpapír- és nyugdíjalap-felügyeleti
hatóság szabályozási standardja, jelentés, állásfoglalás, határozathozatali és tárgyalási mérleg. Lehetnek továbbá sürgős eljárást
megindító hirdetmények, eljárási értesítések, határidő-meghosszabbításról szókló értesítések és helyesbítő nyilatkozatok.
Mely szervezet(ek)től származó közleményeket tesznek közzé?

A Diário da Repúblicában történő közzétételért jogilag felelős, vagy abban részt vevő szervek közé tartoznak: a köztársasági
elnökség, a nemzetgyűlés, a kormány, az Azori-szigetek autonóm régió és Madeira autonóm régió jogalkotói közgyűlései és
regionális kormányai, a közvetett és közvetlen közigazgatás, a bíróságok, az ügyészség, független közigazgatási szervek,
valamint a helyhatóságok autonóm közigazgatása és szervei.
Ingyenes-e a hozzáférés a hivatalos közleményekhez?
Igen. A december 16-i, 83/2016. sz. törvényerejű rendelet értelmében a Diário da República egy egyetemes ingyenes
hozzáférést biztosító közszolgáltatás, amelyet kizárólag elektronikus úton tesznek közzé.
Milyen típusú keresések végezhetők?
Az egyetemes és ingyenes hozzáférés tartalmazza a Diário da República 1. és 2. sorozatában megjelent jogszabályok
nyomtatásának, nyilvántartásának, keresésének és szabad hozzáférésének lehetőségét, nyílt hozzáférésű elektronikus formában.
Mikor váltak elérhetővé a hivatalos közlemények elektronikus formában?
A Diário da República elektronikus kiadása hiteles és az abban közzétett szerződések minden jogi célból érvényesek 2006. július
1-jétől kezdve, a jelenleg hatályos, 1998. november 11-i, 74/98. sz. törvény 1. cikkének (5) bekezdése értelmében.
Fentieken túl, 2019 júliusában a Diário da República elindította az extra funkciókkal rendelkező mobil applikációját, amely
személyre szóló profil létrehozását teszi lehetővé minden felhasználónak, és egy értesítési rendszert tartalmaz, amellyel az
egységes szerkezetbe foglalt jogszabályokhoz lehet hozzáférni.
Elmenthetők-e a keresések és küldhetők-e értesítések a feltételek teljesülése esetén?
Igen. Ami az értesítések küldését illeti, a felhasználók elektronikus levélben kézhez kaphatják a Diário da República 1. és 2.
sorozatának tartalomjegyzékét, előzetes regisztráció vagy RSS (Really Simple Syndication) feliratkozás útján.
A hivatalos közlemények szabadon elérhetők-e nyílt hozzáférésű adatként? Amennyiben igen, az adattár és/vagy a technikai
információk hol találhatók?
Igen.
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.
Az egyes tagállamok által gondozott, e honlapon helyet kapott nemzeti tartalmak frissítése jelenleg zajlik, tekintettel az Egyesült
Királyság kilépésére az Európai Unióból. Előfordulhat, hogy néhány részlet elkerülte a figyelmünket, és egy adott weboldal még
nem tükrözi a megváltozott helyzetet. Igyekszünk mihamarabb naprakésszé tenni a teljes tartalmat.
Utolsó frissítés: 17/04/2020

Hivatalos közlemények közzététele - Románia

Az ezen az oldalon található információk a közintézmények által kibocsátott olyan hivatalos közleményekre (hirdetményekre,
eljárási aktusokra stb.) vonatkoznak, amelyek nem jogszabályi jellegűek, illetve nem általánosan alkalmazandó kötelezettségeket
állapítanak meg, ugyanakkor az irányadó jogszabályokkal összhangban Románia Hivatalos Közlönyében vagy más
kiadványokban közzétételre kerülnek és elektronikus formában online elérhetők. Ezért sem a jogalkotási aktusok, sem a bírósági
ítéletek nem tartoznak ide, kivéve azokat, amelyeket bizonyos joghatás kiváltása érdekében közzé kell tenni (pl. a
fizetésképtelenséggel kapcsolatos bírósági ítéleteket).
Ez az anyag nem teljes körű, mivel bizonyos vonatkozó eseteket a hivatalos közlemények – egész pontosan: Románia Hivatalos
Közlönyében közzétett aktusok, a Nemzeti Kereskedelmi Nyilvántartás (Oficiul Național al Registrului Comerțului) portálján és
honlapján vagy a Fizetésképtelenségi Közlönyben közzétett aktusok, illetve a Bírósági Portálon közzétett aktusok – közzétételének
szempontjából közelít meg.
A hivatalos közleményeket mely honlapo(ko)n teszik közzé?
I. Románia Hivatalos Közlönye

Románia Hivatalos Közlönyét a „Monitorul Oficial” nevű autonóm vállalat jelenteti meg mind nyomtatott, mind elektronikus
formában. A közzétett aktusokra vonatkozó részletek és ezen aktusok online elérhetősége tekintetében a következő szakaszok
nyújtanak felvilágosítást.
Az e-termék (e-Monitor)

ezen a címen érhető el.

II. A Nemzeti Kereskedelmi Nyilvántartás (a továbbiakban: ONRC)
a) A gazdasági tevékenységük megkezdését megelőzően a szakemberek kötelesek a kereskedelmi nyilvántartásba való
bejegyzésüket/felvételüket kérni, és az üzleti tevékenységük folytatása során, illetve e tevékenységük beszüntetésekor kötelesek a
kereskedelmi nyilvántartásban szereplő adatok kiegészítését kezdeményezni az olyan aktusok és tények tekintetében, amelyek
nyilvántartásba vételét jogszabály előírja.
A kereskedelmi nyilvántartásba való bejegyzés joghatás kiváltására alkalmas, az ONRC általi közzétételt jelent: a feljegyzések,
adatok és nyilvántartásba vett aktusok a nyilvántartásba vételük időpontjától, vagy a Románia Hivatalos Közlönyében vagy az
ONRC honlapján/szolgáltatási portálján való közzétételüktől számítva harmadik személyekkel szemben joghatással bírnak.
A nyilvántartásba vétel és minden bejegyzés a kereskedelmi nyilvántartásba való bejegyzésétől vagy Románia Hivatalos
Közlönyének IV. vagy VII. részében, vagy más kiadványban való közzétételétől számítva bír joghatással harmadik felekkel
szemben, amennyiben jogszabály így rendelkezik.
Az ONRC honlapja
Az ONRC szolgáltatási portálja
b) Az ONRC a Fizetésképtelenségi Közlönyt is megjelenteti elektronikus formában: azt a részt, amely a fizetésképtelenség
megelőzésére szolgáló eljárásokról és a fizetésképtelenségi eljárásról szóló 85/2014. sz. módosított és kiegészített törvény szerinti
fizetésképtelenségi eljárás során a felek idézésére és a megjelenésre való felhívásra, ítéletek közlésére és a bíróságok
/fizetésképtelenségi ügyintézők/bíróság által kijelölt felszámolók/egyéb felhatalmazással rendelkező személyek által kibocsátott
eljárási aktusokról való értesítésre szolgáló közszolgáltatást biztosítja, valamint az „Adósok - természetes személyek, akiknek a
kötelezettségei nem üzleti tevékenység folytatásából erednek” (Debitori - persoane fizice cu obligații ce nu decurg din exploatarea
unei întreprinderi) rész, összhangban a természetes személyekre vonatkozó fizetésképtelenségi eljárásról szóló 151/2015. sz.
törvénnyel.
A fizetésképtelenség megelőzésére szolgáló eljárásokról és a fizetésképtelenségi eljárásról szóló 85/2014. sz. módosított és
kiegészített törvény hatálya alá tartozó szakemberek számára a bíróságok, fizetésképtelenségi szakértők (fizetésképtelenségi
ügyintézők/bíróság által kijelölt felszámolók) és egyéb, a jogszabály alapján felhatalmazással rendelkező személyek által közölt
/kézbesített eljárási aktusokat közzéteszik a Fizetésképtelenségi Közlönyben, ez a kiadvány elérhető az ONRC online
szolgáltatási portálján.
Az adós (szakember) átszervezési tervét a fizetésképtelenség megelőzésére szolgáló eljárásokról és a fizetésképtelenségi
eljárásról szóló 85/2014. sz. módosított és kiegészített törvény alapján jóváhagyó ítéletet mint eljárási aktust Románia Hivatalos
Közlönyének IV. részében teszik közzé.
A természetes személyekre vonatkozó fizetésképtelenségi eljárásról szóló 151/2015. sz. törvény hatálya alá tartozó természetes
személyek számára a fizetésképtelenségi tanács, az eljárási ügyintéző, a felszámoló és a bírósági testületek által kézbesített
/meghozott eljárási aktusokat a Fizetésképtelenségi Közlöny „Adósok - természetes személyek, akiknek a kötelezettségei nem
üzleti tevékenység folytatásából erednek” részében teszik közzé, ez a kiadvány elérhető a http://www.bpi.ro/.honlapon.
III. A Bírósági Portál
A Bírósági Portált az Igazságügyi Minisztérium kezeli. Románia összes bíróságának van honlapja ezen a portálon. Az ezeken a
honlapokon szereplő információkat közvetlenül a bírósági személyzet kezeli, kivéve az ügyekre és egyeztetésekre vonatkozó
információkat, amelyeket automatikusan kinyernek a bírósági szinten használt elektronikus ügykezelő rendszerből.
Valamely meghatározott bíróság honlapja úgy érhető el a Bírósági Portál kezdőlapján keresztül, ha a listából kiválasztjuk a
régiót, amelynek a területén a bíróság működik (ez fellebbezési bíróság esetében az illetékességi terület), majd kiválasztjuk magát
a bíróságot.
Milyen típusú közleményeket tesznek közzé?
I. Románia Hivatalos Közlönye

A hivatalos közleményeket illetően, összhangban a Románia Hivatalos Közlönyének szerkesztéséről szóló 1998. november 9i
202. sz. újból kihirdetett törvénnyel:
A jogszabályi előírások alapján az alábbiakat teszik közzé a III. részben: jogi aktusok, nyilvántartások, értesítések,
közlemények és egyéb ilyen közlések (pl. személyzet felvételére vonatkozó felhívások; pályázatok közfeladat ellátására;
váltók/csekkek megszüntetéséről szóló ítéletek; hatóságok rendszeres tevékenységi beszámolói; az Országos Bírói Intézet
(Institutul Național al Magistraturii) pályázati felhívásai; a bírák alkalmassági vizsgája és a betöltetlen bírói pozíciók listája; a
Legfelső Semmítő- és Ítélőszéknél betöltetlen bírói asszisztensi állásokra vonatkozó pályázati felhívások stb.);
Jogi előírások alapján a gazdasági szereplőket és a jogi személyek egyéb kategóriáit érintő jogi aktusokat, valamint a
jogszabályi rendelkezések alapján hozott egyéb aktusokat a IV. részben teszik közzé (pl. külföldi nonprofit jogi személy
Romániában való elismeréséről hozott határozat; politikai párt alapszabályának módosítását jóváhagyó ítélet; a törvényszék
csődeljárás megindításáról hozott határozata; áruk értékesítésére irányuló árverési hirdetmény; a hitelintézetek engedélyei
érvényességi idejének letelte és Románia Nemzeti Bankja által az ilyen engedélyek visszavonásáról hozott határozatok; a
Romániai Szerzői Jogi Hivatal általános igazgatójának a nyilvántartásba vételi igazolás visszavonásáról vagy
felfüggesztéséről hozott határozatai, stb.)
a nemzeti vagy ágazati szinten elfogadott kollektív munkaszerződéseket, a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet egyezményeit
és ajánlásait, valamint a jogszabályi rendelkezések alapján hozott egyéb aktusokat az V. részben teszik közzé;
a közbeszerzési szerződések odaítéléséről szóló hirdetményeket, közmunkák odaítéléséről szóló hirdetményeket és a
szolgáltatásnyújtásra irányuló koncessziós szerződéseket, köztulajdonra vonatkozó koncessziós szerződéseket és a
jogszabályi rendelkezések alapján előírt egyéb hirdetményeket (pl. a támogatások rendszeréről szóló 350/2005. sz. törvény
szerinti hirdetményeket; koncessziókat – a köztulajdonra vonatkozó koncessziós szerződések rendszeréről szóló 54/2006.
sz. sürgősségi rendelet szerinti közbeszerzési hirdetményeket) a VI. részben teszik közzé.
Megjegyzés: a közbeszerzésről szóló 98/2016. sz. törvény szerint a hirdetményeket nemzeti szinten a SEAP e-közbeszerzési
rendszeren keresztül teszik közzé, amelyet az odaítélési eljárások elektronikus úton történő alkalmazása érdekében használnak.
Jogszabályi előírások alapján a szövetkezeteket érintő jogi aktusokat és a szövetkezetek által létrehozott jogi személyek
egyéb kategóriáit érintő jogi aktusokat, valamint az együttműködéssel kapcsolatos egyéb aktusokat a jogszabályi
rendelkezések szerint (pl. a meghatalmazott bíró döntését a szövetkezet kereskedelmi nyilvántartásba való bejegyzéséről, a
felszámoló kijelölési aktusát, és bármely egyéb olyan jogi aktust, amely a jogi személyiségüket érintő változást hozhat, stb.)
a VI. részben teszik közzé.
II. A Nemzeti Kereskedelmi Nyilvántartás (a továbbiakban: ONRC)
a) A Kereskedelmi Nyilvántartásba bejegyzett szakemberek tekintetében:
a határozat/nyilvántartásba vételi határozat kivonata (Románia Hivatalos Közlönyének IV. vagy VII. része);
a létesítő okiratot módosító aktusok és a frissített létesítő okirat benyújtásáról szóló értesítések (Románia Hivatalos
Közlönye);
jogszabályban meghatározott ügyekre vonatkozó ítéletek (Románia Hivatalos Közlönye);
végelszámolás tárgyában hozott bírósági határozatok (Románia Hivatalos Közlönyének IV. részében és a Nemzeti
Kereskedelmi Nyilvántartás honlapján vagy online szolgáltatási portálján);
a társaságokról szóló 1990/31. sz. törvény 237. cikkének (6) bekezdése szerinti, felszámolói kijelölésről szóló határozatok (a
Nemzeti Kereskedelmi Nyilvántartás honlapján vagy online szolgáltatási portálján);
egyesülési/szétválási projektek (Románia Hivatalos Közlönyének IV. részében, vagy – a kérelmező kérésére – a társaság
saját honlapján, amely esetben az a kereskedelmi nyilvántartás, ahol a társaságot nyilvántartásba vették, a saját honlapján
ingyenesen részleteket közöl az egyesülési vagy szétválási projektről);
a nyilvántartásba vételi kérelmet elutasító határozatok és a létesítő okirat módosításával nem járó bejegyzések (a Nemzeti
Kereskedelmi Nyilvántartás honlapján vagy online szolgáltatási portálján);
azon társaságok listája, amelyek tekintetében a Nemzeti Kereskedelmi Nyilvántartásnak a társaságokról szóló 1990/31. sz.
törvény 237. cikkének (2) bekezdése alapján megszüntetés iránti keresetet kell benyújtania (a honlap vagy online
szolgáltatási portál);
azon társaságok listája, amelyek tekintetében a Nemzeti Kereskedelmi Nyilvántartásnak a társaságokról szóló 1990/31. sz.
törvény 237. cikkének (9) bekezdése alapján törlés iránti keresetet kell benyújtania (a Nemzeti Kereskedelmi Nyilvántartás
honlapja vagy online szolgáltatási portálja);

azon társaságok listáját, amelyek tekintetében a Nemzeti Kereskedelmi Nyilvántartásnak a társaságokról szóló 1990/31. sz.
törvény 260. cikkének (7) bekezdése alapján törlés iránti keresetet kell benyújtania, a Nemzeti Kereskedelmi Nyilvántartás
honlapján vagy online szolgáltatási portálján teszik közzé;
a törvényszék által a törlés tárgyában hozott határozatok a társaságokról szóló 1990/31. sz. törvény 237. cikkének (10)
bekezdése szerint (a Nemzeti Kereskedelmi Nyilvántartás honlapján vagy online szolgáltatási portálján);
a törvényszék által a törlés tárgyában hozott határozatok a társaságokról szóló 1990/31. sz. törvény 260. cikkének (8)
bekezdése szerint (a Nemzeti Kereskedelmi Nyilvántartás honlapján vagy online szolgáltatási portálján).
b) A fizetésképtelenség megelőzésére szolgáló eljárásokról és a fizetésképtelenségi eljárásról szóló módosított és kiegészített 85
/2014. sz. törvény hatálya alá tartozó szakemberek tekintetében a bíróságok, fizetésképtelenségi szakértők (a fizetésképtelenségi
ügyintéző/bíróság által kijelölt felszámoló) és egyéb felhatalmazással rendelkező személyek által hozott következő eljárási
aktusokat teszik közzé a Fizetésképtelenségi Közlönyben a jogszabályok szerint:
megjelenésre idézések, hirdetmények és ítéletek;
értesítések és bíróság előtti megjelenésre vonatkozó felhívások;
jogszabályban meghatározott egyéb eljárási aktusok.
A természetes személyekre vonatkozó fizetésképtelenségi eljárásról szóló 151/2015. sz. törvény hatálya alá tartozó természetes
személyek tekintetében a fizetésképtelenségi tanács, a fizetésképtelenségi ügyintéző, a felszámoló és a bírósági testületek által
kézbesített/meghozott következő eljárási aktusokat teszik közzé a Fizetésképtelenségi Közlöny „Adósok - természetes személyek,
akiknek a kötelezettségei nem üzleti tevékenység folytatásából erednek” részében:
a fizetésképtelenségi tanács határozatai;
értesítések;
ítéletek;
jogszabályban meghatározott egyéb eljárási aktusok.
III. A Bírósági Portál
A polgári perrendtartás (134/2010. sz. törvény) 167. cikke értelmében, amikor a felperes megalapozottan arra hivatkozik, hogy bár
minden tőle telhetőt elkövetett, mégsem tudta kideríteni az alperes lakóhelyét, illetve nem lelt fel más olyan helyet, ahol az alperes
számára jogszabály szerint idézést lehetne kézbesíteni, a bíróság az adott alperes tekintetében a dokumentumok kézbesítését az
idézés közzétételével teljesíti. Az idézés közzététele abban áll, hogy az idézést kifüggesztik a bíróság ajtaján, megjelenítik az illeté
kes bíróság portálján, valamint annak a személynek az utolsó ismert lakóhelyén, aki az idézés címzettje. A bíróság, amennyiben
szükségesnek ítéli, az idézés Románia Hivatalos Közlönyében vagy nagy példányszámú nemzeti hírlapban való közzétételét is
elrendeli.
E tekintetben a Bírósági Portálon a közzétett idézésekre vonatkozó általános részt működtetnek. Ezen túlmenően az egyes
bíróságok honlapjai egy részt a közzétett idézéseknek szánnak (lásd például a bukaresti törvényszék honlapját).
Mely szervezet(ek)től származó közleményeket tesznek közzé?
A közlemények egyes típusaira vonatkozó jogszabályoktól függően Románia Hivatalos Közlönye vagy a kibocsátó intézmények.
Figyelemmel a fentiekben bemutatott egyedi esetekre: A Nemzeti Kereskedelmi Nyilvántartás, Románia Hivatalos Közlönye vagy a
bíróságok.
Ingyenes-e a hozzáférés a hivatalos közleményekhez?
I. Románia Hivatalos Közlönye
A Románia Hivatalos Közlönyének III-IV. részében közzétett aktusok az interneten ingyenesen hozzáférhetők és a közzétételüktől
számított 10 napig olvasható formában elérhetők.
Az elektronikus formában díj ellenében online elérhető termékeket (Szakértői Monitor és Hiteles Monitor), ideértve a „Monitorul
Oficial” Autonóm Vállalat által alkalmazott díjakat, e vállalat honlapja részletezi.
II. A Nemzeti Kereskedelmi Nyilvántartás (a továbbiakban: ONRC)

a) Igen, a Kereskedelmi Nyilvántartásba bejegyzett szakembereket érintő közlemények a
portálján.

Nemzeti Kereskedelmi Nyilvántartás

b) A Fizetésképtelenségi Közlönyhöz, a fizetésképtelenség megelőzésére szolgáló eljárásokról és a fizetésképtelenségi eljárásról
szóló 85/2014. sz. törvény értelmében fizetésképtelenné váló szakmabeliek közzétett eljárási aktusait tartalmazó online
kiadványhoz díjköteles előfizetés útján lehet hozzáférni.
A Fizetésképtelenségi Közlöny „Adósok - természetes személyek, akiknek a kötelezettségei nem üzleti tevékenység folytatásából
erednek” részéhez az adós, a hitelezők, a fizetésképtelenségi ügyintéző/felszámoló, a fizetésképtelenségi tanács és a bíróság
számára, az olyan ügyekben, ahol ilyen pozíciót töltenek be, ingyenes hozzáférést biztosítanak.
Az ONRC online szolgáltatási portál a Fizetésképtelenségi Közlönyben közzétett személyekről egy sor ingyenes információt
megoszt.
III. A Bírósági Portál
A Bírósági Portálhoz való hozzáférés ingyenes.
Milyen típusú keresések végezhetők?
I. Románia Hivatalos Közlönye
Románia Hivatalos Közlönyének ingyenes változatában ( e-Monitor) a közzétett aktusok nem kereshetők. Ezért csak a
közzététel időpontja és a Hivatalos Közlönyben szereplő sorszám jelölhető ki egy naptárban (a közlöny egyes részei tekintetében).
II. A Nemzeti Kereskedelmi Nyilvántartás (a továbbiakban: ONRC)
a) A Kereskedelmi Nyilvántartásba bejegyzett szakemberek tekintetében keresés az alábbi keresési feltételek egyike, vagy
legfeljebb azok kombinációja alapján végezhető:
Kereskedelmi nyilvántartási szám
Megye
Cégnév
Közzététel időpontja
Adószám
Mérleg éve
B) A fizetésképtelenségi eljárás alá vont adósok tekintetében keresés a „Fizetésképtelenségi Közlöny (a továbbiakban: BPI)
Online Szolgáltatások” (Servicii online BPI) részben, a „BPI-ben közzétett személyek” (Persoane publicate in BPI) és a „BPI
számösszesítő” (Sumar număr BPI) alrészben a következő kiválasztási kritériumok alapján végezhető:
a BPI-ben közzétett személy;
a közlönyben szereplő szám;
az ügyszám;
az adónyilvántartási szám;
cégjegyzékszám;
közzételi időszak;
a BPI-ben való közzététel éve.
III. A Bírósági Portál
A Bírósági Portálon idézés az idézett fél neve (családi név és utónév, vagy ezek közül az egyik) szerint kereshető.
A Bírósági Portál általános részének használata esetén a keresés eredményeképpen az összes bíróság által közzétett idézés
megjelenik, míg valamely konkrét bíróságra (pl. a bukaresti törvényszékre) vonatkozó rész használata esetén a keresési
eredmények között csak az adott bíróság által közzétett idézések jelennek meg.
Mikor váltak elérhetővé a hivatalos közlemények elektronikus formában?
I. Románia Hivatalos Közlönye

e-Monitor – 2008
II. A Nemzeti Kereskedelmi Nyilvántartás (a továbbiakban: ONRC)
a) A Kereskedelmi Nyilvántartásba bejegyzett szakemberek tekintetében, 2012.
b) A Nemzeti Kereskedelmi Nyilvántartás a Fizetésképtelenségi Közlöny elektronikus formában megjelent első számát 2006.
augusztus 1-jén adta ki, és az ONRC online szolgáltatási portálon tekinthető meg.
III. A Bírósági Portál
A közzétett idézések funkció 2013 márciusa óta érhető el a

Bírósági Portálon.

Elmenthetők-e a keresések és küldhetők-e értesítések a feltételek teljesülése esetén?

Nem alkalmazandó
A hivatalos közlemények szabadon elérhetők-e nyílt hozzáférésű adatként? Amennyiben igen, az adattár és/vagy a technikai
információk hol találhatók?
A Bírósági Portál ütemezett hozzáférést csak az ügyiratokkal és egyeztetésekkel kapcsolatos adatokhoz biztosít, a közzétett
idézésekhez nem. Az utóbbira vonatkozó információk csak HTML formában állnak rendelkezésre.
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.
Az egyes tagállamok által gondozott, e honlapon helyet kapott nemzeti tartalmak frissítése jelenleg zajlik, tekintettel az Egyesült
Királyság kilépésére az Európai Unióból. Előfordulhat, hogy néhány részlet elkerülte a figyelmünket, és egy adott weboldal még
nem tükrözi a megváltozott helyzetet. Igyekszünk mihamarabb naprakésszé tenni a teljes tartalmat.
Utolsó frissítés: 21/03/2019

Hivatalos közlemények közzététele - Finnország
Figyelem: az oldal eredeti nyelvű változata
fordítóink.

nemrég módosult. Az Ön által kiválasztott nyelvi változatot most készítik

A hivatalos közleményeket mely honlapo(ko)n teszik közzé?
Kuulutusrekisteri (közlemények nyilvántartása)
Virallinen lehti (Hivatalos Közlöny)
Milyen típusú közleményeket tesznek közzé?
A közlemények nyilvántartását a bíróságok vagy hatóságok által az alábbi tárgyakban hozott határozatokra vonatkozó
információkkal aktualizálják:
1. nyilvános idézés;
2. tartozásigazolás csődeljárásban;
3. reorganizációs eljárás megindítása;
4. részvénytársaság egyesülése, szétválása vagy pénzeszközeinek szétosztása, vagy a közösségekre és alapítványokra
vonatkozó jogszabályokban hivatkozott egyéb intézkedés vagy határozat, amelyet a Hivatalos Közlönyben közzé kell tenni;
vagy
5. bírósági végrehajtó közleménye.
A Hivatalos Közlönyben teszik közzé azokat az értesítéseket, közleményeket és egyéb dokumentumokat, amelyeket törvény,
rendelet vagy alsóbb fokú bíróság által hozott más határozat rendelkezése alapján a Hivatalos Közlönyben közzé kell tenni.
Mely szervezet(ek)től származó közleményeket tesznek közzé?

A közlemények nyilvántartását a körzeti bíróságok által kibocsátott nyilvános idézésekkel, valamint a csődeljárásban vagy
reorganizációs eljárásban kiadott tartozásigazolásokkal kapcsolatos információkkal aktualizálják. A nyilvántartásban más
hatóságok közleményeit is feltüntetik, ide tartoznak többek között a kereskedelmi nyilvántartást vezető hatóságok által kibocsátott
nyilvános idézések, a cégek egyesülésére és szétválására vonatkozó információk és a lefoglaló hatóságok által a lefoglalt
vagyontárgyak értékesítésével kapcsolatban kiadott közlemények: a vagyon felosztásának megvitatása, hitelezői egyezség
kialakítása és levelezés a hitelezőkkel.
A Hivatalos Közlönyben közzéteszik a különböző szervezetek által kibocsátott értesítéseket, közleményeket és egyéb
dokumentumokat.
Ingyenes-e a hozzáférés a hivatalos közleményekhez?
A közlemények nyilvántartása: igen
Hivatalos Közlöny: A PDF-példányok 2011 óta ingyenesek. A

Credita által fenntartott adatbázis díjköteles:

Egy felhasználó esetén az ár hozzáférési jogosultságonként: 185 EUR évente, 2–5 felhasználó esetén az ár hozzáférési
jogosultságonként: 135 EUR évente, 5-nél több felhasználó esetén az ár hozzáférési jogosultságonként: 115 EUR évente
Milyen típusú keresések végezhetők?
A közlemények nyilvántartásában szereplő bejegyzések az alábbi szempontok szerint kereshetők:
A közlemény típusa
A közlemény tárgya
Üzleti azonosító / születési idő / születési év
Esedékesség időpontja
Lakóhely
A körzeti bíróság által kibocsátott ügyszám
A Hivatalos Közlöny díjköteles adatbázisában korlátozásmentes kulcsszavas keresés is elérhető.
Mikor váltak elérhetővé a hivatalos közlemények elektronikus formában?

A közlemények nyilvántartása: 2004. április 1.
Hivatalos Közlöny: 2011 óta
Elmenthetők-e a keresések és küldhetők-e értesítések a feltételek teljesülése esetén?
A közlemények nyilvántartása: nem
Hivatalos Közlöny: A díjköteles adatbázis használata során a keresések elmenthetők és e-mail útján kézbesített értesítések
kérhetők.
A hivatalos közlemények szabadon elérhetők-e nyílt hozzáférésű adatként? Amennyiben igen, az adattár és/vagy a technikai
információk hol találhatók?
Nem érhetők el nyílt hozzáférésű adatként.
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.
Az egyes tagállamok által gondozott, e honlapon helyet kapott nemzeti tartalmak frissítése jelenleg zajlik, tekintettel az Egyesült
Királyság kilépésére az Európai Unióból. Előfordulhat, hogy néhány részlet elkerülte a figyelmünket, és egy adott weboldal még
nem tükrözi a megváltozott helyzetet. Igyekszünk mihamarabb naprakésszé tenni a teljes tartalmat.
Utolsó frissítés: 30/10/2018

