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Főoldal>Nyilvántartások – cégek, fizetésképtelenség, ingatlan>Csőd- és fizetésképtelenségi nyilvántartások
Csőd- és fizetésképtelenségi nyilvántartások
Valamennyi uniós tagállam rendelkezik fizetésképtelenségi- és csődnyilvántartással, ahol Ön információkat találhat. Ezeknek a nyilvántartásoknak az
összekötése jelenleg folyamatban van, és egy központi helyről kereshetővé fognak válni.
A nyilvántartások fizetésképtelenséggel kapcsolatos információkat rögzítenek, elemeznek és tárolnak és tesznek elérhetővé a nyilvánosság számára,
azonban országoktól függően eltérő formában:
külön nyilvántartással rendelkező országok – a fizetésképtelenségi eljárás minden szakaszáról és az eljárásban résztvevő felekről tesznek közzé
információkat.
egyéb nyilvántartásokat használó országok – a helyzet összetettebb. Néhány nyilvántartás csak a vállalkozás nevét és jogállását teszi közzé, a többi az
eljárás valamennyi szakaszára vonatkozóan tüntet fel információkat.

Információ a nemzeti nyilvántartásokról
Ha szeretne részletesebben tájékozódni valamelyik tagállamról, válassza ki a kívánt ország zászlaját.
Egyablakos keresés
A nemzeti fizetésképtelenségi nyilvántartásokban – bármilyen hivatalos uniós nyelven – történő kereséshez használja az alábbi linket:
a fizetésképtelenségi eljárásra vonatkozó információkért és dokumentumokért
adósokra vonatkozó dokumentumokért
Keresés a nemzeti nyilvántartásokban
Az ezekben a nyilvántartásokban található információkhoz és dokumentumokhoz való hozzáférésnek ingyenesnek kell lenni.
Jelenleg nem minden uniós ország érhető el ezen a szolgáltatáson keresztül. A helyzetnek 2019 közepére meg kell változnia, ez az a határidő, amelyet a
fizetésképtelenségi eljárásokról szóló felülvizsgált rendelet állapított meg a nemzeti fizetésképtelenségi nyilvántartások uniós szintű összekapcsolására az

európai igazságügyi portálon keresztül. Ez a jövőben összekapcsolódó rendszer összehangolt módon fog előzetesen meghatározott információkat („kötelező
információkat”) tartalmazni a fizetésképtelenségi eljárásokról, függetlenül attól, hogy az EU-ban hol indították meg őket.
Kapcsolódó linkek
Fizetésképtelenség
Utolsó frissítés: 20/05/2019
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.
Az Ön által kiválasztott nyelvi változatot most készítik fordítóink.
Az oldal jelenleg a következő nyelveken olvasható.
Fizetésképtelenségi nyilvántartások - Belgium
Az alábbiakban Belgium fizetésképtelenségi nyilvántartásairól talál információkat.
Melyek a belgiumi fizetésképtelenségi nyilvántartások jellemzői?
Belgiumban nem létezik nyilvános fizetésképtelenségi nyilvántartás.
A vállalkozások vonatkozásában a Cégbank (Banque Carrefour des Entreprises – BCE) a vállalkozások minden azonosítási adatát, valamint jogi helyzetét
(így többek között a csőd bekövetkeztét is) tartalmazó jegyzék. Ugyanakkor a csődöt megállapító határozat és a csődegyezség megjelenik az online elérhető
Moniteur Belge-ben is.
A magánszemélyek tekintetében létezik Belgiumban egy olyan adatbank, amely bizonyos információkat tartalmaz azokról a túlzottan eladósodott
személyekről, akik kollektív adósságrendezési eljárást kezdeményeztek. Ez az adatbank a Belga Nemzeti Bank mellett működik, de nem nyilvános.
Ingyenes-e a belgiumi fizetésképtelenségi nyilvántartásokhoz való hozzáférés?
Az adatbankhoz való hozzáférés nem jár költségekkel.
Hogyan végezzünk keresést a belgiumi fizetésképtelenségi nyilvántartásban?
A csődöt megállapító határozatokat vagy a csődegyezségeket a Moniteur Belge-ben találhatjuk meg.
A belgiumi fizetésképtelenségi nyilvántartások által lefedett időszak
A vállalkozások adatai 1983. január 1-jétől állnak rendelkezésre és kapcsolódnak az 1997. június 1-je után közétett adatokhoz.
Ezen kívül az egyesületek 2003. július 1-je után közzétett adatai is elérhetők.
Kapcsolódó linkek
Szövetségi Igazságügyi Közszolgálat
Utolsó frissítés: 18/01/2017
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.
Figyelem: az oldal eredeti nyelvű változata
nemrég módosult. Az Ön által
kiválasztott nyelvi változatot most készítik fordítóink.
Fizetésképtelenségi nyilvántartások - Bulgária
Ezen az oldalon rövid áttekintés található a bolgár fizetésképtelenségi nyilvántartásról.
Mit kínál a bolgár fizetésképtelenségi nyilvántartás?
A bolgár fizetésképtelenségi nyilvántartás három részből áll:
A
csődbiztosi nyilvántartás részben elérhető az Igazságügyi Minisztérium honlapján keresztül. A nyilvánosan hozzáférhető rész azonban nem tartalmaz
személyes adatokat, illetve a csődbiztos által még nem ellenőrzött adatokat.

Az

értékesítési és árverési nyilvántartás teljes egészében elérhető a bolgár Gazdasági, Energiaügyi és Turisztikai Minisztérium honlapján keresztül.

A fizetésképtelenségi eljárások nyilvántartása jelenleg nem központi adatbázisként működik, mivel a bírósági adatbázisok között nincs összeköttetés.
Ingyenes-e a bolgár fizetésképtelenségi nyilvántartáshoz való hozzáférés?
A bolgár fizetésképtelenségi nyilvántartás díjmentesen hozzáférhető.
Hogyan végezzünk keresést a bolgár fizetésképtelenségi nyilvántartásban?
A honlapon az alábbi kritériumok szerint kereshet
csődbiztost:
név;
egységes azonosító szám;
cím;
szakterület;
szóra való rákeresés a szakmai tapasztalatra vonatkozó mezőben;
a miniszteri engedély számának egy része;
státusz (aktív vagy nem).
Értékesítések keresése
Értékesítési közlöny található a Gazdasági, Energiaügyi és Turisztikai Minisztérium honlapján.
A bolgár fizetésképtelenségi nyilvántartás története
A rendszert 2003-ban a „Fizetésképtelenséggel kapcsolatos rendszer megerősítése” című, BG 0103.04 számú Phare-projekt megvalósítását követően
hozták létre. A cél egy, a fizetésképtelenségi eljárással kapcsolatos informatikai rendszer létrehozása, valamint valamennyi információ egységes rendszerbe
foglalása volt. A rendszer bizonyos bíróságokon működik, mégpedig a kerületi bíróságokon, a fellebbviteli bíróságokon és a Legfelsőbb Semmítőszéken.
Utolsó frissítés: 25/08/2017
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.
Fizetésképtelenségi nyilvántartások - Csehország
Ez a rész a Cseh Köztársaság fizetésképtelenségi nyilvántartását mutatja be röviden.
Mit kínál a cseh fizetésképtelenségi nyilvántartás?
A
Cseh Köztársaság fizetésképtelenségi nyilvántartása a
Cseh Igazságügyi Minisztérium kezelésében áll.
Ingyenes-e a cseh fizetésképtelenségi nyilvántartáshoz való hozzáférés?
A nyilvántartáshoz való hozzáférés ingyenes.
Hogyan végezzünk keresést a cseh fizetésképtelenségi nyilvántartásban?
Az összetett keresőeszköz segítségével a nyilvántartásban lévő dokumentumok teljes tartalma elérhető PDF-formátumban.
A cseh fizetésképtelenségi nyilvántartás története
A nyilvántartás 2008. január 1-jétől kezdődően tartalmaz adatokat.
Utolsó frissítés: 13/05/2019
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.
Fizetésképtelenségi nyilvántartások - Dánia
Dánia nem vezet fizetésképtelenségi nyilvántartást.
Utolsó frissítés: 10/09/2013
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.
Fizetésképtelenségi nyilvántartások - Németország
Ez az oldal a németországi fizetésképtelenségi nyilvántartásról nyújt rövid áttekintést.
A német fizetésképtelenségi nyilvántartás
A
német fizetésképtelenségi nyilvántartás a fizetésképtelenségről szóló rendelet 9. §-ának megfelelően hozzáférést biztosít az összes németországi
fizetésképtelenségi bíróság fizetésképtelenséggel kapcsolatos hirdetményéhez. Ezek az információk jogilag kötelezőek és a nyilvánosság számára
hozzáférhetőek.
A nyilvántartást a Szövetség és a Land-ok adatfeldolgozásért és az igazságszolgáltatás ésszerűsítéséért felelős közös bizottsága működteti és tartja fenn,
Észak-Rajna-Vesztfália tartomány Igazságügyi Minisztériuma útján.
Ingyenes-e a német fizetésképtelenségi nyilvántartáshoz való hozzáférés?
Igen.
Hogyan végezzünk keresést a német fizetésképtelenségi nyilvántartásban?
A fizetésképtelenségi nyilvántartás csak a
német fizetésképtelenségi nyilvántartás honlapján érhető el. Szükség esetén a honlapon található a keresésre
vonatkozó útmutatás. Az információk csak német nyelven állnak rendelkezésre.
Felhívjuk figyelmét, hogy a német fizetésképtelenségi bíróságok adatai között csak a közzététel első napját követő első két hétben végezhető korlátozás
nélküli keresés. Ezután a fizetésképtelenségi bíróság székhelye, valamint a következő adatok legalább egyike szerint kell a keresést végezni: családnév,
cégnév, az adós telephelye vagy tartózkodási helye, a fizetésképtelenségi bíróság vagy a nyilvántartási hivatal hivatkozási száma, a nyilvántartás típusa,
nyilvántartási szám.
A német fizetésképtelenségi nyilvántartás története
A fizetésképtelenségi nyilvántartás weboldala 2002. április 1. óta nyújt tájékoztatást a fizetésképtelenségi ügyekkel kapcsolatban. A weboldalon részletes
tájékoztatás található a rendelkezésre álló adatokkal érintett időszakokra és eljárásokra vonatkozóan.
Olyan ügyek szerepelnek benne, amelyekben a fizetésképtelenségi eljárás még nem ért véget. Az adatokat legkésőbb hat hónappal az eljárás befejezése
után törlik.
Kapcsolódó linkek
Német fizetésképtelenségi nyilvántartás

Utolsó frissítés: 16/04/2018
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.
Figyelem: az oldal eredeti nyelvű változata
nemrég módosult. Az Ön által
kiválasztott nyelvi változatot most készítik fordítóink.
Fizetésképtelenségi nyilvántartások - Észtország
Ez a szakasz rövid áttekintést nyújt az észt cégnyilvántartás által biztosított fizetésképtelenségi szolgáltatásról.
Milyen információk érhetők el Észtországban a fizetésképtelenséggel kapcsolatban?
Észtországnak nincs különálló fizetésképtelenségi nyilvántartása. Az
észt cégnyilvántartás, valamint a nonprofit egyesületek és alapítványok
nyilvántartása azonban tartalmaz a jogi személyek és önálló vállalkozók csődhelyzetére vonatkozó információkat. Az Ametlikud Teadaanded (hivatalos
értesítő) hivatalos elektronikus kiadásában – ahol egyebek mellett a csődhelyzetről és a csődeljárásról szóló értesítéseket is közzéteszik – szintén találhatók
információk a természetes és a jogi személyek csődhelyzetére vonatkozó hirdetményekről.
Az észt cégnyilvántartásba, valamint a nonprofit egyesületek és alapítványok nyilvántartásába – bírósági határozat alapján – a következők kerülnek
bejegyzésre:
a csődeljárás megszüntetése csődhelyzet megállapítása nélkül;
csődhelyzet megállapítása a csődgondnok nevével és személyi azonosító számával együtt, valamint annak rögzítése, hogy ő képviseli a társaságot;
a csődhelyzet megállapításáról szóló határozat hatályon kívül helyezése, valamint a társaság által folytatott tevékenység feltüntetése;
a csődhelyzet megállapításáról szóló határozat hatályon kívül helyezése, valamint a társaság nyilvántartásból való törlése;
a csődeljárás befejezése és a társaság nyilvántartásból való törlése vagy a társaság tevékenységének folytatása;
egyezség és a teljesítési határidő, a társaság által folytatott tevékenység feltüntetése;
az egyezség hatályon kívül helyezése és a csődeljárás megállapítására irányuló eljárás folytatása, valamint annak rögzítése, hogy a társaságot
csődgondnok képviseli;
az egyezség keretében biztosított teljesítési határidő lejárta és a csődgondnok tisztségének megszűnése.
Nem kerülnek be a nyilvántartásba az adósra vagy az annak képviseletére jogosult személlyel szemben megállapított, kereskedelmi vagy gazdasági
tevékenység végzésére vonatkozó tilalmak adatai.
Az észt cégnyilvántartás a következő adatokat tartalmazza a csődbe ment jogi személyekről:
a jogi személy neve;
nyilvántartási száma;
címe;
a csődgondnok neve;
az ügyvezető szerv tagjának neve;
a csődhelyzetet megállapító végzés / ítélet kelte és a végzés vagy a polgári ügy száma.
Ingyenes-e a fizetésképtelenségi adatokhoz való hozzáférés?
A nyilvántartási adatok a
nyilvántartási hivatalokban, az
interneten és a
közjegyzői irodákban érhetők el. A cégnyilvántartásban, valamint a nonprofit
egyesületek és alapítványok nyilvántartásában tárolt adatokhoz és dokumentációhoz való hozzáférés a nyilvántartási hivatalokban ingyenes.
Nem számítanak fel díjat a jogi személyek, az önálló vállalkozók, valamint a külföldi vállalkozások fióktelepei körében végzett online keresésért, a bírósági
eljárásokra vonatkozó információkért és a nyilvántartási karton adataihoz való hozzáférésért (ideértve a korábbi adatokat is). Ugyanakkor minden más
keresésért – beleértve a korábbi nyilvántartási adatokat, valamint az éves beszámolókhoz, létesítő okiratokhoz és más dokumentumokhoz történő
hozzáférést – díjat számítanak fel. A cégnyilvántartásban szereplő számítógépes adatok használatának díját az
igazságügyi miniszter rendelete
határozza meg.
Díjat kell fizetni a nyilvántartási adatok és dokumentáció közjegyzői irodában való lekéréséért is. A díjakat a
közjegyzői díjakról szóló törvény határozza
meg.
Az
Ametlikud Teadaanded (hivatalos értesítő) hivatalos elektronikus kiadásához való hozzáférés ingyenes.
A kereskedelmi tevékenység végzésére vonatkozó tilalmak adatai
online közzétételre kerülnek, és ingyenesen hozzáférhetők.
Hogyan keressünk fizetésképtelenségre vonatkozó információkat?
A jogi személyekre vagy önálló vállalkozókra cégnév, név vagy nyilvántartási szám alapján lehet rákeresni a cégnyilvántartás információs rendszerében. A
jogi személy vagy önálló vállalkozó állapota jelzi, hogy az adott természetes vagy jogi személy csődhelyzetben van-e vagy sem.
A fizetésképtelenségi információs szolgálat története
Az észt fizetésképtelenségi szolgálat 1995. szeptember 1. óta működik.
Utolsó frissítés: 03/08/2017
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.
Fizetésképtelenségi nyilvántartások - Írország
Ez az oldal az írországi fizetésképtelenségi nyilvántartásról nyújt tájékoztatást.
Milyen szolgáltatásokat kínál az ír fizetésképtelenségi nyilvántartás?
Írországnak a cégek fizetésképtelenségi eljárásairól nincs önálló nyilvántartása. A cégeket érintő fizetésképtelenségi eljárásokra vonatkozó információk a
Céghivatal (Company Registration Office) bejegyzéseiben állnak rendelkezésre.
A Magáncsőd-nyilvántartás (Personal Bankruptcy Register) a Felsőbíróság Vizsgáló Hivatala (Examiner’s Office of the High Court) által vezetett nem
elektronikus nyilvántartás. Ez a nyilvántartás az Írország Felsőbírósága által megállapított csődökre vonatkozóan tartalmaz adatokat.
A Személyes Fizetésképtelenségi Nyilvántartás (Register of Personal Insolvencies) szintén nem elektronikus nyilvántartás. Ez a nyilvántartás a 2002. évi
334. számú törvényen alapuló jogi aktus, valamint a 2002. évi (személyes fizetésképtelenségről szóló) európai közösségi rendeletek hatálya alá tartozik, és
az Unió más tagállamainak bírósága által megállapított (és a hivatalos csődmegbízott részére bejelentett) személyes fizetésképtelenség vonatkozásában
tartalmaz adatokat.
Ingyenes-e a fizetésképtelenségi nyilvántartáshoz való hozzáférés?

Nem. Keresésenként díjat kell fizetni. A díjakra vonatkozó részletek a Bírósági Szolgálat honlapján a

szabályok és díjak szakasz alatt érhetők el. A díjat

akkor is le kell róni, ha a keresés nem vezet eredményre – vagyis a nyilvántartásokban nincs a keresési feltételnek megfelelő bejegyzés.
Hogyan végezzünk keresést a fizetésképtelenségi nyilvántartásban?
A Magáncsőd-nyilvántartásban csak a Vizsgáló Hivatalban (címe: Dublin 7, Smithfield, Phoenix Street North, Phoenix House, második emelet) történő
személyes megjelenés esetén lehet keresést végezni.
Az ír fizetésképtelenségi eljárás története
A Magáncsőd-nyilvántartás 1922-től kezdődően tartalmaz adatokat.
Utolsó frissítés: 01/05/2010
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.
Fizetésképtelenségi nyilvántartások - Görögország
Görögországban a fizetésképtelenségi nyilvántartásoknak nincs internetes honlapja. Folyamatban van az adatbázisok digitalizálásának és elektronikus
felületük kialakításának megtervezése.
Mit kínál a görög fizetésképtelenségi nyilvántartás?
A görög jogszabályok értelmében a fizetésképtelenségi eljárások a következők:
csődeljárás (a 2007. évi 3588. törvény 1-61. cikke, a 2011. évi 4013. törvény 13. cikkének (1)-(4) bekezdése és a 2012. évi 4055. törvény 22. cikkének (1)
bekezdése);
különleges felszámolás folyamatos működés mellett (ειδική εκκαθάριση εν λειτουργία) (a 2007. évi 3588. törvény 106k. cikke és a 2011. évi 4013. törvény
12. cikke);
csődmegelőző határozat (προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης) (a 2007. évi 3588. törvény 70-101. cikke, a 2012. évi 4055. törvény 22. cikkének (2)
bekezdése, és a 2012. évi 4072. törvény 116. cikkének (3) és 234. cikkének (1)-(3) bekezdése);
szerkezetátalakító tervek (a 2007. évi 3588. törvény 109-123. cikke és a 2010. évi 3858. törvény 34. cikkének (1) bekezdése);
egyszerűsített eljárás kisebb csődök esetén (απλοποιημένη διαδικασία επί πτωχεύσεων μικρού αντικειμένου) (a 2007. évi 3588. törvény 162-163. cikke);
A helyi járási polgári bíróságok (ειρηνοδικεία) feladata a természetes személyek csődjével összefüggő ügyek elbírálása és a keresetek nyomán határozat
hozatala.
A helyi elsőfokú bíróságok (πρωτοδικεία) feladata az egyesületek (προσωπικές εταιρίες), betéti társaságok (ετερόρρυθμες εταιρίες), közkereseti társaságok (
ομόρρυθμες εταιρίες), zárt részvénytársaságok (ιδιωτικές κεφαλαιουχικές εταιρίες), korlátolt felelősségű társaságok (εταιρίες περιορισμένης ευθύνης), nyílt
részvénytársaságok (ανώνυμες εταιρίες), európai gazdasági társaságok, valamint az európai szövetkezetek csődjével összefüggő ügyek elbírálása és a
keresetek nyomán határozat hozatala.
A csődeljáráshoz szükséges igazolások kibocsátása a helyi kereskedelmi kamarák által működtetett általános kereskedelmi nyilvántartás (Γενικό Εμπορικό
Μητρώο – ΓΕΜΗ) feladata.
Ingyenes-e a görög fizetésképtelenségi nyilvántartáshoz való hozzáférés?
Nem áll rendelkezésre ilyen lehetőség.
Hogyan keressek a görög fizetésképtelenségi nyilvántartásban?
–
A görög fizetésképtelenségi nyilvántartás története
Utolsó frissítés: 03/07/2019
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.
Figyelem: az oldal eredeti nyelvű változata
nemrég módosult. Az Ön által
kiválasztott nyelvi változatot most készítik fordítóink.
Fizetésképtelenségi nyilvántartások - Spanyolország
Spanyolországban a hatályos fizetésképtelenségi határozatok állami nyilvántartását (Registro Público de Resoluciones Concursales) a közeljövőben felváltó
állami fizetésképtelenségi nyilvántartást (Registro Público Concursal) a 3/2009. sz. királyi törvényerejű rendelet hozta létre. Az állami fizetésképtelenségi
nyilvántartás a fizetésképtelenségi eljárásban hozott határozatokba enged betekintést.
.
Utolsó frissítés: 19/09/2017
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.
Fizetésképtelenségi nyilvántartások - Franciaország
Franciaországnak nincsenek a fizetésképtelenségi esetekkel kapcsolatos nyilvántartásai.
Utolsó frissítés: 02/12/2016
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.
Fizetésképtelenségi nyilvántartások - Olaszország
Az olasz Igazságügyi Minisztérium most hoz létre egy új elektronikus rendszert a fizetésképtelenséghez kapcsolódó adatok kezelésére.
Utolsó frissítés: 02/10/2018
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.

Fizetésképtelenségi nyilvántartások - Ciprus
A honlap e része röviden bemutatja a ciprusi csőd- és felszámolási nyilvántartást (Μητρώο Πτωχευσάντων και Εκκαθαρίσεων Εταιρειών).
A
Csődeljárási Csoport (Κλάδος Πτωχεύσεων και Εκκαθαρίσεων) felelős a fizetésképtelen természetes és jogi személyek vagyonának felügyeletéért és
kezeléséért; a csoport a
Kereskedelmi, Ipari és Idegenforgalmi Minisztérium (Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού) által felügyelt
Cégek
és Csődgondnokok Nyilvántartási Osztályának (Τμήμα Εφόρου Εταιρειών και Επίσημου Παραλήπτη) tartozik beszámolási kötelezettséggel. A Csoport
nyilvántartást vezet a csődhelyzetbe került természetes személyekről. Ha egy társaság megszűnik, ezt a cégnyilvántartásban közzéteszik. További
tájékoztatásért, kérjük, forduljon a
Cégek és Csődgondnokok Nyilvántartási Osztályához.
Mit kínál a fizetésképtelenségi nyilvántartás?
Nem alkalmazandó.
Ingyenes-e a fizetésképtelenségi nyilvántartáshoz való hozzáférés?
Nem alkalmazandó.
Hogyan végezzünk keresést a fizetésképtelenségi nyilvántartásban?
Nem alkalmazandó.
A fizetésképtelenségi nyilvántartás története
A fizetésképtelenségi nyilvántartás 1931 óta tartalmaz fizetésképtelenségre vonatkozó információkat.
Kapcsolódó linkek
Cégek és Csődgondnokok Nyilvántartási Osztálya (Τμήμα Εφόρου Εταιρειών και Επίσημου Παραλήπτη)
Kereskedelmi, Ipari és Idegenforgalmi Minisztérium (Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού)
Utolsó frissítés: 04/09/2018
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.
Figyelem: az oldal eredeti nyelvű változata
nemrég módosult. Az Ön által
kiválasztott nyelvi változatot most készítik fordítóink.
Fizetésképtelenségi nyilvántartások - Lettország
Ez a rész a lettországi fizetésképtelenségi nyilvántartásról ad áttekintést.
Mit kínál a lett fizetésképtelenségi nyilvántartás?
A
lett fizetésképtelenségi nyilvántartás az alábbiakkal kapcsolatban tartalmaz információkat:
vagyonfelügyelők;
természetes és jogi személyekkel kapcsolatos fizetésképtelenségi eljárások;
jogvédelmi eljárások;
bíróságon kívüli jogvédelmi eljárások;
statisztikai adatok.
A fizetésképtelenségi nyilvántartás bárki számára elérhető és az abban szereplő adatok közhitelesek. A nyilvántartás a
Lett Köztársaság
Cégnyilvántartásának felügyelete alatt működik.
Ingyenesen hozzáférhető-e a lett fizetésképtelenségi nyilvántartás?
Igen, a lett fizetésképtelenségi nyilvántartásban szereplő információk ingyenesen hozzáférhetők, az okiratok lekérése magánszemélyek számára viszont
díjköteles.
A Cégnyilvántartásból cégkivonat vagy az adós (természetes személy) vagy a vagyonfelügyelő személyi azonosító számát tartalmazó egyéb okirat
beszerzése érdekében megkeresésével forduljon a cégnyilvántartáshoz, vagy nyújtsa be kérelmét elektronikus úton, a
Latvija.lv oldalon.
Hogyan keressünk a lett fizetésképtelenségi nyilvántartásban?
Vagyonfelügyelők
Az Administratori rész a vagyonfelügyelők alábbi adatait tartalmazza:
keresztnév;
családnév;
iroda címe és elérhetősége;
az engedély száma;
az engedély érvényességének lejárati ideje.
Azon vagyonfelügyelők adatai, akiknek lejárt az engedélyük, a korábbi nyilvántartásokban érhetők el, az alábbi linken:
Vēsturiskie dati. Az 'Izziņa' linkre
kattintva elérhetővé válik minden olyan információ, amelyet a lett fizetésképtelenségi nyilvántartásba az egyes vagyonfelügyelőkre vonatkozóan bejegyeztek.
Keresés
Meghatározott jogalanyra (természetes vagy jogi személyre) vonatkozó információkat a fizetésképtelenségi nyilvántartás Meklēt részében lehet keresni. Az
információk a következő kritériumok szerint szűrhetők:
nyilvántartási szám (jogi személyek esetében) vagy azonosító szám (természetes személyek esetében);
név vagy megjelölés;
bírósági terület;
az eljárásindítás időpontja;
az eljárás típusa (fizetésképtelenségi eljárás, jogvédelmi eljárás, bíróságon kívüli jogvédelmi eljárás);
az eljárás jellege (helyi, határokon átnyúló elsődleges, határokon átnyúló másodlagos).
A keresés eredménye a 'Uzņēmumu reģistra izziņa' linkkel együtt jelenik meg, ahol elérhető a fizetésképtelenségi nyilvántartás adott jogalanyra vonatkozó
összes adata, többek között a hitelezők gyűlésének napirendjét és a vagyonfelügyelők e gyűlésekről készült feljegyzéseit tartalmazó, szkennelt
dokumentumok.
Napló
A fizetésképtelenségi nyilvántartásban meghatározott napon rögzített bejegyzések a Žurnāls részben találhatók meg. Az alapértelmezett beállítás szerint az
aznapi bejegyzések jelennek meg. Más napokon rögzített bejegyzések a naptár funkció alkalmazásával hívhatók le, a bejegyzések hónapok szerinti szűrése
pedig a Mēneša žurnāls részben lehetséges. Minden bejegyzés tartalmaz egy linket ('Izziņa'), amely az adott fizetésképtelenségi eljárással kapcsolatos
részletes adatokra mutat.

Statisztika
A Statistika szakaszban a fizetésképtelenségi és a jogvédelmi eljárásokkal kapcsolatos különféle statisztikai információk találhatók. Az 'Uzņēmumu reģistra
izziņa' linken minden információ elérhető, amit a fizetésképtelenségi nyilvántartás egy adott jogalanyra vonatkozóan tartalmaz.
A lett fizetésképtelenségi nyilvántartás története
A nyilvántartásban 2008. január 1-jéig visszamenőleg találhatók információk.
Linkek
További információk a lett fizetésképtelenségi nyilvántartásról
Állami fizetésképtelenségi igazgatási ügynökség
Utolsó frissítés: 07/01/2016
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.
Fizetésképtelenségi nyilvántartások - Litvánia
Litvániában nincs külön fizetésképtelenségi nyilvántartás. A cégek ezzel kapcsolatos adatai a
jogi személyek nyilvántartásában (Juridinių asmenų
registras) ellenőrizhetőek. A jogi személyek nyilvántartásában a cégek erre vonatkozó adatai ingyenesen lekérdezhetőek.
Utolsó frissítés: 18/02/2019
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.
Fizetésképtelenségi nyilvántartások - Luxemburg
Luxemburgban nincsenek fizetésképtelenségi nyilvántartások.
Mi a helyzet Luxemburgban a fizetésképtelenségi nyilvántartásokat illetően?
Luxemburgban nincsenek fizetésképtelenségi nyilvántartások. A csődökről az azt megállapító bíróságok hivatalosan értesítik a cégjegyzéket, amely ezeket
az információkat adatbázisában rögzíti.
Díjköteles szolgáltatás-e a csődök listájába történő betekintés?
A megállapított csődök listája havonta megjelenik a Mémorial B-ben (ez a közigazgatási és gazdasági közlöny), mely ingyenesen lekérdezhető Luxemburg
jogi portálján, a
Légiluxon keresztül.
A cégjegyzék ezen felül
internetes honlapján a „Consultations – statistiques de dépôt” (Lekérdezés – bejelentési statisztikák) menüpontban ingyenesen
az érdeklődők rendelkezésére bocsát egy statisztikai modult, amely tájékoztatást nyújt a cégjegyzék felé egy adott hónapban bejelentett csődökről. Ezen
információk a bejelentések listáinak formájában állnak rendelkezésre. Az adatokat egyszerű adatállomány formájában exportálni is lehet.
Hogyan keressünk a luxemburgi csődökre vonatkozó információkat?
Első módszer: a cégjegyzék
(RCS) internetes honlapján keresést lehet végezni a bejegyzett személy neve (vagy nevének egy része) vagy
cégjegyzékszáma alapján.
A honlap keresőmotorja ennek alapján megjeleníti a keresésnek megfelelő nevek listáját.
Ha a listában szereplő valamely személy nevére kattintunk, a következő ingyenes alapadatok jelennek meg:
cégjegyzékszám,
bejegyzés időpontja,
név,
jogi forma,
nyilvántartott iroda címe,
a 2003 óta benyújtott dokumentumok jegyzéke,
valamint az esetleges csődeljárásra vonatkozó információ.
Második módszer: ezen kívül végezhető keresés a cégjegyzék
RCS honlapján a „Consultations – statistiques de dépôt” menüpontban, a statisztikai
modulon keresztül is, amely a cégjegyzék felé egy adott hónapban bejelentett, bejelentett csődökről tájékoztat.
Harmadik módszer: Keresni lehet a
Luxembourgi Ügyvédi Kamara honlapján, a „csődök” menüpont ('Faillites') alatt, a társaság neve, a csődöt
megállapító határozat időpontja vagy a csődgondnok (curateur) neve alapján.
Kapcsolódó linkek
cégjegyzék
Luxemburgi Ügyvédi Kamara
Utolsó frissítés: 29/07/2016
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.
Fizetésképtelenségi nyilvántartások - Magyarország
Ez a rész rövid áttekintést ad Magyarország fizetésképtelenségi nyilvántartásáról.
Mit kínál a magyar fizetésképtelenségi nyilvántartás?
Magyarországon a Kormány a fizetésképtelenségi nyilvántartás megvalósítására és működtetésére az Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az
Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálatát jelölte ki.
A fizetésképtelenségi nyilvántartó az adatfeldolgozói, valamint az informatikai fejlesztési, technikai üzemeltetési és az adatbázis technikai biztonsági
feladatokat a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Korlátolt Felelősségű Társaság útján látja el.
A fizetésképtelenségi nyilvántartás a
https://fizeteskeptelenseg.im.gov.hu/ oldalon érhető el.
A fizetésképtelenségi nyilvántartás mindazon gazdasági szereplők és civil szervezetek adatait tartalmazza, amelyekkel szemben Magyarországon
fizetésképtelenségi eljárás indult.
Magyarországon a fizetésképtelenségi eljárás szabályait a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény (Cstv.) szabályozza. A
civil szervezetek (egyesületek, alapítványok) csődeljárása és felszámolási eljárása tekintetében a civil szervezetekről szóló 2011. évi CLXXV. törvényt kell
alkalmazni, egyebekben pedig a Cstv. rendelkezései az irányadóak.

Ingyenes-e a magyar fizetésképtelenségi nyilvántartáshoz való hozzáférés?
A fizetésképtelenségi nyilvántartási adatok megismeréséért díjat és költségtérítést nem kell fizetni. A betekintő előzetesen nyilatkozik arról, hogy a
fizetésképtelenségi nyilvántartás lekérdezett adataiból nem képez üzleti célú értékesítésre adatbázist, és a lekérdezett adatokat ilyen célra nem használja fel.
A nyilvántartás a Cstv. 6/N. §-a alapján az alábbi adatokat tartalmazza:
fizetésképtelenségi eljárás megindításának időpontja;
a fizetésképtelenségi eljárás megindításáról határozó bíróság és az ügy hivatkozási száma;
a megindított fizetésképtelenségi eljárás altípusa – Magyarországon csőd-, vagy felszámolási eljárás;
az eljárás megindítását lehetővé tevő joghatósági rendelkezéseket (fizetésképtelenségi főeljárásról, vagy másodlagos fizetésképtelenségi eljárásról van-e
szó)
amennyiben az adós gazdasági társaság vagy jogi személy, az adós neve, nyilvántartási száma, bejegyzett székhelye, illetve - amennyiben az ettől eltérő postai címe;
az eljárásban kijelölt fizetésképtelenségi szakértő (csődgondnok, felszámoló) neve, postai címe vagy e-mail címe;
a követelések előterjesztésének határideje, amennyiben van ilyen, illetve a határidő meghatározására szolgáló kritériumokra való utalás;
adott esetben a fizetésképtelenségi főeljárás befejezésének időpontja;
az a bíróság, amely előtt a fizetésképtelenségi eljárás megindítására vonatkozó határozat az 5. cikkel összhangban megtámadható és adott esetben ennek
határideje, illetve a határidő meghatározására szolgáló kritériumokra való utalás
az adós vagyonával összefüggő megtámadási keresetek megindítása és befejezése, az eljáró bíróság neve és az ügy száma,
az adós vezetői, volt vezetői, az adós jogi személy tagjai, tulajdonosai ellen a hitelezők érdekeit sértő tevékenységük miatti felelősség megállapítása iránti
keresetek megindítása és befejezése, az eljáró bíróság neve és az ügy száma,
ha az eljárás egyszerűsített felszámolásként került lefolytatásra, ennek ténye.
Hogyan végezzünk keresést a magyar fizetésképtelenségi
A keresésre vonatkozó feltételt egy legördülő menüből kell kiválasztani. A legördülő menü alapján, a fizetésképtelenségi nyilvántartásban a következő
azonosítók egyikének megadását követően van lehetőség keresésre:
név,
cégjegyzékszám/civil nyilvántartási szám,
eljárás ügyszáma.
A keresésre vonatkozó részletes tájékoztató a
https://fizeteskeptelenseg.im.gov.hu/#/help oldalon érhető el.
A fizetésképtelenségi nyilvántartásból történő közvetlen tömeges adatlekérdezés illetve adatletöltés a fennálló jogszabályok alapján nem lehetséges.
Utolsó frissítés: 04/09/2018
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.
Figyelem: az oldal eredeti nyelvű változata
nemrég módosult. Az Ön által
kiválasztott nyelvi változatot most készítik fordítóink.
Fizetésképtelenségi nyilvántartások - Málta
Máltán egyelőre nincs fizetésképtelenségi nyilvántartás.
Utolsó frissítés: 21/12/2016
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.
Fizetésképtelenségi nyilvántartások - Hollandia
Ez a szakasz rövid áttekintést nyújt a holland fizetésképtelenségi nyilvántartásról.
Mit kínál a holland fizetésképtelenségi nyilvántartás?
Hollandiában a fizetésképtelenség három formája ismert:
csőd,
moratórium,
adósságátütemezés.
A fizetésképtelenség e típusaira vonatkozó határozatok, valamint a releváns adatok saját nyilvántartásaikban való kezelése a kerületi bíróságok felelősségi
körébe tartozik. A kerületi bíróságok felelősek a fizetésképtelenségi bejelentéseknek az igazságszolgáltatási tanácshoz történő (automatizált) továbbításáért
is, amely e bejelentéseket a csődökre és a moratóriumokra vonatkozó
Központi Fizetésképtelenségi Nyilvántartáshoz (CIR) használja fel.
A Központi Fizetésképtelenségi Nyilvántartás a közzétett fizetésképtelenségi bejelentésekből származó valamennyi információt tartalmazza, többek között:
személyes adatok,
cégnevek,
cégnyilvántartási azonosítók,
a zárgondnokra és a vagyonkezelőre vonatkozó részletek,
valamennyi előző bejelentés.
A Központi Fizetésképtelenségi Nyilvántartást törvénnyel hozták létre, tehát az abban szereplő információk jogilag kötelezőnek tekinthetők.
A Központi Fizetésképtelenségi Nyilvántartás mellett létezik az Adósságátütemezési Ügyek Nemzeti Nyilvántartása (Landelijk Register Schuldsaneringen –
LRS) is, amelyet az egyik Költségmentességi Tanács (Raden voor rechtsbijstand) működtet. Külön (de törvényben nem előírt) szolgáltatásként a Központi
Fizetésképtelenségi Nyilvántartás az LRS adatait is tartalmazza. A Központi Fizetésképtelenségi Nyilvántartás és az LRS is elérhető online.
A holland fizetésképtelenségi nyilvántartás jogi nyilatkozata
A
Központi Fizetésképtelenségi Nyilvántartás a természetes személyek (magánszemélyek) csődjével, fizetéseinek felfüggesztésével és adósságainak
eltörlésével kapcsolatos adatokat tartalmaz, amelyeket a különböző bíróságok helyi nyilvántartásaiban dolgoznak fel.
Ingyenes-e a fizetésképtelenségi nyilvántartáshoz való hozzáférés?
Igen, a hozzáférés ingyenes.
A Központi Fizetésképtelenségi Nyilvántartáshoz való online hozzáférésre vonatkozóan nincsenek korlátozások.
Szakmai felhasználók internetes szolgáltatást vehetnek igénybe, amely lehetővé teszi az adatok ismételt felhasználását.
Hogyan végezzünk keresést a fizetésképtelenségi nyilvántartásban?

Hogyan végezzünk keresést a fizetésképtelenségi nyilvántartásban?
Természetes személyekre csak a következő hivatkozásokkal lehet rákeresni:
név és születési idő,
név, postai irányítószám és házszám,
születési idő, postai irányítószám és házszám.
A fizetésképtelenségi bejelentések a közzétételük dátumától számított egy év eltelte után dátum szerint már nem kereshetők. Társaságokra és jogi
személyekre a következő hivatkozásokkal lehet rákeresni:
cégnév,
cégnyilvántartási azonosítószám,
cím.
A holland fizetésképtelenségi nyilvántartás története
A Központi Fizetésképtelenségi Nyilvántartást 2005. január 1-jén hozták létre. Következésképp az e dátumot követően kezdődött vagy bejelentett
valamennyi ügy megtalálható a Központi Fizetésképtelenségi Nyilvántartásban.
Kapcsolódó linkek
Hollandia Központi Fizetésképtelenségi Nyilvántartása
Utolsó frissítés: 06/02/2015
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.
Fizetésképtelenségi nyilvántartások - Ausztria
Ez az oldal Ausztria fizetésképtelenségi nyilvántartásáról nyújt rövid áttekintést.
Milyen információkat nyújt a fizetésképtelenségi nyilvántartás?
Az
osztrák fizetésképtelenségi nyilvántartást az osztrák Szövetségi Igazságügyi Minisztérium üzemelteti és tartja fenn. A nyilvántartás a
fizetésképtelenségi eljárások megnyitásáról, valamint az eljárás további fontos lépéseiről tartalmaz információkat.
Az osztrák fizetésképtelenségi nyilvántartás az Ediktsdatei (hirdetménytár) menüpont alatt érhető el.
Ingyenes-e a fizetésképtelenségi nyilvántartásba való betekintés?
Igen.
Keresés a fizetésképtelenségi nyilvántartásban
Részletes német nyelvű tájékoztatás a Szövetségi Igazságügyi Minisztérium weboldalán az
Ediktsdatei (hirdetménytár) menüpont alatt található.
A nyilvántartás története
Az osztrák fizetésképtelenségi nyilvántartás 1999 óta működik.
Kapcsolódó linkek
Igazságügyi szervezet – Ausztria
Utolsó frissítés: 15/06/2018
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.
Fizetésképtelenségi nyilvántartások - Lengyelország
Ez a szakasz a lengyel csődnyilvántartást mutatja be röviden.
Mit kínál a lengyel csődnyilvántartás?
A
lengyel csődnyilvántartás [rejestr podmiotów w upadłości] weboldala az országos bírósági nyilvántartás [Krajowy Rejestr Sądowy] része. Ugyanolyan
típusú információk szerepelnek benne a gazdasági társaságokról, mint amelyek általában az országos bírósági nyilvántartásban is megtalálhatóak. Emellett
adatokat tartalmaz az alábbiakra vonatkozóan:
gazdasági társaságok
alapítványok
egyesületek
csődöt jelentett egyéb jogalanyok.
A nyilvántartás a csődbejelentések időpontjára és konkrét tartalmára vonatkozó információkat is tartalmaz.
A csődnyilvántartást a
lengyel igazságügyi minisztérium tartja fenn és üzemelteti, a nyilvántartásban megtalálható információk lengyel és – részben –
angol nyelven olvashatók.
Ingyenes-e a lengyel csődnyilvántartáshoz való hozzáférés?
Igen, a nyilvántartáshoz való hozzáférés ingyenes.
Hogyan végezhető keresés a lengyel csődnyilvántartásban?
2009. április 1. óta a lengyel csődnyilvántartásban új kereső segítségével végezhető keresés a csődbe ment jogalanyok neve, illetve egyéb paraméterek alapj
Utolsó frissítés: 10/02/2017
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 Ön által kiválasztott nyelvi változatot most készítik fordítóink.
Az oldal jelenleg a következő nyelveken olvasható.
Fizetésképtelenségi nyilvántartások - Portugália
.Ez a szakasz rövid ismertetést nyújt a portugál fizetésképtelenségi nyilvántartásról.
Mit tartalmaz a fizetésképtelenségi nyilvántartás?
Az elektronikus
fizetésképtelenségi nyilvántartás a következő információkat tartalmazza:
a fizetésképtelenségi eljárás ügyszáma;
a fizetésképtelenségi ügyet tárgyaló bíróság;
a fizetésképtelen fél személye;

a vagyonkezelő személye;
a kérelmek benyújtására nyitva álló határidő;
a fizetésképtelenség megállapításának időpontja.
Az elektronikus fizetésképtelenségi nyilvántartás részletes információkat tartalmaz a fizetésképtelenségi ügyekről (lásd alább).
Díjköteles-e a portugáliai fizetésképtelenségi nyilvántartásba való betekintés?
Nem, a fizetésképtelenségi nyilvántartásba való betekintés ingyenes.
A fizetésképtelenségi nyilvántartásra vonatkozó jogszabályok
A portugál fizetésképtelenségi nyilvántartást a 2012. április 20-i 16/2012. törvénnyel módosított, 2004. március 18-i 53/2004. Decreto-lei [törvényerejű
rendelet] által elfogadott, fizetésképtelenségi és vállalat-helyreállítási törvénykönyv (Código da Insolvência e da Recuperação de Empresas) 38. cikke
szabályozza.
Utolsó frissítés: 29/11/2013
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.
Figyelem: az oldal eredeti nyelvű változata
nemrég módosult. Az Ön által
kiválasztott nyelvi változatot most készítik fordítóink.
Fizetésképtelenségi nyilvántartások - Románia
Ebben a részben áttekintést adunk a Románia fizetésképtelenségi nyilvántartásáról – a Fizetésképtelenségi Eljárások Közlönyéről –, amelyet az igazságügyi
minisztérium – Országos Cégnyilvántartási Hivatal hozott létre.
Mit kínál a román fizetésképtelenségi nyilvántartás?
Fizetésképtelenségi eljárások Romániában
Az Országos Cégnyilvántartási Hivatal által kiadott
Fizetésképtelenségi Eljárások Közlönye (Buletinul Procedurilor de Insolvenţă) tartalmazza a bíróságok
és a csődbiztosok/felszámolóbiztosok által a fizetésképtelenségi eljárásokról szóló 85/2006. törvény szerinti fizetésképtelenségi eljárások keretében
kibocsátott idézéseket, közleményeket, összehívásról szóló értesítéseket és az eljárási iratokról szóló tájékoztatásokat.
Az általános fizetésképtelenségi eljárást az alábbiakra kell alkalmazni:
Gazdálkodó szervezetek:
gazdasági társaságok;
szövetkezeti társaságok;
gazdasági érdekcsoportok;
szövetkezetek;
mezőgazdasági társaságok
egyéb gazdasági tevékenységet végző magánjogi jogi személyek.
Az egyszerűsített fizetésképtelenségi eljárást az alábbiakra kell alkalmazni:
Gazdálkodó szervezetek:
cégjegyzési joggal felruházott természetes személyek;
egyéni vállalkozások és családi vállalkozások
Minden gazdálkodó szervezet és jogi személy, aki/amely megfelel egy adott feltételrendszernek, így:
nem rendelkezik intézményi vagyonnal;
bejegyzési vagy számviteli dokumentumai nem lelhetőek fel;
az ügyvezetője nem található;
székhelye már nem létezik, vagy már nem ugyanaz, mint amit a cégnyilvántartásnak bejelentettek; nem nyújtották be a jogszabályokban előírt iratokat;
az idézés kibocsátása előtt megszűnt; illetve
kinyilvánította a végelszámolás megkezdésére irányuló szándékát.
A központi kereskedelmi/cégnyilvántartást az Országos Cégnyilvántartási Hivatal vezeti, amely jogi személyiséggel rendelkező közintézmény, és az
igazságügyi minisztérium részét képezi.
A Fizetésképtelenségi Eljárások Közlönye
Milyen információkat tartalmaz a Közlöny?
A Fizetésképtelenségi Eljárások Közlönye a bíróságok és a csődbiztosok/felszámolóbiztosok által a fizetésképtelenségi eljárás megkezdését követően
megtett minden eljárási cselekményt tartalmaz, vagyis az alábbiakat:
idézések, egyes esetekben az ellenérdekű fél által kibocsátott idézések;
vitás kérdések;
jogorvoslatok és egyéb kérelmek;
a bíróságok által közölt eljárási cselekmények és határozatok;
tárgyalások kitűzése;
felhívások;
jogszabályban meghatározott egyéb eljárási cselekmények (a csődbiztos/felszámolóbiztos által kiadott jelentések, bírósági cégátalakítási tervek,
hirdetmények).
Hogyan épül fel a Fizetésképtelenségi Eljárások Közlönyének honlapja?
A
Fizetésképtelenségi Eljárások Közlönyének honlapja az alábbi információkhoz biztosít hozzáférést:
Ingyenes információk;
az Országos Cégnyilvántartási Hivatal, a Fizetésképtelenségi Eljárások Közlönyének igazgatósága szervezeti felépítésével kapcsolatos információk;
konkrét jogszabályok, űrlapok, és eljárási jogi aktusok.
A Fizetésképtelenségi Eljárások Közlönyének honlapja az alábbi szakaszokból áll:
a FEK létrehozására vonatkozó információk;
törvények;
a Fizetésképtelenségi Eljárások Közlönyének igazgatósága és a megyei bíróságok mellett létrehozott cégnyilvántartási hivatalok szervezeti ábrája;
jogi szótár (a fizetésképtelenséggel kapcsolatban);
a FEK-kel kapcsolatos statisztikák;

intézményközi kapcsolatok;
elérhetőségek.
A Fizetésképtelenségi Eljárások Közlönye az Országos Cégnyilvántartási Hivatal e-szolgáltatási portáljának a Fizetésképtelenségi Eljárások Közlönyét
tartalmazó részében érhető el a következő szerkezetben:
a FEK szolgáltatásai:
„Online Fizetésképtelenségi Közlöny” (díjfizetése ellenében);
a „FEK kiadás összefoglalása ” (ingyenes információ);
a „FEK-ben publikált személyek” (ingyenes információ)
a FEK szállítása: információ a FEK szállításának módjáról,
FEK online közzétételi űrlapok;
FEK offline űrlapok.
FEK közzétételi űrlapok: a tanulmányok és eljárások FEK-ben történő közzététele iránti kérelmek
FEK információ-szolgáltatásra szolgáló online űrlapok
FEK offline űrlapok.
Statisztikai adatok.
Ingyenes-e a román fizetésképtelenségi nyilvántartáshoz való hozzáférés?
A Fizetésképtelenségi Eljárások Közlönyét elektronikus formátumban teszik közzé. A közlöny elektronikus változata az alábbi weboldalon érhető el:
a romániai Országos Cégnyilvántartási Hivatal e-szolgáltatási portálja, a Fizetésképtelenségi Eljárások Közlönyét tartalmazó rész.
A FEK által nyújtott egyes szolgáltatásokhoz való hozzáférés eltérő feltételek mellett lehetséges:
a felhasználók díjmentesen és regisztráció nélkül hozzáférhetnek a Fizetésképtelenségi Eljárások Közlönyének weboldalához;
az Országos Cégnyilvántartási Hivatal e-szolgáltatási portáljához való hozzáféréshez felhasználói regisztráció szükséges;
az Online Fizetésképtelenségi Közlönyhöz történő hozzáférés a felhasználói regisztráció, valamint az előfizetési díj megfizetése után engedélyezett;
a „FEK adott számának összefoglalásához” és a „FEK-ben publikált személyekhez” való hozzáférés díjmentes, és ahhoz csupán felhasználói regisztráció
szükséges.
Hogyan végezzünk keresést a román fizetésképtelenségi nyilvántartásban?
Online Fizetésképtelenségi Közlönyben a következők alapján lehet keresni: a FEK-szám közzétételének sorszáma és éve, az adós neve, adóazonosító kód,
a Cégnyilvántartásba való bejegyzés száma, a bírósági ügy iktatási száma, valamint a FEK-szám közzétételének időintervalluma. Az előfizetési díj
megfizetése után hozzá lehet férni a FEK azon számaihoz, amelyekben közzétették az eljárási cselekmények teljes szövegét.
A „FEK adott számának összefoglalásában” a szám sorszáma és dátuma alapján lehet keresni. A következő információk férhetők hozzá díjmentesen:
a Közlönyben közzétett eljárási iratok típusa (pl.: idézések, a fizetésképtelenségi eljárás megindításának elrendelése, értesítés a fizetésképtelenségi eljárás
megindításáról, a hitelezők összehívása, a tevékenységről szóló jelentés, a társaság átszervezésére vonatkozó terv, a csődeljárás megindításának
elrendelése, értesítés a csődeljárás megindításáról, felosztási terv, zárójelentés, a fizetésképtelenségi eljárás befejezésének elrendelése stb.);
az eljárási iratok címzettjeinek neve;
az adott személyek irodáinak bejegyzése szerinti megye;
adóazonosító kód;
nyilvántartásba vételi szám.
A „FEK-ben közzétett személyek” között a következők alapján lehet keresni: a FEK-szám közzétételének sorszáma és éve, az adós neve, adóazonosító kód,
a Cégnyilvántartásba való bejegyzés száma, a bírósági ügy iktatási száma, vagy a FEK-szám közzétételének időintervalluma. A következő információk
férhetők hozzá díjmentesen:
név;
adóazonosító kód;
az eljárási iratok címzettjeinek nyilvántartásba vételi száma;
az adott személyek irodáinak bejegyzése szerinti megye;
a fizetésképtelenségi ügy száma és a bíróság neve, ahol az ügyet iktatták;
a Közlöny azon számai, amelyekben az adott személyekkel kapcsolatos eljárási iratok megjelentek;
az eljárás típusa;
az első ítélet meghozatalának az eljárás megindítását követően megállapított határideje – értelemszerűen.
A román fizetésképtelenségi nyilvántartás története
A Fizetésképtelenségi Eljárások Közlönye 2006-ban jött létre a fizetésképtelenségi eljárásról szóló 86/2006. törvény alapján.
A romániai Fizetésképtelenségi Eljárások Közlönyének fő célkitűzése az idézések és értesítések kibocsátására, a választmány összehívására és a
kibocsátott eljárási iratok közlésére szolgáló elektronikus rendszer folyamatban lévő optimalizálása.
A román fizetésképtelenségi nyilvántartás előnyei
A Fizetésképtelenségi Eljárások Közlönyének megjelentetése nyilvánvaló előnyökkel jár:
Felgyorsítja a fizetésképtelenségi eljárást, valamint – elektronikus eljárás létrehozásával – leegyszerűsíti a bíróságok és bírósági csődbiztosok
/felszámolóbiztosok számára az idézések és értesítések kibocsátását, a választmány összehívását és az eljárási iratok közlését.
Egységesíti és szabványosítja a bíróságok és a bírósági csődbiztosok/felszámolóbiztosok által kiadott eljárási iratokat.
Hozzájárul a bíróságok és a bírósági csődbiztosok/felszámolóbiztosok által kibocsátott eljárási iratok országos adatbázisának kialakításához (pl.: idézések,
közlések, ítéletek, meghívók, értesítések, jelentések, átalakítási tervek).
Lehetővé teszi a gyors bejegyzést a cégnyilvántartásba / más nyilvántartásokba a fizetésképtelenségi eljárásról szóló 85/2006. törvény alapján szükséges
értesítésekkel kapcsolatban.
Az érdekelteknek hozzáférést biztosít a bíróságok és a bírósági csődbiztosok/felszámolóbiztosok által kiadott eljárási iratokhoz.
Kapcsolódó linkek
A Fizetésképtelenségi Eljárások Közlönyének hivatalos honlapja
honlapja;
A romániai Cégnyilvántartás hivatalos weboldala
weboldala;
A romániai Országos Cégnyilvántartási Hivatal e-szolgáltatási portálja
portálja.
Utolsó frissítés: 16/01/2017
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.
Fizetésképtelenségi nyilvántartások - Szlovénia
Ez a szakasz a szlovén fizetésképtelenségi nyilvántartásról nyújt áttekintést. A szlovén fizetésképtelenségi eljárás közzétételéről és a felülvizsgálatáról
bővebb információ online elérhető.
Mit kínál a szlovén fizetésképtelenségi nyilvántartás?
Az
e-INSOLV adatbázis áttekintést nyújt a fizetésképtelenségi eljárásokról. A következő információk elérhetők rajta:
a fizetésképtelen adós azonosító adatai,
az eljáró bíróság és az ügyszám,
eljárást lefolytató tisztviselő azonosító adatai,
az eljárás megindulásának időpontja, a követelések benyújtására nyitva álló határidő, és az eljárás során lezajlott eljárási cselekmények adatai,
csődeljárás esetén a csődvagyon értékére és a hitelezők kielégítési arányára vonatkozó adatok,
Az
e-Publications hozzáférést biztosít:
a bíróság által hozott döntések (egyes számban: sklep; többes számban: sklepi) a fizetésképtelenségi eljárást illetően, kivéve: a rendszeres járandóságok
behajtására, a pénzeszközök a rendszeres járandóságok megszüntetésére vagy további behajtására vagy a pénzeszközök elkobzására vonatkozó
határozatok;
az eljárást megindító értesítések, a tárgyalás kitűzéséről szóló értesítés, valamint a bíróság által jogszabály alapján kiadott más értesítés vagy felhívás;
a hitelezői választmány valamennyi tárgyalásának és ülésének jegyzőkönyve;
az eljárást lefolytató tisztviselő jelentése és a csatolt okiratok;
kényszeregyezség esetén a fizetésképtelen adós jelentései és a csatolt iratok;
az elfogadott követelések jegyzéke;
az eljárásban részt vevő felek beadványai és más olyan bírósági iratok, amelyek közzététele előírás;
csődeljárásban az árverési felhívás és a csődvagyonra vonatkozó ajánlattételi felhívás.
Emellett az e-Publications adatbázisban a fizetésképtelenségi eljárások során eljáró tisztviselők (seznam upraviteljev) teljes listája is megtalálható. A
listákat naponta frissítik.
Mindkét adatbázis az AJPES a Szlovén Köztársaság közhitelű nyilvántartásokat vezető és kapcsolódó szolgáltatásokat nyújtó hivatala (Agencija
Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve) tulajdonában áll, és a nyilvántartásokat is ez a szerv vezeti.
Ingyenes-e a szlovén fizetésképtelenségi nyilvántartáshoz való hozzáférés?
Igen, a nyilvántartás ingyenesen hozzáférhető. Az eléréshez azonban regisztrálni kell az AJPES oldalán, továbbá felhasználónevet és jelszót kell igényelni.
Hogyan végezzünk keresést a szlovéniai fizetésképtelenségi nyilvántartásban
Mindkét adatbázis – a keresőprogramok is – teljes egészében szlovén nyelvűek. Lehetséges a fizetésképtelenségi eljárások adataiban és iratanyagaiban a
jogi személyekre és egyéni vállalkozókra való keresés az összes elérhető keresési feltétel használatával, a természetes személyek (akik nem minősülnek
egyéni vállalkozónak) esetében azonban csak meghatározott adatok alapján lehet keresni a személyes adatok védelmének érdekében.
Az e-Publications adatbázisban a fizetésképtelenségi eljárásokkal összefüggésben közzétett dokumentumokra lehet keresni. A közzétett dokumentumok
az alábbi szempontok szerint kereshetők:
az adós típusa (jogi személy, természetes személy stb.)
az eljárás típusa (csődeljárás, kényszeregyezség stb.)
a dokumentum típusa,
az adós (keresni lehet cégnévre, adószámra vagy cégjegyzékszámra)
a társaság jogi formája (nyilvános részvénytársaság, zártkörűen működő részvénytársaság …)
ügyszám,
bíróság,
az eljárási cselekmény vagy a dokumentum közzétételének napja.
Az eredmények a közzététel napja szerinti sorrendben jelennek meg.
Az
e-INSOLV honlapon a következő információk alapján lehet keresni a fizetésképtelenségi eljárásokra vonatkozóan:
Sorszám,
Adós (vezeték- és keresztnév vagy cégnév, azonosító szám, cím, születési dátum)
A szlovén fizetésképtelenségi nyilvántartás története
2008. október 1-jétől vezetik a nyilvántartást. Azelőtt a közérdekű értesítéseket, a fizetésképtelenségi eljárások kezdő időpontját és egyéb információkat a
Szlovák Köztársaság Hivatalos Lapjában (Uradni list Republike Slovenije; UL RS) tették közzé.
Kapcsolódó linkek
Fizetésképtelenségi nyilvántartás
Utolsó frissítés: 23/03/2018
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.
Figyelem: az oldal eredeti nyelvű változata
nemrég módosult. Az Ön által
kiválasztott nyelvi változatot most készítik fordítóink.
Fizetésképtelenségi nyilvántartások - Szlovákia
Ez az oldal a szlovákiai fizetésképtelenségi nyilvántartásról ad rövid áttekintést.
Mit kínál a szlovákiai fizetésképtelenségi nyilvántartás?
A
szlovák fizetésképtelenségi nyilvántartás (Register úpadcov Slovenskej republiky) fizetésképtelenségi határozatokra vonatkozó információkat tartalmaz,
és Szlovákia Igazságügyi Minisztériuma tulajdonában és kezelésében van. Azonban a nyilvántartásban szereplő adatokat eddig nem tették a nyilvánosság
számára elérhetővé, mivel a nyilvántartás még csak próbaüzemben működik.
Ingyenes-e a szlovákiai fizetésképtelenségi nyilvántartáshoz való hozzáférés?
A nyilvántartáshoz való hozzáférés és az információk lekérése ingyenes lesz.
Hogyan végezzünk keresést a szlovákiai fizetésképtelenségi nyilvántartásban?

Hogyan végezzünk keresést a szlovákiai fizetésképtelenségi nyilvántartásban?
A szlovákia fizetésképtelenségi nyilvántartás még fejlesztés alatt van.
A Szlovák Köztársaság fizetésképtelenségi nyilvántartásának története
A nyilvántartásban 2009. július 31. óta találhatók információk.
Kapcsolódó linkek
Szlovák fizetésképtelenségi nyilvántartás
Utolsó frissítés: 26/07/2017
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.
Figyelem: az oldal eredeti nyelvű változata
nemrég módosult. Az Ön által
kiválasztott nyelvi változatot most készítik fordítóink.
Fizetésképtelenségi nyilvántartások - Finnország
Finnországnak két nyilvános fizetésképtelenségi nyilvántartása van. A csőd- és átszervezési nyilvántartásból, a magánadósság-átszervezési nyilvántartásból
és a vállalkozási tevékenységek tilalmára vonatkozó nyilvántartásból díjfizetés ellenében bárki kérhet kivonatot. A nyilvántartásokban tárolt adatok lehetővé
teszik, hogy Ön fizetések követelésekor vagy szerződéskötéskor megvédje érdekeit.
Mit kínál a finn fizetésképtelenség nyilvántartás?
A csőd- és átszervezési nyilvántartás a csődre és az átszervezésre irányuló kérelmekkel és határozatokkal kapcsolatos adatokat tartalmazza.
A magánadósság-átszervezési nyilvántartás a magánjellegű adósságok átszervezésére (a fizetési ütemezéseket is ideértve) irányuló kérelmekkel és
határozatokkal kapcsolatos adatokat tartalmazza.
Ingyenes-e a finn fizetésképtelenségi nyilvántartáshoz való hozzáférés?
Nem. Az adatokat a finn Jogi Nyilvántartási Központtól kell kikérnie. A kivonat díja 10,00 euro.
Hogyan végezzünk keresést a finn fizetésképtelenségi nyilvántartásokban?
Az információ iránti kérelemnek a következő adatokat kell tartalmaznia:
Csőd- és átszervezési nyilvántartás
Az információkéréshez szükséges adatok:
A társaság neve
A cégjegyzékszám
A kérelmező neve és címe
Magánadósság-átszervezési nyilvántartás
Az információkéréshez szükséges adatok:
A személy neve
Személyi száma
A kérelmező neve és címe
A finn fizetésképtelenség nyilvántartás története
A nyilvántartások 1995-ig visszamenően tartalmaznak információkat.
Utolsó frissítés: 30/06/2019
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.
Fizetésképtelenségi nyilvántartások - Svédország
Ez az oldal a svéd fizetésképtelenségi nyilvántartásról nyújt tájékoztatást.
Mit kínál a svéd fizetésképtelenségi nyilvántartás?
A svéd Cégnyilvántartási Hivatal több olyan nyilvántartást is vezet, amelyek a bejegyzett cégekről nyújtanak tájékoztatást. A svéd Cégnyilvántartási Hivatal
nem vezet egységes, koherens nyilvántartást fizetésképtelennek nyilvánított magánszemélyekről és jogi személyekről, nyilvántartást vezet azonban a
fizetésképtelennek nyilvánított magánszemélyekről és a csődvagyonokról. A fizetésképtelennek nyilvánított cégekre vonatkozó információk azonban számos,
a svéd Cégnyilvántartási Hivatal által fenntartott üzleti nyilvántartásban megtalálhatók. A svéd Cégnyilvántartási Hivatal által fenntartott nyilvántartások
természetes személyekre, vagyonokra és cégekre vonatkozó információi internetes keresőmotor segítségével érhetők el.
A svéd Cégnyilvántartási Hivatal nyilvántartásaiban szereplő, a cégekkel, magánszemélyekkel és vagyonokkal kapcsolatos csődinformációkra (beleértve az
internetes
keresőmotor segítségével és a
svéd Cégnyilvántartási Hivatallal való közvetlen kapcsolatfelvétel útján hozzáférhető információkat is) a
továbbiakban a svéd fizetésképtelenségi nyilvántartás kifejezés utal.
A nyilvántartás cégekre, természetes személyekre és vagyonokra vonatkozó adatokat tartalmaz a csődeljárás különböző fokozataiban. Általában a
következő típusú információk találhatók meg benne:
a csődeljárás kezdetének időpontja
az illetékes bíróság neve
az érintett neve, címe és cégjegyzékszáma, illetve személyi azonosítószáma
az eljárás fázisa
a csődgondnok neve és címe.
A nyilvántartást a svéd Cégnyilvántartási Hivatal kezeli és tartja fenn.
A nyilvántartásba csak bíróság által közölt információk kerülnek be. A svéd Cégnyilvántartási Hivatal az információkat azon a napon veszi nyilvántartásba,
amelyen a bíróságtól megkapja őket. Ha természetes személyt nyilvánítanak fizetésképtelennek, az információ bekerül azokba az üzleti nyilvántartásokba,
amelyekben a természetes személyt nyilvántarthatják.
Ingyenes-e a svéd fizetésképtelenségi nyilvántartáshoz való hozzáférés?
A svéd fizetésképtelenségi nyilvántartás információihoz a svéd Cégnyilvántartási Hivatallal való telefonos kapcsolatfelvétel útján ingyenesen lehet hozzájutni.
Írásbeli tájékoztatást a legtöbb esetben díjfizetés ellenében lehet kérni.
Az internetes keresőmotor ingyenes hozzáférést biztosít a cégekkel kapcsolatos csődinformációkhoz. További információk csak regisztrált felhasználók
számára érhetők el, díjfizetés ellenében.

Hogyan végezzünk keresést a svéd fizetésképtelenségi nyilvántartásban
Postai úton, e-mailben vagy telefonon bárki megkeresheti a svéd Cégnyilvántartási Hivatalt, hogy nyilvántartásban szereplő információt kérjen. Az internetes
keresőmotort használva bárki végezhet keresést a nyilvántartásban cégnév, személynév, cégjegyzékszám, illetve személyi azonosítószám megadásával.
A svéd fizetésképtelenségi nyilvántartás története
A nyilvántartásban szereplő információkat öt évig megőrzik.
Utolsó frissítés: 01/05/2010
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.
Figyelem: az oldal eredeti nyelvű változata
nemrég módosult. Az Ön által
kiválasztott nyelvi változatot most készítik fordítóink.
Fizetésképtelenségi nyilvántartások - Anglia és Wales
Ez az oldal az angliai és walesi fizetésképtelenségi nyilvántartásról (Individual Insolvency Register) nyújt tájékoztatást.
Mit kínál az angliai és walesi Fizetésképtelenségi Szolgálat (Insolvency Service)?
Anglia és Wales fizetésképtelenségi szolgálata törvényi előírás alapján nyilvántartja a fizetésképtelenségi eseteket, valamint a csőddel és a
tartozáselengedéssel kapcsolatos korlátozásokat. E nyilvántartások együttesen alkotják a fizetésképtelenségi nyilvántartást, amely a következőkre
vonatkozóan tartalmaz adatokat:
folyamatban lévő vagy az elmúlt 3 hónapban lezárt csődeljárások;
folyamatban lévő vagy az elmúlt 3 hónapban lezárt, tartozáselengedő végzés kibocsátására irányuló eljárások;
folyamatban lévő vagy az elmúlt 3 hónapban lezárt egyezségi eljárások és gyorsított egyezségi eljárások;
hatályos, csőddel kapcsolatos korlátozó végzések vagy kötelezettségvállalások és csőddel kapcsolatos ideiglenes korlátozó végzések;
hatályos, tartozáselengedéssel kapcsolatos korlátozó végzések vagy kötelezettségvállalások és tartozáselengedéssel kapcsolatos ideiglenes korlátozó
végzések.
Ingyenes-e az angliai és walesi fizetésképtelenségi nyilvántartáshoz való hozzáférés?
Igen, a nyilvántartáshoz való hozzáférés ingyenes.
Hogyan végezzünk keresést Anglia és Wales fizetésképtelenségi nyilvántartásában?
A nyilvántartás
a Fizetésképtelenségi Szolgálat weboldalán található, és a „Find someone” menüpont alatt érhető el. A
fizetésképtelenségi nyilvántartás
linkjére kattintva magánszemély vagy vállalkozás neve alapján kereshet.
Angliai és Wales fizetésképtelenségi szolgálatának története
A Fizetésképtelenségi Szolgálat a Vállalkozásügyi, Innovációs és Képzési Minisztérium (Department for Business, Innovation and Skills) végrehajtó
ügynöksége, és a hivatalos csődgondnokon keresztül a következő feladatokat látja el:
intézi és kivizsgálja a csődbe ment jogalanyok, a tartozáselengedő végzés hatálya alatt álló magánszemélyek, valamint a bíróság által felszámolt társaságok
és társulások ügyeit, és megállapítja fizetésképtelenségük okait;
vagyonfelügyelőként / felszámolóként jár el, amennyiben nem jelölnek ki a magánszektorból fizetésképtelenségi szakértőt;
gyorsított egyezségi eljárás esetén meghatalmazottként és felügyelőként jár el.
A Szolgálat emellett:
eljár a csődbe ment jogalanyok, a tartozáselengedő végzés hatálya alatt álló magánszemélyek és a vezető tisztségviselők kötelezettségszegéseivel
kapcsolatos bejelentések alapján;
eljár a csődbe ment vállalkozások vezető tisztségviselőinek e tevékenységtől való eltiltása érdekében, ha annak ellátására alkalmatlanok;
csőddel és tartozáselengedéssel kapcsolatos végzésekkel és kötelezettségvállalásokkal foglalkozik;
engedélyezi és szabályozza a fizetésképtelenségi szakma gyakorlását;
létszámcsökkentés esetén megállapítja és kifizeti a törvényes összegeket, ha a munkáltató jogilag fizetésképtelen;
számviteli és befektetési szolgáltatásokat nyújt a csőd-, illetve felszámolási eljárás alatt álló vállalkozások vagyonkezelői számára;
közérdekből titkos tényfeltáró vizsgálatokat folytat vállalkozásokkal szemben;
fizetésképtelenség, létszámcsökkentés és egyéb kapcsolódód kérdések tekintetében tanácsot ad a minisztereknek, valamint a kormányzati hivataloknak és
ügynökségeknek;
weboldalán, valamint kiadványokon és a fizetésképtelenségi tudakozón keresztül tájékoztatja a nyilvánosságot a fizetésképtelenséggel,
létszámcsökkentéssel és vizsgálatokkal kapcsolatos kérdésekről.
Az angliai és walesi fizetésképtelenségi nyilvántartás jogi nyilatkozata
A honlapon a következő jogi nyilatkozat áll:
„Habár minden erőfeszítést megteszünk annak biztosítására, hogy az oldalon nyújtott információk pontosak legyenek, mégis előfordulhatnak hibák.
Amennyiben téves vagy hiányos információt észlel, kérjük, hogy az oldalon található visszajelzési linkre kattintva értesítsen bennünket erről, hogy az esetet
kivizsgálhassuk és az adatbázist szükség szerint javíthassuk.
A Fizetésképtelenségi Szolgálat nem vállal felelősséget a gondatlanságból vagy egyéb okból hibás vagy hiányos adatok vonatkozásában. Felhívjuk a
figyelmet arra, hogy a Fizetésképtelenségi Szolgálat és a hivatalos csődgondnokok (Official Receiver) nem nyújthat jogi vagy pénzügyi tanácsot. Tanácsot
állampolgári tanácsadó irodától, jogtanácsostól, képesített könyvelőtől, engedéllyel rendelkező felszámolóbiztostól, megbízható pénzügyi tanácsadótól vagy
tanácsadó központtól lehet kérni.
A Fizetésképtelenségi Nyilvántartás nyilvánosan hozzáférhető; a Fizetésképtelenségi Szolgálat a nyilvántartás adatainak harmadik személyek általi
felhasználását nem támogatja, és ezzel kapcsolatban felelősséget nem vállal.”
Kapcsolódó linkek
Fizetésképtelenségi Szolgálat
Fizetésképtelenségi nyilvántartás
Utolsó frissítés: 04/12/2015
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 Ön által kiválasztott nyelvi változatot most készítik fordítóink.
Az oldal jelenleg a következő nyelveken olvasható.
Fizetésképtelenségi nyilvántartások - Észak-Írország
Ez az oldal Észak-Írország fizetésképtelenségi nyilvántartásáról nyújt tájékoztatást.
Mit kínál az észak-írországi fizetésképtelenségi nyilvántartás?
Észak-Írországban nincs egységes fizetésképtelenségi nyilvántartás. Az Észak-ír Bírósági és Törvényszéki Szolgálat (Northern Ireland Court Service) az
elmúlt 10 évben csődbe jutott személyekről rendelkezik információval. Ezt az információt egy online adatbázis tartalmazza, amely a nyilvánosság számára
díj ellenében hozzáférhető. A csődre vonatkozó bővebb információ az
Észak-ír Bírósági és Törvényszéki Szolgálathonlapján érhető el.
A
Vállalkozási, Kereskedelmi és Beruházási Minisztérium (Online DETI) fizetésképtelenségi szolgálata foglalkozik fizetésképtelenségi ügyekkel.
A fizetésképtelenségi szolgálat célja és szerepe:
a csődök, illetve a kötelező felszámolás alatt álló vállalkozások ügyeinek adminisztrálása és kivizsgálása;
a fizetésképtelenség okainak megállapítása;
a vállalat fizetésképtelensége esetén a vezetők kizárása;
a fizetésképtelen vállalkozások vezetősége által folytatott csalárd tevékenységekkel kapcsolatos intézkedések megtétele;
a fizetésképtelenséggel foglalkozó hivatás szabályozása;
a fizetésképtelenségi mérleg működtetése;
Észak-Írország fizetésképtelenségi jogszabályainak és szakpolitikájának megfogalmazása.
Az Online DETI-t a Vállalkozási, Kereskedelmi és Beruházási Minisztériumtartja fenn és működteti.
Ingyenes-e az észak-írországi Online DETI-hez való hozzáférés?
Igen, a hozzáférés ingyenes.
Hogyan végezzünk keresést az észak-írországi Online DETI-ben?
A fizetésképtelenségi szolgálat folyamatosan frissíti a nyilvántartást a következő adatokról: egyéni önkéntes megállapodások (Individual Voluntary
Arrangements (IVA)); gyorsított önkéntes megállapodások (Fast-track Voluntary Arrangements (FTVA)); csőd korlátozó utasítások vagy
kötelezettségvállalások (Bankruptcy Restrictions Orders or Undertakings (BRO/ BRU)); adósságcsökkentő rendelvények (Debt Relief Orders (DRO)); és
adósságcsökkentést korlátozó utasítások vagy kötelezettségvállalások (Debt Relief Restriction Orders or Undertakings (DRRO/ DRRU)).
Az
IVA, DRO, DRRO és DRRU nyilvántartásokban online lehet személyekre keresni.
Bővebb információ a fizetésképtelenségi nyilvántartásról
itt.
Kapcsolódó linkek
Online DETINI
Észak-ír Bírósági és Törvényszéki Szolgálat
Utolsó frissítés: 14/08/2017
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.
Figyelem: az oldal eredeti nyelvű változata
nemrég módosult. Az Ön által
kiválasztott nyelvi változatot most készítik fordítóink.
Fizetésképtelenségi nyilvántartások - Skócia
Ez az oldal a skóciai fizetésképtelenségi nyilvántartásról nyújt tájékoztatást.
Mit kínál a skóciai fizetésképtelenségi nyilvántartás?
Az
Accountant in Bankruptcy weboldal útmutatást és dokumentumokat tartalmaz a skóciai fizetésképtelenségi eljárásokról. A weboldal a következő
lehetőségeket kínálja:
hozzáférés jogszabályokhoz
a
fizetésképtelenségi nyilvántartásra mutató link, amely a következőkkel kapcsolatos adatokat tartalmazza:
csődeljárások
csődeljárási korlátozások
vagyonrendezési megállapodások
skóciai vállalkozások felszámolása és vagyonfelügyelete (a végelszámolást is ideértve).
A skóciai fizetésképtelenségi nyilvántartás a cégek vezetőiről nem tartalmaz adatokat.
A
Money Scotland weboldal pénzügyek és tartozások vonatkozásában ad tanácsot, anyagokat tartalmaz hivatalos pénzügyi tanácsadók számára, és
tájékoztatást nyújt az adósságrendezési rendszerről (vagyis azon jogszabályi rendszerről, amely lehetővé teszi az adósság ésszerű időn belül való
visszafizetését, egyúttal védelmet nyújt a hitelezők fellépésével szemben).
A skóciai fizetésképtelenségi nyilvántartás fenntartója és üzemeltetője az Accountant in Bankruptcy (Csődbiztosság).
A skóciai DAS nyilvántartás (az adósságrendezési rendszer nyilvántartása – Debt Arrangement Scheme Register)
A
skóciai DAS nyilvántartás a jóváhagyott és folyamatban lévő adósság-visszafizetési programokról nyújt tájékoztatást. A DAS nyilvántartást a Money
Scotland nevében a Civic tartja fenn és üzemelteti.
Ingyenes-e a skót fizetésképtelenségi nyilvántartáshoz való hozzáférés?
A skóciai fizetésképtelenségi nyilvántartáshoz való hozzáférés ingyenes. Emellett napi szinten letölthetők kereskedelmi adatok. További tájékoztatás a
következő címen kérhető:
roienquiries@aib.gsi.gov.uk
Ingyenes-e a skóciai DAS-nyilvántartáshoz való hozzáférés?
A DAS-nyilvántartáshoz való hozzáférés ingyenes.
Hogyan végezzünk keresést a skót fizetésképtelenségi nyilvántartásban?
A skót fizetésképtelenségi nyilvántartás interneten hozzáférhető. A felületen
felhasználói regisztráció szükséges.
Hogyan végezzünk keresést a DAS-nyilvántartásban?
A DAS-nyilvántartás interneten hozzáférhető. A felületen
felhasználói regisztráció szükséges.
A skóciai fizetésképtelenségi nyilvántartás története
A fizetésképtelenségi nyilvántartásokban való keresés alapján valamennyi folyamatban lévő, valamint az elmúlt két évben lezárt csődeljárási ügy adatai
ismerhetők meg. Vagyonrendezési megállapodások esetében a nyilvántartás a folyamatban lévő, valamint az elmúlt évben lezárt ügyek adatait tartalmazza.

Vállalkozások vagyonfelügyelete vagy felszámolása esetében a keresés alapján szintén a folyamatban lévő, illetve az előző évben befejezett ügyek adatai
érhetők el.
A DAS-nyilvántartás története
A DAS-nyilvántartás weboldala a jóváhagyott és a folyamatban lévő adósság-visszafizetési programokról ad tájékoztatást.
Kapcsolódó linkek
Accountant in Bankruptcy
Bankruptcy,

Fizetésképtelenségi nyilvántartás,

Money Scotland DAS (adósságrendezési rendszer),

Skóciai nyilvántartás,

DAS-

nyilvántartás (felhasználói regisztráció)
Utolsó frissítés: 23/10/2017
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.

