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A Credit Online rendszer az alábbi leírásban szereplő előnyöket biztosítja a 
Felhasználók részére: 

Beszámolók 

HTML, Excel és PDF formátumban történő letölthetősége 

Beszámolók korai feldolgozása 

a kötelező leadási határidőt követő héten 90% feletti feldolgozottság 

Negatív információk 

az ÁFA bevallás benyújtását elmulasztók rendszeres publikálása 

Adatfrissítés 

a hatósági nyilvántartásokban megjelenő adatok óránkénti és napi szintű frissítése 

Reszponzív oldal 

a webes felület használatát app telepítése nélkül is biztosítja, mobileszközökön a teljes 
tartalom megjelenítése mellett 

IP címhez kötött felhasználói hozzáférés 

garantálja, hogy a munkatársak kizárólag a meghatározott munkaállomásokról érjék el a 
felületet, egyben segít elkerülni a jogosulatlan külső használatot (titokvédelem) 

Összetett keresés funkció 

32 féle szűrési feltétel, amely széleskörű részletes keresést biztosít (offshore hátterű 
vállalkozások szűrhetősége, igény szerint bővíthető). 

 

Az alábbiakban található bemutatkozó anyagunk a Credit Online rendszer funkcióinak 

leírását tartalmazza kiemelve a lényegesebb egyedi funkcióink megoldásait és előnyeit.  
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Credit Online  
céginformációs rendszer leírása 

 

A Credit Online új generációs szemléletet képvisel a hazai creditmanagement piacon és az 
egyik legmodernebb rendszer, amely a cég- és pénzügyi adatokon túlmutatva egy adott 
vállalkozásról teljes és átfogó képet mutat a felhasználók számára, méghozzá rendkívül 
átlátható módon. 
 
Céginformációink megfelelnek a nemzetközi hitelbiztosítók által támasztott igényeknek, azok 
alkalmasak az üzleti partnerek hitelképességének és üzleti kockázatának vizsgálatára. 
 
Rendszerünkben a hazai vállalkozások adatain túl, az egyéni vállalkozók és non-profit 
szervezetek, valamint költségvetési szervek információi is megtalálhatók. 
 
Monitoring modulunk a vállalkozásokkal kapcsolatos összes cégadat, negatív- és pozitív 
eljárás nyomon követését biztosítja, míg Kapcsolati háló modulunk látványos, vizuális 
áttekintést nyújt arról, hogy egy adott cég szereplőinek milyen más vállalkozáshoz van még 
kapcsolódása, akár tulajdonosi, akár vezetői részről. 

  



 

         

 

 

+36-1-505-5330          1138 Budapest, Madarász Viktor utca 47-49.         http://creditonline.hu 

Kezdőlap, keresési funkciók 

A Kezdőlap tetején, középen a Gyorskereső használatával, cégnév, adószám vagy akár 

cégjegyzékszám alapján nyílik lehetőség a keresésre. 

 

A Keresés gomb mellett található jobbra Részletes kereső funkció, amely a cég- és pénzügyi 

adatokban történő keresést biztosítja. 
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Az egyszerű keresőben a cég nevére rákeresve a rendszer megjeleníti a találatokat.  
 
A találati listában a keresett cég nevére kattintva a rendszer a cég kezdőlapját nyitja meg.  
 
A cég kezdőlapja abban segíti a felhasználót, hogy gyors és átfogó képet ad a vizsgált 
vállalkozásról.  
 
A kezdőlapon tehát gyorsan áttekinthetők a cég legfontosabb adatai, mint székhely, adószám, 
cégjegyzékszám. Ezen kívül itt található a foglalkoztatottak száma, az előző évek árbevételének 
alakulása.  
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Cégriport 

A Cégriport menüpont alatt található az egyes cégek cégmásolata (cégtörténet). A cégriport 

minden adatott tartalmaz a vállalkozásokról, amelyek a cégjegyzékbe bejegyzésre kerültek. 

Amennyiben viszont csak a hatályos információkra van szükség, akkor a lap tetején a Keresés 

gomb alatt, bejelölhető a Csak hatályos adatok pipa, és így a cégkivonatnak megfelelő adatokat 

jeleníti meg a rendszer.  

Egyedi fejlesztésünk! 

A gyors kereshetőség érdekében a cégmásolat fejezeteit bezártuk, de a Mindent kinyitom 

gombra kattintva azok kinyithatók, a Mindent bezár gomb használatával összezárhatók, így egy 

kattintással még könnyebben áttekinthető a rendelkezésre álló fejezetek tartalma. 

Személyek gyorskereső alatt látható, hogy mely személyek érdekeltek az adott vállalkozásban. 
Amennyiben adott személynek más cégben is van érdekeltsége, akkor egy sárga elágazás ikon 
jelenik meg a neve mellett, amelyre rákattintva egy új lapon a rendszer mutatja a 
kapcsolódásokat. 
 
A címek mellett található földgömbre kattintva, egy új böngésző lapon megjelenik a Google 

Maps segítségével a pontos helyszín, a további tájékozódás érdekében. 
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Pénzügyi adatok 

 

Pénzügyi adatok modulban található a cég főbb beszámoló sorainak öt éves összesítője. A 
modul segítségével könnyen áttekinthető a pénzügyi adatok változása az évek során. A sárga nyíl 
segítségével megnyitható az értékek grafikonos megjelenítése is. A táblázat alján 
figyelmeztetések jelennek meg, abban az esetben, ha bizonyos mutatók értéke negatívan, azok 
értelmezésével kiegészítve. 
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Beszámolók 

Rendszerünkben több mint 10 évre visszamenőleg megtalálhatók a hazai cégek beszámolóinak 
adatai. A felületen könnyen, áttekinthető formában jelennek meg a beszámolók, a tárgyév adataival 
kiemelve, valamint az előző évhez képest történt változással jelölve. A beszámolók tartalma azonnal 
megtekinthető HTML formában, azok letöltése nélkül is. Amennyiben viszont szükséges, a 
beszámolók Excel formátumban is letölthetők, így akár további számítások végezhetők azokkal vagy 
az adatok integrálhatók ügyviteli rendszerekbe. 
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Negatív információk 

A Credit Online-ban 14 hatósági nyilvántartás adataiból gyűjtött információkat rendszerezünk, és 
napi szinten frissítjük azokat. Amennyiben egy adott cégről negatív információ található a 
rendszerben, akkor erre a rendszer már az első pillanatban felhívja a figyelmet azzal, hogy ez a 
menüpont piros betűszínt kap.  
 
A rendszer által követett negatív információk:  
 

 csődeljárás 
 felszámolási eljárás 
 végelszámolási eljárás 
 törlési eljárás 
 kényszertörlési eljárás 
 végrehajtási eljárás 
 működéstől eltiltás 
 vagyoni részesedés lefoglalása 
 büntetőjogi intézkedés 
 szankciós jelleggel felfüggesztett 
adószám 
 szankciós jelleggel törölt adószám 
 vagyonrendezési eljárás 
 adósságrendezési eljárás 
 adóvégrehajtás 
 feketén foglalkoztatók 
 GVH Versenyhivatali eljárás 
 fogyasztóvédelmi elmarasztalások 
 munkaügyi elmarasztalások 
 ÁFA bevallást elmulasztók 
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A rendszer technikai jellemzői 

 

Adatfrissítés 

A Credit Online rendszer adatai a hatósági nyilvántartásokkal párhuzamosan, folyamatosan 

frissülnek. 

A cégadatokat az Igazságügyi Minisztérium adatbázisából a Cégközlöny előállításához 

szükséges adatokból napi szinten kerülnek frissítésre több alkalommal is. 

A beszámolók adatait, azok benyújtására jogszabályban rögzített határidőt követő 10. naptól 

93% feletti feldolgozottsággal biztosítjuk, valamint az adatbázist folyamatosan frissítjük 

tekintettel arra, hogy egyes vállalkozások mérleg fordulónapja eltérhet a jogszabályban 

meghatározott határidőtől. 

A negatív és pozitív adatokat napi szinten frissítjük a hatósági nyilvántartással 

párhuzamosan. 

 

Riportok letöltése 

A riportok letöltése pdf formátumban biztosítja a rendszer. A letöltés előtt a rendszer a 

dokumentum jobb felső sarkába elhelyezi a letöltés dátumát és időpontját. 

A riportok tartalma a felhasználó által szabadon alakítható. A riport letöltését megelőzően, 

annak fejlécében jelölhető, hogy a riport tartalma, mely elemeket tartalmazza. A funkció 

segíti a felhasználót, hogy csak az általa megjelölt adattartalommal készüljön el a riport. 
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Rendszerhez történő hozzáférés 

A rendszer az alábbi címen érhető el: 

https://creditonline.hu 

A hozzáférés felhasználói névvel és jelszóval lehetséges.  

 

A rendszer használata tableten és okostelefonon 

A rendszer felülete reszponzív, így bármely eszközön könnyen használható APP telepítése 

nélkül is. 

 A Credit Online oldal optimális megjelenést biztosít - könnyű olvashatóság, egyszerű 

navigáció a lehető legkevesebb átméretezéssel és görgetéssel - a legkülönfélébb eszközökön 

(az asztali számítógép monitorjától egészen a mobiltelefonokig) 

Az  oldal tökéletesen igazodik a megjelenítő eszközhöz, mindezt rugalmas felépítéssel, 

flexibilis képekkel. 

https://creditonline.hu/

