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HVG & Céginformáció.hu bronz tanúsítvány 

  

Mi ez? 

A HVG és a Céginformáció.hu felállított egy olyan követelményrendszert, 
ami alapján üzletkötésre ajánlottnak tekinthet egy adott céget. Amelyik cég 
ezeknek a feltételeknek megfelel, annál megjelenik az “ajánlott cég” logo a 
ceginformacio.hu adatlapján. 

Mikor jelenik meg a cégem mellett? 

Amennyiben az elmúlt 3 évben a cég kapcsán nem jelent meg valamilyen 
negatív adat a cégközlönyben vagy NAV oldalán, a tanúsítvány látható a cég 
adatlapján. 

Mikor tűnik el? 

A tanúsítvány automatikusan eltűnik, ha valamilyen negatív esemény 
jelenik meg az említett 2 forrásban a cégről. 

Kérhetem az eltávolítását? 

Természetesen, ezt egy email küldésével az ertekesites@ceginformacio.hu 
címre megteheti. 

Használhatom a tanúsítványt máshol is? 

Igen, a tanúsítvány weblogó egyszerűen letölthető és az így kapott kód 
beilleszthető a saját weboldalba. 

Mennyibe kerül? 



A HVG & Céginformáció.hu bronz tanúsítvány megjelenése és a weblogó 
letöltése/használata ingyenes, nem jár fizetési kötelezettséggel. 

Miért jó ez nekem? 

A ceginformacio.hu cégkereső oldal napi látogatóinak a száma megközelíti a 
60 000-et, így a pozitív üzenet könnyen eljut jelenlegi és jövőbeli 
partnereihez is, ami az üzletkötés megkönnyítésével vagy a szállítói bizalom 
megerősödésével járhat. 

Hogyan tudom beilleszteni az oldalamba? 

Minden céghez egyedi javascript kód generálható, amit az előzetesen 
megadott weboldalba lehet illeszteni. Amennyiben egy adott cég több 
weboldallal rendelkezik, akkor oldalanként kell a kódot legenerálni. 

A minősítés feltételrendszere 

Min alapul az ajánlott cég bronz tanúsítvány feltételeinek a kiválasztása? A 
Céginformáció.hu Kft több évtizede foglalkozik cégminősítéssel, ahol a 
cégek fizetésképtelenségének valószínűségét próbáljuk előrejelezni. Ehhez 
számos adat áll a rendelkezésre, mint például cégadatok, pénzügyi adatok, 
negatív/pozitív események. Többváltozós statisztikai módszerek 
segítségével vizsgáljuk az adatbázist és keressük azokat a tényezőket, amik 
abban játszanak szerepet, hogy egy cég csődeljárás vagy felszámolási eljárás 
alá kerül. A rendelkezésre álló adatok közül a legnagyobb hatása a negatív 
eseményeknek van, mint a bírósági és NAV-os végrehajtás, adószám 
felfüggesztés, az Áfa fizetés elmulasztása. A 2019-es év szeptember 
közepéig megindított 3950 felszámolási eljárásból 3775 cég esetében 
fellelhető az említett negatív események közül legalább egy. A bronz 
tanúsítvánnyal rendelkező cégek esetében tehát a bedőlés valószínűsége 
lényegesen alacsonyabb, mint az azzal nem rendelkező cégeknél. 

A tanúsítvány megléte tehát nem azt jelenti, hogy az adott cég nem fog 
valamilyen fizetésképtelenség eljárás alá kerülni vagy nem lesznek 
számlafizetési nehézségei, hanem az ő esetükben lényegesen alacsonyabb 
annak a valószínűsége, hogy felszámolás alá kerüljön. Üzletkötés előtt ezért 
mindenképpen javasoljuk az adott cég cégminősítő riportjának beszerzését, 
amit a vizsgált cég adatlapján tehet meg. 

 


