Унгария

Matrikelregistre i medlemsstaterne - Ungarn
Тази страница е машинно преведена и качеството ѝ не може да бъде гарантирано.

Dette afsnit giver et overblik over matrikelregistret i Ungarn.

Hvilke ydelser indebærer det ungarske matrikelregister give?
Den ungarske matrikelregistret er Ministeriet for Landbrug og den ungarske arealforvaltning.
Det officielle websted for delstaten kontorer i Ungarn giver oplysninger om landsdækkende net af ungarske matrikelkontorer, samt
give adgang til den fulde institutionelle netværk af jordforvaltning, med nærmere oplysninger om: http://www.foldhivatal.hu/
deres opgaver
deres opgaver og tjenesteydelser, de leverer
nye og vigtige projekter
Du kan downloade administrative formularer og læs om vores elektroniske tjenesteydelser og betingelserne for adgang til
systemet på internettet. Den relevante lovgivning kan findes her.

Er adgang til det ungarske matrikelregister gratis?
Registrerede brugere (offentlige organer, banker, advokater, notarer, ejendomsmæglere, kommunale myndigheder osv.) siden
2003 (magyarországi földhivatalok) giver adgang til onlinetjenester (TAKARNET), i overensstemmelse med bestemmelserne i den
relevante lovgivning er underlagt betaling af gebyrer. http://www.foldhivatal.hu/
2011 blev lanceret i juni statslig portal direkte til borgerne central portal for Online Land (Földhivatal Online), hvor borgerne er på
samme måde som registrerede brugere kan anvende onlinetjenester mod betaling af et gebyr.
Desuden Online Land Office, et begrænset antal oplysninger gratis.Gratis til rådighed, omfatter udelukkende beskrivende data om
egenskaber (første del af en ejendom). Der kan søges i databasen ved parcel (vámfelhatalmazási szám helyrajzi) eller adressen
på den ejendom. Onlinetjenester, der er tilgængelige fra 24 til 0 registrerede brugere og borgere via internettet.

Hvordan søger jeg i det ungarske matrikelregister
I almindelighed, kan du foretage en søgning baseret på:
land-register reference.
antal parceller. eller
adresse på ejendommen.
Brugere med særlige rettigheder (politi, undersøgelsesmyndigheder, fuldbyrde, offentlige notarer i arvesager) kan søge på navn og
personoplysninger af ejeren og/eller den bemyndigede person.
Det ungarske matrikelregister historie
I Ungarn var det retlige og administrative system, der forvalter registret officielle navn:Er den "fælles matrikelsystemet.Siden 1971
er det "fælles", fordi matrikulære kortlægning af data og oplysninger (telekkönyv "Grundbuch"), både retligt og institutionelt på en
integreret måde. En enkelt institutionel netværk, der omfatter alle matrikelkontorer er ansvarlig for registrering af retlige
transaktioner og ændringer i matrikelkort. der vil være tale om data og udføre andre opgaver i relation til jord og ejendom. Europa
var den første af sin art i Ungarns forenet, title-based matrikelsystemet.

Det ungarske system tjener flere formål, idet det ud over aktiviteter, som dækker hele spektret af matrikel- og udfører en række
andre opgaver, f.eks. etablering og vedligeholdelse af geodætiske kontrolpunkt topografisk kortlægning, bevarelse, leje af jord,
registrering og vedligeholdelse af administrative grænser.
Denne komplekse offentlig database, der indeholder oplysninger om jord og fast ejendom, dvs. om nogle af de vigtigste dele af det
økonomiske liv, landbrug og omsætning, der forvaltes af jordforvaltning på en integreret måde og dækker hele det administrative
område i Ungarn.Formålet med ordningen er at hjælpe med at håndhæve ejendomsretten, et sundt miljø, retten til at drive egen
virksomhed og konkurrence, og til officielt at registrere naturlige og kunstige seværdigheder ved at skabe ensartede og offentligt
bekræftede matrikelsystem og infrastruktur for rumlige data.
Det overordnede mål for landets samlede grunde og anden fast ejendom og tinglysning af rettigheder over fast ejendom,
ejendomsrettigheder og andre rettigheder vedrørende fast ejendom, fælles og offentligt bekræftede matrikelsystem og
infrastruktúrát.Az fælles arealregistreringssystem har to specifikke mål bør gennemføres.
Det retlige mål er at beskytte real-estate-related rettigheder og officielle dokumenter, og samtidig give sikkerhed for reelle ejere og
fremme den overskudsgivende brug af fast ejendom.På den anden side ordningens økonomiske mål er at tjene som et ensartet
grundlag for planlægning og fastsættelse af finansielle forpligtelser, for at lette styring og ejendomsinvesteringer gennem
tilvejebringelse af statistiske data, og at yde tjenester til samfundet som helhed.
Links

Liechtensteins statslige portal
Det officielle websted for Land (Földhivatal) i Ungarn
Dette er en maskinoversat udgave af indholdet. Indehaveren af siden påtager sig intet som helst ansvar for kvaliteten af den
maskinoversatte tekst.
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