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Μητρώα αφερεγγυότητας - Ουγγαρία
See lehekülg on masintõlgitud ja selle kvaliteet ei ole tagatud.

Στην παρούσα ενότητα παρέχεται σύντομη επισκόπηση των μητρώων αφερεγγυότητας της Ουγγαρίας.

Ποιες υπηρεσίες το ουγγρικό μητρώο αφερεγγυότητας;
Στην Ουγγαρία, η κυβέρνηση και το σύνδεσμο Individual Insolvency Register, του Υπουργείου Δικαιοσύνης Εταιρικών
Πληροφοριών και Ηλεκτρονικής Εγγραφής Εταιρειών Υπηρεσία της Αστυνομίας.
Το αρχείο του εκτελούντος την επεξεργασία, καθώς και ανάπτυξη ΤΠ, τεχνική, επιχειρησιακή και τεχνική ασφάλεια δασμοί που
δημοσιεύονται στο Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft. μέσω.
Το μητρώο αφερεγγυότητας είναι διαθέσιμη στη διεύθυνση: https://fizeteskeptelenseg.im.gov.hu/.
gov.hu/

https://fizeteskeptelenseg.im.

Το μητρώο αφερεγγυότητας όλα τα δεδομένα των οικονομικών φορέων και των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών, στους
οποίους η διαδικασία αφερεγγυότητας στην Ουγγαρία.
Στην Ουγγαρία, οι κανόνες για τη διαδικασία πτώχευσης ή αφερεγγυότητας και του νόμου XLIX του 1991 περί πτωχεύσεων (.). Οι
οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών (ενώσεις, ιδρύματα) της πτώχευσης και τις διαδικασίες εκκαθάρισης του νόμου για τις
ΜΚΟ CLXXV του 2011 θα πρέπει να εφαρμόζεται για την υπόλοιπη Cstv. διατάξεις εφαρμόζονται.
Παρέχεται η πρόσβαση στο ουγγρικό μητρώο αφερεγγυότητας παρέχεται δωρεάν;
Το μητρώο αφερεγγυότητας δεδομένα megismeréséért τέλη και έξοδα δεν καταβάλλονται. Η εκ των προτέρων δήλωση
περιέχουσα τα στοιχεία περί αφερεγγυότητας που άντλησε από την πώληση δεν συνιστά εμπορική βάση δεδομένων και τα
δεδομένα χρησιμοποιούνται για τους σκοπούς αυτούς.
Το μητρώο του Cstv. 6/N. Με βάση τα ακόλουθα στοιχεία:
η ημερομηνία έναρξης της διαδικασίας αφερεγγυότητας·
το δικαστήριο έναρξης της διαδικασίας αφερεγγυότητας και ο αριθμός της υπόθεσης·
η διαδικασία αφερεγγυότητας στην Ουγγαρία πτώχευσης ή διαδικασία εκκαθάρισης·
η δικαιοδοσία για την έναρξη της διαδικασίας αφερεγγυότητας (főeljárásról ή δευτερεύουσας διαδικασίας αφερεγγυότητας)

αν ο οφειλέτης είναι εταιρεία ή νομικό πρόσωπο, την επωνυμία του οφειλέτη, τον αριθμό μητρώου, την καταστατική έδρα ή,
εφόσον διαφέρει, την ταχυδρομική διεύθυνση,
ο διαχειριστής της διαδικασίας αφερεγγυότητας που έχει διοριστεί στη διαδικασία, ο διαχειριστής (όνομα, την ταχυδρομική
διεύθυνση ή τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου·
την προθεσμία για την αναγγελία απαιτήσεων, εφόσον υπάρχει, ή αναφορά στα κριτήρια υπολογισμού της εν λόγω
προθεσμίας·
κατά περίπτωση, την ημερομηνία περάτωσης της κύριας διαδικασίας αφερεγγυότητας·
το δικαστήριο ενώπιον του οποίου η απόφαση για το άνοιγμα της διαδικασίας αφερεγγυότητας μπορεί να προσβληθεί
σύμφωνα με το άρθρο 5, και, ανάλογα με την περίπτωση, για την αναφορά στα κριτήρια υπολογισμού της εν λόγω
προθεσμίας
οι ανακλητικές αξιώσεις που αφορούν την περιουσία του οφειλέτη για την εκκίνηση και την ολοκλήρωση του δικαστηρίου, την
ονομασία και τον αριθμό της υπόθεσης,
ήταν στα διευθυντικά στελέχη του οφειλέτη, τα διευθυντικά στελέχη, τα μέλη του ο οφειλέτης είναι νομικό πρόσωπο, τα
συμφέροντα των πιστωτών λόγω της ασκήσεως αγωγής αποζημιώσεως, το δικαστήριο που επελήφθη της υποθέσεως και το
τέλος της ονομασίας και του αριθμού της υπόθεσης,
εάν η διαδικασία είναι απλουστευμένη felszámolásként επιβεβαιώθηκε το γεγονός αυτό.
Πώς διεξάγεται η έρευνα στο ουγγρικό αφερεγγυότητας
Τα κριτήρια αναζήτησης που επιλέγονται από έναν πτυσσόμενο μενού Το πτυσσόμενο μενού στο μητρώο αφερεγγυότητας με
βάση ένα από τα ακόλουθα αναγνωριστικά μετά τη χορήγηση της αναζήτησης:
όνομα,
αριθμός επίσημης καταχώρισης/καταχώρηση στα ληξιαρχικά μητρώα,
αριθμός διαδικασίας.
Η αναζήτηση λεπτομερείς πληροφορίες είναι διαθέσιμες στη διεύθυνση https://fizeteskeptelenseg.im.gov.hu/#/help.
keptelenseg.im.gov.hu/#/help

https://fizetes

Το μητρώο αφερεγγυότητας και την ανάκτηση των μαζικών δεδομένων δεν είναι δυνατόν, βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας.
Αυτόματη μετάφραση του περιεχομένου. Ο ιδιοκτήτης της σελίδας αυτής δεν αποδέχεται καμία ευθύνη για την ποιότητα αυτής της
μετάφρασης, που έγινε από μηχανή.
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