Węgry

Registre de insolvenţă - Ungaria
Ta strona została przetłumaczona maszynowo – nie ma więc gwarancji co do jakości tłumaczenia.

Această secțiune oferă o scurtă prezentare a Ungariei și a registrelor de insolvență.

Ce tipuri de servicii în registrul de insolvență din Ungaria?
În Ungaria, guvernul și să exploateze legătura pentru Drepturilor registru de insolvență ale Ministerului Justiției de informații privind
întreprinderile și registrul electronic al întreprinderilor de servicii electronice al forțelor de poliție.
Înregistrarea persoanei împuternicite de operator, precum și dezvoltarea IT, tehnice, operaționale și tehnice de siguranță taxele
publicate în Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft. prin.
Registrul de insolvență poate fi accesat la adresa https://fizeteskeptelenseg.im.gov.hu/.

https://fizeteskeptelenseg.im.gov.hu/

Registrul de insolvență toate datele operatorilor economici și ale organizațiilor societății civile de insolvență în Ungaria.
În Ungaria, normele de faliment și de insolvență din Legea XLIX din 1991 privind procedurile de faliment (.). Organizațiile societății
civile (asociații, fundații) de faliment și lichidare a Legii privind ONG-urile CLXXV din 2011 ar trebui să se aplice pentru restul Cstv.
dispoziții intră în vigoare.
Este accesul la registrul de insolvență este gratuit?
Registrul de insolvență date megismeréséért onorariile și cheltuielile nu trebuie să fie plătite. Avansul să declare datele cu privire la
insolvență obținute din vânzare nu constituie o bază de date și datele comerciale utilizate în astfel de scopuri.
Registrul Cstv. 6/N. Pe baza următoarelor elemente:
data deschiderii procedurii de insolvență;
instanța care a deschis procedura de insolvență și numărul de referință al cauzei;
procedura de insolvență deschisă în Ungaria de faliment sau lichidare;
competența de a deschide proceduri de insolvență (főeljárásról sau secundare de insolvență)
dacă debitorul este o societate sau o persoană juridică, denumirea debitorului, numărul de înregistrare, sediul social sau
adresa de corespondență, dacă este diferită;
practicianul în insolvență desemnat în cadrul procedurii, lichidatorul administrator (nume, adresa poștală sau adresa de email;

termenul de depunere a cererilor de admitere a creanțelor, dacă există, sau o trimitere la criteriile de calculare a acestui
termen;
după caz, data de închidere a procedurii principale de insolvență;
instanța în fața căreia hotărârea de deschidere a procedurii de insolvență poate fi contestată în conformitate cu articolul 5 și,
după caz, pentru o trimitere la criteriile de calculare a termenului
evitarea acțiunilor privind patrimoniul debitorului cu privire la inițierea și finalizarea instanței, denumirea și numărul cazului,
a fost debitorul de directori, manageri, membri ai debitorul este o persoană juridică proprietarilor și interesele creditorilor,
deoarece introducerea unei acțiuni în despăgubire, instanța sesizată și sfârșitul denumirea și numărul cazului,
în cazul în care procedura este simplificată felszámolásként a fost confirmat acest fapt.
Cum se efectuează o căutare în insolvență din Ungaria
Criteriile de căutare selectate dintr-o listă verticală Meniul derulant în registrul de insolvență pe baza uneia dintre următoarele
elementele de identificare după acordarea de căutare:
nume,
numărul de înregistrare legală/numărul de înregistrare civilă,
numărul procedurii.
Căutarea de informații detaliate pot fi găsite la adresa https://fizeteskeptelenseg.im.gov.hu/#/help.
gov.hu/#/help

https://fizeteskeptelenseg.im.

Registrul de insolvență și extragerea datelor în vrac nu este posibilă, pe baza legislației existente.
Această pagină este o versiune realizată cu ajutorul instrumentului de traducere automată. Proprietarul acestei pagini nu își asumă
nicio răspundere cu privire la calitatea traducerii.
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