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Šajā iedaļā sniegts īss pārskats par Ungārijas maksātnespējas reģistrus.

Kādus pakalpojumus Ungārijas maksātnespējas reģistrā?
Ungārijā valdība un Individuālā maksātnespējas reģistra saites, reģistrā Tieslietu ministrijas Uzņēmumu informācijas un
elektroniskās uzņēmumu reģistrācijas dienesta policijas spēkiem.
Ieraksta apstrādātāju, kā arī IT izstrāde, tehniskā, darbības un tehniskās drošības pienākumus, kas publicēts Magyar Közlöny Lapés Könyvkiadó Kft., starpniecību.
Maksātnespējas reģistrs ir pieejams tīmekļa vietnē https://fizeteskeptelenseg.im.gov.hu/.

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

Maksātnespējas reģistrā visu datu ekonomikas dalībnieku un pilsoniskās sabiedrības organizācijām, kuriem sākta maksātnespējas
procedūra Ungārijā.
Ungārijā bankrota un maksātnespējas noteikumus Likuma XLIX par bankrotu (1991.). Pilsoniskās sabiedrības organizācijas
(asociācijas, fondus), bankrota un likvidācijas procedūras CLXXV NVO likuma 2011 būtu jāpiemēro pārējai Cstv. noteikumi.
Vai piekļuve Ungārijas maksātnespējas reģistram ir bez maksas?
Maksātnespējas reģistru datus megismeréséért maksas un izdevumi nav jāmaksā. Avansu, lai deklarētu maksātnespējas datus,
kas iegūti no pārdošana nav uzskatāma par komerciālu datu bāzē un datus izmantot šādiem mērķiem.
Cstv reģistrā. 6/N. Pamatojoties uz šādiem elementiem:
datums, kurā sākta maksātnespējas procedūra;
tiesa, kas sākusi maksātnespējas procedūru, un lietas identifikācijas numurs;
maksātnespējas procedūras, kas sāktas Ungārijā bankrota vai likvidācijas procedūru;
maksātnespējas procedūru sākšanas piekritības főeljárásról (vai sekundārās maksātnespējas procedūras)
ja parādnieks ir sabiedrība vai juridiska persona — parādnieka nosaukums, reģistrācijas numurs, juridiskā adrese vai, ja tās
atšķiras, pasta adrese;
maksātnespējas procesa administrators, kas iecelts procedūrā, likvidators vai administrators (vārds, uzvārds, pasta adrese
vai e-pasta adrese;

prasījumu iesniegšanas termiņš, ja tāds ir, vai atsauce uz kritērijiem minētā termiņa aprēķināšanai;
attiecīgā gadījumā — galvenās maksātnespējas procedūras beigu datums;
tiesai, kurā uzsākta maksātnespējas procedūra, var apstrīdēt saskaņā ar 5. pantu un, ja vajadzīgs, atsauce uz kritērijiem
minētā termiņa aprēķināšanai
izvairīšanās no pasākumiem attiecībā uz parādnieka īpašumu sākšanu un pabeigšanu, lietas nosaukumu un numuru,
tika parādnieka direktori, vadītāji, locekļi, parādnieks ir juridiska persona, īpašnieku, kreditoru interesēm, ņemot vērā to
zaudējumu atlīdzināšanas prasību celšanai tiesā celta prasība, un lietas nosaukumu un numuru,
ja procedūra ir vienkāršota felszámolásként apstiprināja šo faktu.
Kā veikt meklēšanu Ungārijas maksātnespējas
Meklēšanas kritērijus, ko izvēlas no nolaižamās izvēlnes Nolaižamajā izvēlnē maksātnespējas reģistrā, pamatojoties uz vienu no
šādiem identifikatoriem piešķiršanas pēc meklēšanas:
vārds, uzvārds/nosaukums
Oficiālais reģistrācijas numurs/reģistrācijas numurs,
procedūras numurs.
Meklēšana var uzzināt šeit: https://fizeteskeptelenseg.im.gov.hu/#/help.

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

Maksātnespējas reģistrs un iegūt lielapjoma datus nav iespējams, pamatojoties uz spēkā esošajiem tiesību aktiem.
Šis ir satura mašīntulkojums. Šīs lapas īpašnieks neuzņemas pilnīgi nekādu atbildību par šī mašīntulkojuma kvalitāti.
Lapa atjaunināta: 04/09/2018

