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Ungaria
Articolul 67 (a)
Denumirile și adresele autorităților centrale desemnate în conformitate cu articolul 53, precum și mijloacele de comunicare acceptate de acestea pot fi găsite
cu ajutorul instrumentului de căutare din partea de sus a paginii.
Articolul 67 (b)
Limbile acceptate pentru comunicările adresate autorităților centrale în conformitate cu articolul 57 alineatul (2) sunt maghiara, engleza, germana și franceza.
Articolul 67 (c)
Limbile acceptate pentru certificatul privind dreptul de vizită și certificatul privind înapoierea copilului în conformitate cu articolul 45 alineatul (2) sunt
maghiara, engleza, germana și franceza.
Articolele 21 și 29
Cererile menționate la articolele 21 și 29 se depun:
– în Ungaria, la instanța districtuală situată în jurisdicția instanței regionale competente (törvényszék székhelyén működő járásbíróság) și, în Budapesta, la
Tribunalul din Buda (Budai Központi Kerületi Bíróság).
Articolul 33
Căile de atac menționate la articolul 33 se depun:
– în Ungaria, la instanțele regionale (törvényszék) și, în Budapesta, la Curtea din BudapestaCapitală (Fővárosi Törvényszék).
Articolul 34
Hotărârea pronunțată în urma exercitării unei căi de atac, menționată la articolul 34, poate fi contestată numai prin:
— în Ungaria: o cerere de reexaminare (felülvizsgálati kérelem).
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