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Faillissements- en insolventieregisters

Hongaars

Hongarije
Op deze pagina vindt u een kort overzicht van de insolventieregisters van Hongarije.
Er bestaat geen officiële vertaling in de door u gewenste taal.
U kunt van deze tekst wel een automatische vertaling raadplegen. Let op: zo'n automatische vertaling dient alleen ter informatie. De beheerder van deze
website kan niet instaan voor de kwaliteit van die vertaling.

-----Nederlands-----BulgaarsSpaansTsjechischDeensDuitsEstsGrieksEngelsKroatischItaliaansLetsLitouwsMaltees
PoolsPortugeesRoemeensSlowaaksSloveensFinsZweeds
Welke gegevens bevat het Hongaarse insolventieregister?
In Hongarije zijn de kantonrechtbanken (megyei bíróság) en het ministerie van Justitie (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium) verantwoordelijk voor het
bijhouden van gegevens over insolventies.
Bedrijfsregister (cégnyilvántartás)
Informatie over het opstarten en afsluiten van insolventieprocedures – maar ook over liquidatie of faillissement en inzake de liquidateur – vindt u in het
Bedrijfsregister (Cégnyilvántartás).
De elektronische vorm van dit register wordt beheerd door de Bedrijvendienst van het ministerie van Justitie (az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium
Céginformációs Szolgálata).
Bedrijvenkrant (Cégközlöny)
Sinds 1 januari 2008 worden bekendmakingen van faillissementen (felszámolási hirdetmény) ook regelmatig gepubliceerd op de website van de
Bedrijvenkrant (Cégközlöny) (die soms meerdere malen per dag wordt geactualiseerd).
Ook rechterlijke uitspraken (végzés) met betrekking tot faillissementsprocedures worden op de website vermeld.
Informatie waar men online toegang toe heeft, is niet juridisch bindend.
Is de toegang tot het insolventieregister kosteloos?
Ja. Te vinden informatie is o.a.:
ingeleide insolventieprocedures;
registratienummer (cégjegyzékszám);
naam van de onderneming;
geregistreerd kantoor (székhely);
vestigingsplaats van de onderneming (telephely);
filialen (fióktelep);
hoofdactiviteit;
uitgegeven aandelenkapitaal;
fiscaal nummer.
Hoe opzoekingen verrichten in het insolventieregister?
U kunt in het bedrijfsregister zoeken op:
registratienummer;
bedrijfsnaam;
fiscaal nummer.
Sinds begin 2008 is het ook mogelijk de website van de Bedrijvenkrant te doorzoeken op bedrijfsnaam of registratienummer. U krijgt dan toegang tot alle
beschikbare financiële informatie van een bedrijf, met inbegrip van de insolventiestatus.
Geschiedenis van het Hongaarse insolventieregister
Sinds 1 januari 2008 worden bekendmakingen van faillissementen ook regelmatig gepubliceerd op de website van de Bedrijvenkrant (die soms meerdere
malen per dag wordt geactualiseerd).
Sinds juli 1993, toen het Nationale Systeem voor Bedrijfsinformatie en Ondernemingsregistratie (Országos Céginformációs és Cégnyilvántartási Rendszer)
in werking trad, worden de gegevens van het ondernemingsregister elektronisch door de rechtbanken opgeslagen.
De gegevens van alle ondernemingen zijn door iedereen in alle rechtbanken te raadplegen, ongeacht de plaats van invoer.
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