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GYORSABB ÉS HATÉKONYABB BÍRÁSKODÁS A MÁSODFOKÚ 
PEREKBEN 

A másodfokú bíróságok gyakorlatában a polgári perrendtartásról 
szóló új törvény 2018. január 1-én történt hatályba lépése előtt 
megfigyelhető volt az a gyakorlat, hogy a bíróságok gyakran 
hatályon kívül helyezték az elsőfokú bíróság ítéletét és 
végzésükben arra kötelezték az elsőfokú bíróságokat, hogy az 
eljárást újból folytassák le, illetve hozzanak új határozatot. Ez a 
gyakorlat viszont egyes esetekben a perek ésszerűtlen 
elhúzódásához vezetett. A témáról részletesebben olvashat ide 
kattintva. 

MIT JELENT A JÓHISZEMŰ JOGSZERZŐ ELSŐBBSÉGE A 
FÖLDHIVATALI  ELJÁRÁSOKBAN 

Egy nemrég napvilágot látott Kúriai határozat azzal a kérdéssel 
foglalkozott, hogy megelőzheti-e egy korábbi szerződés alapján 
keletkezett, de be nem jegyzett jog a későbbi szerződés alapján 
keletkezett, de bejegyzett jogot? A témáról részletesebben 
olvashat ide kattintva. 
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MIKOR ÉRVÉNYTELEN A TARTOZÁSELISMERŐ NYILATKOZAT? 

A Fővárosi Ítélőtábla döntése szerint a kölcsön folyósítása előtt az 
adós nem tehet tartozáselismerő nyilatkozatot. Az eset azért 
figyelemre méltó, mert a bankok a hitelezés során széles körben 
megkövetelik az adós részéről tett egyoldalú kötelezettségvállaló 
nyilatkozatot. Lényeges kérdés tehát, hogy az egyoldalú 
kötelezettségvállaló nyilatkozat mely esetekben járhat az 
érvénytelenség jogkövetkezményével. A témáról részletesebben 
olvashat ide kattintva. 

PERT NYERTÜNK A  BUDA-CASH ÜGYBEN 

Első fokon döntő részben pert nyert a Buda-Cash felszámolója a 
KRS közreműködésével a dán Saxo Bank ellen a Fővárosi 
Törvényszéken. A nem jogerős ítélettel kapcsolatos, bővebb 
információkat olvashat  ide kattintva. 

KRS A GENERÁCIÓVÁLTÁSRÓL  AZ AGRÁRIUM KONFERENCIÁJÁN 

2018. március 6-án került megrendezésre a Portfólió és az 
agrárszektor.hu Agrárium konferenciája. Többek között szó volt az 
Európai Unió Közös mezőgazdasági támogatási rendszerének 
változásáról, a technológiai, fejlesztési újításokról. Az így 
jelentkező újabb kihívásoknak való megfelelés érdekében az 
agrárvállalkozásoknál is kulcskérdés már most és a közeli jövőben 
még inkább a családi vállalkozások generációváltása, amelyről 
bővebben a KRS Ügyvédi Iroda partnere és adójogi szakértője, Dr. 
Kovácsné Ihász Anita tartott előadást.  

KRS WORKSHOP A GDPR-ról A PORTFOLIO.HU KONFERENCIÁJÁN 

Dr. Penz Attila, a KRS adatvédelmi szakértője tartott 
kerekasztalbeszélgetést a GDPR által előírt adatvédelmi 
hatásvizsgálat kapcsán a 2018. február 27-én a Portfólió.hu által 
szervezett, a Mariott Hotelben megtartott konferencián. A 
konferencia délelőtti plenáris részében hagyományos előadásokra 
és panelbeszélgetésre került sor. Ezt követően délután összesen 
13 asztalnál folytak kerekasztal beszélgetések a GDPR kötelező 
alkalmazásának 2018. május 25-i közelgő határidejére 
figyelemmel. A résztvevők visszajelzései alapján ez a formátum 
valóban hasznos és a gyakorlati tapasztalatok átadására kiváló 
lehetőséget biztosító megoldásnak bizonyult.  
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