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AZ ADÓZÁST ÉRINTŐ VÁLTOZÁSOK 

A Parlament elfogadta az adótörvénnyel kapcsolatos módosításokat. A legfontosabb 
változásokat foglaljuk össze az alábbiakban. A témáról részletesebben olvashat ide 
kattintva. 

CHANGES RELATING TO TAXATION 

The Parliament adopted the amendments on tax laws. The most important changes will 
be summarised in the following. For more information please click here. 

A KOCKÁZATI TŐKEALAP-KEZELŐK FELELŐSSÉGÉRŐL 

Egészen a legutóbbi időkig fel sem vetődött kérdésként, hogy a kockázati tőkealapok 
alapkezelői milyen felelősséggel tartoznak az általuk kezelt tőkealapokkal, vagy éppen az 
alapok befektetőivel szemben. Ilyen gyakorlata a 2014-ben hatályba lépett befektetési 
formákat és alapkezelőiket szabályozó törvénynek sincsen, viszont úgy tűnik, hogy a 
közelmúltban napvilágot látott adatok alapján mégis kérdéses lehet felelősségük. A 
témáról részletesebben olvashat ide kattintva. 

ON THE LIABILITY OF VENTURE CAPITAL FUND MANAGERS 

It has not yet arisen as a question until recently what liability the managers of venture 
capital funds have for the capital funds managed by them or even towards the investors 
of the funds. No practice has developed in respect of Act on Investment Trusts and their 
Managers entered into force in 2014 either but it seems that their liability may be still 
dubious on the basis of the recently published data. For more information please click 
here. 

VÉGEZHET-E PÉNZÜGYI INTÉZMÉNY MEGHATALMAZOTTKÉNT SZÁMLAKIBOCSÁTÁSI 
TEVÉKENYSÉGET? 

A Magyar Nemzeti Bank („MNB”) 2016. szeptemberi állásfoglalása alapján sem pénzügyi 
vállalkozás, sem pedig hitelintézet nem végezhet meghatalmazottként üzletszerűen 
önmagában számlakibocsátási tevékenységet. Az állásfoglalás ugyan alapvetően pénzügyi 
vállalkozások oldaláról vizsgálta ezt a kérdést, ám annak tartalma alapján megállapítható, 
hogy az állásfoglalásban foglaltak mind a hitelintézetekre, mind pedig a pénzügyi 
vállalkozásokra, azaz valamennyi pénzügyi intézményre vonatkoznak egyaránt. A témáról 
részletesebben olvashat ide kattintva. 

 

 

WHETHER A FINICIAL INSTITUTION MAY CARRY OUT INVOICING SERVICE AS AN 
AUTHORISED REPRESENTATIVE? 

On the basis of the resolution made September 2016 of the National Bank of Hungary, 
neither financial enterprises nor credit institutions may carry out invoicing service as an 
authorised representative separately on a businesslike basis. The resolution basically 
examined this question on the side of financial enterprises, although it can be stated on 
the basis of its content that both credit institutions and financial enterprises, namely all 
the financial institutions are subject to the resolution. For more information please click 
here. 
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AMIKOR A HATÁROZOTT IDEJŰ MUNKAVISZONY IDŐVEL MÉGSEM SZŰNIK MEG 

A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. tv. (Mt.) több tekintetben változtatott a 
korábbi szabályozáson, ennek egyik területe a határozott idejű jogviszony kérdése. Az 
eredeti szabályozás, illetve annak változása is azonban számos félreértés és jogvita 
forrása. A témáról részletesebben olvashat ide kattintva. 

WHEN A FIXED-TERM EMPLOYMENT DOES NOT EXPIRE  

Act I of 2012 on the Labour Code (“Labour Code”) has changed the former rules in several 
respects including the issue of fixed-term employment relationship. However, the original 
rules and related amendments have also become source of a number of 
misunderstandings and legal disputes. For more information please click here. 

LAWYERS ASSOCIATED WORLDWIDE (LAW) VILÁGKONFERENCIA 2016 

2016. október 19 és 22-e között, Londonban került megrendezésre a Lawyers Associated 
Worldwide (LAW) világkonferenciája, amelyen Irodánkat dr. Kovács Attila, irodavezető 
ügyvéd képviselte.- Bővebben 

LAWYERS ASSOCIATED WORLDWIDE ANNUAL GENERAL MEETING 2016 

The annual general meeting of the Lawyers Associated Worldwide (LAW) was held 
between 19 and 22 October 2016 in London, where our Law Firm was represented by the 
managing partner of KRS Attorneys-at-Law, dr. Attila Kovács. - More. 

KRS ÜZLETI REGGELI- AZ INKUBÁCIÓS BEFEKTETÉSEK GYAKORLATI TAPASZTALATAI A 
START –UPOK ÉS BEFEKTETŐK SZEMÉVEL 

2016. november 11. napján került megrendezésre az Inkubációs Befektetések Gyakorlati 
Tapasztalatai a Start-Upok és  Befektetők szemével című üzleti reggeli a Kovács Réti 
Szegheő Ügyvédi Iroda szervezésében, melynek együttműködő partnere a HVCA 
Kockázati- és Magántőke Egyesület volt. -Bővebben 

KRS BUSINESS BREAKFAST – THE PRACTICAL EXPERIENCE OF INCUBATOR 
INVESTMENTSFROM THE VIEW OF START-UPS AND INVESTORS 

The Business Breakfast organised by KRS Attorneys-at-Law and supported by HVCA 
Venture-and Private Equity Association on the practical experiences of incubator 
investments from the view of start-ups and investors was held on 11 November 2016.- 
More 

EURÓPAI MUNKAJOGI HÁLÓZAT PROJEKTZÁRÓ KONFERENCIÁJA 

2016. november 10 és 11-e között, Brüsszelben került megrendezésre az Európai 
Munkajogi Hálózat (European Labor Law Network: ELLN) projektzáró konferenciája, 
amelyen a KRS munkajogi üzletág vezető ügyvédje, dr. Kéri Ádám is részt vett.- Bővebben 

THE CLOSING CONFERENCE OF THE EUROPEAN LABOUR LAW NETWORK 

The closing conference of the European Labour Law Network was held between 10 and 
11 November 2016 in Brussels which was attended by dr. Ádám Kéri, the head of the 
Labour Law Department of KRS Attorneys-at-Law. - More 

KRS MUNKAJOGI KONFERENCIA 

Havonta megrendezésre kerülő, 4 alkalomból álló, szakmai szeminárium sorozatot 
indítunk a foglalkoztatás területe iránt érdeklődő szakemberek, különösképpen a 
jogtanácsosok, in-house jogász munkatársak részére. A szemináriumok célja egy-egy 
munkajogi részterület, problémakör, gyakorlatorientált, probléma-megoldó feldolgozása, 
a mindennapi jogalkalmazás elősegítése, a rendezvény keretén belüli konzultációs 
lehetőséggel. Az egyes modulokat Dr. Kéri Ádám üzletágvezető ügyvéd, illetve az általa az 
adott területhez illeszkedően felkért, elismert szakemberek együttesen tartják. - 
Bővebben 

KRS LABOUR LAW ACADEMY 

We are organising technical workshops on four occasions every moth for professionals 
interested in employment, and in particular for legal advisers and in-house attorney 
colleagues. The purpose of the workshops is a practice-oriented and problem-solving 
elaboration of various subdivisions and problems of labour law, as well as promoting the 
application of law in everyday life; consultation is also available at the workshop. Each 
module will be held by Dr. Ádám Kéri, Head of Labour Law Department, as well as by 
recognised professionals invited by him relevant to that particular field.- More 
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