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VÁLTOZÁSOK A VEZETŐI FELELŐSSÉG MEGÍTÉLÉSÉBEN LEGÚJABB ADATVÉDELMI 
HATÓSÁGI IRÁNYMUTATÁS: HOGYAN KÉSZÍTSÜNK JOGSZERŰEN HANGFELVÉTELT? 

Sokszor találkozhatunk azzal, hogy az ügyfélszolgálatok rögzítik a telefonbeszélgetést, de 
előfordulhat az is, hogy egy társasházi vagy céges közgyűlésen elhangzottakat kívánják 
rögzíteni. A Nemzeti Adatvédelmi Hatóság (NAIH) 2016 májusában kiadott legújabb 
tájékoztatójából megtudhatjuk, hogyan kell mindezt jogszerűen tenni. A témáról 
részletesebben olvashat ide kattintva.  

 

THE LATEST GUIDELINE OF THE NATIONAL DATA PROTECTION AND FREEDOM OF 
INFORMATION AUTHORITY OF HUNGARY: HOW TO RECORD CONVERSATION LEGALLY? 

It happens many times that customer services record telephone conversations, but it may 
also happen that one wishes to record the discussions at a meeting of condominium 
owners or at a general meeting of a company. We can learn from the recent information 
notice of the National Data Protection and Freedom of Information Authority (NAIH) 
published in May 2016 how to do it legally. For more information please click here. 

VÁLTOZÁSOK A VEZETŐI FELELŐSSÉG MEGÍTÉLÉSÉBEN 

Benyújtásra került a 2013. évi V. törvény (új Ptk.) módosítására vonatkozó 
törvényjavaslat, mely többek között tisztázni szándékozik a vezetői felelősség kapcsán 
kialakult bizonytalan jogértelmezést. A témáról részletesebben olvashat ide kattintva. 

CHANGES IN THE VIEW OF THE LIABILITY OF EXECUTIVE OFFICERS 

The Bill regarding Amendment to Act V of 2013 (the new Civil Code) designed to clarify 
dubious interpretation of the law concerning liabilities of executive officers has been 
submitted. For more information please click here. 

KRS - HR PORTÁL MUNKAJOGI KONFERENCIA 

Egész napos foglalkoztatásról szóló konferenciára került sor a HR PORTÁL és a KRS 
ÜGYVÉDI IRODA szervezésében 2016. május 24. napján, Budapesten, a MÜPA 
Üvegtermében. A konferencián a foglalkoztatás valamennyi területének legavatottabb 
szakértői adtak elő, illetve a hallgatóság kérdéseire is válaszoltak.  
- Bővebben 

KRS - HR PORTAL CONFERENCE ON EMPLOYMENT LAW 

A full-day conference on employment was organised by HR PORTAL and KRS ATTORNEYS-
AT-LAW on 24 May 2016 at the Glass Hall of MÜPA (Palace of Arts) in Budapest. The most 
leading experts in all areas of employment made presentations and also answered to the 
questions of the audience. - More 

PÜNKÖSDI REGATTA 

Az idei évben is megrendezésre került a Balaton talán legnépszerűbb nagyhajós versenye, 
a Pünkösdi Regatta a TVSK jóvoltából. - Bővebben 

REGATTA AT PENTECOST 

Regatta at Pentecost was organized by the support of TVSK also this year which is 
probably the most popular big-boat sailing events at Lake Balaton. - More 
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