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EMELKEDIK A LÍZING FINANSZÍROZÁS ILLETÉKE 

2017-től az ingatlanfinanszírozást végző lízingcégeknek a kedvezményes 2%-os illeték 
feltételeként immár vállalniuk kell azt is, hogy a lízingszerződés teljesedésbe megy. Az 
illetéktörvény január 1-től burkoltan, 1%-al megemelte a zártvégű szerződésekre 
irányadó, korábbi kedvezményes 2%-os illetékmértéket. A témáról részletesebben 
olvashat ide kattintva. 

THE DUTY PAYABLE FOR THE FINANCING OF THE LEASES WILL BE INCREASED 

From 2017 leasing companies performing real estate financing must also undertake to 
ensure as a condition of favourable duty of 2% that the lease agreement is performed. As 
of 1 January, the Act on Duties implicitly increased by 1% the former favourable duty rate 
of 2% applicable to closed-end lease agreements.  For more information please click here. 

A TŐKELESZÁLLÍTÁSSAL KAPCSOLATOS LEGÚJABB BÍRÓSÁGI GYAKORLATRÓL 

A törzstőke leszállításával kapcsolatban már a Gt. hatálya alatt is számos kérdés merült 
fel, amelyekre az új Ptk. hatályba lépésével sem adott választ a jogalkotó. Így többek 
között továbbra sem volt egyértelmű, hogy mikor kell a tőkeleszállítással kapcsolatban 
kétszer közleményt közzétenni, vagy hogy mikor kell lefolytatni a hitelezővédelmi eljárást. 
Az újabb bírósági gyakorlat számos kapcsolódó kérdést megválaszol, azonban néhány 
újabb problémakört is felvet, amelyek megoldása elmarad. A témáról részletesebben 
olvashat ide kattintva. 

ON THE LATEST JUDICIAL PRACTICE RELATING TO CAPITAL DECREASE 

Numerous questions had already arisen in connection with capital decrease under the 
effect of the Act on Business Associations, on which the legislator did not give answers 
upon the entry into force of the new Civil Code. Thus, it remained among others unclear 
when a communication must be published twice in connection with the capital decrease 
or when the creditor protection proceedings must be conducted. The recent judicial 
practice answers numerous related questions; however, it also raises some new issues 
which have remained unaddressed. For more information please click here. 

AUDITBIZOTTSÁG MEGSZŰNTETÉSE BIZTOSÍTÓ ESETÉN 

A vonatkozó jogszabályi rendelkezések alapján közérdeklődésre számot tartó zártkörűen 
működő biztosító illetve viszontbiztosító valamint nyilvános biztosító és viszontbiztosító 
köteles legalább három tagú auditbizottságot működtetni, melynek tagjait az igazgatóság 
vagy a felügyelőbizottság tagjai közül köteles a legfőbb szerv (közgyűlés) megválasztani. A 
témáról részletesebben olvashat ide kattintva. 

 

 

TERMINATION OF THE AUDIT COMMITTEE IN CASE OF INSURANCE COMPANIES 

In accordance with the applicable statutory regulations, private limited insurance 
companies (public interest entity) and reinsurance companies or public insurance 
companies and reinsurance companies are required to operate an audit committee of at 
least 3 members, the members of which shall be elected by the supreme body (general 
meeting) from the members of the board of directors or the supervisory board. For more 
information please click here. 

http://www.krs.hu/tudastar/valtozasok-lizingfinanszirozas-illetekeben
http://www.krs.hu/tudastar/valtozasok-lizingfinanszirozas-illetekeben
http://www.krs.hu/en/tudastar/changes-duty-payable-financing-leases
http://www.krs.hu/en/tudastar/changes-duty-payable-financing-leases
http://www.krs.hu/en/tudastar/changes-duty-payable-financing-leases
http://www.krs.hu/tudastar/tokeleszallitassal-kapcsolatos-legujabb-birosagi-gyakorlatrol
http://www.krs.hu/tudastar/tokeleszallitassal-kapcsolatos-legujabb-birosagi-gyakorlatrol
http://www.krs.hu/en/tudastar/latest-judicial-practice-relating-capital-decrease
http://www.krs.hu/en/tudastar/latest-judicial-practice-relating-capital-decrease
http://www.krs.hu/tudastar/biztosito-eseten-az-auditbizottsag-megszuntetese
http://www.krs.hu/tudastar/biztosito-eseten-az-auditbizottsag-megszuntetese
http://www.krs.hu/tudastar/biztosito-eseten-az-auditbizottsag-megszuntetese
http://www.krs.hu/en/tudastar/termination-audit-committee-case-insurance-companies
http://www.krs.hu/en/tudastar/termination-audit-committee-case-insurance-companies


KRS ÜZLETI REGGELI -TŐKEBEFEKTETÉSEK ELŐKÉSZÍTÉSE 

A KRS Ügyvédi Iroda soron következő üzleti reggelije 2017. február 3. napján 9.00 órától 
kerül megrendezésre a HVCA, SZTA és M27 ABSOLVO-val együttműködésben. A 
rendezvény címe Tőkebefektetések előkészítése, a befektetők és tanácsadók 
tapasztalatai több száz befektetés alapján. - Bővebben 

KRS BUSINESS BREAKFAST –THE PREPARATION FOR BUSINESS INVESTMENT 

The following KRS Business Breakfast will be held on 3 February 2017 at 9:00, with 
cooperation of HVCA, Széchenyi Venture Capital Fund, M27 ABSOLVO. The title of the 
event is the Preparation for Capital Investments, the experiences of investors and 
consultants on the basis of hundreds of investments. For more information please click 
here. 

KRS ELŐADÓ A MUNKAERŐ-2017 KONFERENCIÁN 

2017. február 23. napján kerül megrendezésre a „Munkaerő - 2017, Munkáltatók 
Országos Konferenciája” a Piac & Profit, valamint a Budapesti Kereskedelmi és 
Iparkamara közös szervezésében. A jelen lévő közel 200 KKV vezető számára dr. Kéri 
Ádám, irodánk munkajogi üzletágvezető ügyvédje mutatja be azon jogi lehetőségeket, 
melyeket a hatályos szabályozás munkaerő-hiány esetére kínál. Minden érdeklődőt 
szeretettel várunk. - Bővebben 

PRESENTER OF KRS ATTORNEYS-AT-LAW AT WOKRFORCE -2017 CONFERENCE 

Workforce-2017, the National Conference of Employers will be held on 23 February 2017 
to be jointly coordinated by Piac & Profit and the Budapest Chamber of Commerce and 
Industry.  Head of the Labour Law Department of our Law Firm, dr. Ádám Kéri will make a 
presentation on the legal opportunities to the managing directors of nearly 200 SME, 
which are offered by legislation in force for labour shortage. Everybody is warmly 
welcomed. - More. 
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