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MIT LEHET TENNI, HA FELSZÁMOLÁSI KÉRELMET NYÚJTOTTAK BE 
A CÉGEM ELLEN? 

Tavalyi évben országosan közel 6800 gazdálkodó szervezetet 
érintett felszámolási eljárás. A felszámolással érintett gazdálkodó 
szervezetek száma az utóbbi években bár csökkenő tendenciát 
mutat a felszámolási eljárás még mindig jelentős számú 
gazdálkodó szervezetet érint. Önmagában viszont az a tény, hogy 
felszámolási eljárást kezdeményeznek egy gazdálkodó szervezet 
ellen, még nem feltétlenül jelent egyenes utat a gazdálkodó 
szervezet felszámolásának elrendeléséhez. Számos lehetőség nyílik 
ugyanis arra, hogy a gazdálkodó szervezettel szembeni 
felszámolási eljárás elrendelése, az arra irányuló kérelem 
előterjesztését követően az adós gazdálkodó szervezet oldaláról 
elhárítható legyen. A témáról részletesebben olvashat ide 

kattintva. 

MUNKAHELYEN ALKALMAZOTT KAMERÁS 
MEGFIGYELŐRENDSZEREK JOGSZERŰ MŰKÖDTETÉSE KÜLÖNÖS 
TEKINTETTEL A GDPR SZABÁLYOKRA 

Munkahelyen alkalmazott elektronikus megfigyelőrendszerek 
kapcsán általánosságban először is rögzíteni szükséges, hogy a 
Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény („új Mt.”) 
alapvetően csak általános rendelkezéseket tartalmaz, melyek 
alapján a munkavállalók információs önrendelkezési jogának 
korlátozási lehetősége adott, azonban annak pontos kereteit 
többek között a vonatkozó adatvédelmi jogszabályokat is 
figyelembe vevő joggyakorlatra is figyelemmel szükséges egyedi 
jelleggel egy munkáltatónak meghatároznia. Általánosságban 
munkavállalók munkavégzése kapcsán alkalmazott kamerás 
megfigyelőrendszerek tekintetében az alábbiakra érdemes 
figyelemmel lenni. A témáról részletesebben olvashat ide kattintva. 
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JÓ ÍZLÉS ÉS JOGSÉRTÉS HATÁRÁN 

Egyre gyakoribb és elfogadottabb, hogy a gazdasági társaságok, 
vállalkozók funkcionális területeként a közösségi média valamely 
felülete szolgáljon, adott esetben domain-használat mellett vagy 
helyett. Egy ilyen felület kezelése nem igényel regisztrációs vagy 
fenntartási költségeket, a közzétett tartalom is gyorsan eljut a 
célközönséghez. Mégis, akadnak helyzetek, amelyekre ha a profil 
tulajdonosa nem ügyel megfelelően, könnyen bajba kerülhet.  A 
témáról részletesebben olvashat ide kattintva. 

A CÉGNÉV MÓDOSÍTÁSÁNAK HATÁLYA 

Egy vállalkozás életében előfordulhat, hogy a cégnevet módosítani 
kell. Sor kerülhet erre azért, mert tulajdonosváltás történik és a 
korábbi tulajdonos nem járul hozzá a meglévő cégnév 
továbbviteléhez, mert az egyben a tulajdonos családneve is volt. 
De előfordulhat a módosítás olyan okból is, hogy a cég külföldi 
piacra kíván lépni, ezért a magyar cégnév helyett egy idegen 
nyelvű vezérszót kíván a cégnévben szerepeltetni. Bővebb 
információkat olvashat  ide kattintva. 

GGI KONFERENCIA 

Ismét egy kiemelkedő szakmai színvonalú konferenciát szervezett 
a Geneva Group International könyvelőket-könyvvizsgálókat-
adótanácsadókat és ügyvédeket tömörítő világszervezet, melynek 
kizárólagos magyar ügyvédi iroda tagja a KRS Ügyvédi Iroda. 
A nemzetközi adózási munkacsoportban az amerikai adóreform, az 
adózási holdingok jövője és a kettős adóztatási egyezmények 
várható változásai voltak terítéken, irodánkat Dr. Kovácsné Ihász 
Anita képviselte. 
A csőd- és felszámolási munkacsoport irodavezetőnk Dr. Kovács 
Attila elnökletével tárgyalt meg aktuális felszámolási 
esettanulmányokat, míg a munkajogi munkacsoportban a GDPR 
felkészülés európai tapasztalatait és gyakorlatát tekintettük át. 

GDPR FELKÉSZÜLÉS - MÉG MINDIG NEM KÉSŐ! 

Egyre közelebb a bűvös határidő, május 25-e, mikortól kötelezően 
alkalmaznia kell az érintett vállalkozásoknak a GDPR szabályokat. 

Szakértőink  számos rendezvényen igyekeztek és igyekeznek 
segíteni a vállalkozók felkészülését, ezúttal a KRS-Penta Unió közös 
konferenciáján adtak gyakorlati tájékoztatást és tanácsot a 
résztvevőknek.  

A felkészülés nem ér véget május 25-én, aki még nem foglalkozott 
a kérdéssel, annak sem késő. További rendezvényeinkért kövessék 
facebook oldalunkat! 
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