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GDPR:MI IS A HELYZET AKKOR A BÍRSÁGGAL? 

A nyilvánvaló szakmai és szervezeti kihívásokon túl az Európai Unió 
új általános adatvédelmi rendelete (GDPR) kapcsán a hazai 
közbeszédet az új, minden eddigit meghaladó bírságtételek 
uralták. Köztudott, hogy a maximális kiszabható bírság 
elsődlegesen 20 millió euró lesz, azonban olyan vállalkozások 
esetében, amelyeknek a globális árbevételének 4 %-a ezen 
összeget meghaladja, úgy az utóbbi, árbevételhez viszonyított 
mérték lesz irányadó, azonban a bírságolás elvei kevésbé forognak 
közszájon.A témáról részletesebben olvashat ide kattintva. 

A NAV MEGNYITOTTA AZ ONLINE SZÁMLA TESZTFELÜLETÉT 

Miként az már mindenki előtt ismert, 2018. július 1-től jelentősen 
megváltozik az Adóhatóság részére történő számlák 
adatszolgáltatásának rendje; a számlázóprogrammal történő 
számlakibocsátás esetén a 100 eFt áfatartalmat meghaladó 
számlák adattartalmát a számlázóprogramnak valós idejű 
adatszolgáltatással kell teljesítenie az Adóhatóság részére, míg a 
papír alapon kibocsátott számlák esetében a NAV oldalán a 
jövőben elérhető felületen kell az érintett számlákat bejelenteni, 
rögzíteni. A témáról részletesebben olvashat ide kattintva. 

KÖTELEZŐ JOGI KÉPVISELET AZ ÚJ POLGÁRI PERRENDTARTÁS 
ALAPJÁN INDÍTOTT ELJÁRÁSOKBAN 

A Polgári Perrendtartásról szóló 1952. évi. III. törvényt (a 
továbbiakban: „régi Pp.”) által a 2018. január 1. napján hatályba 
lépő, a Polgári Perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény (a 
továbbiakban: „új Pp.”) váltja fel, ami jelentős változásokat hoz a 
kötelező jogi képviseletre vonatkozó szabályozásban is.A témáról 
részletesebben olvashat ide kattintva. 

FONTOS VÁLTOZÁSOK A KÖZBESZERZÉSI JOGORVOSLATI 
ELJÁRÁSBAN 

A közigazgatási bürokráciacsökkentéssel kapcsolatos módosító 
törvény hatályba lépésével módosult a közbeszerzésről szóló 
törvény is. A módosító törvény általános célja, hogy a hatósági 
jogalkalmazás könnyebb legyen, és a vállalkozások adminisztratív 
terhei csökkenjenek. A módosítással a jogalkotó a közbeszerzési 
eljárással kapcsolatos jogorvoslati eljárásokat összhangba kívánta 
hozni a közigazgatási eljárások aktuális reformjával.A témáról 
részletesebben olvashat  ide kattintva. 

KRS az OXO LABS tőkebefektetési workshopján,2018.02.19.  KRS előadás a portfolio.hu GDPR konferenciáján,2018.02.27. 
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Újabb workshop keretében nyújt hasznos információkataz 
érdeklődőknek a KRS 2018. február 19-én a befektetési 
szerződések legfontosabb része, a „term sheet” 
kapcsán. Bővebben 

Dr. Penz Attila, a KRS adatvédelmi szakértője tart 
kerekasztalbeszélgetést a Portfólió.hu 2018. február 27-én 
megtartásra kerülő GDPR konferenciáján. Bővebben 
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