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ÜZLETSZERŰSÉG MEGÍTÉLÉSE A PÉNZÜGYI FELÜGYELET GYAKORLATA SORÁN  
 

Az üzletszerűség kérdése alapvető jelentőséggel bír annak megítélése kapcsán, hogy egy 
tevékenység pénzügyi szolgáltatásnak, így engedélyköteles tevékenységnek minősül-e 
vagy sem. A vonatkozó előírások alapján ugyanis pénzügyi szolgáltatásnak meghatározott 
tevékenységek (így például betétgyűjtés, kölcsön vagy hitel nyújtása, pénzügyi 
szolgáltatás közvetítése, követelés vásárlás stb.) végzése kizárólag akkor minősül, ha az 
adott tevékenység végzésére üzletszerűen kerül sor. A témáról részletesebben olvashat 
ide kattintva. 

THE EVALUATION OF AN ACTIVITY’S COMMERCIAL NATURE IN THE REGULATOR’S 
PRACTICE? 

The question of commercial nature is essential for the assessment whether an activity 
shall be deemed to be as financial service activity, thus shall be subject to authorisation 
or not. According to the relevant provisions pursuing a specific activity is exclusively 
deemed to be a financial activity (thus for example acceptance of deposits, granting of 
loans and credits, mediation of financial services, purchase of claims etc.) if the activity is 
pursued on a commercial basis. For more information please click here. 

MIÉRT TILTJÁK A VISZONTELADÓI ÁRRÖGZÍTÉST? 

A vállalkozások alapérdekeit érinti a vállalkozások közötti együttműködés szabadsága. Az 
együttműködés különböző formái az értékesítés bonyolult részfolyamatait segítik 
összehangolni. Miért bünteti mégis a Gazdasági Versenyhivatal az árrögzítést? A 
versenyjogi jogszabályok alapvetően a gazdasági versenyt korlátozó megállapodásokat 
kívánják megakadályozni, mivel a kívülállók részére hátrányosak és ezek a résztvevők 
számára biztosítanak előnyt. A témáról részletesebben olvashat ide kattintva. 

WHY IS RESALE PRICE MAINTENANCE IS ILLEGAL? 

The freedom of cooperation between undertakings affects the basic interests of 
undertakings. The different forms of cooperation help to harmonise the complex parts of 
the process of sales. Why is price maintenance still penalised by the Hungarian 
Competition Authority? The rules of competition law basically wish to hinder the 
conclusion of agreements restricting competition since such agreements are to the 
detriment of unrelated parties and confers advantage on the parties. For more 
information please click here. 

GÉPJÁRMŰ TÖRZSKÖNYV, MINT ATIPIKUS BIZTOSÍTÉK 

Gépjárművásárlás esetén igényelt hitelkonstrukciók alkalmával bevett gyakorlat, hogy a 
finanszírozó a kölcsönszerződés biztosítására elidegenítési és terhelési tilalmat jegyeztet 
be a hatósági nyilvántartásba, illetve a gépjármű törzskönyvét is a birtokában tartja 
mindaddig, amíg az adós a kölcsönszerződésből eredő kötelezettségeit nem teljesíti. A 
témáról részletesebben olvashat ide kattintva. 

VEHICLE REGISTRATION CERTIFICATE AS AN ATYPICAL COLLATERAL 

In the event of credit facilities requested for vehicle purchase, it is a standard practice 
that the investor has the prohibition of alienation and encumbrance registered in the 
official register in order to secure the loan agreement, or s/he also keeps in his/her 
possession the vehicle registration certificate as long as the debtor has not fulfilled 
his/her obligations arising from the loan agreement. For more information please click 
here. 
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TIPIKUS HR HIBÁK A GYAKORLATBÓL 

Az alábbiakban olyan helytelen gyakorlatokat kívántunk bemutatni a munkajog 
területéről, melyek alkalmazása széles körben elterjedt, és amelyek jogellenes voltuk 
miatt kockázatot jelenthetnek a vállalkozások számára. A munkajog pedig az ilyen 
területekben bővelkedik.  Ennek oka elsősorban abban keresendő, hogy ez a jogterület 
első ránézésre végtelenül egyszerűnek tűnik, így sok esetben a rossz megoldások 
választáskor még a kétség gyanúja sem merül fel. A témáról részletesebben olvashat ide 
kattintva. 

TYPICAL HR MISTAKES IN PRACTICE 

In the followings, we seek to introduce widespread bad practices in the field of 
employment law, which may present a risk for undertakings due to their lawful nature. 
Employment law has plenty of such fields. Its primary reason is that this area of law seems 
to be very simple at the first sight, thus in many cases no suspicion arises at the time of 
their choice. For more information please click here. 

GGI EURÓPAI REGIONÁLIS KONFERENCIA 2017 

2017. május 11-14 között került megrendezésre a GGI világszervezet éves Európai 
Regionális Konferenciája, Brüsszelben. A konferencián irodánkat dr. Kovács Attila 
irodavezető ügyvéd, a világszervezet Csőd- és Felszámolás munkacsoportjának elnöke és 
vezetője képviselte. - Bővebben 

GGI EUROPEAN REGIONAL CONFERENCE 2017 

The annual European Regional Conference of GGI International Group was held between 
11 – 14 May 2017, in Brussels. Our Law Firm was represented at the event by Dr. Attila 
Kovács, managing partner, leader and chairman of GGI's Debt Collection, Restructuring & 
Insolvency Practice Group of the International Group. - More 

DR. KOVÁCS ATTILA LETT A MAVAMSZ ÚJ FŐTITKÁRA! 

A Magyar Veteránjárművesek Szövetsége a magyar oldtimer autósok és motorosok önálló 
szakmai és jogi érdekképviselete, melynek célja a muzeális jellegű járművek megőrzése, a 
hagyományőrzés, szórakoztatás és a régi autóiparral kapcsolatos mesterségek 
újjáélesztése és fenntartása. A szövetség dr. Kovács Attilát, a KRS Ügyvédi Iroda 
irodavezető partnerét választotta meg a szövetség ÚJ főtitkárának.  - Bővebben 

DR. ATTILA KOVÁCS HAS BECOME THE NEW SECRETARY-GENERAL OF MAVAMSZ 

The Association of Hungarian Oldtimers (Magyar Veteránjárművesek Szövetsége) is the 
independent professional and legal advocacy association of Hungarian Old Timer and 
motorcycle riders, with the aim of preserving vehicles of historical interest and the 
heritage, entertaining as well as reviving and maintaining the classic professions relating 
to the old automotive industry. The Association has elected dr. Attila Kovács, the 
managing partner of KRS Attorneys-at-Law as the NEW Secretary-General of the 
Association. - More 
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