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ÉPÍTÉSI ENGEDÉLY NÉLKÜL 

2016 január 1-jétől jelentősen megváltozik a 300 m2-nél kisebb hasznos alapterületű lakóingatlanok 
építésére vonatkozó szabályozás. A témáról részletesebben olvashat ide kattintva. 

TÖRÖLTE A NAV A REKLÁM-KÖZZÉTEVŐKET A NYILVÁNTARTÁSBÓL 

Több esetben is törölheti az adóhatóság a reklámadó alanyait a nyilvántartásból, a nemleges adófizetési 
nyilatkozatot tevőket például minden adóév végével automatikusan törli. A témáról részletesebben 
olvashat ide kattintva. 

KÖTELEZŐ HATÓSÁGI AJÁNLÁS AZ ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓK TARTALMÁRÓL 

A NAIH nemrégiben részletes kötelező ajánlást adott ki az adatvédelmi tájékoztatókra vonatkozóan. Az 
ajánlásban foglaltak betartását a hatóság ellenőrzi. A témáról részletesebben olvashat ide kattintva. 

LÉNYEGES VÁLTOZÁSOK A BIZTOSÍTÁSKÖZVETÍTÉS SZABÁLYOZÁSÁBAN 

Az új Biztosítási törvényen kívül a Magyar Nemzeti Bank rendelete is fontos változásokat hoz 2016-ban. 
A témáról részletesebben olvashat ide kattintva. 

BIZTOSÍTÁSKÖZVETÍTŐI ÜZLETI REGGELI A KRS BUSINESS CLUB KERETÉBEN 

A jogszabályi változásokról és gyakorlati alkalmazásukról rendezünk üzleti reggelit, ahol szakértő 
előadóink segítségével ismerkedhetnek meg a fontos tudnivalókkal a biztosításközvetítői piac szereplői - 
Bővebben 

BANKI JOGÁSSZAL ERŐSÍT A KRS 

Februártól új ügyvéd kollegát köszönthetünk a KRS szakértői csapatában Dr. Penz Attila személyében. - 
Bővebben 

BUILDING WITHOUT PERMIT 

Regulations applicable to the construction of new residential buildings, having a total useful floor area of 
less than 300m

2
 have undergone significant changes since 1 January 2016. For more information please 

click here. 

THE TAX AUTHORITY CANCELLED ADVERTISING PUBLISHERS FROM THE REGISTER 

The tax authority may in several cases delete entities liable to advertising tax from the register, and for 
example entities making statement of no tax liability will be automatically deleted by the end of each tax 
year. For more information please click here. 

BINDING STATUTORY RECOMMENDATION REGARDING DATA PROTECTION PROSPECTUS 

The National Authority for Data Protection and Freedom of Information (NAIH) has recently issued a 
binding recommendation with particulars regarding data protection prospectus. The authorities will 
monitor adherence to the provisions. For more information please click here. 

SIGNIFICANT CHANGES IN THE REGULATIONS OF INSURANCE BROKERAGE 

In addition to the new Insurance Act, the decree issued by the National Bank of Hungary will also bring 
important changes in 2016. For more information please click here. 

BUSINESS BREAKFAST FOR INSURANCE BROKERAGE AT KRS BUSINESS CLUB 

We are organising a business breakfast to provide information about changes in legislation and their 
application in practice where actors of the insurance brokerage market can get familiarised themselves with 
important information with the help of our expert lecturers. - More 

KRS HIRING NEW LAWYER FROM BANKING SECTOR 

We are pleased to announce and welcome Dr. Attila Penz, Attorney, to our expert team who joins KRS in 
February – More 
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