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LAKÁS- ILLETVE HELYISÉGBÉRLETI SZERZŐDÉS FELMONDÁSA BÉRLETI DÍJ NEM FIZETÉSE 
OKÁN 

Lakás- illetve helyiségbérleti szerződések bérbeadó általi megszűntetésére gyakran a 
bérleti díj meg nem fizetése miatt, a bérleti szerződés bérbeadói felmondásával kerül sor. 
Fontos azonban tudni, hogy a lakások és helyiségek bérletére nem csak a polgári 
törvénykönyv (mind a régi, mind pedig az új), hanem az 1993. évi LXXVIII. törvény 
(„Lakástörvény”), mint speciális jogszabály rendelkezései is alkalmazandók. A témáról 
részletesebben olvashat ide kattintva. 

LEHET-E A KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSOK EREDMÉNYEKÉNT MEGKÖTÖTT SZERZŐDÉSEKET 
MÓDOSÍTANI? 

A válasz igen, de szigorú feltételek mellett. A törvény a középutat keresi két egymással 
szembenálló jogos érdek között. Az egyik oldalon a közpénzek felhasználásához fűződő 
érdek áll. E szerint a megkötendő szerződések feltételei már a közbeszerzési eljárás 
lefolytatásakor tisztázottak kell, hogy legyenek. A témáról részletesebben olvashat ide 
kattintva. 

ÍGY KELL A KÁRIGÉNYT MEGHATÁROZNI JOGELLENES MUNKAVISZONY 
MEGSZÜNTETÉSÉNÉL 

A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. tv. (új Mt.) több területen jelentősen 
módosított a munkajogi szabályokon. Ezen érdemi módosítások közé tartozott a 
jogellenes munkaviszony megszüntetésének területe is. Az új szabályozás hatályba 
lépésétől kezdődően a munkavállaló már nem követelhet szankciós kártérítést, illetve 
visszahelyezési igény előterjesztésének is ritkábban van helye. A jogellenes munkaviszony 
megszüntetését, mint károkozást, ugyanis a szabályozás alapvetően kártérítési alapra 
helyezte. A témáról részletesebben olvashat ide kattintva. 

KRS RENDEZVÉNY - MI AZ A TERM SHEET?  

A KRS Ügyvédi Iroda soron következő rendezvénye 2017. szeptember 28-án 18:00-20:00 
között, a Palack Borbárban kerül megrendezésre, melynek címe Mi az a term sheet? 
beszélgetés a term sheet főbb pontjairól. A KRS Ügyvédi Iroda KKV-knak szóló 
rendezvényén Balassa Tamással beszélgetünk a befektetések előkészítésében 
nélkülözhetetlen Term Sheet-ről.  A témáról részletesebben olvashat ide kattintva. 

WELCOME BACK ATTILA! 

Irodánk tőkebefektetési üzletágának vezetője, dr. Pintér Attila 5 hónapot töltött 
Németországban, ahol a tőkebefektetési szerződésekről szóló doktori értekezését írta. 
Attila nem csak egyetemi képzés keretei között tanulmányozta a kapcsolódó német jogot, 
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hanem dolgozott müncheni partnerirodánknál, a Lutz I Abel Ügyvédi Irodában is, ahol a 
német tőkebefektetési jog szerződéses gyakorlatát elemezte. - Bővebben 
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