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KIÉ IS A BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÓKNAK ÁTADOTT BEFEKTETÉS?  

Befektetési vállalkozások felszámolása esetére a 2007. évi CXXXVIII. törvény („Bszt.”) 
speciális rendelkezéseket tartalmaz. A Bszt. 136. §-a alapján a befektetési vállalkozások 
felszámolása során az ügyfelek által a befektetési vállalkozásnál letétbe helyezett 
pénzügyi eszköz, illetve nyilvántartott pénzeszköz, az ügyfelek tulajdonában lévő, vagy az 
ügyfeleket megillető eszközök, továbbá az ügyfelek javára vezetett számlákon lévő 
árutőzsdei szolgáltatás tárgyát képező eszközök nem képezik a felszámolási vagyon 
részét. Ezen eszközöknek az ügyfelek részére történő kiadásáról a befektetési vállalkozás 
a felszámolási eljárástól függetlenül, soron kívül köteles intézkedni. A témáról 
részletesebben olvashat ide kattintva. 

WHO OWNS THE INVESTMENT TRANSFERRED TO THE INVESTMENT SERVICE PROVIDERS? 

Act CXXXVIII of 2007 on Investment Firms and Commodity Dealers, and on the Regulations 
Governing their Activities (“Investment Enterprises Act”) includes special provisions for 
the case of liquidation of investment firms. Under Section 136 of the Investment 
Enterprises Act, financial instruments deposited by clients with, and registered by, 
investment firms, the instruments owned by, or due to, the clients, as well as instruments 
forming the object of commodity market services, kept on the accounts maintained for 
the clients do not form part of the assets under liquidation, during the course of 
liquidation of investment firms. The investment firm is obliged to take prompt measures 
to provide the instruments to the clients regardless of the liquidation proceedings. For 
more information please click here. 

MIRE ÉS HOGYAN HASZNÁLHATÓ AZ ELŐZETES VITARENDEZÉS? 

Ha az érdekelt gazdasági szereplő a közbeszerzési eljárás során úgy érzi, hogy az 
ajánlatkérő jogsértően járt el vele szemben, akkor az első dolog, ami ilyenkor eszébe jut, 
hogy ún. előzetes vitarendezést kezdeményezzen. Ezzel problémáját gyorsan jelezheti az 
ajánlatkérőnek, aki ilyenkor köteles nagy körültekintéssel megvizsgálni az esetet. A 
kezdeményezőnek figyelnie kell a közbeszerzési beadványokra vonatkozó 
aranyszabályokra, a határidő és a formai előírások betartására. A témáról részletesebben 
olvashat ide kattintva. 

WHAT AND HOW CAN THE PRELIMINARY DISPUTE RESOLUTION BE USED FOR? 

If the relevant economic operator thinks during the public procurement procedure that 
the tenderer has acted unlawfully vis-á-vis it, then the first thing that comes to its mind is 
to initiate a so-called preliminary dispute resolution. This way, it may indicate its problem 
fast to the contracting authority that is obliged to examine the case with the greatest 
care. The requesting party must pay attention to the golden rules regarding applications 
for public procurement, and to meet the deadline and formal requirements. For more 
information please click here. 

KEZESSÉG HELYETT KOMFORTLEVÉL AVAGY – A KOMFORTLEVELEKBEN VÁLLALT 
KÖTELEZETTSÉGEK KIKÉNYSZERÍTHETŐSÉGE 

A finanszírozási konstrukciók esetében gyakran előfordul, hogy a külföldi anyavállalatok 
az adós leányvállalat tartozásaiért kezességet nem kívánnak vállalni, de hajlandóak, ún. 
komfortlevelet (támogató levelet, megerősítő nyilatkozatot) kibocsátani. A komfortlevél 
jogintézményét azonban a Ptk. nem ismeri, így kérdésként vetődik fel, hogy a benne 

COMFORT LETTER INSTEAD OF SURETY – OR THE ENFORCEABILITY OF OBLIGATIONS 
UNDERTAKEN IN COMFORT LETTER  

In the event of financing constructions, it may often arise that foreign parent companies 
do not wish to give a guarantee for the debts of their indebted subsidiaries, but are willing 
to issue a so-called comfort letter (letter of endorsement, statement of 
confirmation). However, the legal institution of the comfort letter is not included in the 
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foglalt kötelezettségvállalás a magyar jogban egyáltalán kikényszeríthető-e. A témáról 
részletesebben olvashat ide kattintva. 

Civil Code, so the question arises whether the obligation contained therein is enforceable 
at all under the Hungarian law or not. For more information please click here. 

VEZETŐ TISZTSÉGVISELŐK FELELŐSSÉGE A KÚRIA JOGGYAKORLAT – ELEMZŐ 
CSOPORTJÁNAK VÉLEMÉNYE SZERINT? 

A Kúria Polgári Kollégiuma 2017. február 6. napján fogadta el Kúria Polgári Kollégiumának 
Joggyakorlat-elemző Csoportja által készített összefoglaló véleményét a vezető 
tisztségviselők hitelezőkkel szembeni felelőssége tárgykörében végzett joggyakorlat 
elemzésével kapcsolatban. Mint ismeretes az új Ptk. számos helyen változtatott a vezető 
tisztségviselők felelősségén és már a hatályba lépést követően is lehetett tudni, hogy 
néhány, a jogszabály által megválaszolatlan kérdést csak a joggyakorlat fog tudni 
eldönteni. A témáról részletesebben olvashat ide kattintva. 

THE LIABILITY OF EXECUTIVE OFFICERS IN OPINION OF THE JURISPRUDENCE - ANALYSING 
WOKING GROUP OF THE CURIA 

The Civil Department of the Curia adopted on 6 February 2017 the summary report drawn 
up by the jurisprudence analysing working group of the Civil Department of the Curia in 
connection with the jurisprudence analysis on the liability of executive officers against 
creditors. As it is well-known, the new Civil Code amended the liability of executive 
officers on many points and it was capable of being known following the entry into force 
of the law that only jurisprudence will be able to decide on some open questions that 
remained unanswered by legislation. For more information please click here. 

HR PORTÁL – KRS MUNKAJOGI KONFERENCIA 

2017. május 22-én kerül megrendezésre a legújabb munkajogi és adatvédelmi 
változásokat bemutató munkajogi konferencia a KRS Ügyvédi Iroda és a HR Portál 
szervezésében, a budapesti Larus rendezvényközpontban. - Bővebben 

HR PORTAL – KRS LABOUR LAW CONFERENCE 

Labour Law Conference presenting the latest labour law and data protection changes will 
be held on 22 May 2017 to be jointly coordinated by KRS Attorneys-at-Law and HR Portal 
in the Larus Event Center, in Budapest. - More. 

GGI ITALIAN BUSINESS SUMMIT 2017 

Az idei évben április 7 - 9 között került megrendezésre az 5. GGI Italian Business Summit, 
Nápolyban. A konferencia központi témái a vállalatfelvásárlási ügyletek jogi- és adójogi 
vonzatai voltak és bemutatásra kerültek sikeres dél-olaszországi KKV-k.  - Bővebben 

GGI ITALIAN BUSINESS SUMMIT 2017 

In this year, the fifth GGI Italian Business Summit was organised between 7- 9 April in 
Naples. The main issues of the conference were legal and taxation implications of M&A 
transactions, and successful small and middle sized enterprises in southern Italy were also 
presented. - More 
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