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Az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény 42 . § (8) bekezdése alapján
K/11408. számon hozzám benyújtott, „Milyen ügyvédi megbízásokat kötöttek?” című
írásbeli kérdésére a következő választ adom .

A Földművelésügyi Minisztérium 2015. november 30 . és 2016. június 30. közötti
ügyvédi megbízásokra vonatkozó adatait az 1 . számú melléklet tartalmazza .

A tárca tulajdonosi irányítása alá tartozó gazdasági társaságoknak é s
háttérintézményeinek ügyvédi megbízásokra fordított költségeit a 2 . számú melléklet
tartalmazza tételesen.

Remélem, hogy táj ékoztatásom választ adott az Ön részérő l felmerült kérdésre .
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1 . számú melléklet

Ügyvédi megbízások

Társaság
neve

Szerződés
típusa

Szerződés
tárgya

Szerződés
időtartama

Szerződés
ellenérték e

(bruttó
összeg)

Szerződő
fél neve

Szerződéskötés
időpontja

FM
Igazgatás

Megbízási
szerződés

Jogi támogatás
és tanácsadás a
Megbízó
tevékenységéhez
kapcsolódóan
felmerülő
jogalkotás
előkészítési ,
egyeztetési
folyamatában,
az ezekkel
kapcsolato s
tárgyalásokon
ellátja a
Megbízó
képviseletét .

határozatlan

max .
9.144.000

Ft/év
keretösszegig

Sárhegyi
és Társa
Ügyvédi

Iroda

2016.01 .04

FM
Igazgatás

Ügyvédi
Megbízás i
Szerződés

Jogi képviselet
közigazgatási
peres és
nemperes
eljárásban a
Szekszárdi ,
Kaposvári és
Pécsi
Közigazgatási é s
Munkaügyi
Bíróság előtt.

50.800 Ft/Hó
Szepesi

Ügyvédi
Iroda

2015.02.20

FM
Igazgatás

Ügyvédi
Megbízás i
Szerződés

Jogi képviselet
közigazgatás i
peres és
nemperes
eljárásban a
Fővárosi ,
Budapesti és
Székesfehérvári
Közigazgatási é s
Munkaügyi
Bíróság elő tt .

304.800
Ft/hó

dr.
Kovács
Kond

Ügyvéd i
Iroda

2015.11 .02
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FM
Igazgatás

Ügyvédi
Megbízási
Szerződés

Másodfokú
közigazgatási
hatósági jogi
peres és nem

P.

	

ügyekben
ügyvédi
tevékenység
ellátása

max
5 .000.000 Ft
keretösszeg

dr.
Budavári

Anna
2015 .11 .24

FM
Igazgatás

Ügyvédi
Megbízási
Szerződés

Jogi képviselet a
folyamatban
lévő és az
elkövetkezend ő
közigazgatási
peres és
nemperes
eljárásban a
Gyulai é s
Szegedi
Közigazgatási é s
Munkaügyi
Bíróság elő tt .

50.800 Ft/hó
dr .

Becsei
Zoltán

2015.01 .2 1

FM
Igazgatás

Ügyvédi
Megbízási
Szerződés

Jogi képviselet
közigazgatás i
peres és
nemperes
eljárásban a
Kecskeméti és
Szolnoki
Közigazgatási és
Munkaügyi
Bíróság előtt .

63 .500 Ft/hó
Birher

Ügyvédi
Iroda

2015.01 .30

FM
Igazgatás

Ügyvédi
Megbízás i
Szerződés

Jogi képviselet
közigazgatás i
peres és
nemperes
eljárásban a
Győri és
Tatabányai
Közigazgatási é s
Munkaügyi
Bíróság előtt.

38 .100 Ft/hó

dr. Ács
István
egyéni
ügyvéd

2015.01 .1 3

Igazgatás

Ügyvédi
Megbízási
Szerződés

Jogi képviselet
ellátás

700 órla 35 .560 Ft/óra
Buczkó
Ügyvédi

Iroda
2013 .05.17
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2. számú melléklet

Intézmény/
gazdasági
társaság

neve

Szerződő
fél neve

Szerződ
és-kötés
időpontj

a

Szerződés
hatálya

Szerződés
típusa Szerződés tárgya Szerződés

ellenérték e

Nemzeti
Élelmiszeri

ánc-
biztonsági

Hivatal

Gudicsné
Dr. Bukl i

Anna

2013 .
novemb
er 30 .

megjelöl t
peres

eljárások
befejeződé

séig

megbízás i
szerződés

a novaji 012 4
hrszú ingatlannal

kapcsolato s
földkiadási

ügyben hozott
hatósági döntések

bíróság i
felülvizsgálata

iránti peres
eljárásokban való

képviselet

300.000,- Ft +
ÁFA

Dr. Kaszai
Balázs

2010 .
október

28

határozatla
n

megbízási
szerződés

a 2009. évi XCV .
törvény alapján
indult hatósági

eljárásokban
született hatósági
döntések bírósági

felülvizsgálata
során képviselet
ellátása, továbbá

üzletszabályzatok ,
beadványok

véleményezése,
információk
elemzése,
értékelése

400.000,- Ft +
ÁFA / hó

Mezőgazda
sági és

Vidékfejlés
ztési

Hivatal

Birher
Ügyvédi

Iroda

2015.0 1
.06

határozatla
n

ügyvédi
megbízási
szerződés

Peres képviselet
ellátása a Megbízó

hatóság i
tevékenységével

kapcsolato s
polgári perekben ,
jogi tevékenység

támogatása

900.000,- Ft +
Áfa/hó

Dr. Kovác s
P. Zoltán
Ügyvédi

Iroda

2015 .0 1
.07

határozatla
a

ügyvéd i
megbízás i
szerződés

a Megbízó, mint
sértett képviselete

büntetőeljárásokb a
n az ügyvédekrő l
szóló tv . szerint

1 .000.000,- Ft
+Áfa/hó
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Dr. Vörös
József

Ügyvédi
Iroda

2015 .1 1
.26

legfeljebb
a

keretössze
g

kimerítéséi
g szóló

határozott
időtartam

ügyvédi
megbízás i
szerződés

Megbízó által
meghatározott
egyedi ügyek

tekintetében jogi
tanácsadás i

feladatok ellátása

munkaóránké
nt 28 .000,- Ft

+ ÁFA (a
szerződés

keretösszege
nettó

4.984.000,-
Ft)

Dr. Vörös
József

Ügyvédi
Iroda

2016.04
.19

a szerződés
tárgyát
képező

valamenny
i per

befejezéséi
g, vagy a

keretössz e

g kimerítéséi
g tartó

határozott
idő

ügyvédi
megbízási
szerződés

az Európai
Mezőgazdasági
Vidékfejlesztési
Alapból a fiatal
mezőgazdasági

termelők
indulásához a
2015. évben
igényelhető

támogatások
részletes

feltételeirő l szóló
24/2015. (IV. 28 . )

MvM rendelet
alapján benyújtott

kérelmekre a
Megbízó által

hozott döntések
ellen induló

közigazgatási
perekben a
Megbízó

képviseletének
ellátása.

munkaóránké
nt 20.000,- F t

+ ÁFA (a
szerződés

keretösszege
nettó

4.980.000,-
Ft)

Dr. Kovács peres és peren

László
2014 .1 0

.08
határozatla megbízási kívüli jogi

150.000 Ft/hó
ügyvéd n szerződés képviselet,

közreműködés

Dr. Bauer kiemelt peres és

József
2014.09 határozatla megbízási peren kívüli jogi 1 .000.000

ügyvéd .17 n szerződés képviselet, Ft/hó
Nemzeti közreműködés

Földalapke peres és peren
zelő Dr. Nagy

2014.10 határozatla megbízási kívüli jogiNikoletta 300 .000 Ft/hóSzervezet
ügyvéd .02 n szerződés képviselet ,

közreműködés
Dr . peres és peren

Csermely 2014.09 határozatla megbízási kívüli jogi
600.000 Ft/hóTibor .18 n szerződés képviselet,

ügyvéd közreműködés
Törös 2014.10 határozatla megbízási peres és peren

600.000 Ft/hóÜgyvédi .31 n szerződés kívüli jogi
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Iroda képviselet,
közreműködés

Rantalné dr.
Szalai Erika
Zita ügyvéd

2014.09
.18

határozatla
n

megbízási
szerződés

peres és peren
kívüli jogi
képviselet ,

közreműködés

600.000 Ft/hó

Dr. Fazekas
Róbert

Ügyvédi
Iroda

2014 .12
.01

határozatla
n

megbízás i
szerződés

kiemelt peres és
peren kívüli jog i

képviselet,
közreműködés

1 .000.000
Ft/hó

dr. Varga
István

ügyvéd

2014 .09
.18

határozatla
n

megbízási
szerződés

peres és peren
kívüli jog i
képviselet,

közreműködés

600.000 Ft/hó

Dr. Czifra
Károlyy
ügyvéd .18

határozatla
n

megbízási
szerződés

peres és peren
kívüli jogi
képviselet ,

közreműködés

500.000 Ft/hó

Dr. Kovác s
P. Zoltán
Ügyvédi

Iroda

2014 .1 1
.05

24 hónap megbízás i
szerződés

Magyar Állam
termőföldeket

érintő elővásárlási

gyakorlásával
kapcsolatos jogi

tevékenység

15 .000
Ft/munkaóra

Dessewffy
és Dávid
valamint
Társaik

Ügyvédi
Iroda képv . :
dr. Bolvári

Zoltán

2015.07
.29

határozatla
n

megbízási
szerződés

kiemelt peres é s
peren kívüli jogi

képviselet ,
közreműködés

1 .000.000
Ft/hó

Dr. Cserba
Lajos

ügyvéd

2014 .09
.18

határozatla
n

megbízási
szerződés

peres és peren
kívüli jogi
képviselet,

közreműködés

600.000 Ft/hó

Dr. Kovác s
P. Zoltán
Ügyvédi

Iroda

2014.09
.18

határozatla
n

megbízási
szerződés

kiemelt peres és
peren kívüli jogi

képviselet ,
közreműködés

1 .000.000
Ft/hó

Kulcsár
Ügyvédi

Iroda

2014 .09
.18

határozatla
n

megbízás i
szerződés

peres és peren
kívüli jogi
képviselet,

közreműködés

600.000 Ft/hó

Dr. Polgár
Péter

ügyvéd

2014.09
.18

határozatla
n

megbízási
szerződés

peres és peren
kívüli jogi
képviselet,

közreműködés

600.000 Ft/hó
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Országos 3 ha alatti
Ügyvédi szerződéskötések,

Konzorcium kifüggesztések,
Kovács

2015 .10 határozatla megbízási 16.000 Ft /(Dr.
.01 n szerződés ingatlan-

munkaóraP. Zoltán ÜI nyilvántartási
konzorcium eljárások

vezető) lebonyolítás a

Hajas
2014.09 határozatla

peres és peren

Ügyvédi megbízási kívüli jogi
600.000 Ft/hó

Iroda .18 n szerződés képviselet,
közreműködés

Dr. Ács
2014.09

peres és pere n

István határozatla megbízási kívüli jogi
600.000 Ft/hó

ügyvéd
.18 n szerződés képviselet ,

közreműködés

Dr. Mechler kiemelt peres é s

Márk
2014.09 határozatla megbízási peren kívüli jogi 1 .000 .000

ügyvéd .18 n szerződés képviselet,
közreműködés

Ft/hó

Dr. Végh kiemelt jogi
István 2014.09 határozatla megbízási képviselet, 1 .000.000

Ügyvédi .18 n szerződés szerződéskötés, Ft/hó
Iroda véleményezé s

A 191/2014 Korm .
Rendelet alapján a

Dr. Kovács Magyar Állam
érdekeinekP. Zoltán 2015.04

24 hónap megbízási 15 .000
Ügyvédi .07 szerződés

képviselete a
Ft/munkaóra

Iroda végrehajtási ,
felszámolási és

adósságrendezési
eljárásokban

Dr. Úr peres és peren

Ügyvédi
2015.06

.01
határozatla

n
megbízási
szerződés

kívüli jogi
képviselet,

500.000 Ft/hó
Iroda

közreműködés
Az NFA vagyon i

körbe tartozó ,
állami tulajdonú

Vagyonrend ingatlanvagyon

ezési 2015 .04 határozatla megbízási felmérése é s
állami 16 .000 Ft /

Ügyvédi .20 n szerződés
tulajdonú

munkaóra
Konzorcium ingatlanvagyo n

jogi rendezése a
11/201 1

Korm.Rendelet
alapján .

Sárhegyi és
2015 .03 megbízási 4.K.27.269/2014

38 .000Társa
.24 12 hónap

szerződés es 8 .
Ft/munkaóraÜgyvédi K.27 .283/2014
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Iroda képv. :
Dr. Bártfai
Beatrix és

Dr. Abay &
Dr. Török
Ügyvédi

Iroda

számú pere s
eljárások

(Hubertus Bt.
Felperes)

Dr. Horváth
Ákos

ügyvéd

2015 .04
.15

határozatla
n

megbízási
szerződés

peres és peren
kívüli jogi
képviselet ,

közreműködés

750.000 Ft/hó

Dr. Németh
Ügyvédi

Iroda

2015.02
01

határozatl a
n

megbízás i
szerződés

peres és peren
kívüli jogi
képviselet,

közreműködés

500.000 Ft/hó

KNP Law
Nagy

Koppány
Varga and
Partners
(Prof. Dr .

Varga
István) /
Andreas

Reiner &
Partner GbR

(AUT)

2015.1 0
.07

határozatl a
n

megbízási
szerződés

A Hubertus Bt, a
Hubertu s

Agrarindustriell e
GmbH & Co KG

(D) és a Braun
Industrieholdig
AG (CH) elleni
privatizációs és
haszonbérleti
szerződések

érvénytelenítése
érdekében, osztrák
választottbírósági
és polgári bíróság i
eljárásokban jogi

képviselet ellátása.

2 .000.000
Ft/hó

Dr. Bölcskei
Zsolt és

2011 .02 határozatla 15.000, -
Társa

09 n
Megbízási
Szerződés Jogi képviselet Ft+ÁFA/mun

Országos Ügyvédi kaóra

Környezete
édelmi és

Iroda

Jelenleg

Természety 750.000, -

édelmi Ft/hó,

Főfelügyelő Dr. Vörös 2014.12 határozatla Megbízási azonban

ség József .08 n Szerződés Jogi képviselet 20 .000, -
Ft+Áfa/munka

óra 2016 .
augusztus 1 .

napjától
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Darázs és
Társai

Ügyvédi
Iroda

2015.1 1
04

2017.05 .31 Megbízási
Szerződés

Közbeszerzési
tanácsadó

tevékenység

nemzeti
eljárás esetén :

750.000
Ft+ÁFA/eljárá

s, Eu-s
értékhatárt

elérő
közbeszerzési

eljárások
esetén

900.000
Ft+ÁFA/eljárá

s
Országos

Meteorológ _
iai

Szolgálat
Földmérési Dr. Kovács

2020 Közbeszerzési
és P. Zoltán 2016.04 megbízás i

Távérzékei Ügyvédi 12 (projektzár szerződés
szakértői tev. /e- 74.809 .350 Ft

ési Intézet Iroda
ásig) ING EU-s projekt/

Agrárgazda DR. SOÓS
2004.01 határozatla megbízási 2.040.000 Ft

sági Kutató TIBOR
.30 n szerződés

Jogi tanácsadás (nettó)
Intézet ÜGYVÉD

120.000, -
Dr. Áncsán 2009.07 Határozatla Megbízási Intézményi jogi +27% áfa/hó ,

András .01 n szerződés képviselet azaz 152 .400,-
Ft/hó

Állami
Közbeszerzési

tanácsadói feladok
Ménesgazd 2016.01 .01 és jogi tanácsadói

aság - feladatok a
12 .000.000,-

Szilvásvára Szterényi 2017.03 .31 Szilvásváradi
+27 /o

2015.12 Megbízási Áfa/projekt,
d Ügyvédi hónap.+3 Lipicai Lovas3 0

. szerződés azaz
Iroda meghossza Központ kiemel t

bbítási fejlesztési projekt
15 .240.000, -

opcióval kivitelezési
Ft

szakaszának
végrehajtására

Aggteleki
Nemzeti

Remete
Ügyvédi

2010.11 határozatla Havi 100 . -
Park .26 a megbízási ügyintézé sjogi eFt+ÁFA

Igazgatóság
Iroda

Balaton-
Vszt . hatálya alá

tartozó
Dr. Szalay szerződése

felvidéki
Ferenc 2016.03 k megbízási

földterületek és
1 .000 .000,- Ft

Nemzeti
Ügyvédi .29 megkötéséi szerződés

egyéb ingatlanok
+ ÁFA

Park
Iroda

kisajátítása és
Igazgatóság g kártalanítás i

szerződések
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megkötése

Arzano

EU-s forrásbó l
megvalósuló

közbeszerzési Az eljárá s

Managemen 2016.04
3 év megbízási eljárások becsült

.19 szerződés lebonyolítása és értékének 0,9t Kft.
közbeszerzői %-a

tanácsadói
feladatok ellátása

Dr. Szalay
A Balaton-

felvidéki Nemzeti
Ferenc 2011 .11 határozatla megbízási Park Igazgatóság 250.000,- Ft +

Ügyvédi .01 n szerződés jogi ÁFA !hó
Iroda képviseletének

ellátása
Pályázati
felhívás

összeállítása
15 .000,- Ft +

dr. Fazekas Haszonbérleti

ÁFA/db;
Bontási
eljárás

lefolytatása

Róbert 2013.04 határozatla megbízási pályázatokkal 15.000,- Ft +

Ügyvédi .29 n szerződés
kapcsolatos AFA/db; Jogi

Iroda eljárások támogatá s
lebonyolítása nyújtása

bírálat során
60.000,- Ft +

ÁFA/db;
Szerződés jogi
ellenjegyzése
8.000,- Ft +

ÁFA/db .

Arzano
Általános

közbeszerzés i2015.01 megbízási 100 .000,- Ft +Managemen 02 36 hónap
szerződés tanácsadói

ÁFA / hót Kft . tevékenység
ellátása

Nyilvános ,
egyfordulós

70.000Bükki
2014 . haszonbérleti

Ft+ÁFANemzeti Dr. Gondos határozatla megbízási pályáztatási eljárás
Park István auguszt

n szerződés során jogi
megbízási díj

Igazgatóság us 11 .
tanácsadás, eljárás

pályázatoskén

lebonyolításában
közreműködés,

t
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jogi tanácsadás ,
szerződések
aláírásában

közreműködés

Dr. Gordos
Csaba

1993 .
március

8

határozatl a
n

megbízási
szerződés

Általános jog i
képviselet,
bíróságok,

hatóságok előtt,
tanácsadás,

hatósági eljárások
lebonyolítása,

pénzügyi
követelések

érvényesítése,
költségtérítés

230.000
Ft/hó+ÁFA

megbízási díj ,
5000

Ft/db+ÁFA
szerződésenké
nt, 75 Ft/km

+ÁFA
költségtéríté s

Duna-
Dráva

Nemzeti -
Park

Igazgatóság

haszonbérleti
pályázati

felhívások

1 . feladat
esetében
pályázati

felhívásonként
nettó 15.000, -

Dr. Fazekas

összeállítása (1 .), a
pályázati eljárás

során a pályázatok
bontási

Ft, 2 . feladat
esetén

pályázati
felhívásonként

Róbert 2013.05 határozatla megbízási eljárásnak nettó 15 .000
Ügyvédi .06 n szerződés lefolytatása (2 .), Ft, 3 . feladat

Iroda jogi támogatás esetén
Duna-Ipoly

Nemzeti

nyújtása a
pályázatok bírálata birtoktestenk é

nt nettó
Park során (3 .), 60.000 Ft ,

Igazgatóság haszonbérleti
szerződések

ellenjegyzése (4 .)

4.feladat
esetében a díj

a nyertes
ajánlattevőt

terhel i

Sasvári 2013 .05 a peres megbízási peres képviselet

beadvány-
szerkeszté s

díja egyszeri
nettó 150 .000Ügyvédi eljárás

Iroda '21 egészére szerződés ellátása Ft, illetve
tárgyalásonké

nt nettó
50.000 Ft
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érintett

kiemelt
jelentőségű

szárazgyepek
Dr. ingatlanok megőrzése Közép-

Mészáros megvásárlá Mo-n című adásvételi

Erika 2014.06 megbízási szerződésenké16 sáig, de
szerződés

pályázat keretében
nt bruttóegyéni legkésőbb ingatlanvásárlásho
26.000 Ftügyvéd 2016.dece z kapcsolódó, jogi

mber 31-ig képviseletet
igénylő feladatok

ellátása

Dr. Vörös
határozott

hivatalos
közbeszerzési becsült

József 2015.10
idejű ,2016.

megbízási
tanácsadói értékének

egyéni .26
10.26-ig

szerződés 0,95%-
ügyvéd tevékenység

a+ÁFAellátása
Fertő -

Hanság Dr .
2008 .04 határozatl aNemzeti Paukovits

01 megbízási jogi képviselet 152 400 Ft/hó
Park

Igazgatóság
Ügyvédi I. n

Dr. Bravics

kártalanítási
szerződések

Ügyvédi 2015.12 megkötése 27 bruttó
.09 teljesítésig megbízás

millió forint 2.100.000 . -Iroda
erejéig Vszt .
forrás terhére

Dr. Bravic s
Ügyvédi 2016.02 ingatlan adásvétel bruttó

.02
teljesítésig megbízás

KEHOP forrásból 63.500 . -Iroda

Dr. Bravics
2016.01

haszonbérleti
eljárásban (4 db

bruttó
Ügyvédi teljesítésig megbízás

birtoktest) jogi
63 .500.- /Hortobágyi

Iroda .22 támogatás
birtoktestNemzeti nyújtása VM

Park utasítás szerint
Igazgatóság

Dr. Bravics 3 peres eljárásban
bruttó2016.06 felülvizsgálatiÜgyvédi 05 teljesítésig megbízás 127.000.- /

Iroda szakban val ó
képviselet

felülvizsgálat

2000.- /

Dr. Bravics

kintlévőség-
kezelés : ügyvédi
felszólító levél,

ügyvédi
felszólító ,
5000.- /

Ügyvédi 20160506 teljesítésig megbízás fizetési felszámolás
Iroda meghagyás, előtti

felszámolás elő tt i
felszólítás által

felszólító ,
10 .000.- /

fiz .meghagy.
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Dr. Bravics
Ügyvédi 2016.06 teljesítésig

kártalanítás i
szerződések

megkötése 65 bruttó
Iroda

OS megbízás millió forint 2.667.000 . -
erejéig Vszt .
forrás terhére

dr.
2016.01

Fegyelmi eljárást
Buzinkat' eseti Megbízási követő munkaügyi 184.000 Ft
Zoltánné • 14 szerződés perben jogi

képviselet

Dr . munkaügyi perben
2016.06 Megbízási - másodfokúBuzinkay .15 eseti 140.000 Ft

Zoltánné szerződés eljárás -jogi
képviselet

földhaszonbér
leti pályázati

felhívás
összeállítása

15 .000

Kiskunsági

Ft/pályázat ,
bontási eljárás

lefolytatása
Nemzeti földhaszonbérleti 15 .000

Park pályázati felhívás Ft/pályázat,
Igazgatóság összeállítása, jogi támogatás

Dr. Kovács bontási eljárás nyújtása a
P. Zoltán 2013 .04 határozatla Megbízási lefolytatása, jogi bírálat során
Ügyvédi .23 n szerződés támogatás 60.000

Iroda nyújtása a bírálat Ft/pályázati
során,

haszonbérleti
szerződés jogi
ellenjegyzése

birtoktest ,
földhaszonbér

leti
pályáztatás

teljes becsült
összege

40.000.000 Ft
2015.11 .30-
2016.06.30 .

között
kifizetés nem

történt

Körös-
2015.06.01

Peres és nem peres
ügyekben jogi

Maros
Nemzeti dr. Török 2015.05 .- Megbízási képviselet ellátása 100.000, -

Zoltán .15 2016.05 .31 szerződés (polgári jogi, Ft/hóPark munkajogi ,
Igazgatóság közigazgatási jogi ,

stb.)
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2016.06.01

Peres és nem peres
ügyekben jogi

dr. Török 2016.05 .- Megbízási képviselet ellátása
100.000, -

Zoltán .13 2017.05 .31 szerződés
(polgári jogi,

Ft/hómunkajogi ,
közigazgatási jogi,

stb . )
Őrségi Dr .

2008.
Nemzeti Paukovits határozatla Megbízási Jogi képviselet 150.000+A' FA

Park Ügyvédi
április

n szerződés ellátása /hó
Igazgatóság Iroda

Nemzeti 900.000+ÁFA
Agrárkutatá Kozma 2016.02.16-2013 .09 határozatla megbízási a NAIK szervezet

,
si és Ügyvédi .10 szerződés

tól
Innovációs Iroda

n jogi képviselete
1 .050.000Ft+

Központ ÁFA
Haszonállat

génmegőrz
ési Központ

Növényi
Diverzitás -
Központ

FM Közép- Az intézmény

magyarorsz
ági Agrár-

feladatkörébe
tartozó polgári

szakképző Garay
határozatla Jogi jogi, gazdaságjogi

Központ, Ügyvédi n idő, 90 képviselet és munkajogi,
teljesítés

Bercsényi Iroda 2010.03
napos

felmondási
ellátására valamint hatósági

igazolá s
Miklós Dr. Garay .10

idő
irányuló ügyekben jogi

alapján 12.000
Élelmiszeri Rudolf állandó tanácsadás, jogi

Ft/ óradíj
pari ügyvéd betartásáva megbízási képviselet

Szakképző 1 szerződés bíróságokon ,

Iskola és szerződések

Kollégium előkészítésében
részvétel

FM Kelet-

Felnő ttképzésben
való részvétel

kapcsán felmerült
magyarorsz Határozatla Vállalkoz és meg nem
ági Agrár- Dr. Réthy 2016.01 n idő , az ói fizetett képzési

50000szakképző Béla .13 ügy megbízási költségek
Központ, lezárásáig szerződés érvényesítésével

Mezőgazda kapcsolatban látj a
sági el az iskola jogi

Szakképző képviseletét
Iskola és Határozatla Vállalkoz Autóbusz

Kollégium Dr. Réthy 2015.11 n idő, az ói káreseménnyel
246268Béla .06 ügy megbízási kapcsolatos jogi

lezárásáig szerződés képviselet
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Piegelné Dr. 2015 .10 Megbízási

Közbeszerzés i
Döntőbizottság

határozata alapján
a Közbeszerzés i

Hatóság és azCsényi 2016 .02 .17 101600
Magdolna .31 szerződés intézmény közti

perben az
intézmény

képviseletének
ellátása.

A
megbízási Az FM ASzKszerződés
aláírásától gázenergia telje s

ellátás alapú

Piegelné Dr . 2016.02

a
közbeszerz szerződés A jóváhagyott

Csényi ési eljárás Megbízási keretében történő becsült érték
Magdolna 10 eredményé szerződés szállítása 2016- 1,3%-a

rő l szóló ban közbeszerzési

tájékoztatá eljárás

s feladatainak
ellátása.feltöltéséig

tart .
FM jogi tanácsadás ,

Dunántúli Dr. Takács 2013 .03 határozatla ügyvédi képviselet, 180 .000 Ft+
Agrár- Ildikó .01 n megbízási ügyvédi úti ktg

szakképző szerződés szolgáltatás
Központ,

Csapó
Dániel

Középiskol jogi tanácsadás ,
a, Dr. Szolga 2012.10 határozatla ügyvédi képviselet,

Mezőgazda Ügyvédi 01 n megbízási ügyvédi 30.000 Ft

sági Iroda szerződés szolgáltatás
Szakképző
Iskola és

Kollégium
Szentannai

Sámuel
Gimnázium

Szakközépi
skola és

Kollégium
Bárczay

János
Mezőgazda

sági
Szakképző
Iskola és

_



1 6

Kollégium

Baross
László

Mezőgazda
ság i

Szakképző
Iskola és

Kollégium

-

Bársony
István

Mezőgazda
sági

Szakképző
Iskola és

Kollégium

-

Batthyány
Lajos

Mezőgazda
sági és

Élelmiszeri

pari

-

Szakképző
Iskola és

Kollégium
Bedő
Albert

Erdészeti
Szakképző
Iskola és

Kollégium

_

Bereczki
Máté

Élelmiszeri
pari és

Mezőgazda
sági

Szakképző
Iskola és

Sportiskola

-

Bethlen
Gábor

Mezőgazda
sági és

Élelmiszeri

pari
Szakképző
Iskola és

Kollégium

-
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Csukás
Zoltán

Mezőgazda
sági

Szakképző
Iskola

_

Damjanich
János

Gimnázium
és

Mezőgazda
sági

Szakképző
Iskola

_

Debreczen i
Márton

Mezőgazda
sági és

Földmérés i
Szakképző

Iskola

-

Dr. Entz
Ferenc

Mezőgazda
sági

Szakképző
Iskola és

Kollégium

-

Fáy Andrá s
Mezőgazda

sági
Szakképző
Iskola é s

Kollégium

Dr. Kuchár
Zoltán
ügyvéd

2015 .
szeptem
ber L

határozatla
n

Átalánydíj
as

megbízási
szerződés

Az intézmény
tevékenységi

köréhez
kapcsolódó

ügyvédi feladatok
teljes körű ellátása

nettó 60 00 0
Ft/hó

Fodor
József

Élelmiszeri
pari

Szakképző
Iskola

_

Galamb
József

Mezőgazda
sági

Szakképző
Iskola

_

Gregus
Máté

Mezőgazda
sági

_
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Szakképző
Iskola

Herman
Ottó

Környezett'
édelmi és

Mezőgazda
sági

Szakképző
Iskola és

Kollégium

-

Jávorka
Sándor

Mezőgazda
sági és

Élelmiszeri
pari

Szakképző
Iskola é s

Kollégium

-

Kenderes e
Mezőgazda

sági
Szakképző
Iskola és

Kollégium

Mechler
Ügyvédi

Iroda

2015 .08
1 g 2015.08.18

vállalkozó
si

KEOP-5.7 . 1
pályázat

közbeszerzés
bonyolítása

952.500 Ft

Kétegyháza
i

Mezőgazda
sági

Szakképző
Iskola és

Kollégium

-

Kinizsi Pál
Élelmiszeri

pari
Szakképző

Iskola

Dr. Fekete
László

2016.02
.14 eseti

megállapo
dós

munkajogi per 25.400 . -

Kiskunféle
gyházi

Mezőgazda
sági és

Élelmiszeri
pari

Szakképző
Iskola és

Kollégium

-

Kiss Ferenc
Erdészeti

Szakképző
-
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Iskola

Kocsis Pál
Mezőgazda

sági és
Környezett'

édelmi
Szakközépi

skola é s
Szakiskola

_

Kozma
Ferenc

Mezőgazda
sági

Szakképző
Iskola és

Kollégium

-

Lippai
János

Mezőgazda
sági

Szakképző
Iskola

_

Lipthay
Béla

Mezőgazda
sági

Szakképző
Iskola és

Kollégium

-

Magyar
Gyula

Kertészeti
Szakképző

Iskola

Dr. Brunner
Tamás

201 3
auguszt
us 28 .

határozatla
n időre

megbízási ügyvédi
tevékenység

95 000 Ft/hó

Pálóczi
Horváth
István

Mezőgazda
sági

Szakképző
Iskola é s

Kollégium

Dr. Kovács
P . Zoltán

2014.07
1 g 2014.07.18 megbízás i

szerződés

Sportcsarnokkal
kapcsolato s

közbeszerzés i
tanácsadói

tevékenység

10.160.000 Ft

Pesti
Barnabás

Élelmiszeri
pari

Szakképző
Iskola

Dr. Brunner
Tamás

2015.1 1
.24

2015 .12.01

határozat l
an idejű

megbízási
szerződés

ügyvédi
tevékenység

80000/hó
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Pettkó-
Szandtner

Tibor
Lovas

Szakképző
Iskola és

Kollégium

-

Roth Gyula
Erdészeti ,

Faipari
Szakközépi

skola és
Kollégium

Dr. Hallern é
Dr. Nagy

Anikó

2016.01
.27

határozott ,
bíró i

ítélethozatalig

Ügyvédi
megbízási
szerződés

Munkaügyi
Bíróság -

perképviselet

80.000
Ft+30.000 Ft
tárgyalásonké

nt
Dr. Hallerné

Dr. Nagy
Anikó

2015 .1 0
.02

határozatla
a

Ügyvédi
megbízási
szerződés

okirat szerkesztés,
véleményezés,

jogi ellenjegyzés
10.000 Ft/irat

Serényi
Béla

Mezőgazda
sági

Szakképző
Iskola

_

Soós István
Borászati

Szakképző
Iskola

Dr. Brunner
Tamás

2016.02
.23

határozatla
n idejű

megbízási
szerződés

ügyvédi
tevékenység

br.70.000 Ft
/hó

Széchenyi
István

Mezőgazda
sági és

Élelmiszeri
pari

Szakképző
és

Kollégium

dr. Kerekes
Edit

2014.07
.15

határozatla
n

átalánydíj
as

megbízás i
szerződés

Jogi szakvélemény
adása, perben jogi
képviselet ellátása ,

munkajogi
perekben

munkáltató
képviselete,

hatóság előtti
eljárás ,

szerződések,
okiratok

jogtanácsos i
ellenjegyzése

80 000
Ft+áfa/hó

Széchenyi
Zsigmond

Mezőgazda
sági

Szakképző
Iskola és

Kollégium

-

Székács
Elemér

Mezőgazda
sági és

Élelmiszeri

pari
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Szakképző
Iskola és

Kollégium
Szent
István

Mezőgazda
sági és

Élelmiszeri
pari

Szakképző
Iskola

_

Szepsi
Laczkó
Máté

Mezőgazda
sági és

Élelmiszeri

pari
Szakképző
Iskola és

Kollégium
Szombathe l

Yi
Élelmiszeri

pari és
Földmérési
Szakképző
Iskola és

Kollégium
Tokaji

Mezőgazda
sági

Szakképző
Iskola és

Kollégium

_

Toldi
Miklós

Élelmiszeri

Szakképző
Iskola é s

Kollégium

dr. Vass
Irén

2014.12
.22

határozatla
n

megbízás i
szerződés

jogi tanácsadás ,
képviselet

60.000 Ft

Török
János

Mezőgazda
sági és

Egészségüg

Yi
Szakképző

Iskola

_
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Vay Ádám
folyamatos jogiGimnázium

Dr. Firma tevékenység, ezen
2015. belül : képviseletMezőgazda Csaba határozatla ügyvéd i

sági egyéni decemb
n megbízási ellátása ; 50.000.-Ft/hó

Szakképző ügyvéd er 1 tanácsadás ;

Iskola és okiratszerkesztés,

Kollégium véleményezés .

Veres Péter
2014 . 2015-ben

Mezőgazda Dr. Freier
február

határozatla megbízási 101 .600 Ft
sági és József n szerződés

jogi tanácsadás
kifizetés

Élelmiszeri történt
pari 2016.Szakképző Dr. Németh

május eseti
jogi tanácsadás 25 .400 FtIskola és Soma megbízás

Kollégium
03

Westsik
Vilmos

Élelmiszeri
pari

Szakképző
Iskola

_

Magyar
11 3Mezőgazda

Kelemen és 1994 .03 határozatla megbízási jogi képviselet 774Ft/hó/200 8sági
Társai Ü.I . .01 n szerződés ellátása ótaMúzeum é s

Könyvtár

.
változatlan
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1 . Képviselet
egyedi

meghatalmazások
alapján 2 . jogi

tanácsadás ,
jogértelmezés

nyújtása,
konzultáció a
Herman Ottó

Intézet ( a
továbbiakban :

HOI)
képviselőivel 3 . a
HOI működésével

kapcsolato s
jogszabályi
változások

nyomon követése
4. közreműködés a
2014-2020-ig tartó

2012.01
tervezési

időszakra szóló
.05 . FM rendeletek

Hódy és (legutób véleményezésében
Herman Társai bi határozatla megbízási , amennyiben a havi 600.000, -

Ottó Intézet Ügyvédi módosít n szerződés tervezetet az FM a Ft +ÁFA
Iroda ás : HOI-nak

2015.12 véleményezésre
.29.) megküldi 5 .

szerződéstervezete
k jogi

szempontból való
megvizsgálása ,
véleményezése ,
közreműködés

azok
megkötésében 6 . a

HOI –
ellenjegyzéshez

kötött –
szerződéseinek
ellenjegyzése 7 .

jogalkalmazással
összefüggő

kérdésekben az
FM Jogi

Főosztályáva l
kapcsolattartás és
együttműködés
kialakítása 8 .
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részvétel a HO I
Közbeszerzési
Szabályzatának
szükség szerinti

aktualizálásában, a
közbeszerzési

pályázatok
lebonyolításában
9. beadvány, más

irat készítése,
ellenőrzése a HOI

részére 10. jogi
segítségnyújtás a
HOI 2015. július
1-én kapott új -
természet- é s

környezetvédelmi
- feladatainak
ellátásában .

dr. Süslecz 2014.03
2016.03 .31

megbízási 350.000, -
László .18 szerződés Jogi képviselet

Ft/hó+ÁFA
Szakál

Bábolna Trinn Endre
Nemzeti Ügyvédi

2015.08
munkaügyi megbízási Jogi tanácsadás, 30.000,-

Ménesbirto Iroda .31
perének

szerződés képviselet Ft/óra+ÁFA

k lezárásáig
dr. Almádi
Ügyvédi 2016 .04 határozatla megbízási 350.000, -

Iroda
.01 n idejű szerződés Jogi képviselet

Ft/hó+ÁFA

Bagdi-
Kovács 2011 .09 határozatla megbízási jogi ügyintézés,

71 .120,-Ft/hóMezőhegye
si Állami

Ügyvédi
Iroda

.01 n szerződés tanácsadás

Ménes
Dr. Magyari 2016.03 megbízási

közbeszerzési

János Ol
eseti

szerződés
dokumentumok

készítése
350.000,- Ft
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250.000, -
forint + Áfa

Balatoni Szerződések megbízási díj
dr. Szalai határozatl aHalgazdáik Jogi elkészítése, jogi költségtérítés

odási Ferenc 2011 .m n idejű képviselet tanácsadás, peres (utazási ,
Nonprofit ügyvédi ájus 16 . megbízási ellátása eljárásokban jogi megelő legezet

iroda szerződés
Zrt . képviselet t díjak,

eljárási
költségek stb . )

Dr. Szüts
Ágnes 2015.

július határozatla ügyvédi
megbízási

munkaügyi jogi 25 000,- Ft+
Áfa /óra

Ügyvédi
Iroda 13 . n szerződés tanácsadás átalánydíj

határozott
(teljesítés) (

Kúriai
ítélet 2 000 000,- Ft

meghozatal
ának + Áfa alapdíj ,

és a Megbíz ó
időpontja részére a

2015. perbennovember megítélt é s
11, perbeli képviselet

Dr. Kertész
Ügyvédi

2012 .
július

kézbesítésé
nek

ügyvédi
megbízási

ellátása, e körben
szükséges okiratok

számára
ténylegesen
megfizetett ,

Iroda 12 . időpontja szerződés előkészítése, vagy egyéb
2016. ellenjegyzése eljárás

Bakonyerd
március ,
utolsó

eredményekép
ő Erdészeti pen befolyt
és Faipari ügyvédi

számla teljes összeg
Zrt. kifizetésév 10 %-a + Áfa

e12016.
márciusába

n
megszűnt .

sikerdíj

belső szabályzatok
Dr. Kertész 2015 . ügyvédi felülvizsgálata,

Ügyvédi auguszt határozott
(teljesítés) megbízási módosítása,

3 500 000,- Ft
+ Áfa

Iroda us 01 . szerződés szabályzatok
létrehozása
jótállási,

szavatossági igény
érvényesítése

Dr. Kertész 2015 . ügyvédi során a vásárlóval ,
Ügyvédi auguszt határozott megbízási valamint a

30 000,-Ft +
Áfa/ óra

Iroda us 31 . (teljesítés) szerződés felhasznált anyag
beszállítóval

történő
tárgyalásokon
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képviselet, írásbel i
jognyilatkozatok

megtétele,
esetleges perbel i
képviselet, peren
kívüli egyezsé g

létrehozása

Hevesi 2011 . ügyvédi

A társaság
működéséve l
kapcsolato s

érdekérvényesíté s
nevesített és nem

Ügyvédi szeptem
határozatla

megbízási
nevesített 600 000,- Ft/

Iroda ber 1 . n szerződés
eljárásokban,

illetve
tárgyalásokon,

képviselet
közigazgatási
eljárásokban.

hó átalánydíj

határozott Megbízó jogi
Dr. Ihász (időszak) ügyvédi képviseletével

Lajos
2014.jú

2016.szept megbízási kapcsolatos külön
150 000,-Ft+

ügyvéd
nius 30.

ember 30 . -
ig

szerződés nevesítet t
feladatok ellátása

Áfa/hó

Dr. Kajtár 2016 .

adásvétel i
szerződés
be foglalt

Adásvételi
szerződés

elkészítése,

György
ügyvéd

március
18 .

határozott
(teljesítés) ügyvédi

megbízás,

ellenjegyzése ,
ingatlan-

Vevő fizeti ,
nem ismert.

meghatal
mazás

nyilvántartási
eljárásban

képviselet ellátás a

Dr. Szőke 2015.

adásvételi
szerződés
be foglalt

Adásvételi
szerződés

elkészítése ,

László
ügyvéd

novemb
er 23 .

határozott
(teljesítés)

ügyvédi
megbízás,

ellenjegyzése ,
ingatlan-

Vevő fizeti ,
nem ismert.

meghatal
mazás

nyilvántartási
eljárásban

képviselet ellátása
Dr. Szőke 2015. ügyvédi adásvételi

László
ügyvéd

novemb
er 23 .

határozott
(teljesítés)

letéti
szerződés

szerződéshez
kapcsolódóan

Nincs

Dr. Bacskai 2016.03 képviselet MVH 120.000 FtDALERD
Délalföldi

Edina 11
2016.04.06 megbízási

ügyben +áfa
képviselet vadkár ,Erdészeti Dr. Novics 2015.02 határozatla vadászati 200.000 Ft

Zrt . György O1 a
megbízási

+áfa/hó
ügyekben

ÉSZAKER
DŐ

_
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Erdőgazdas
ági Zrt .

SZJ 74 .11 .12

Sző ts 2003 . ügyvéd által

Ügyvédi határozatla végzett jogi 530 eFt +

Iroda
január

16 . a idejű megbízási
tanácsadás ,

képviselet egyéb
AFA/hó

jogi eljárásban

Gemenci

Jogi képviselet
ellátása, jogi
tanácsadás é s

Erdő- és tájékoztatás ,

Vadgazdasá beadvány,

g Zrt . szerződés
Novics 2015 . 2016. szerkesztése,

448 eFt +
Ügyvédi

Iroda
decemb
er 30 .

december
31 .

megbízási ellenjegyzése ,
okirat

ÁFA/hó

szerkesztése ,
segítségnyújtás

jog
érvényesítésében ,
kötelezettségek
teljesítésében

Szőts Ügyvéd által
Átalánydíj :

Gyula] Ügyvédi végzett jogi
350 0002006 . tanácsadás,Erdészeti és Iroda képe . : Határozatla Megbízási Ft/hó+ÁFA .

Vadászati Dr. Sző ts
szegtem

n szerződés
képviselet egyéb

Gépjárműber 1 . jogi eljárásban,Zrt . József használat 60
ügyvéd tevékenység

ellátása Ft/km+ÁFA

Zelkó és
Társai 2015.07 Megbízási Alkalmankénti 12.000 Ft +

"Ügyvédi .15
2015.12.12

szerződés jogi képviselet
AFA/munkaór

Iroda a

IPOLY Gajdácsik ,
Ambrus és 12 .000 Ft +ERDŐ Zrt. 2005.12 Folyamato Megbízási AlkalmankéntiPalásthy

.12 szerződés ÁFA/munkaór
Ügyvédi s képviseletjogi a

Iroda
Dr. Deák 1995 .02 Folyamato Megbízási Állandó jogi 660.000 Ft +

Sándor .28 s szerződés képviselet ÁFA/hó
Kisalföldi

Dr. Baros 2009 .12 Határozatla Megbízási jogi képviselet, havi 350.000,-Erdőgazdas
Attila .01 n szerződés tanácsadás Ft+ ÁFAág Zrt .

KEFAG 2013.03 .0 1
Kiskunsági Szloboda

Ügyvédi
2013.02 -tő l jogi képviselet 470.000 Ft+

Erdészeti és .28 határozatla megbízási
ellátása áfa/hó

Faipari Zrt .
Iroda n
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2012.03 .19
munkaköri
leírásban

Dr. Papp 2012.03 -tő l munkaszer részletezettek bruttó 325 .000
Annamária .14 határozatla ződés szerint jogi Ft/hó

n vonatkozású
feladatok ellátása

EGERERD
Dr. Gordos

Csaba 2014.11 2016.01 .30 Megbízási 320 .000, -
0 Erdészeti

Ügyvédi .01 .-12 .31 . szerződés
jogi képviselet

Ft/hó +áfa
Zrt.

Iroda

Bodnár
2010.10

határozatla ügyvédi
érdekképviselet

Ügyvédi n (30 nap megbízási
(követelések

1.778.000 Ft
Iroda 01 felmondás) szerződés

kezelése, polgári
Mecsekerd peres eljárások)

ő Zrt . Budapesti
határozatla ügyvédi érdekképviselet

174. sz . 2011 .01
n (30 nap megbízási (Unic-Fagus, 1 .764.500 Ft

Ügyvédi .1 1
Iroda

felmondás) szerződés Invest-Trade Kft .)

R&S
2010.01 határozatla Megbízási Teljes körű jogi 425.000 Ft +

Ügyvédi
.04 n szerződés képviselet Áfa/hó

Iroda

Sárhegyi és

A társaság
tevékenysége

kapcsán felmerült
események,

Társai 2011 .06 határozatla Megbízási cselekmények jogi 36.000 Ft +

Ügyvédi .21 n szerződés szempontból Áfa/óra
Iroda történő

NEFAG

véleményezése,
szükség szerint
jogi képviselet

Észak-
agykunsá

és Faipari Dr. Németh megbízás

NAV
Regionális

Bűnügyi

Zrt. Zoltán tárgyát
Igazgatóság Jász -

2012.07 Megbízási Nagykun-Szolnok- 36.000 Ft +
László .18 képező ügy szerződés Megyei Vizsgálati Áfa/óra

Ügyvédi jogerős
Osztály 63015 -

Iroda befejezéséi 845/2012/bü .
g ügyében

képviselet

Dr. Kovács

A társaság
Felügyelőbizottság

P . Zoltán 2014.12 határozatla Megbízási
i tagjainak 100.000 Ft +

Áfa/változásb
Ügyvédi 11 n szerződés

személyében
bekövetkezett

Iroda
ejegyzés

változásbejegyzési
eljárás

NYÍRERD Dr. 1994 .01 határozatla Átalánydíj Jogi tanácsadás, 495 000
Ő Nyírségi Csermely .07 n idejű as ügyvédi képviselet, Ft+áfa/hó
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Erdészeti Tibor megbízási ügyvédi feladatok
Zrt . szerződés ellátása

Dr. Kovács
Cégbírósági

P. Zoltán 2014.12 eseti Megbízási
változás 100 000

Ügyvédi .10 szerződés szerződés
bejegyzés

Ft+áfa
Iroda lebonyolítás a

Pilisi Gremsperge
2011.02 határozatla megbízási 1 .155 .000,-Parkerdő r Ügyvédi

01 n szerződés
jogi ügyintézés

Ft/hó + áfaZrt . Iroda
Dr. Radnai 2010.02 határozatla

megbízási jogi képviselet 550.000 Ft/hóSzilárd .01 n

SEFAG Novics
2015 .1 2Ügyvédi 2016.12.31 megbízási jogi képviselet 310.000 Ft/hóErdészeti és

Iroda
.3 1

Faipari Zrt .
Pálinkás
Ügyvédi

2006.12 határozatla
megbízási jogsegélyszolgálat 73.200 Ft/hó.31 n

Iroda

A megbízó részére 450.000, -

2010 .

általános jogi
tanácsadás ,
munkajogi

Ft+ÁFA/hó, a
megbízási díj

összege
minden évDr. Szüts tanácsadás ,Szombathal

Ágnes 2010 . augusztus január 1 .
yi Erdészeti

Ügyvédi július
1 .-

Megbízási
szerződés

perképviselet,
napjától a

Zrt . 30 . határozatla cégbírósági hivatalosanIroda
n

eljárások,
közzétett

földhivatal i
eljárások ,

szerződések
véleményezése

infláció
mértékével

megemelkedik

TAEG
Tanulmányi

Dr. Simon
Zoltán 2007.03

élő megbízási 100.000,-
Erdőgazdas Ügyvédi .01 szerződés ügyvédi megbízás

Ft/hó
ág Zrt . Iroda

Szabó
Ügyvédi

2013.12 határozatla 340.000,-
VADEX 03 n

megbízási általános jogi
Ft+ÁFA/hó

Mezőföldi
Iroda

Dr. Páncél 2010.04 határozatla 120.000,-Erdő- és
Tibor .01 n

megbízási munkajog
Ft+ÁFA/hóVadgazdáik

Szterényi 950 .000, -odási
Zrt

.
Ügyvédi

2016.04
.01

eljárás
lezárása

megbízási
közbeszerzési

Ft+ÁFA/proje
Iroda eljárás lefolytatása

kt
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Vértesi
Erdészeti és
Faipari Zrt.

Sárhegyi és
Társai

Ügyvédi
Iroda

2014.07
.01- i

szerződ
és

módosít
ása

2015.06
.30 .

napján

határozatla
n

megbízási
szerződés

2014.07.01-i
megbízás i

szerződés 1 .
számú módosítása :

Megbízó
működéséve l
kapcsolato s

feladatok
esetenkénti

ellátása (soron
kívüli társaság i
jogi feladatok,

cégiratok
szerkesztése,
cégeljárásban

képviselet ellátása;
munkajogi iratok ,
munkaszerződések

, belső
szabályzatok ,

utasítások
szerkesztése,
felülvizsgálat;
polgári jogi
szerződések

szerkesztése ,
szerződés-

véleményezés ;
jogi tanácsadás ;

bírósági/közigazga
táli/egyéb

hatósági eljárások
kezdeményezése ;

letétkezelői
feladatok ellátása;

tanácsadás
gazdasági és

kereskedelmi jogi
kérdésekben)

36000 Ft +
ÁFA/óra

(megbízásunk
ént)

az eljárás KA&GE d .o.o .
jogerős (Lendva,

Hrelja befejezése Szlovénia) ellen követelés
Császár

2015.04
és a megbízási indított eljárásban összegének

Zalaerdő Irma
10

követelés 27 .535,22,- Eur 5%-a: 1377 €

Erdészeti végrehajtás összegének
Zrt . a megfizetése

az eljárás Transporti
Hrelja követelés

Császár
2015.05 jogerős megbízási

Podpecan d.o .o . összegének

Irma
.05 befejezése (Ljubecna, 5%-a: 2085 €

és a Szlovénia) ellen
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követelés
végrehajtás

a

indított eljárásban
41 .698,35,- EUR

összeg
megfizetése

Budapest i
Erdőgazdas -

ág Zrt .
KASZÓ Dr. Nagy

2010.08 határozatfa
Ügyvédi

180.000Erdőgazdas Attila
.01 a

megbízási Jogi képviselet
Ft+ÁFA/hóág Zrt . György szerződés

2010 .
nincs

hatályban -

FRÖHLICH

auguszt
us 1 . ,
utolsó

közös
megegyezé

ssel
határozatl
an idejű jogi szakértelmet

297.500,- Ft +
Ügyvédi

Iroda
módosít

ás :
2014 .

megszüntet
ésre került

2015 .

megbízás i
szerződés

igénylő feladatok
ellátása

ÁFA / hónap

február
28.

december
31 .

napjával

nincs

kintlévőségek
bő l

ténylegesen
hatályban - befolyt

VERGA
közös Megbízó összegek után

Veszprémi megegyezé
határozatl

kintlévőségeinek a megfizetett
FRÖHLICH 2010 . ssel kezelése, Megbízó összeg 8 %- aErdőgazdas an idejűÜgyvédi szeptem megszüntet peres és nem peres + Áfa,

ág Zrt .
Iroda ber 6 . ésre került

megbízás i
szerződés

eljárások során valamint peres
2015 . történő teljes körű eljárásban az

december képviselete eljáró bíróság
31 . által

napjával megállapított
ügyvédi

munkadíj

FRÖHLICH 2016 .
hatályban

határozatl
an idej ű

Megbízó
tevékenysége

során felmerülő
jogi segítséget

350.000,- Ft +
Ügyvédi

Iroda
január

4 . van megbízási
szerződés

igénylő feladatok
ellátása az

ÁFA/ hónap

ügyvédekrő l szóló
1998. évi XI .

törvény szerint
Környezetb

arát
Dr .

Vukovári Társaság jog i
2015 .02

Termék Viktor 2016.12 .31 megbízási természetű óradíjas/12eFt
Nonprofit Ügyvédi

03
ügyeiben eljárás

Kft . Iroda



3 2

Dr. Molnár
Miklós

Ügyvédi
Iroda

2013 .07
.24

Eljárások
jogerős

befejezése
megbízási

Kártérítési ügyben
jogi képviselet

óradíjas/30eFt

Dr. Molnár
Eljárások Fix összegű

Miklós 2011 .03
jogerő s megbízási

Büntetőeljárásban munkadíj ,
Ügyvédi .07

befejezése való képviselet félévente/200 e
Iroda Ft
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