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Az Országgyű lésrő l szóló 2012 . évi XXXVI . törvény 42. § (8) és (9) bekezdéseibe n
foglaltak szerint Dr. Seszták Miklós nemzeti fejlesztési miniszterhez intézett
„Mennyit költöttek tanácsadásra, háttéranyagok összeállítására, tanulmányo k
megírására, illetve elemz ő, értékel ő munka elvégzésére?” című , K/13354 .
számú, „Mennyit költöttek kiadványok elkészítésére?” című , K/13356. számú,
„Mennyitköltöttek reklám és propagandakiadásokra?” cím ű , K/13382. számú,
„Mennyit költöttek külföldi kiküldetésre?” cím ű , K/13396 . számú, „Mennyit
költöttek kommunikációs tanácsadásra?” című, K/13400. számú, „Mennyit
költöttek a telefonszámlákra?” című , K/13424. számú, „Milyen ügyvéd i
megbízásokat kötöttek?” cím ű, K/13425. számú, „Mennyit költöttek
reprezentációra?” című , K/13441 . számú és „Mennyit költöttek szakmai
tevékenységet segítő szolgáltatásokra?” cím ű , K/13454. számú kérdésére a
hivatkozott törvény 42 . § (2) bekezdése alapján az alábbi tájékoztatást adom :

A kormány a kormányzati gazdálkodás során mindig is kiemelt figyelmet fordított a
költségtakarékosság követelményére . A fejlesztési tárca ennek megfelel ően jár el :
nemzetközi programokon delegáltjai csak az ország érdekében nélkülözhetetle n
esetekben vesznek részt, szerz ődéseket kizárólag a m űködéshez és
feladatellátáshoz feltétlenül szükséges mértékben köt .

A takarékos kormányzati gazdálkodás megvalósult . A jogszabályi előírásokat, az
eddigi években elrendelt zárolásokat és kiadáscsökkentési kötelezettséget a
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kormányzat maradéktalanul végrehajtotta . A jelenlegi kiadások teljesítmény-
arányosak és a tervezett költségvetés keretén belül maradtak .

A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium, az irányítása és felügyelete alá tartoz ó
intézményi kör, valamint a tárca közvetlen tulajdonosi joggyakorlása alatt áll ó
gazdasági társaságok tekintetében a kormány által vállalt és el ő írt takarékosság i
intézkedések – a korábbi évekhez hasonlóan – hatékonyan érvényesültek . Ezt
támasztja alá a vezető i telefonköltségekr ő l, a kommunikációs tanácsadásokról, a
kiadványok elkészítésérő l, a tanácsadásokról, a reklám és propagandakiadásokró l
készített, 2016 . július I . – december 15 . közötti időszakra vonatkozó, a válaszlevé l
mellékletét képez ő összefoglaló adatszolgáltatás .

A „Mennyit költöttek a telefonszámlákra?” cím ű , K/13424. számú írásbeli kérdésre a
Nemzeti Fejlesztési Minisztérium tekintetében a Belügyminisztérium adja meg a kér t
tájékoztatást .

Az NFM által megkötött megbízási, támogatási és vállalkozási szerződések
közérdekb ő l nyilvános adatnak minősülnek, így a kormányzati honlapo n
(www.kormany.hu) megtekinthetőek .

Az NFM által megkötött ügyvédi szerz ődésekre vonatkozó adatszolgáltatás a
http ://www.kormany.hu/download/2/98/e0000/megb%C3%ADz%C3%A1 s%202016 1
201 .pdf#!DocumentBrowse címen érhető el és tekinthető meg .

A közfeladatot ellátó szerv nettó ötmillió forintot elér ő szerződésének adatai a z
információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011 . évi
CXII . törvény I . melléklet 111/4 . pontjának megfelel ően a közfeladatot ellátó szer v
honlapján találhatóak meg .

A Századvég konzorciummal megkötött szerz ődés keretében teljesített
szolgáltatások összkormányzati szint ű igényeket teljesítenek. A teljesült
tanácsadások, tanulmányok, kutatások végs ő felhasználója a szakmai illetékessé g
szerinti tárca. A szerződéssel kapcsolatos adminisztratív, pénzügyi jelleg ű
feladatokat az NFM végzi .

Kérem, hogy válaszomat szíveskedjen elfogadni .

Üdvözlettel :

c
Budapest, 2017 . január „
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K/13425. Milyen ügyvédi megbízásokat kötöttek ?

Idő szak : 2016 .07.01 . - 2016 .12 .15 .

ANTENNA HUNGÁRIA Zrt .

	

Ft-ban

Szerző dő fél neve Szerződés/megállapodá s
tárgya Szerződés/megállapodás típusa

Szerz ődéskötés
id őpontja

Szerződés/ megállapodá s
id ő tartama

Ellenérték a
szerződés/megállapodás telje s

időtartamira
Megjegyzé s

nettó (Ft) bruttó (Ft)

RÁTKY ÉS TÁRSA UGYVÉDI IRODA
kozbeszerzési fogi
tanácsadás a Ginop 3.4. 2

projektben
megbízási szerz ődés 2016.05 .25

a keretosszeg
kimeruléséig vagy a

projekt keretébe tartozó
utolsó közbeszerzés i

eljárás eredményérő l
szóló hirdetmény

kozzételéig

6 980 960 8 865 81 9

RÁTKY ÉS TÁRSA UGYVÉDI IRODA jogi tanácsadás megbízási keretszerz ődés 2015.02 .02 határozatlan idej ű 3 359 400 4 266 438

DR .RONKY ERN Ő ÚGYVÉD fogi tanácsadás tartós megbízsi szerző dés 2004.10 .05 határozatlan idej ű 4 837 400 6 143 498 havidíj
BÁN, S .SZABÓ&PARTNERS UGYVÉDI IRODA jogi tanácsadás megbízási keretszerz ődés 2012 09 .15 határozatlan idej ű 3 070 650 3 899 72 6

CFMP Studio Legale jogi képviselet egyedi
ugyben

megbízási szerződés 2011.11 .21 határozatlan idej ű 0 0

Szalma & Parnerei ugyvéd igyvédi iroda képviselet egyedi
ugyben megbízási szerz ődés 2016.11 .24 határozatlan idej ű 135 000 171 45 0

Lakatos Koves és Társai Ugyvédi Iroda jogi tanácsadás megbízási keretszerz ődés 2012.02 .28 határozatlan idej ű 0 0 idő szakban nem tortént kifizeté s
Tolnai Ugyvédi Iroda jogi tanácsadás megbízási keretszerz ődés 2013.11 .15 határozatlan idej ű 0 0 idő szakban nem történt kifizeté s

Kende, Molnár-Biró Katona ügyvédi iroda jogi tanácsadás megbízási keretszerz ődés 2013.10 .21 határozatlan idej ű 0 0 idő szakban nem tortént kifizeté s

Összesen 18 383 410 23 346 931

BMSK Zrt .

	

Ft-ban

Szerződ ő fél neve
Szerződés/megállapodás

tárgya Szerződés/megállapodás típusa Szerződéskötés
id őpontja

Szerződés/ megállapodá s
időtartama

Ellenérték
szerződés/megállapodá s

id őtartamára

a
teljes

Megjegyzés

nettó (Ft) bruttó (Ft)
0 0

GYSEV Zrt.

	

Ft-ban

Szerződ ő fél neve Szerződés/megállapodás
tárgya

Szerződés/megállapodás típusa Szerződéskötés
id őpontja

Szerződés/ megállapodá s
id őtartama

Ellenérték
szerz ődés/megállapodá s

id őtartamára

a
teljes Kifizetés 2016.07.01-2016 .12 .15 . között (nettó)

nettó (Ft) bruttó (Ft)

Dr Borbély Magdolna ügyvédi Iroda

cégjogi, kozbeszerzés i
ugyekben

okiratszerkesztés, jog i
tanácsadás, jogi és cégfog i

képviselet

Megbízási szerződés 2010.07 .23 határozatlan 500 000 Ft 635 000 Ft 3 000 000 Ft



Szerző dő fél neve Szerződés/megállapodá s
tárgya Szerződés/megállapodás típusa

Szerző désköté s
id őpontja

Szerződés/ megállapodás
időtartama

Ellenérték a
szerződés/megállapodás teljes

id őtartamára Megjegyzé s

nettó (Ft) bruttó (Ft)

Dr Paukovits Úgyvédi Iroda

szállítói és
vevő kovetelések
érvényesítése,

végrehajtása : jogi
tanácsadás ,

okiratszerkesztés, jogi
képviselet

Megbízási szerző dés 2007.01 .15 határozatlan 250 000 Ft 317 500 Ft 1 250 000 Ft

Szabóné dr . Dénes Éva

munkajogi terulete n
konzultáció,

szaktanácsadás, peres
képviselet

Megbízási szerz ődés 2005.01 .06 határozatlan 200 000 Ft 254 000 Ft 1 200 000 Ft

Oppenheim ügyvédi Iroda

EU versenyugyi képviselet
(jogel őd árufuvarozás t
érintő EU versenyjogi

ügye)

Megbízási szerződés 2014.12 .11 határozatlan 200 EUR 254 EU R

Yalcin & Toygar & Tufecky Law Office
versenyjogi képviselet

(árufuvarozást érintő törö k
versenyjogi úgy)

Megbízási szerz ődés 2014.08 .01 határozatlan 220 EUR 279 EU R

Szabó, Kelemen és Társai Ügyvédi Iroda
nemzetközi vonatkozás ú
ugyekben jogi képviselet

Megbízási szerz ődés 2009.02 .01 határozatlan óradíjas (34e Ft +
ÁFA/úgyvédióra

94 000 Ft

Dr. Koszorú István u gyvéd
jogi képviselet egyed i

ugyben (bérl ő i jogviszon y
megszúntetése)

Megbízási szerz ődés 2013 06 .03 határozatlan

egyszeri 500 .000,
Ft alapdíj,
valamin t

20.000 .000,- F t
értékű

követelést
figyelembe vév e

5%, max.
1 000.000,- Ft

osszegű sikerdíj
érték ű megbízási

díj

összesen 5 544 000 Ft

HungaroControl Zrt .

	

Ft-ba n

Szerződés/megállapodás Szerződéskötés Szerződés/ megállapodás
Ellenérték a

szerződés/megállapodás telje s
Szerz ődő fél neve tárgya Szerződés/megállapodás típusa id őpontja id őtartama időtartamára Megjegyzé s

nettó (Ft)

	

bruttó (Ft)



Szerzódő fél neve Szerződés/megállapodás
tárgya

Szerződés/megállapodás típusa Szerződéskátés
id őpontja

Szerződés/ megállapodás
időtartama

Ellenérték a
szerződés/megállapodás telje s

időtartamára Megjegyzés

nettó (Ft) bruttó (Ft)

Gejlér és Bárányos Ú gyvédi Iroda

A HungaroControl Zrt. volt
munkavállalója (hete s
Gyorgy) által tett ,
HungaroControl Zrt .-ve l
kapcsolatos nyilváno s
kijelentésekkel, illetve e
munkavállal ó
HungaroControl Zrt .-ve l
szembeni fellépéséve l
kapcsolato s
büntetőeljárásokban a~ "
HungaroControl Zrt . telje s
körű, folyamatos ügyvédi
képviselete, beleértve a
szükséges beadványok,
nyilatkozatok, egyé b
dokumentumok,
elkészítését. (201 1
decembere óta folyamatos
képviselet)

Ugyvédi megbízási szerz ődés 2015 .08 .19 Határozatlan idej ű
(keretkimerulésig)

3 .600.000 F t
keretosszeg

4.572 .000 Ft
keretosszeg

Pál és Kozma ügyvédi Iroda Munkajogi ugyek ellátása ,
munkajogi peres képviselet ügyvédi megbízási szerz ődés 2008 .11 21 Határozatlan idej ű 6 .000.000 Ft

éves keretosszeg

7.620 .000 Ft
éves
keretósszeg

Forgó, Damjanovic és Társai Ugyvédi Iroda Munkajogi ügyek ellátása ,
munkajogi

	

képviseletperes Ügyvédi megbízási szerz ő dés 2012 .03.07
idej ű

(keretkimerulésig)
12 .000 .000 F t
keretösszeg

15 .240.000 F t
keretosszeg

Sárhegyi és Társai Ugyvédi Iroda

A HungaroControl Zrt .
Budapest Airport Zrt .-vel
kapcsolatos, speciáli s
szakértelmet igénylő jogi
ügyei, így kulonósen a
Budapest Airport Zrt .
vagyonkezelő i jogával és
hatályos vagyonkezelés i
szerz ődésével kapcsolatos
jogi jelleg ű ügyek ellátása

Ügyvédi megbízási szerz ődés 2014 .11.11 Határozatlan idej ű
(keretkimerülésig)

4 500.000 F t
keretósszeg

5.715 .000 Ft
keretösszeg



Szerződ ő fél neve Szerződés/megállapodá s
tárgya Szerződés/megállapodás típusa Szerződéskötés

időpontja
Szerződés/ megállapodá s

id őtartama

Ellenérték a
szerz ődés/megállapodás teljes

időtartamára Megjegyzés

nettó (Ft) bruttó (Ft)

CMS Cameron McKenna LLP Magyarországi

A HungaroControl Zrt . vol t
munkavállalója (Metes
Gyorgy) által tett,
HungaroControl Zrt: vel
kapcsolatos nyilvános
kijelentésekkel, illetve e
munkavállal ó
HungaroControl Zrt.-vel
szembeni fellépésével Határozatlan idej ű 10 .000 .000 Ft 12.700.000 Ft

Fióktelepe kapcsolatos polgári
Úgyvédi megbízási szerz ődés 2013 .07.19 (keretkimerulésig) keretosszeg keretössze g

perekben (személyiség i
jogi) a HungaroControl Zrt .
teljes körű , folyamato s
ügyvédi képviselete,
beleértve a szuksége s
beadványok, nyilatkozatok,
egyéb dokumentumok,
elkészítésé t

CMS Cameron McKenna LLP Magyarországi

A HungaroControl Zrt . által
kulfóldi –Jellemző en belga ,
német, osztrák, cseh,
szlovák, szlovén, angol,
spanyol, kanadai, amerika i

kotendő
Határozatlan idej ű 27 .600 .000 Ft 35.052.000 Ft

Fióktelepe –Jog alatt Úgyvédi megbízási szerz ődés 2013 .09.19
(keretkimerülésig) keretosszeg keretosszegszerz ődések jog i

véleményezése ( a
véleményezést az ügyvédi
iroda külfoldi partnerirodá i
végzik )

Hungaroring Zrt.

	

Ft-ban

Szerz őd ő fél neve Szerződés/megállapodás
tárgya Szerződés/megállapodás típusa

Szerz ődéskötés
id őpontja

Szerződés/ megállapodá s
id őtartama

Ellenérték a
szerződés/megállapodás telje s

id őtartamára Megjegyzé s

nettó (Ft) bruttó (Ft)

Sárhegyi és Társai Ugyvéd igyvédi Iroda
teljes korú jog i

képviselete ugyvédi megbízási szerz ődés 2010.10 .18 határozatlan 6 006 000 7 627 62 0

Hajdu Ugyvédi Iroda közbeszerzési tanácsadás ugyvédi megbízási szerz ődés 2015 11 .02 2016 .12.31 2 200 000 2 794 000
dr. Rácz Réka Ugyvédi Iroda munkajogi tanácsadás ugyvédi megbízási szerz ődés 2016 07 .18 határozatlan 90 000 114 300

Magyar Közút NZrt .

	

Ft-ban

Szerződés/megállapodás Szerző déskötés Szerződés/ megállapodás
Ellenérték a

szerződés/megállapodás teljes
Szerző dő fél neve

tárgya
Szerződés/megállapodás típusa id őpontja időtartama id őtartamára Megjegyzé s

nettó (Ft)

	

I

	

bruttó (Ft)



Szerződ ő fél neve
Szerz ődés/megállapodá s

tárgya
Szerződés/megállapodás típusa

Szerződésköté s

időpontja

Szerz ődés/ megállapodá s

időtartama

Ellenérték a

szerződés/megállapodás teljes

idő tartamára
Megjegyzés

nettó (Ft) bruttó (Ft )

PAKSI U

	

édi Iroda

Ügyvédi megbízást szerz ő dés
Megbízott a Megbízó igénye
esetén a kózbeszerzése k
előkészítése során az
ügyvédekrő l szóló 1998. évi
XI . torvény (Úri )
szabályozása szerint jog i
szolgáltatást nyúlt a Megbíz ó
részér ől felmerül ő
kozbeszerzési eljárásokban

Ügyvédi megbízási szerz ő dés 2015 .02 .23 határozatlan 7 837 500 9 953 62 5

KRIVIK Ugyvédi Iroda

Ugyvédi megbízási szerz ő dés
Megbízott a Megbízó igénye
esetén a kozbeszerzése k
el őkészítése során az
úgyvédekrő l szóló 1998. évi
XI tórvény (Ütv .)
szabályozása szerint jog i
támogatást nyújt a Megbízó
részéről felmerülő
kozbeszerzési kérdésekben .

Ügyvédi megbízási szerz ő dés 2013 .08 .01 határozatlan 1 369 500 1 739 26 5

Nagy és Kissl Ügyvédi Iroda

Ugyvédi megbízási szerz ő dés
Megbízott a Megbízó igénye
esetén a kozbeszerzése k
elő készítése során az
ügyvédekrő l szóló 1998 . évi
XI . törvény (Ütv )
szabályozása szerint fog i
támogatást nyújt a Megbízó
részéről felmeruló
közbeszerzési kérdésekben .

Ugyvédi megbízási szerz ődés 2013.11 .01 határozatlan 3690000 4 686 30 0

Szterényi Ügyvéd' Iroda

Ugyvédi iroda segítsége t
nyújt főszabály szerint jog i
kérdésekben . Emellett a z
ügyvédi iroda vállalja
Megbízó kérdéseinek
megválaszolását a kózosség i
állami támogatási jog, E U
strukturális politikájához,
vagy egyéb kozósségi
szakpolitikákhoz kapcsolód ó
jog teruleteken, illene
kózbeszerzésekhez
kapcsolódó szerződéses
kérdésekben, azaz általáno s
poljárjogi, kozjogi illetve
egyéb jogteruleten

Ugyvédi megbízási keretszerző dés 2010.11 12 határozatlan 0 -

Dr . Maczkó Tibor Ugyvédi Iroda

a Magyar Kozút Nonprofit Zrt .
Hajdú-Bihar

	

megye i
Igazgatóságána k
illetékességébe tartozó peres
és nemperes ügyek vitele, a
megyei

	

jogi

	

feladatok
támogatása

megbízási szerző dés 2016.04.29
2016 05 01-tő l

határozatlan idő tartamra
1 650 000 2 095 500



Szerző dő fél neve Szerződés/megállapodá s
tárgya

Szerz ődés/megállapodás típusa
Szerző désköté s

időpontja
Szerződés/ megállapodás

idő tartama

Ellenérték a
szerződés/megállapodás teljes

id ő tartamára Megjegyzé s

nettó (Ft) bruttó (Ft )

Szabó és Lenkefi ügyvédi Iroda

jogi

	

képviselet

	

a

	

Magyar
Kózút

	

Nonprofit

	

Zrt.-vel,
illetve

	

munkavállalóiva l
szemben

	

esetlegesen
meginduló, vagy folyamatban
lévő

	

szabálysértési

	

és
búntetőeljárásokban

megbízási szerző dés 2016 04 .28
2016 .05 .01-t ől

határozatlan id őtartamra
269 500 342 265

dr. Sárecz Judit Ugyvédi Iroda

a Magyar Kozút Nonprofit Zrt
Szervezeti

	

rendszerén

	

belul i
jogi tanácsadói, véleményez ő i
feladatok eseti, illetve állandó
jelleg ű biztosítása

megbízási szerző dés 2016 .02 .15
2016 . 02 . 15-től

határozatlan id őtartamra
14 300 000 18 161 00 0

dr . Tari Attila egyéni ügyvéd

a

	

Társaság

	

Tolna

	

megye i
Igazgatóságának
illetékességébe tartoz ó
-

	

peres

	

és

	

nemperes
eljárásokban, hatóságok el őtt
a Társaság jogi képviseleténe k
ellátása

	

az

	

ugyvéd i
torvényben

	

foglalt

	

teljes
jogkorrel, valamint
- megyei jogi feladatok (íg y
külonosen

	

kárigénye k
elbírálása,

	

szerző dések

	

és
okiratok

	

szerkesztése,

	

fogi
állásfoglalás

	

a

	

helyi
illetékesség ű ügyekben, stb. )
elvégzése

megbízási szerződés 2015 .02 .01 határozatlan 1 925 000 2 444 75 0

Dr. Pongrácz Krisztina Ugyvédi Iroda

Esztergomi

	

Városi

	

Bírósá g
előtt

	

folyamatban

	

lévő,
elkerül ő

	

út

	

által

	

okozott
kórnyezetterhelésből

	

(zaj ,
rezgés,

	

porszenyezettség )
eredő kártérítés perben jogi
képviselet ellátása

megbízási szerz ődés 2011 .04 .12 határozatlan 448 000 568 96 0

dr Tóth János egyéni úgyvéd

a

	

Társaság

	

Zala

	

megyei
Igazgatóságána k
illetékességébe tartozó peres
és

	

nemperes

	

eljárásokban ,
hatóságok

	

előtt

	

a

	

Társasá g
jogi képviseletének ellátása az
ügyvédi

	

törvényben

	

foglalt
teljes jogkörrel

megbízási szerz ődés 2005.01 .05 határozatlan 550 000 698 500



Szerző dő fél neve
Szerződés/megállapodás

tárgya
Szerz ődés/megállapodás típusa

Szerződésköté s
id őpontja

Szerződés/ megállapodás

időtartama

Ellenérték a

szerződés/megállapodás teljes

id őtartamára
Megjegyzé s

nettó (Ft) bruttó (Ft )

dr . Kukucska János egyéni úgyvéd

Bereg

	

megyei

Igazgatóságána k
illetékességébe tartoz ó
-

	

peres

	

és

	

nemperes
eljárásokban, hatóságok előtt

a Társaság jogi képviseletének
ellátása

	

az

	

ugyvédi
tórvényben

	

foglalt

	

teljes
jogkorrel, valamin t
- megyei fogi feladatok (így
különösen

	

kárigények
elbírálása,

	

szerz ődések

	

é s
okiratok

	

szerkesztése,

	

jogi
állásfoglalás

	

a

	

helyi

illetékességű úgyekben, stb .)

megbízási szerződés 2005.12 .21 határozatlan 1925 000 2 444 75 0

dr . Kiss Andrea egyéni úgyvéd

a

	

Társaság

	

Nógrád

	

megye i
Igazgatóságának
illetékességébe tartoz ó
-

	

peres

	

és

	

nempere s
eljárásokban, hatóságok el őtt
a Társaság jogi képviseleténe k
ellátása

	

az

	

úgyvéd i
torvényben

	

foglalt

	

teljes
jogkörrel, valamint
- megyei jogi feladatok (így
különösen

	

kárigénye k
elbírálása,

	

szerz ődések

	

és
oki ratok — szerkesztése,— )ogi
állásfoglalás

	

a

	

helyi
illetékessége úgyekben, stb .)
elvégzése

megbízási szerz ődés 2012 .05 01 határozatlan 1 650 000 2 095 500

Nagy Zoltánné dr Boros Erika egyéni ugyvéd

a

	

Társaság

	

Vas

	

megye i
Igazgatóságána k
illetékességébe tartozó
-

	

peres

	

és

	

nempere s
eljárásokban, hatóságok el őtt
a Társaság fogi képviseleténe k

ellátása

	

az

	

ugyvéd i

fórvényben

	

foglalt

	

telje

s togkórrel, valamint
- megyei jogi feladatok (így
kúlónosen

	

kárigénye k
elbírálása,

	

szerző dések

	

és
okiratok

	

szerkesztése,

	

jogi
állásfoglalás

	

a

	

hely i
illetékesség ű úgyekben, stb )
elvégzése

megbízási szerz ődés 2006 .10 .30 határozatlan 1 925 000 2 444 750



Szerződés/megállapodás
Szerző dő fél neve

	

tárgya

ROP

	

beruházásokhoz
területszerzési

	

feladato k

ellátása

	

(így

	

különösen

	

az

adásvételi

	

szerz ődés

Szerződés/megállapodás típusa
Szerződésköté s

id őpontja

Szerződés/ megállapodá s

idő tartama

Ellenérték a

szerződés/megállapodás teljes

id őtartamára
Megjegyzé s

nettó (Ft) bruttó (Ft)

elkészítése, azzal kapcsolatos
valamennyi

	

eljárás

	

—

	

PI• 2010.11.04 határozatlan 330 000 419 10 0
Nagy Zoltánné dr . Boros Erika egyéni ügyvéd

	

földhivatali,

	

stb .

	

—
lebonyolítása,

	

adásvéte l
hiányában

	

kártalanítás i
eljárás

	

lefolytatásáva l
kapcsolatos

	

valamennyi
feladat ellátása)

a Társaság Somogy megyei

Igazgatóságána k

illetékességébe tartozó

-

	

peres

	

és

	

nemperes
eljárásokban, hatóságok elő tt
a Társaság jogi képviseletének
ellátása

	

az

	

ügyvéd i
törvényben

	

foglalt

	

teljes

megbízási szerződé s

megbízási szerző dés 2007 .02 01 határozatlan 1 650 000 2 095 500
Hajdu Ügyvédi Iroda

	

jogkörrel, valamint
- megyei jogi feladatok (íg y
külonósen

	

kárigénye k
elbírálása,

	

szerző dések

	

és

okiratok

	

szerkesztése,

	

jogi

állásfoglalás

	

a

	

helyi

illetékesség ű ügyekben, stb .)

elvégzése

a

	

Társaság

	

Bács-Kisku n

megyei

	

Igazgatóságának
illetékességébe tartozó
-

	

peres

	

és

	

nempere s
eljárásokban, hatóságok el őtt
a Társaság jogi képviseleténe k

ellátása

	

az

	

ügyvéd i

törvényben

	

foglalt

	

teljes megbízási szerződés 2008.01 .29 határozatlan 1 925 000 2 444 75 0
Krivik Ügyvédi Iroda

	

jogkorrel, valamin t
- megyei jogi feladatok (így
kúlonösen

	

kárigények
elbírálása,

	

szerződések

	

é s
okiratok

	

szerkesztése,

	

jog i
állásfoglalás

	

a

	

hely i

illetékességű ügyekben, stb. )

elvégzése

ROP

	

beruházásokhoz

2010 .11 04 határozatlan 330 000 419 100

teruletszerzési

	

feladato k

ellátása

	

(így

	

különösen

	

az

adásvételi

	

szerződés
elkészítése, azzal kapcsolato s

valamennyi

	

eljárás

	

—

	

pl .
Krrvik Ügyvédi Iroda

	

földhivatali,

	

stb

	

—
lebonyolítása,

	

adásvéte l
hiányában

	

kártalanítás i
eljárás

	

lefolytatásáva l

kapcsolatos

	

valamennyi

feladat ellátása)

megbízási szerződés



Szerződő fél neve
Szerz ődés/megállapodás

tárgya
Szerződés/megállapodás típusa

Szerz ődéskötés
időpontja

Szerződés/ megállapodá s

id őtartama

Ellenérték

szerz ődés/megállapodás
időtartamára

a

teljes
Megjegyzé s

nettó (Ft) bruttó (Ft)

dr . Veszelovszki Éva egyéni ugyvéd

a Társaság Csongrád megye i
Igazgatóságának
illetékességébe tartozó
-

	

peres

	

és

	

nempere s
eljárásokban, hatóságok el őtt
a Társaság jogi képviseleténe k
ellátása

	

az

	

ügyvéd i
torvényben

	

foglalt

	

telje s
jogkorrel, valamint
- megyei jogi feladatok (így
kulonósen

	

kárigénye k
elbírálása,

	

szerződések

	

és
okiratok

	

szerkesztése,

	

jogi
állásfoglalás

	

a

	

helyi
illetékesség ű úgyekben, stb )
elvégzése

megbízási szerz ő dés 2005 .12 .27 határozatlan 1 760 000 2 235 200

Szóll ő si Ugyvédi Iroda

a

	

Társaság

	

Jász-Nagykun -
Szolnok

	

megye i
Igazgatóságána k
illetékességébe tartozó
-

	

peres

	

és

	

nempere s
eljárásokban, hatóságok el ő tt
a Társaság jogi képviseletének
ellátása

	

az

	

ugyvéd i
tórvényben

	

foglalt

	

telje s
jogkorrel, valamint
- megyei jogi feladatok (így
külonosen

	

kárigénye k
elbírálása,

	

szerződések

	

és
okiratok

	

szerkesztése,

	

jogi
állásfoglalás

	

a

	

helyi
illetékesség ű ügyekben, stb )
elvégzése

megbízási szerző dés 2015 .05 01 határozatlan 1 950 000 2 476 500



Szerz ődés/megállapodás Szerződéskötés Szerződés/ megállapodás

Ellenérték a

szerz ődés/megállapodás teljes
MegjegyzésSzerz őd ő fél neve

tárgya
Szerződés/megállapodás típusa

időpontja id őtartama időtartamára

nettó (Ft) bruttó (Ft)

a

	

Társaság

	

Győ r-Moson -

Sopron

	

megye i
Igazgatóságának
illetékességébe tartozó
-

	

peres

	

és

	

nempere s
eljárásokban, hatóságok el őtt
a Társaság jogi képviseleténe k
ellátása

	

az

	

ügyvéd i
torvényben

	

foglalt

	

teljes
jogkörrel, valamint
- megyei jogi feladatok (íg y

dr. Écsy és dr . Fekete Ugyvédi Iroda
kúlónósen

	

kárigénye k
elbírálása,

	

szerző dések

	

és megbízási szerződés 2007 .02 .12 határozatlan 962 500 1 222 375

okiratok

	

szerkesztése,

	

jogi
állásfoglalás

	

a

	

helyi
illetékesség ű ügyekben, stb )

elvégzés e

azzal, hogy a megyében
még

	

szintén

	

ugyanilyen
feladatokat

	

ellátó
megbízottai

	

együtt
közosen

	

torténik

	

a
[eladatok szétosztása
a

	

Társaság

	

Győr-Moson -

Sopron

	

megyei

Igazgatóságána k

illetékességébe tartozó

-

	

peres

	

és

	

nemperes
eljárásokban, hatóságok elő tt
a Társaság jogi képviseletének
ellátása

	

az

	

úgyvéd i
törvényben

	

foglalt

	

telje s
jogkörrel, valamint
- megyei jogi feladatok (így 2012 .01 .01 határozatlan 962 500 1 222 37 5

dr . Németh Tamás egyéni ugyvéd kúlónósen

	

kárigénye k
elbírálása,

	

szerző dések

	

és
okiratok

	

szerkesztése,

	

jogi

állásfoglalás

	

a

	

helyi

illetékesség ű úgyekben, stb )

megbízási szerz ődés

elvégzés e
azzal, hogy a megyében még
szintén

	

ugyanilye n
feladatokat ellátó megbízotta i
együtt

	

kózosen

	

történik

	

a
feladatok szétosztása



Szerződés/megállapodá s
tárgya

Szerz ődés/megállapodás típusa
Szerző désköté s

időpontja
Szerződés/ megállapodás

időtartama

Ellenérték a
szerződés/megállapodás teljes

időtartamára
Megjegyzés

Szerződ ő fél nev e

dr. Endreffy Zoltán Ugyvédi Irod a

Herke és Szabó Ügyvédi Irod a

Dr . Endl Mátyás Gergely egyéni ugyvéd

Összesen

dr. Inzelt András egyéni úgyvéd

a Társaság Békés megye i
Igazgatóságána k
illetékességébe tartozó
- peres és nempere s
eljárásokban, hatóságok el ő tt
a Társaság jogi képviseletének
ellátása

	

az

	

ügyvéd i
torvényben

	

foglalt

	

telje s
jogkorrel, valamint
- megyei jogi feladatok (íg y
kulónósen kárigénye k
elbírálása, szerződések és
okiratok szerkesztése, jogi
állásfoglalás a helyi
illetékesség ű ugyekben, stb .)
elvégzés e
a Társaság Baranya megye i
Igazgatóságának
illetékességébe tartoz ó
- peres és nemperes
eljárásokban, hatóságok előtt
a Társaság fogi képviseleténe k
ellátása

	

az

	

ugyvéd'
torvényben

	

foglalt teljes
jogkorrel, valamin t
- megyei jogi feladatok (így
kulónósen kárigények
elbírálása, szerz ődések é s
okiratok szerkesztése, jog i
állásfoglalás a hely i
illetékességű ugyekben, stb.)
elvégzése
a

	

Társaság

	

Komárom-
Esztergom

	

megyei
Igazgatóságána k
illetékességébe tartozó pere s
és nemperes eljárásokban,
hatóságok el ő tt a Társaság
jogi képviseletének ellátása a z
úgyvédi törvényben foglal t
teljes jogkörrel
Társaság Felugyel ő bizottsága
munkájának segítése (Igy
külónosen a Társaság
Fel ügyelőbizottságá na k
hatáskörébe

	

tartozó
előterjesztések

	

Társaságo n
beluli koordinálása,
el ő készítése, a határozatok
el ő készítése, stb.)

megbízási szerz ő dés

megbízási szerződé s

megbízási szerződé s

megbízási szerződés

2008 .04 .3 0

2015.01 .0 1

2015.05 .0 1

2014 03 .01

határozatlan

határozatla n

határozatla n

határozatlan

nettó (Ft)

1 925 000

1 925 00 0

1 560 00 0

2 475 000

55 294 500

bruttó (Ft )

2 444 750

244475 0

1 981 20 0

3 143 25 0

70 224 015

Szerződés/ megállapodás
id őtartama

KTI Nonprofit Kft Ellenérték a MegjegyzésSzerződés/megállapodás típusa nettó (Ft)	 bruttó (Ft)Szerződ ő fél neve
Szerződéskötés

időpontj a
Szerződés/megállapodá s

tárgya

Ft-ban



Szerződés/megállapodás Szerződéskötés Szerződés/ megállapodás
Ellenérték a

szerződés/megállapodás teljes Megjegyzés
Szerz őd ő fél neve tárgya Szerződés/megállapodás típusa időpontja id őtartama időtartamára

Megbízó részére fogi 2011 .08.01 határozatlan

nettó (Ft )

19 352 461

bruttó (Ft)

24 577 625 25 000 Ft/ór a
Szabó & Szomor Ugyvédi Irod a

dr .Ősz József
feladatok ellátása
Jogsegélyszolgálati feladatok

Megbízás' szerz ő dés

Megbízási szerz ődés 1992 .07 .01 határozatlan 120 000 120 000 40 000 Ft/h ó

dr .Hernádi Eleonóra Ügyvédi Iroda

Közosségi közlekedéshez
Kapcsolódó Kózépvezet ő i é s

Ugyfélszolgálati Képzési Megbízási szerződés 2016 .01 .18 2016.07.31 Ft450 000 571 500

Rendszer Kialakítása jogi
feladatok ellátása

Ft-ba n
MAHART Magyar Hajózási Zrt.

Szerződés/megállapodás
tárgya Szerződés/megállapodás típusa

Szerz ődéskötés
id őpontja

Szerződés/ megállapodá s
id őtartama

Megjegyzés

Társaság jogi képviselőjének félévi, megbízási díjábó l
ál l

Szerződő fél neve
Ellenérték a

nettó (Ft) bruttó (Ft)

661416

Ft-ban
MAHART Szabadkiköt ő Zrt.

Szerződés/megállapodá s
tárgya

Szerz ődés/megállapodás típusa
Szerző désköté s

időpontja
Szerződés/ megállapodás

időtartama
Megjegyzé s

Társaság jogi képvisel őjének félévi, megbízási díjiból
ál l

Ellenérték a
nettó (Ft) bruttó (Ft )Szerző dő fél neve

1 818 900

Ft-ba n
minwrti rasanave nn.

Szerződés/megállapodás Szerződéskötés Szerződés/ megállapodás Ellenérték a Megjegyzés
Szerződ ő fél neve

Berzeviczi Ugyvédi Iroda

tárgya
ügyvédi képviselet

Szerződés/megállapodás típusa

folyamatos ugyvédi képviselet
id őpontja

2006.
id őtartam a
folyamatos

nettó (Ft )
3 905 700

bruttó (Ft)
4 960 239

Dr .M .Tóth ugyvédi Iroda ügyvédi képviselet folyamatos ügyvédi képviselet 1905 .07 .04 folyamatos 3 925 000 4 984 750

Kaló Ugyvédi Iroda ügyvédi képviselet jogi tanácsadás munkaugyi perekben 1905.07 .03 folyamatos 900 000 1 143 000

Nagy és Kiss ügyvédi Iroda kózbeszerzésselkaresolatosjogi tanácsadás 384 000 487 680

Sárhegyi és Társa Úgyvédi Iroda folyamatos ugyvédi képviselet 2014.08 13 5 100 000 6 477 000

DR. Finna Csaba ellenjegyzés 2016 .08.16 2016 .08 16 40000 40 000

összesen : 14254700 18092669

Ft-ban
MÁV Zrt.

Szerző dő fél neve

dr. Fekete Gabriell a

Juhász Ugyvédi Iroda

Tüske ügyvédi Irod a

Dr . Lóczi Gabriella Ugyvédi Iroda

meghatározott egyedi ugyekben jog i
szakvélemény készítése, peres és peren
kívuli képviselet ellátás a
meghatározott egyedi úgyekben jog i
szakvélemény készítése, peres és pere n
kívüli képviselet ellátás a
meghatározott egyedi ügyekben jogi

szakvélemény készítése, peres és peren
kívuli képviselet ellátása
speciális szakértelmet igénylő , megbízó álta l
meghatározott egyedi ügyekben jog i
szakvélemény készítése, peres és peren

kívuli képviselet ellátása

Szerződés/megállapodás típus aSzerződés/megállapodá s
tárgya

megbízás) szerz ődés

megbízási szerz ő dé s

megbízási szerződés

megbízási szerz ődés

Szerz ődéskötés
id őpontja

Szerződés/ megállapodá s
időtartama

Ellenérték a
nettó (Ft) bruttó (Ft)

2012 .03 .06 határozatla n

2012 .04.19 határozatla n

2012.03 .01 határozatlan

2012 .02 .27 határozatlan

Megjegyzé s

20 .000,- Ft/ óra + ÁFA

20.000,- Ft/ óra + ÁF A

22 .000,- Ft/ óra + ÁFA

20.000,- Ft/ óra + ÁFA



Szerződő fél neve
Szerződés/megállapodás

tárgya
Szerződés/megállapodás típusa

Szerz ődéskötés
időpontja

Szerződés/ megállapodá s
id őtartama

Ellenérték a
szerz ődés/megállapodás telje s

id őtartamára
Megjegyzés

nettó (Ft) bruttó (Ft)

Dr . Papp Erika ügyvéd megbízási szerződés

speciális szakértelmet igényl ő , megbízó álta l
meghatározott egyedi ügyekben jog i
szakvélemény készítése, peres és peren
kívüli képviselet ellátása

2012.03 .01 határozatlan 20 .000,- Ft/ óra + ÁFA

dr. Pető Lóránt ugyvéd megbízási szerz ődés

speciális szakértelmet igénylő , megbízó álta l
meghatározott egyedi ugyekben jog i
szakvélemény készítése, peres és pere n
kívül' képviselet ellátása

2012 .04 .19 határozatlan 20.000,- Ft/ óra + ÁFA

Reiderné dr . Bánki Erika ugyvéd megbízási szerz ő dés

speciális szakértelmet igénylő, megbízó álta l
meghatározott egyedi ügyekben jogi
szakvélemény készítése, peres és pere n
kívüli képviselet ellátása

2012 .03.01 határozatlan 20 .000,- Ft/ óra + ÁFA

Miskolci 11 .sz . Ugyvédi Iroda megbízási szerző dés

speciális szakértelmet igényl ő, megbízó álta l
meghatározott egyedi ugyekben jogi
szakvélemény készítése, peres és peren

kívüli képviselet ellátása

2012 .02.29 határozatlan 16 000,- Ft/óra + ÁF A

Sándor Szegedi Szent-Ivány Komáromi Evershed s

ügyvédi Iroda

megbízási szerz ődés

speciális szakértelmet igényl ő, megbízó álta l
meghatározott egyedi ugyekben jog i
szakvélemény készítése, peres és peren
kívüli képviselet ellátása

2012 .02 .29 határozatlan

havi 20 óráig 40 .000,- Ft/hó + ÁFA,

	

20-40 óra
kozótt 35.000,- Ft/hó + ÁFA, 40-60 óra kozott

33 000,- Ft/hó + ÁFA, 60 óra felett 30 000,- Ft/hó
+ ÁFA.

Szabó&Szomor Ugyvédi Iroda megbízási szerz ődés

speciális szakértelmet igénylő , megbízó által
meghatározott egyedi ügyekben jog i
szakvélemény készítése, peres és peren

kívuli képviselet ellátása

2011 12 .13 határozatlan 33 .000,- Ft/hó + ÁF A

Sárhegy és Társai Ugyvédi Iroda megbízási szerző dés

Budapes-Belgrád vasútvonal felújításáho z

kapcsolódó jogi tanácsadás és jogi

szolgáltatás nyújtása

2015.04.14

a meghatározott
feladatok elvégzéséig, d e
legfeljebb a megbízási
szerződésbe n
meghatározott díjkeret
erejéig

66 .000,- Ft/óra (2015 .06 .30-ig nem haladhatj a
meg a 49 M Ft osszeget)

Vígh és Vágó Ugyvédi Iroda megbízási szerz ődés

speciális szakértelmet igényl ő , megbízó álta l
meghatározott egyedi ügyekben jog i
szakvélemény készítése, peres és peren
kívuli képviselet ellátása

2012 .04 .19 határozatlan 20 .000,- Ft/óra +ÁFA

Réti, Antall és Társai Ügyvédi Iroda megbízási szerző dés

Jogi vélemény készítése a Recast 7 . cikk e
értelmezésérő l, torvényi szovegjavaslat
készítése, véleményezése , megvitatás a
állami szervek képvisel ő ivel, illetve szükség
esetén az Európai Unió Bizottság a
képvisel ő ivel, valamint a MÁV Csopor t
tagjai tevékenységével kapcsolatban
felmerulő bármely jogi kérdésben torténő
tanácsadás 2017 .12.31-ig.

2015 .03.25

a meghatározot t

feladatok elvégzéséig, d e

legfeljebb 2017 .12.31-ig

jogi vélemény elkészítése 2.900 .000,- Ft +
ÁFA,

	

minde n
magyar nyelvű jogi szolgáltatásra 25 .000,- Ft/ór a
+ ÁFA, minden idegen nyelvű jogi szolgáltatásra

35.000,- Ft/óra + ÁFA



Szerződ ő fél neve Szerződés/megállapodás
tárgya

Szerződés/megállapodás típusa
Szerz ődéskötés

id őpontja
Szerződés/ megállapodá s

id őtartama

Ellenérték a
szerz ődés/megállapodás telje s

időtartamára Megjegyzés

nettó (Ft) bruttó (Ft)

dr. Vörös József Ügyvédi Iroda megbízási szerző dés

Jogi tanácsadás, ugyvédi képviselet, peres,

nem peres eljárásokban jogi képviselet

2015.10 .19 3 év határozott időtartam

3 évre 50 M Ft +ÁFA/év+ 20% opció (szerz ő dése k
elkészítése esetén a szerz ő dés értékének 0.85%-a;

5 M Ft perértéket meg nem haladó pere s
képviselet vonatkozásában 20.000,- Ft/óra + ÁFA;

5 M Ft perértéket meghaladó képviselet
vonatkozásában 33 .000,- Ft/óra + ÁFA;

szerző déskotéskor átvett eljárásokban 28 .000, -
Ft/óra + ÁFA)

Siegler Úgyvédi Iroda/Weil, Gotshal&Manges megbízási szerző dés

Kellner Gittel (Gitta) Irén felperes által a
MÁV Zrt., mint alperes ellen indított, és a
Fővárosi Törvényszék elő tt
70.P .20 .744/2016 .sz . alatt iktatótt pere s
eljárásban torténő jogi képviselet ellátása

2016 .09 .21 határozatlan
várhatóan 320 .000,- EUR+ ÁFA, az alábbi óradíja k
figyelembe vételével 130-420 EUR vagy 685-107 0
USD (jogi képvisel őtő l függ ően)

MNV Zrt .

	

Ft-ban

Szerző dő fél neve
Szerződés/megállapodá s

tárgya
Szerződés/megállapodás típusa Szerződésköté s

id őpontja
Szerződés/ megállapodás

időtartama
Ellenérték a

nettó (Ft) bruttó (Ft)
dr. Sárecz Judit Úgyvédi Iroda Jogi képviselet Megbízási szerz ődés 2012 .12 .13 Határozatlan 2 552 000
Jaczkovics Úgyvédi Iroda Jogi képviselet Megbízási szerz ődés 2012 .12 .13 Határozatlan 7 543 000

Dr . Kóté Csaba egyéni ugyvéd Jogi képviselet Megbízási szerz ődés 2012 .12 .13 Határozatlan 2 667 000
Dr . Papp Úgyvédi Iroda Jogi képviselet Megbízási szerz ődés 2012 .12 .13 Határozatlan 2 667 000
Hajdú Ugyvédi Iroda Jogi képviselet Megbízási szerz ő dés 2012 .12 .13 Határozatlan 2 667 000
KISS ÜGYVÉDI IRODA SZEKSZÁRD Jogi képviselet Megbízási szerz ő dés 2012 .12 .13 Határozatlan 3 111 500
Hajas Úgyvédi Iroda Jogi képviselet Megbízási szerz ő dés 2012 .12 .13 Határozatlan 3 111 500
Dr . Kovács L . László Jogi képviselet Megbízási szerz ő dés 2012 .12 .13 Határozatlan 2 222 500
Dr . Soós B . Tibor Jogi képviselet Megbízási szerz ő dés 2012 .12 .13 Határozatlan 3 429 000
Dr . Fodor Zita Ugyvédi Iroda Jogi képviselet Megbízási szerz ő dés 2012 .12 .13 Határozatlan 2 667 000
dr. Kiss Imre László Jogi képviselet Megbízási szerz ő dés 2012 .12 .13 Határozatlan 2 667 000

DR. KISS ZSUZSANNA ÜGYVÉDI IRODA Jogi képviselet Megbízási szerz ő dés 2012 .12.13 Határozatlan 2 667 00 0
Dr. Kocsis Tamás Úgyvédi Iroda Jogi képviselet Megbízási szerz ő dés 2012 .12.13 Határozatlan 3 810 00 0

Kardos,Pető És Torő csik Társas ügyvédi Iroda Jogi képviselet Megbízási szerző dés 2012 .12 13 Határozatlan 67 800

dr . Gubody Balázs (ugyvéd) Jogi képviselet Megbízási szerző dés 2012 .12.13 Határozatlan 2 667 00 0
Dr. Szakál Róbert Ugyvédi Iroda Jogi képviselet Megbízási szerző dés 2012 .12.13 Határozatlan 3 366 53 1

Dr. Papp Sándor Jogi képviselet Megbízási szerző dés 2012 .12.13 Határozatlan 4 445 00 0

Kovács Kázmér ügyvédi Iroda Jogi képviselet Megbízási szerző dés 2012 .12.13 Határozatlan 4 127 50 0

Dr. Faragó István Jogi képviselet Megbízási szerző dés 2012 .05.18 Határozatlan 3 774 79 4
Scheffer ügyvédi Iroda Jogi képviselet Megbízási szerző dés 2013 .08.02 Határozatlan 3 111 50 0

Dr . Babus László Jogi képviselet Megbízási szerző dés 2013.08 .29 Határozatlan 7 613 65 0
Simala Zoltán Dr. Ugyvédi Iroda Jogi képviselet Megbízási szerző dés 2013 12 .16 Határozatlan 2 667 00 0
DR . SZÉNÁSI UGYVÉDI IRODA Jogi képviselet Megbízási szerző dés 2013.12 .17 Határozatlan 3 175 000

Balogh - B . Szabó - Jean és Társai Ugyvédi Iroda Jogi képviselet Megbízási szerződés 2013.12 .19 Határozatlan 2 032 000

Mayer Ugyvédi Iroda Jogi képviselet Megbízási szerződés 2013.01 .31 Határozatlan 6 254 200
PÁL ÉS KOZMA ÜGYVÉDI IRODA Jogi képviselet Megbízási szerződés 2013.07 .15 Határozatlan 4 572 000

dr. Kaszai Balázs Jogi képviselet Megbízási szerződés 2013.07 .30 Határozatlan 2 222 500

Gyorfi-Tóth Úgyvédi Iroda Jogi képviselet Megbízási szerződés 2013.10 .14 Határozatlan 6 353 175

Halászné Dr.Balkay Hanna Jogi képviselet Megbízási szerződés 2013 10 22 Határozatlan 2 921000

DR. SZABÓ Ugyvédi Iroda Jogi képviselet Megbízási szerz ődés 2013.10 .28 Határozatlan 1 778 000



Szerződés/megállapodás Szerz ődéskötés Szerződés/ megállapodás
Ellenérték a

szerződés/megállapodás telje s
Szerződ ő fél neve Szerződés/megállapodás típusa Megjegyzés

tárgya id őpontja id őtartama időtartamára

nettó (Ft) bruttó (Ft)
Ősi Zsolt István Egyszemélyes Ügyvédi Irodája Jogi képviselet Megbízási szerződés 2013.09 .15 Határozatlan 3 048 000
Dr . Bozsóki Éva Ugyvédi Iroda Jogi képviselet Megbízási szerződés 2014 .02 .11 Határozatlan 1 905 000

Tenk Ügyvédi Iroda Jogi képviselet Megbízási szerz ődés 2014 .02 .14 Határozatlan 4 221 000
Sirály és Társa Ugyvédi Iroda Jogi képviselet Megbízási szerz ődés 2014 02 .17 Határozatlan 2 032 000
Holczer, Jákó & Boross Ugyvédi Iroda Jogi képviselet Megbízási szerz ődés 2014 .03 .27 Határozatlan 5 715 000
Dr . Varga István ügyvédi Iroda Jogi képviselet Megbízási szerz ődés 2014 .11 .28 Határozatlan 2 667 000

Dr .Foldesi László Ügyvédi Iroda Jogi képviselet Megbízási szerz ődés 2014 .10 .17 Határozatlan 692 150
Dr Gombár Zsolt Ügyvéd Jogi képviselet Megbízási szerz ődés 2014 .10 .27 Határozatlan 2 222 500

Dr . Czifra Károly Jogi képviselet Megbízási szerz ő dés 2014 .09 .12 Határozatlan 1 778 000
Dr . Bohács Zsolt Jogi képviselet Megbízási szerz ő dés 2014 .09 .17 Határozatlan 3 810 000
Dr . Csizmás Artúr István Jogi képviselet Megbízási szerz ő dés 2014 .09 .24 Határozatlan 2 667 000

Dr. Kovács Gergely Jogi képviselet Megbízási szerz ő dés 2014 .09 09 Határozatlan 2 667 000

Vámosi-Nagy Ernst & Young Ugyvédi Iroda Jogi képviselet Megbízási szerz ő dés 2015 04 .21 2017.12 .31 3 368 040
Dr. Kelemen Péter ügyvédi Iroda Jogi képviselet Megbízási szerz ő dés 2015 .12 .21 Határozatlan 3 048 000
Hunyadfalvi Úgyvédi Iroda Jogi képviselet Megbízási szerz ő dés 2015 .02 .24 Határozatlan 444 500

Dr. Miskolczi Tamás Jogi képviselet Megbízási szerz ő dés 2015 .01 .15 Határozatlan 3 111 500
Rátky és Társa Ugyvédi Iroda Jogi képviselet Megbízási szerz ő dés 2015 06.06 Határozatlan 137 190 480

lsépy Ügyvédi Iroda Jogi képviselet Megbízási szerző dés 2015 .11.24 Határozatlan 2 286 00 0

Réti, Antall és Társai Ugyvédi Iroda Jogi képviselet Megbízási szerző dés 2015 .10.16 Határozatlan 1 111 25 0

BURAI-KOVÁCS,PERLAKI,STANKA,SZIKLA ÉS TÁRSAI
Jogi képviselet Megbízási szerződés 2015.10 21 Határozatlan 3 949 68 6

UGYVÉDI IRODA
MALÉV Vagyonkezelő Korlátolt Felelő sség ű

Társaság Jogi képviselet Megbízási szerződés 2015.10 21 Határozatlan 3 949 68 6

Szterényi Ügyvédi Iroda Jogi képviselet Megbízási szerződés 2015.09 .11 Határozatlan 3 492 500

Kemenes & Tüske Ügyvédi Iroda Jogi képviselet Megbízási szerződés 2015.09 .04 Határozatlan 3 524 25 0

Toros Úgyvédi Iroda Jogi képviselet Megbízási szerződés 2015.09 .08 Határozatlan 143 711 214

Eperjesi Ugyvédi Iroda Jogi képviselet Megbízási szerződés 2016.04 .28 Határozatlan 5 778 500

Sasvári Ügyvédi Iroda Jogi képviselet Megbízási szerződés 2016.04 .28 Határozatlan 3 492 500

Dr . Maczkó Tibor ügyvédi Iroda Jogi képviselet Megbízási szerződés 2016.04 .29 Határozatlan 2 667 000

Dr . Csizmás Artúr István Jogi képviselet Megbízási szerz ődés 2016.05 .09 Határozatlan 1 417 500

Tomaj Úgyvédi Iroda Jogi képviselet Megbízási szerz ődés 2016.05 .09 2017 .12.31 2 032 000

Horváth És Társai Dla Piper Ügyvédi Iroda Jogi képviselet Megbízási szerz ő dés 2016.03 .18 Határozatlan 65 100 186

Szterényi Ügyvédi Iroda Jogi képviselet Megbízási szerz ő dés 2016 .03 07 Határozatlan 14 528 800

Rátky és Társa ügyvédi Iroda Jogi képviselet Megbízási szerz ő dés 2016 .11 .11 2017. március 31 . 19 050 000

Torös Úgyvédi Iroda Jogi képviselet Megbízási szerz ő dés 2016 .11 .11 2017. március 31. 19 050 000

Ceu Tender Consulting Tanácsadó és Szolgáltat ó
Korlátolt Felelősség ű Társaság Jogi képviselet Megbízási szerz ő dés 2016 .10.01 2018 . szeptember 24 . 2 489 200

ND Nonprofit Zrt

	

Ft-ba n

Szerződő fél neve Szerz ődés/megállapodá s
tárgya

Szerződés/megállapodás típusa
Szerződéskötés

időpontja
Szerződés/ megállapodá s

id őtartama
Ellenérték a

nettó (Ft) bruttó (Ft)

Jutasi &Társai Úgyvédi Iroda

peres képvisele t
33 .P .25.103/2014. szá m
alatt nyilvántartott kozadat
kiadása iránt indított
perben

megbízási szerz ő dés 2014.12 .08 per lezárultáig 375 000 476 25 0

_



Szerződés/megállapodás Szerződéskötés Szerződés/ megállapodás
Ellenérték a

szerződés/megállapodás teljes
Szerző dő fél neve tárgya Szerződés/megállapodás típusa id őpontja idő tartama id őtartamára

Megjegyzé s

nettó (Ft) bruttó (Ft)
Hajdu Ugyvédi Iroda jogi tanácsadás megbízási szerz ődés 2012.11 .08 folyamatos 2 000 000 2 540 000

Hajdu Ugyvédi Iroda

kozbeszerzésben val ó
kozrem ű kódői feladato k
ellátása

megbízási szerz ődés
480 000 609 600

Hajdu Úgyvédi Iroda
koncessziók jogosultság i
ellen ő rzése megbízási szerz ődés 2013 .12.12 folyamatos 0 0

Borbély Magdolna dr .

2013. május 6 . napjátó l
megkötött koncessziós megbízási szerz ődés 2013 .12.12szerződésben foglalta k
ellen ő rzése folyamatos o 0

Nemzeti Reorganizációs Nonprofit Kft

	

Ft-ba n

NFP Nonprofit Kft.

	

Ft-ba n

Szerz őd ő fél neve
Szerz ődés/megállapodá s

tárgya
Szerződés/megállapodás típusa Szerződéskötés

időpontja
Szerződés/ megállapodá s

id őtartama
Ellenérték a

nettó (Ft) bruttó (Ft)

-

Dr . Pet ő Lóránt

ügyvédi feladatok,—

	

-

	

-
egyéb jogi szolgáltatáso k
nyújtása

-

megbízási keretszerződés 2016.02.01
keretszerződés ,
a keretosszeg
kimeruléséig

1 080 000 1 371 600

NIF Zrt .

	

Ft-ban

Szerződ ő fél neve
Szerződés/megállapodás

tárgya Szerződés/megállapodás típusa
Szerződéskötés

id őpontja
Szerződés/ megállapodá s

id őtartama
Ellenérték a

nettó (Ft) bruttó (Ft)

BÁN S SZABÓ & PARTNERS ÜGYVÉDI IRO M4 Ap lezáráshoz
kapcsolódó Jogi képviselet

Megbízási szerződés 2014.06 .13 határozatlan 145 000 184150

DR. KESZTHELYI ELEONÓRA

Jogi képviselet
terúletszerzéshez
kapcsolódó peres és ne m
peres eljárásokban

Megbízási szerz ődés 2012 .10 .15 2017.12.31 3 023 622 3 840 000

DR. KONCZ MARINA ÚGWÉDI IRODA

Ugyvédi tanácsadás i
szolgáltatás infrastruktúr a
fejlesztéshe z
kapcsolódószerző dése k
elő készítése, teljesítése

Megbízási szerz ő dés 2015 .01 .16 határozatlan 5 062 500 6 429 375

DR . NAGY DÁNIEL ÜGYVÉDI IRODA

Peres illetve nemperes
eljárásban jogi képfiselet
FK-Raszter Zrt .-Szerenc s
Konzorcium-Vegyépszer
csoport

Megbízási szerz ő dés 2015 .03 .24 határozatlan 5 725 000 7 270 75 0

DR . PAPP JÁNOS
Tanácsadás, képviselet
egyéb jogi eljárásban

Megbízási szerző dés 2006 .05.17 határozatlan 220 000 279 40 0

DR . RÁCZ RÉKA UGYVÉDI IRODA
Munkajogi jellegű

kérdésekben jog i
tanácsadás

Megbízási szerző dés 2014.11.26 határozatlan 375 000 476 25 0

DR . RADICS KATALIN - közjegyz ői eljárási díj - - 840 315 1067 200

Szerződő fél neve Szerződés/megállapodá s
tárgya

Szerz ődés/megállapodás típusa
Szerző désköté s

időpontja
Szerz ődés/ megállapodás

időtartama
Ellenérték a

nettó (Ft) bruttó (Ft )



Szerződ ő fél neve
Szerződés/megállapodá s

tárgya
Szerz ődés/megállapodás típusa

Szerző désköté s
időpontja

Szerződés/ megállapodás
idő tartama

Ellenérték a
szerződés/megállapodás teljes

id őtartamira

nettó (Ft) bruttó (Ft)

DR. SPERLÁGH KATALIN - kozjegyz ői eljárási díj - - 92 756 117 800

F ŐVÁROSI BÍRÓSÁG - perkoltség - - 181 102 230 00 0

FUNTIG ÚGYVÉDI IRODA

KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSA

Munkajogi tárgyú
tevékenység, peres
képvisele t
igazgatási szolgálatatási ,
ugyvédi munkadíj

Megbízási szerz ődés

_

2015.03 20 határozatlan 900 000

188 976

1 143 000

240 000

KRIVIK ÜGYVÉDI IRODA

Úgyvédi megbízási
keretszerz ő dés
teruletszerzési, valamint
tulajdoni viszonyo k
rendezésére irányuló jog i
feladatok ellátására

Megbízási szerző dés 2016 .05.12 határozatlan 1 100 000 1 397 00 0

MAGYAR KERESKEDELMI És IPARKAMARA választottbírósági díj - - - 14 674 218 18 636 257

Összesen : 32528490 41311182

Ft-ban

Megjegyzé s

Szerződés/megállapodá s
tárgya

Szerződés/megállapodás típusa
Szerző désköté s

időpontj a

2007 12 .19

Szerződés/ megállapodás
- időtartam a
határozatla nszerződés (óradíj) 1 941410 2 465 59 1

általános jogi képviseletSzabó és Szomor Ugyvédi Iroda

Ellenérték a

nettó (Ft) bruttó (Ft )

VPE Kft .

	

Szerződ ő fél neve

Ft-ba n
NFSI Kft.

Szerződés/megállapodás típusa
Szerz ődéskötés

id őpontja
Szerződés/ megállapodá s

id őtartama
Ellenérték a

nettó (Ft) bruttó (Ft)Szerző dő fél neve
Szerződés/megállapodás

tárgya
0

Szerz ődés/megállapodá s
tárgya

Szerződés/megállapodás típusa
Szerző désköté s

időpontja
Szerz ődés/ megállapodás

idő tartam aSzerz őd ő fél neve

Neumann Kft .

nettó (Ft) bruttó (Ft )

Ft-ban
Ellenérték a

Ft-ba n
magyar iunsznRa~ ~eyn~n>e6 .. ..

Szerződés/megállapodás Szerz ődéskötés Szerződés/ megállapodás
-Ellenérték a

nettó (Ft) bruttó (Ft)Szerződő fél neve tárgya
Szerződés/megállapodás típusa id őpontja időtartam a

Horváth és Társai ügyvédi Iroda DLA Piper
Jogi tanácsadás,
dokumentumok elkészítése

Megbízási szerz ő dés 2016 .05 .12 határozatlan 18 867 848 23 962 167

Eseti megbízások alapjá n
munkajogi kérdésekben 2014 .11.20 határozatlan 100 000 127 000

Dr. Pribélyi Ugyvédi Iroda

dr. Várkonyi Vera

jogi képviselet ellátása, jogi
tanácsadás nyújtás a
Kozjegyz ői díj

Megbízási szerzódés

4 500 4 50 0

GINOP-1 .3.5.-15-hoz
kapcsolódó fuggetlen 2015 .06 .16 2016 .09 .12 2 160 000 2 743 200

Hubai Ügyvédi Iroda akkreditált kozbeszerzés i
szakértő
eredeti számlák

Megbízási szerz ődés

20 598 20 598
KORCSOG SI POP Societate Profesionala Notariala másolatának hitelesítése



Szerz ődés/megállapodás Szerződéskötés Szerződés/ megállapodás
Ellenérték a

szerz ődés/megállapodás teljes
Szerződő fél neve Szerződés/megállapodás típusa Megjegyzés

tárgya időpontja id őtartama időtartamára

nettó (Ft) bruttó (Ft)

Kupai Ugyvédi Iroda

GINOP-1 .3 .5 jogi
tanácsadás,
szerződéstervezet, Keretszerző dés 2016.08.11 2018 .10 .31 560 000 711 20 0
beadvány, más irat
készítése

SÁRHEGYI ÉS TÁRSAI ÜGYVÉDI IRODA
általános jog i
kozrem űkódés és Megbízási szerződés 2010.10 .01 2016 .05 .09 1 650 000 2 095 500
képviselet, jogi tanácsadá s

Szepessyné dr. Bakó Imola
Közjegyző i tevékenység,
aláírási címpéldány

45 000 45 000

MFK Magyar Fejlesztési Központ Kft .

	

Ft-ban

Dr Birher Nándor Máté

	

1 996 210

	

2 535 187

Szerz őd ő fél neve Szerződés/megállapodás
tárgya Szerződés/megállapodás típusa

Szerz ődéskötés
id őpontja

Szerződés/ megállapodás
időtartama

Ellenérték a
nettó (Ft) bruttó (Ft)



K13425 . kérdés, Milyen ügyvédi megbízásokat kötöttek?

Intézmény Partner megnevezése Szerződéstárgya Szerződéstípus Szerződéskátés Szerződés
Összeg (Ft)megnevezése id őpontja időtartama

Dr . Mester és Társa Ügyvédi Iroda Jogi tanácsadás
Ügyvédi,jogitanácsadói

2016 .08 .05
2016 .08.05-

116 840
megbíz. 2016 .08 .3 1

Kormányzati Informatikai Ugyvédi,jogi tanácsadói 2016 .09.01 -
Fe"lesztési ÜgynökségJ

Bűrős és Gombocz Ügyvédi Iroda Ügyvédi munkadíj
megbíz.

2016 .09 .01
2016 .12 .31

3 155 154

Ügyvédi, jogi tanácsadói 2016 .03 .11 -Dr . Mester és Társa Ügyvédi Iroda GINOP-6 .1 .2 Jogi tanácsadás
megbíz.

2016 .03 .11
2016 .12 .31

43 81 5

Dr. Pintér György ügyvéd Jogi feladatok ellátása szolgáltatást szerződés 2007 .07 .15 2016 .07 .29 3 386 180
Dr . Szentmártony Kristóf ügyvéd Jogi szolgáltatás szolgáltatási szerződés 2012 .01 .01 2016 .12 .31 6 108 700
Dr. Pongrácz Krisztina Ügyvédi iroda Képviseleti, jogi tanácsadási és oktratszerkesztési feladatok megbízási szerző dés 2014 .07 .09 2017 .02 .28 3 164 840

Dr. Kovátsits László Ügyvédi Iroda
Hivatalos közbeszerzési tanácsadás, jogi közbeszerzési szakértőt

megbízást szerz ődés 2015 .09 .29 2017 .04 .30 11 962 170Közlekedésfejlesztést tevékenysé g
Koordinációs Központ

Dr. Virág István Úgyvédi Iroda
Országos közutakon utólagos területrendezési jogi feladatok az Encsi

megbízást szerző dés 2013 .11 .04 2016 .12 .31 5 778 500
járás területén

Dr. Nagy Ádám Ügyvédi Iroda
4 sz.főút Hajdúszoboszló elkerülő szakasza utólagos területrendezési

megbízási szerző dés 2013 .11 .05 2016 .12 .30 17 400 270
jogi feladata i

Dr. Juhász M . Gábor Ügyvédi Iroda Képviseleti, jogi tanácsadást és okiratszerkesztési feladatok megbízási szerz ődés 2014 .07 .09 2017 .02 .28 3 578 98 7

Gőst ügyvédi Iroda Jogi szolgáltatás megbízási szerző dés 2015 .04 .16
2015 .04 .16-

7 620 000
2016 .12 .3 1

Ignác utca 17 Kft. Jogi szolgáltatás megbízást szerz ődés 2016 .04 .27
2016 .04 .27-

1 524 000

	

-_
Nemzeti Sportközpontok 2016 .08 .1 0

Pap Ügyvédi Iroda Jogi szolgáltatás megbízási szerz ődés 2015 .12 .21
2016 .01 .01-

9 144 000
2016 .12 .31 .

Vajda Ügyvédi Iroda Jogi szolgáltatás megbízást szerz ődés 2010 .10 .12
2010 .10 .12-

3 810 000
határozatla n

324 sz.Ügyvédi Iroda Dr. Ferencz Lujza ügyvédi feladatok ellátása megbízási szerz ődés 2016.04 .29 határozatlan 457 200

Magyar Földtani és
Dr. Lex Annamária Ügyvédi Iroda

Jogi képviselet ellátása, Salgótartjáni Járásbíróság Fekete Balázs Józse f
és társai ellen

megbízási szerz ődés 2016 .07 .15 határozatlan 980 000

Geofizikai Intézet Dr. Lex Annamária Ügyvédi Iroda Jogi képviselet ellátása megbízási szerz ődés 2016.09 .01 határozatlan 350 00 0

Temesi és Társa ügyvédi iroda
Egyetértési Megállapodás és kiegészítésének fordítása és jogi

Megrendel ő alapján 2016 .07 .01 2016 .07 .01 152 400
véleményezése

Dr. Endrődmé Dr Makány Anikó Peres és peren kívüli eljárásokban részv Megbízást szerződés 2016 .06 .01 7 hónap 146 00 0
Dr. Kerekes Edit egyéni ügyvéd Szóbeli képviselet peres eljárásokban Megbízást szerz ődés 2016 .06 .01 7 hónap 16 000
Dr Szűcs Péter Ügyvédi Iroda Munkafogi és jogi szakmai szakértői tev Megbízást szerződés 2016.01 .25 12 hónap 1 250 000

Nemzeti Közlekedési
Hajdu Ügyvédi Iroda SZÓBELI KÉPVISELETPERES, PEREN KÍV.ELJ . Megbízási szerződés 2015 .06 .02 19 hónap 627 00 0

Hatóság
Nechay és Szabó Ügyvédi Iroda Belső szabályozók véleményezése Megbízási szerződés 2016.07 .05 6 hónap 4 863 000

Nechay és Szabó Ügyvédi Iroda Gazdasági tár

	

tevéken séjogi
Visszaigazolt

2016.05 .02 1 hóna 330 00 0y g
megrendelés p

Nechay és Szabó Ügyvédi Iroda Gazdasági tár

	

tevéken séjog]

	

y
Visszaigazolt

2016.06.01 1 hóna 495 00 0g megrendelés p
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