DUE DILIGENCEE

LEGAL COMPLIANCE

Ügyvédi Társulásunk célja,
hogy átfogó gazdasági jogi
szolgáltatást nyújtson a
Budapest - Győr - Bécs
tengelyen, illetve e városok
vonzáskörzetében működő
cégek részére.
Az ügyvédi társulás
számokban:

CONTRACT
MANAGEMENT

TOVÁBBI GAZDASÁGI
JOGI SZOLGÁLTATÁSOK

ESETI CÉGJOGI
KÉPVISELET

- Több, mint 15 év
munkatapasztalat,
- 11 év jogi oktatási és jogi
kutatási tapasztalat,
- 8 együttműködő partner.
Amennyiben úgy gondolja,
hogy vállalkozása jogi ügyeinek
menedzselését egy
professzionálisan működő, a
XXI. századi igényeknek teljes
körűen megfelelő jogi teamre
bízná, keressen minket
bizalommal.

CÉGEK JOGI
ÁTVILÁGÍTÁSA
Legal Due Diligence
A cégek jogi átvilágítása
komplex munkafolyamat, amely
során a jogi tudás mellett
elengedhetetlen fontosságú a
céges belső folyamatok
megértése. Különösen
átalakulási és akvicizíciós
folyamatok előtt javasolt teljes
körű jogi átvilágítást végezni.
A jogi átvilágításokat alap,
teljes és prémium csomagokra
osztottuk, de kérés esetén
egyedi ajánlatot is tudunk adni.

CÉGEK
FOLYAMATOS
KÉPVISELETE ÉS
JOGI
MEGFELELELŐSÉG
BIZTOSÍTÁSA
Compliance
Cégek teljes körű jogi
képviseletének és az állandó
jogi megfelelőség (napi jogi
ügyvitel) biztosításának
munkadíja függ az
alkalmazottak létszámától, a
működési területtől és a
polgári peres eljárások várható
számától. Ügyvédi társulásunk
alkalmas a fenti feladatok
ellátására, jogtanácsos (inhouse lawyer) hiányában akár
fix heti konzultációs időpont
biztosításával a vállalat
székhelyén vagy telephelyén,
de akár a cégnél működő
jogtanácsossal, az ő
tevékenységét kiegészítve is.

CÉGEK
KÉPVISELETE
EGYEDI
ÜGYEKBEN
A perek sokszor a gazdasági
életben felmerülő jogviták
lezárásának elengedhetetlen
eszközei. A gazdasági élet
gyors, a perek azonban
lassúak… Ezért ügyvédi
társulásunk arra törekszik,
hogy a vitás ügyeket még
perfelvételi szak előtt
sikeresen lezárja.
Amennyiben a per
elkerülhetetlen vagy már
folyamatban van, úgy akár
egyetlen perre is szerződhet
velünk, társulásunk a
specializáció és a kooperáció
előnyeit ötvözve hatékonyan
képes képviselni cégét az
adott ügyben.

VEZETŐ
PARTNEREK

dr. Kőhidi Ákos PhD. ügyvéd

dr. Dobos István LL.M ügyvéd

Szakterületek: Polgári jog (gazdasági élet
szerződései és kártérítési jog), szellemi
tulajdon, fogyasztóvédelmi jog

Szakterületek: Polgári perek, társasági és
cégjog, építési jog, startup jog

2007-ben szerzett jogi diplomát summa
cum laude minősítéssel, 2012-ben pedig
PhD fokozatot szintén summa cum laude
minősítéssel. 2007 óta a győri Széchenyi
István Egyetem DFK Polgári Jogi és Polgári
Eljárásjogi Tanszékének munkatársa, 2017
óta egyetemi docens. 2015-től tagja a
Szerzői Jogi Szakértő Testületnek. A
szakvizsga megszerzése után 2014 és 2015
között Budapesten alkalmazott ügyvéd,
jelenleg Győrben ügyvéd.

Jogi diplomája és szakvizsgája mellett
posztgraduális képzés keretében 2012-ben
Európa-jogi szakjogászi oklevelet szerzett
az Eötvös Lóránd Tudományegyetem
Állam- és Jogtudományi Karán. Szakmai
tapasztalatait Bécsben egy nemzetközi
ügyvédi iroda munkatársaként, továbbá
Budapesten és Győrben nemzetközi
ügyfélkörrel rendelkező ügyvédi irodákban
szerezte. Diplomájának megszerzését
követően évekig gazdasági jogot oktatott a
Széchenyi István Egyetem Állam- és
Jogtudományi Karán.
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