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Irodánk, a Kovács Réti Szegheő Ügyvédi Iroda 
1992-ben jött létre; azon első ügyvédi irodák egyi-
keként, amelyek kifejezetten gazdálkodó szerve-
zetek jogi képviseletére és a gazdasági jog alkal-
mazására alakultak. Irodánk folyamatosan bővült 
és növekedett az elmúlt években, így napjainkra az 
egyik legnagyobb, kizárólag magyar tulajdonban 
lévő ügyvédi irodává fejlődött.

Ügyfélkörünk jellemzően magyar és nemzetkö-
zi közepes- és nagyvállalatokból áll, amelyek az 
ipar, a kereskedelem és a szolgáltatások minden te-
rületén képviseltetik magukat. Büszkék vagyunk 
számos, hosszú évek óta fennálló megbízásunkra, 
partnerkapcsolatunkra, amelyek bizonyítják, hogy 
az alábbi értékekben nem csupán hiszünk, hanem 
azok szerint élünk és dolgozunk is.

Hiszünk abban, hogy annak érdekében, hogy min-
den gazdasági szervezet versenyképes válaszokat 
tudjon adni a globalizálódott üzleti világunk ösz-
szetett és gyorsan változó kihívásaira, rendszere-
sen át kell gondolnia és felül kell vizsgálnia üzle-
ti stratégiáját és terveit, folyamatosan szem előtt 
tartva a jogi, közgazdasági és adózási kérdéseket,  
a napról napra változó szabályozási környezetet.

Hiszünk abban, hogy a mai nemzetközivé vált üz-
leti világban minden ügyfelünknek szüksége van 
egy kompetens, megbízható és hiteles jogi tanács-
adóra, egy olyan szakmai partnerre, aki ismeri  
a globális folyamatokat, trendeket, szabályokat, 
lehetőségeket és ezt képes a helyi adottságoknak 
megfelelően adaptálni, ügyfeleit személyre szabott 
tanácsokkal és üzletközpontú, hatékony megoldá-
sokkal ellátni. A fentiek biztosítása és ügyfeleink 
legprofesszionálisabb kiszolgálása érdekében, fo-
lyamatosan bővítjük nemzetközi szaktudásunkat 
és kapcsolatrendszerünket.

Hiszünk abban, hogy a kiterjedt nemzetközi 
partnerkapcsolatainknak, széleskörű iparági és 
szaktudásunknak, a rugalmas és hatékony iro-
dai szerkezetünknek, valamint a magasan kép-
zett, elkötelezett és kreatív munkatársainknak 
köszönhetően képesek vagyunk professzionális, 
ügyfeleink minden igényét kielégítő jogi és adó-
tanácsadást nyújtani még a legösszetettebb ese-
tekben is.

Üzletfilozófiánk
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Irodánk magasan kvalifikált, felkészült munka-
társai és a kor elvárásainak megfelelő műszaki 
és adminisztrációs háttere segítségével igyekszik 
megfelelni ügyfelei legmagasabb elvárásainak. 
Irodánk naprakész jogi és adótanácsadási tevé-
kenységét magyar, angol, német és olasz nyelven 
végzi – ideértve többnyelvű okiratok, levelek, fel-
jegyzések és jogi vélemények elkészítését, békél-
tető tárgyalások és megbeszélések lefolytatását 
- elsősorban az alábbi területeken.

Nemzetközi Kapcsolatok Szakterületek

Meggyőződésünk, hogy a mai üzleti világban a 
nemzetközi piaci jelenlét elkerülhetetlen, mind 
ügyfeleink, mind Ügyvédi Irodánk számára, 
ezért jogi és adótanácsadási szolgáltatásainkat, 
kiterjedt nemzetközi kapcsolataink révén, part-
nerirodáink közreműködésével a világ számos 
országában nyújtjuk ügyfeleink számára.
Az alábbi szakmai szervezetekben található 
partnereinknek köszönhetően gyorsan és ru-
galmasan tudunk naprakész szakmai informá-
cióhoz és szaktudáshoz jutni, így a lehető leg-
komplexebb, legmagasabb hozzáadott értékű 
tanácsadást nyújtjuk ügyfeleink számára.

Tagjai vagyunk a Geneva Group International- 
nek, amely a világ legnagyobb multidiszcipliná-
ris; független ügyvédi irodákat, könyvvizsgáló-
kat, adó- és menedzsment tanácsadókat tömörítő 
szakmai szervezet. A szervezet kizárólagos ma-
gyar tagjaként több mint száz társ cég szakértel-
mét és piaci tudását tudjuk hasznosítani, szerte 
a világon.
Irodánk tagja még két további nemzetközi ügy-
védi szervezetnek is, a spanyol eredetű Balms 
Group International-nek és az amerikai Lawyers 
Associated Worldwide-nak. Ezen szervezetek 
tagjai a legkiválóbb ügyvédi irodák közül kerül-
nek ki, melyek a világ legfőbb kereskedelmi köz-
pontjaiban találhatóak.
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Társasági jog, vállalatfelvásárlás (M&A)

Ügyvédi Irodánk jogi és adótanácsadási segítsé-
get tud nyújtani minden olyan társasági és ke-
reskedelmi jogi kérdésben, amely felmerülhet  
a gazdasági szervezetek alapítása, működése, ér-
tékesítése vagy éppen felvásárlása során. Segítjük 
magyar és külföldi ügyfeleinket a legmegfelelőbb 
vállalati forma és üzleti modell kiválasztásában 
és működtetésében. Ügyfeleinknek magas mi-
nőségű és személyre szabott szolgáltatást kíná-
lunk vállalati és kereskedelmi jogi kérdésekben, 
vállalatfelvásárlási és átalakítási kérdésekben,  
a szellemi alkotásokhoz kapcsolódó jogi kérdé-
sekben, ezen belül mind az iparjogvédelem, mind 
a szerzői és szomszédos jogok szabályaival kap-
csolatosan, továbbá olyan dinamikusan fejlődő 
területeken is, mint a tömegkommunikáció, szá-
mítógépes adatkezelés és adatvédelem, továbbá 
a fogyasztóvédelemhez és termékfelelősséghez 
kapcsolódó kérdésekben is, amelyek az utóbbi 
időben szintén egyre nagyobb jelentőséggel bír-
nak Magyarországon.

Munkajog

A munkajogi kérdések kiemelt fontossággal bír-
nak a Magyarországon alapított és bejegyzett tár-
saságok számára; a munkáltatói jogok és kötele-
zettségek, valamint a munkavállalókkal fennálló 
munkaviszonnyal kapcsolatos jogok és kötele-
zettségek pontos ismerete elengedhetetlen a meg-
felelő működés kialakításához és fenntartásához. 
A munkáltatóként fellépő társaságok számára 
a megfelelő munkaszerződések elkészítése és 
szükség esetén azok felmondásának módja és kö-
rülményei különösen fontosak. Irodánk kiemelt 
tapasztalattal rendelkezik új munkaszerződések 
elkészítése, meglévő szerződéses kapcsolatok 
megfelelő megszüntetése és meglévő munkaszer-
ződési rendszerek átvizsgálása terén egyaránt. 
Ügyfeleinket naprakész információkkal látjuk 
el munkavédelmi kérdésekkel és kollektív mun-
káltatói kérdésekkel kapcsolatosan is, amelyek 
szintén létfontosságúak lehetnek a vállalkozások 

számára.

Adójog és üzleti fejlesztés

Napjainkban egyre jelentősebb fontossággal bír, 
úgy a kizárólag Magyarországon tevékenykedő, 
mint a határon átnyúló, nemzetközi tranzakciók-
ban is résztvevő vállalkozások számára, hogy tel-
jes körű és naprakész tudással rendelkezzenek a 
magyar, valamint nemzetközi adójogi előírások-
kal és adótervezési lehetőségekkel kapcsolatosan, 
hogy tervezni, követni és optimalizálni tudják 
adófizetési kötelezettségüket, valamint mini-
malizálni adókockázataikat. Tisztán kell látniuk 
továbbá a konkrét, speciális projektekhez, üzle-
ti eseményekhez kapcsolódó adójogi előírásokat 
és lehetőségeket, míg vámmal és jövedéki adóval 
kapcsolatos kérdések is megjelenhetnek bizonyos 
tranzakciók és tevékenységek során.

Az Európai Unió tagjaként, a Magyarországon 
működő cégeknek lehetősége van jelentős, a Kö-
zösség által nyújtott támogatásokért folyamodni, 
komolyabb üzletfejlesztési projekteket megvaló-
sítani, olyanokat is, melyeket ilyen támogatás nél-
kül nem tudnának finanszírozni. Irodánk ezért 
az adótanácsadási tevékenysége mellett ilyen üz-
letfejlesztési projektek generálása és lebonyolítása 
során is szakmai partnere ügyfeleinek.

Környezetvédelmi jog

A környezetvédelemmel és környezetszennyezéssel 

kapcsolatos problémák mértékének növekedése indo-

kolja a környezettudatos életvitelt, ennek okán a kör-

nyezetvédelmi jog mind a gazdasági szereplők, mind 

társadalmunk életében egyre jelentősebb szerepet ját-

szik. Ügyvédi Irodánk szakmai támogatást és segítsé-

get nyújt a környezetvédelemmel kapcsolatos jogi kér-

dések területén, ideértve ilyen jellegű fejlesztések és 

projektek generálása, megvalósítása, meglévő, sikeres 

vagy elakadt projektek értékesítése során egyaránt. 
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Pénzügyi- és értékpapír jog

Szakterületünk részeként pénzügyi- és értékpa-
pír jogi kérdések széles körében tudunk segítsé-
get nyújtani. Ügyvédi Irodánk jogi tanácsadást 
biztosít ügyfelei számára értékpapír joggal kap-
csolatos kérdésekben, továbbá szívesen vállaljuk 
ügyfeleink képviseletét a Pénzügyi Szervezetek 
Állami Felügyelete előtt.

Versenyjog

Széles körű jogi képviseleti tapasztalatainkra 
alapozva, tanácsadói és együttműködési szolgál-
tatásokat kínálunk a versenyjog különböző terü-
letein. Ügyvédi irodánk jogi tanácsadást vállal 
olyan kérdésekkel kapcsolatosan, mint például a 
piaci erőfölénnyel történő visszaélések, fúziók és 
összeolvadások ellenőrzése, fogyasztók félreveze-
tése, továbbá képviseljük ügyfeleinket olyan jogi 
ügyekben is, mint a tisztességtelen piaci magatar-
tást tanúsító versenytársak elleni jogi fellépés. 

Ingatlanjog

Ingatlanjogi szolgáltatásaink keretében nem 
csupán szokásos ingatlan adás-vétel esetén biz-
tosítunk jogi segítségnyújtást, de vállaljuk in-
gatlanügyletekkel kapcsolatos, kereskedelmi 
ingatlanokhoz, ipari parkokhoz és zöldmezős 
beruházásokhoz kapcsolódó összetett jogi felada-
tokat ellátását is. Ügyvédi irodánk felismerte a 
modern ingatlanügyletek követelményeit és gya-
korlati, modell jellegű tanácsokat, megoldásokat 
kínálunk ügyfeleink számára ingatlan adás-vé-
tellel összefüggő pénzügyi technikákkal és struk-
túrákkal kapcsolatosan.

Közbeszerzési jog

Ügyfeleink számára, tevékenykedjenek akár szer-
ződő hatóságként, akár ajánlattevőként, irodánk 
kiemelkedő szakértelemmel biztosít jogi tanács-
adást a közbeszerzéssel kapcsolatos jogi kérdé-
sekben, mind az előkészítés, mind a megvalósí-
tás, mind a közbeszerzési eljárás utolsó lépését 
jelentő szerződéskötés során. Előkészítjük, illetve 
átnézzük a dokumentáció részét képező szerző-
déstervezeteket és jogi képviseletet nyújtunk a 
tárgyalások során. Kérésre ügyfeleinknek jogi 
képviseletet biztosítunk felülvizsgálati eljárások 
során is a Közbeszerzési Döntőbizottság előtt, il-
letve bármely más államigazgatási peres eljárás-
ban, de kiemelt feladatnak tekintjük a közbeszer-
zés keretében megkötött szerződések teljesítése 
folyamatában nyújtandó jogi tanácsadást is.

Csôdeljárás, felszámolás és végrehajtási jog

Ügyvédeink jogi tanácsadást és képviseletet nyúj-
tanak csődeljárási, felszámolási és végrehajtási el-
járások során, függetlenül attól, hogy ügyfelünk 
adós vagy hitelezői pozícióban van-e. Fontos fel-
adatunknak tekintjük a hitelezői pozícióban lévő 
ügyfeleink érdekeinek biztosítását a fizetésképte-
lenségi eljárások során. Széles körű tapasztalat-
tal rendelkezünk továbbá fizetésképtelen vagy a 
jövőben potenciálisan azzá váló gazdasági szer-
vezetek számára, valamint csőd- és felszámolási 
eljárások során nyújtott jogi tanácsadás és kép-
viselet területén, ideértve a csőd- és felszámolási 
egyezségek létrehozását is.

Vitás kérdések megoldása, alternatív konf-

liktuskezelési módszerek, peres eljárások, 

peren kívüli eljárások

Esetenként ügyfeleink sajnos nem kerülhetik el, 
hogy különböző fórumok előtt kíséreljék meg 
a tevékenységük során felmerülő konfliktusok 
megoldását. Ügyvédi Irodánk, amennyiben a fe-
lek egyetértenek, vállalja, hogy békéltetőként, 
illetve mediátorként közreműködik a peren kí-
vüli konfliktuskezelés, illetve konfliktus megol-
dás érdekében. Ugyanakkor Ügyvédi Irodánk a 
jogviták mind hazai, mind nemzetközi választott 
bíróságok előtti rendezésében is széles körű ta-
pasztalatokkal rendelkezik.
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Kapcsolat

Kovács Réti Szegheő Ügyvédi Iroda

Cím:
1121 Budapest, Zugligeti út 41. 

Telefon: +36 1 275 2785 Fax: 
+36 1 275 2784

www.krs.hu
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