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SZEMÉLYES ADATOK

Mettől meddig (év)

ISKOLAI VÉGZETTSÉG, EGYÉB TANULMÁNYOK
(Kezdje a legfrissebbel, és úgy haladjon az időben visszafelé!)
Intézmény megnevezése / Végzettség

2008. július 1-től

A Pénz- és Tőkepiaci Állandó Választottbíróság tagja, bíró

1991

Jogi szakvizsga

1984-1989

Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar, jogász szak

Mettől meddig (év)
1991-

MUNKAHELYEK, MUNKAKÖRÖK
(Kezdje az aktuálissal, és úgy haladjon az időben visszafelé!)
Munkahely megnevezése
Georgi – Földvári – Oláh Ügyvédi Iroda, irodavezető tag

KÉPZETTSÉG IGAZOLÁSA
(Kezdje a legutolsóval, és úgy haladjon az időben visszafelé!)
Korábbi projektek ismertetése, időpontjai
Ellátott funkciók és feladatok felsorolása
REPIVA

DRB Dél-dunántúli Regionális Bank Zrt.

Regionális
Pénzintézeti
Intézményvédelmi
Alap
létrehozásának
teljeskörű
lebonyolítása
és
engedélyeztetése.
Állandó jogi képviselet. A bank törvényes működésének
folyamatos vizsgálata, a hitelezés folyamatos jogi
kontrollja, konzultáció a hitelek nyújtásakor és biztosítéki
rendszer kidolgozása.
Állandó jogi képviselet. A törvényes működés vizsgálata,
belső szabályzatok kidolgozása, a hitelezés folyamatos
jogi kontrollja, konzorciális hitelek koordinálása,
közreműködés a behajtásoknál.

Biatorbágy és Vidéke Takarékszövetkezet
Drávamenti Takarékszövetkezet
Létavértes és Vidéke Takarékszövetkezet
Nagybajom és Vidéke Takarékszövetkezet
Pocsaj és Vidéke Takarékszövetkezet
Takarékszövetkezeti Hitelintézet
Tokaj és Vidéke Takarékszövetkezet
Vértes Takarékszövetkezet
Közreműködés az EUROUT Kft. által a KVVM FI részére Konzultáció, általános jogi szakértői tevékenység ellátása,
„Engedélyezési eljárások környezetvédelmi projektek a tanulmány jogi vonatkozású részeinek elkészítése
esetében” címmel írt tanulmány elkészítésében; 2008.
októbertől 2009. márciusig
Prestige Towers ingatlan-beruházás
Egy lakóépületet, yacht kikötőt és éttermet magában
foglaló beruházás megvalósítása során teljes körű jogi
szolgáltatás (fővállalkozói tendereztetés, képviselet az
engedélyeztetési eljárásban és teljeskörű jogi képviselet a
projekt során).
A Buda-Cash Zrt. működésének a MiFID szerinti A befektetési vállalkozásként működő társaság

megfeleltetése, 2008. januártól folyamatosan

A
Wamsler
SE
(európai
részvénytársaság)
létrehozásában való közreműködés, 2006. szeptember –
2007. május

A FIDIC 1999-ben angol nyelven, 2002. márciusában
magyar nyelven megjelent „Új Piros Könyve” „Építési
Munkák
Szerződéses
Feltételei”
alkalmazási
segédletének elkészítésében (2002-2003) és ennek
hatályosításában (2006. év elejétől folyamatosan) való
közreműködés
Gazdasági társaságok, többek között nyilvánosan
működő részvénytársaságok, illetve cégcsoportok
(Egyesült Vegyiművek Rt., Hungária Közraktározási és
Kereskedelmi Rt., Buda-Cash Brókerház Rt., EHEP Nyrt)
jogi képviseletének ellátásában való, 1998-tól
folyamatosan

A Transelektro Rt. vállalatcsoport jogi képviseletének
ellátása 1988-tól folyamatosan

Sopron Plaza, Nyír Plaza projekt létesítésével
kapcsolatos jogi teendők ellátása, 1998-2000.

tevékenységének és belső szabályzatainak felülvizsgálata
az EU tőkepiacra és tőkepiaci szolgáltatókra vonatkozó
harmonizált joganyaga (MiFID) alapján, az e
szabályoknak megfelelő működés kialakítása és
folyamatos biztosítása, az ún. megfelelési vezető
feladatainak ellátása
A korábbi SVT Wamsler Zrt. átalakítása európai
részvénytársasággá (az első olyan SE-ként, amely
Magyarországon
már
bejegyzett
és
működő
részvénytársaságból jött létre átalakulással). A társaság
állandó jogi képviselete.
A dokumentum rendelkezéseinek elemzése és
magyarázata (a hatályos hazai joganyaggal való
egybevetett vizsgálat alapján), valamint a magyarázat
aktualizálása, a magyar jogszabályok változására
tekintettel
Társasági jogi, valamint pénzügyi- és értékpapírjogi ügyek
teljes körű ellátása. Napi jogi tanácsadás a társaságok
menedzsmentje részére. Közreműködés összetett
társasági jogi tranzakciók – többek között nyilvános és
zártkörű értékpapír- kibocsátások, értékpapír-átalakítási
tranzakciók, fúziók, akvizíciók – lebonyolításában,
szabályzatok, szerződésminták kidolgozásában, jogviták
megoldásában, perbeli jogi képviselet ellátásában.
Napi jogi tanácsadás a társaságok menedzsmentje
részére. Közreműködés összetett társasági jogi
tranzakciók,
átalakulások,
fúziók,
akvizíciók
lebonyolításában, perbeli jogi képviselet ellátásában.
Szerződések, engedélyezések véleményezése, készítése,
az elszámolások lebonyolításával összefüggő jogi
tevékenység elvégzése. A projektek végigkövetőse,
folyamatos jogi segítségnyújtás.
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