
 

 

 

Tudta Ön, hogy az Ön vállalatának tevékenységét több 

száz jogszabály szabályozza, melyeknek, azok 

folyamatos változását is figyelembe véve, naprakészen, 

minden nap meg kell felelnie annak érdekében, hogy a 

kockázatokat minimalizálva, a lehető 

legköltséghatékonyabban és legversenyképesebben 

tudjon működni? 

Előfordul, hogy bizonyos jogszabályi változások az Ön 

vállalkozását nem érintik, míg más változások kis 

mértékben, megint más változások pedig gyökeresen 

befolyásolják az Ön tevékenységét, a tevékenység 

végzésének kereteit, jövedelmezőségét. Elég, ha csak a 

nemrég bevezetett reklámadóra gondolunk. 

De ki tud egy személyben a szakmai kihívásoknak is 

megfelelni, a vállalat alaptevékenységének fejlesztésére 

koncentrálni, új üzleteket, új lehetőségeket felkutatni és 

közben egy számára idegen területeken, a jog és adózás 

megannyi szövevényes kérdésében is naprakész 

információkkal rendelkezni, a vállalat megfelelősségét 

időről időre felmérni és biztosítani? Tapasztalataink 

szerint ez lehetetlen vállalás.  

Ezért van szüksége az Ön vállalkozásának is egy olyan 

megbízható partnerre, tanácsadóra, aki évtizedes, 

számos jogterületre és az adózásra is kiterjedő 

szakmai tapasztalattal rendelkezik, naprakész 

információval bír a változásokról, ismeri a 

változásokra adható lehetséges válaszokat, a bírói, 

piaci gyakorlatot. 

Irodánk elmúlt 23 éves tapasztalata alapján, az ügyfelek 

igényeire reagálva alakítottuk ki alábbi átalánydíjas 

csomagjainkat, mely az alábbi főbb versenyelőnyöket 

biztosíthatja az Ön vállalkozásának is: 

- jogi szolgáltatások költségének tervezhetősége 

- az adott ágazatot és az adózást érintő jogszabályi 

változások naprakész ismerete 

- folyamatos kapcsolattartás révén proaktív probléma 

detektálás és megoldás az üzletmenetet is 

befolyásoló jogi kockázatok minimalizálása vagy 

annulálása érdekében 

- lehetőség kisebb, technikai jellegű jogi 

szolgáltatások kedvezményes vagy ingyenes 

igénybevétele 

- lehetőség kockázatcsökkentő, hatékonyságnövelő és 

stratégiai jogi átvilágítási termékeink kedvezményes 

igénybevételére. 

 

Csomagajánlataink min. 1 éves határozott idejű szerződés 

megkötése estén érvényesek. 

További részletekért kérjük tekintse át alábbi 

összefoglaló táblázatunkat, illetve forduljon hozzánk 

bizalommal telefonon, személyesen vagy e-mailben! 

 

 

 

 

 

(i) megfelelő, jogszerű,  

(ii) a reklámadó terhet lehető legjobban mérséklő 

 

 

KRS ÁTALÁNYDÍJAS CSOMAGOK 

 

 



 

 

 

Kapcsolat 

 

Kovács Réti Szegheő Ügyvédi Iroda 

1121 Budapest, Zugligeti út 41. 

Telefon: +36 1 275 2785 

Fax: +36 1 275 2784 

 

 

 

Csomagok tartalma SMART BUSINESS PREMIUM 

KRS Hírmondó, Információs Füzet    

Folyamatos tájékoztatás a vonatkozó ltalános 

jogszabályi változásokról 
   

Folyamatos tájékoztatás a vonatkozó adójogi 

jogszabályi változásokról 
   

Folyamatos tájékoztatás a vonatkozó ágazati 

jogszabályi változásokról 
   

kedvezmény KRS quick-check 

(gyorsdiagnosztikai) termékekből 
-20% 

1, szabadon 

választott termék 

igénybevétele 

ingyenes, minden 

további termék 

esetén -20% 

2, szabadon 

választott termék 

igénybevétele 

ingyenes, minden 

további termék 

esetén -20% 

kedvezmény KRS kockázatcsökkentő és 

stratégiai termékekből 
-10% -10% -20% 

kedvezményes workshop részvétel -10% -20% 

évi 2 ingyenes, a 

többi workshop 

esetén -20% 

közbeszerzési figyelő szolgáltatás 

igénybevétele 
   

adósfigyelő rendszer igénybevétele    

online változásbejegyzési szolgáltatás 

igénybevétele 
 

( évi egyszer 

ingyen) 

( évi egyszer 

ingyen) 

online követelésbehajtási szolgáltatás 

igénybevétele 
   

csomag ellenében igénybe vehető havi ügyvédi 

ill. adótanácsadói munkaórák 

havi 3 munkaóra 

és 1 óra irodai 

konzultáció 

havi 5 munkaóra  

és 2 óra irodai 

konzultáció 

havi 10 munkaóra 

és 4 óra irodai 

konzultáció 

évi 1 kedvezményes ingatlan vagy ingó 

adásvételi ügyintézés a tulajdonos(ok) részére 
   

jogsegély külföldre utazás esetén 

tulajdonos(ok) részére 
   

Hotline – soron kívüli ügyintézés    

Csomag (nettó) havi díja 100.000,- Ft  250.000,- Ft  500.000,- Ft  


