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Tisztelt Cimzett I

Alulirott Dr. Bertalan lstvdn MSc., mint a Karolina Korhdz-Rende16int6zet f6igazgat6 f6orvosa,
koz6rdek( adatig6nyl6ssel kapcsolatos megkeres6s6re vdlaszolva az aliibbiak16l tdj6koztatom:

A kert adatszolgdltat5sra vonatkoz6an el6adom, hogy az Ugyvddi lroddval 2014. okt6ber 01. napj;ln
kotdtt0nk megblzdsi szerz6d6st az lnt6zm6ny dltal vagy az lnt6zm6nnyel szemben inditott
mindennem( bk6siigi 6s hat6sdgi eljdriisban va16 k6pviselet elldt6sdra. (A megbizds magdban foglalta
a be.jelentett kirt6rit6si ig6nyekkel kapcsolatos peren kiviili iigyint6z6st is.)

A megbiziisi szerz5d6s 6rtelm6ben az Ugyv6di lroddt a hivatkozott feladat elliitisii6rt havi 120.000,-
Ft + AFA t sszeg( iitaliiny dij illette meg.

A fentiekben hivatkozott megbizdsi szerz6d6s megkot6s6re arra figyelemmel keriilt sor, hogy az
lnt6zm6ny0nk k6pviselet6t elldt6 Dr. Frauhammer Csaba iigyv6d, eg6szs6g0gyi szakjogdsz - aki
kezdetben 2007-t6l i.igyv6djeltjltk6nt, majd k6s6bb iigyv6di min6s6g6ben v6gzett tev6kenys6get
lnt6zm6nyunkben - egy6ni iigyv6di tev6kenysdg6t 2014. szeptember 30-dn befejezte 6s 2014.
okt6ber 01. napjdt6l a Dr. Pet6- Frauhammer Ugyv6di troda tagjak6nt dolgozott tovdbb.

Miutdn lnt6zm6nyonk jogi szak6rtelmet igdnyl6 iigyeit elliit6 miisik jogi k6pvisel5vel 2015. miijus 01.
napjdval jogviszonyunk megsz(nt, a Dr. Pet6-Frauhammer Ugyv6di lroddval ij megbiziisi szerz6d6s
alSirds;ira keriilt sor. A megbizds 6rtelmdben az Ugyv6di troda 2015. mdjus 01. napjiit6l tel.ies kor(en
elldtja az lntdzm6ny jogi szak6rtelmet ig6nyl6 iigyeit. (lnt6zm6ny k6pviselete harmadik szem6lyekkel
szemben, szerz6d6sek v6lem6nyez6se, .jogi tandcsadds, mindennemrj bir6s;igi 6s hat6siigi eljdriis
keret6ben a Karolina K6rhdz-Rendel6int6zet k6pviselt6nek elldtdsa, ezen feladatok keret6ben napi
szintU kapcsolattartds az lntdzm6ny l6igazgar6jAval, iipo16si igazgat6jiival, gazdasdgi igazgat6jdval €s
m u nka0gyi csoportvezet6j6vel. )

Ezen megbizdsi szerzSdds alapj;in az Ugyv6di lrodiit havi 210.000,- Ft + AFA iitaliiny megbiz;isi dij illeti
meg, amely maSSban foglalja az lroda valamennyi, a megbizds teljesit6s6vel kapcsolatosan felmeriil6
kdlts6g6t, kiaddsdt is (ide6rte a bi16sdgl tdrgyaldsokra az orszdg kiilonboz6 pontjaira tort6n6
utazdssal kapcsolatban felmerii16 koltsegeket is) csak{gy, mint a 201.4. okt6ber h6 01. napj:it6l kelt
megbizdsi szerz6d6s eset6ben is. A megbizisi szerz6d6s a felek kozott jelenleg is hatdlyban van.

A fentiekben trilmenSen tdj6koztatom ont a116l, hogy a Karolina K6rh;lz-Rendel6int6zet 6s a Dr.
Pet6-Frauhammer Ugyv6di lroda kozott egy6b megbizds megkot6s6re - 6s igy kifizet6sre - nem
kerii lt sor
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Megkereses6ben arra vonatkoz6an k6rt adatszolgdltatdst lnt6zm 6nyiinkt6l, hogy 2074. 6vt5l 201,7.

6vig hdny esetben kapott megbizdst a Dr. Pet6-Frauhammer Ugyv6di lroda 6s mekkora osszegekben?
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