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Alu|írr"rtt c|t.. Faragó lstvá'n' rni|lt n Dr. Farilgrl L}gyvódi lroda tagia (a|apítóia) az alábbi

t /2lL2 2. t 08. l Íl. ) ..szrtnr ú a la n it ói |ra tii roza tclt hozom :

Az Alapító a mn'i n$pon elhatdroua u Rr. Farrtgó Ügyvtútli Irotía ioguÍ.ótÍ néIküti rne#$iÍaíÉ*ét 202L
tlu,g ttszí us 3 l.i hatól l|,ul.

Ár. Álaprtir rÖgzitl" htlgy fll:vó}i*rryii*gc{ rrz ir"ixlg tijrlesil|. ki-ivctiicn cgycni iigrvcdkór1t fblytafil

Az iroda.iogutcld nélktili nregsatinése ese|érr a taúoaísok kíegyerrlítése utan felr*rnaradó vagyon ae a|apítót
illeti rrreg. Az Alapítr: tuelomásul.veszi' ltog,v ajogutr5d nélkii| megsztint iigyvédi iroda tartozásaiÉ*nilgyvédi
iroc|a vagl.orrából ra cso rész ere.iéig ti' lel.

Az- Ál*pítri kii*lenti. |rogy.* lirl.l,nmiltbrrn |dr.i.l iigyrlk. nruglrír"risok rítndrisárnl *z ir*dn gclne|oskndeiu.

Az- ilg"vr,édi irociiina.k nerrr iiIl irz aIkaInraxisábarr á|lti aIkatirrazotr iigyvéd. ügyvécljelölt, alkalmazott europai
kriztlsségi .iogá'sz, i|letve az iigyvódi irrrda alkalrnaásában á|ló 1 fó munkaviszonlyárrak megszüntetéseról
gondoskodott.

Az Álapíti kiielenti, hogy a:l irodn gnndtrsktxl*tt irlltanyqgánxk iigyvédné| olyan módoll vall elhetyezéserö|,

nnte |y triztosítja ax iigyvtidí titok nreg{irilés{t {s nz irntr:k utó|ngos vissznktlreshets*é**t.

Az Alapíto kijelenti. hog-'* az" iigyvéc|i irorja l*téti szárirlá"iát a megsxiintstegi e[arrx z{rórnér|egének rrapjáig

nrcgszÍinteti.

Áz Álnpítir kiirltenti' h*gy az ir*du nem ál| *snel- ós Í''elszánr*lási eljárás alatt" iIletve ilyen *lj.nr*s*kat az iroda

$llcti rretrt kez"dentéltyez-tek" tuvábbá, hclgv *z irtrt|ártak nincs ktjz.. sze|ÍÍÍii é* ae iigyvÉdÍ műkÖtlésbrl ercdt

vagy azz'al összcÍiiggti tartoásg, iIletvc a mÉg rtettt isntert" de kdsclLrb eset|eg ism*rtté vá|T tnrtogások vise|ésére

az a|apitr:i az irrlcía tagia{i) ktltclez.o(tségct vrillal(rraki.

Áz- Alapító ttldcltnásuI r,eszi. |ro*y jogtrriid nelkiil i megsziinés esetétt a vége|sámo|ási eÍjárás alatt ál|o

s;*rve;"t:te k kilrr'r,vveeetdsi ds bgszrirnr:ló[iiszitdsi kcrfe letetts*gérg vsnatkoz{i strehályÖks{ .lk*Íl *}ka]mgarri,

1ctváhlrá' ltcrg3 irz iigyvórli ireicla azt követőer't szt}ntethstő meg* hogy ae állarni ado. é* v&mhatósás' aa'tigyvédi

iroda íekvése sz',erint illeté.kes tinkormá'nyaati adóhatÓsag továbbá a nyugdijbiztowí*{*i ,igq&$atasi szerv

n-vila1toz'tltt arról. lrogy a7'' tig.vvécti iroda atlóbevallasi és a nyugdíjbiaosít'*si. adaxmlgáltáÍási

kÖtete;.ettségeinek elegeÍ tstt, adÓtartoása. végleges hntározatban megállapítnn' adófir-etdsi ktitelezettsége és

nrás rrríók nród"iám lrehrrjtnndó kijzte|rer{lzilt*si ki"jttl|czetfsége ninus' az irr;dáná| adlhatls&gi-'vámhatósági

e{irlrrx nirrus ftr|y*rnfitb{ln ós c|lenÓrz-est" v:úgrr:hqjtást az állanri adihatóság. iIl$tve a v*mh*tó*á& fiÜm

kez-denrérrl cz'
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