
ÜGYVÉDLISTA/LISTE D’AVOCATS 

I. Magyar és francia nyelven beszélő, Franciaországban bejegyzett 

ügyvédek/Avocats parlant le hongrois et le français, enregistrés au Barreau 

de Paris 

 

 

DOUCET Myriam 

tel.: +33 (0)6.62.21.69.22 

mail: contact@myriamdoucet.fr 

cím: 10, rue Riquet 75019 Paris 

Fő tevékenységi terület: családjog, öröklésjog, szellemi tulajdonjog, polgári jog, büntető 

jog (droit de la famille, droit de succession, droit propriété, droit intellectuelle, droit civil, 

droit pénal) 

 

 

DUHAMEAU Olivier 

tel.: +33 (0)9.81.92.76.55 

mail: olivier.duhameau@duhameau.fr 

cím: 3, rue Anatole de La Forge 75017 Paris 

Fő tevékenységi terület: munkajog, vállalati jog, kereskedelmi jog (droit travail, droit des 

sociétés, droit commercial)  

 

 

KOROM Veronika 

tel.:+33 (0)1.44.35.35.35 

mobil: +33 (0)6.65.96.47.17 

mail: veronikakorom@bredinprat.com 

cím: 53, quai d’Orsay 75007 Paris 

Fő tevékenységi terület: peres eljárások, választott-bírósági eljárások, EU jog, gazdasági 

jog, társasági jog, polgári jog, TB jog (contentieux, arbitrage, droit européen, droit 

commercial, droit des sociétés, droit civil, droit de la sécurité sociale)  

 

 

HEVÉR Dorottya 

tel.: +33 (0)1.42.99.06.91 

mobil: +33 (0)6.09.07.42.08 

mail: dorotheehever@gmail.com 

cím: 96, boulevard Haussmann 75008 Paris 

Fő tevékenységi terület: büntetőjog, polgári jog, kereskedelmi jog, EU jog (droit pénal, 

droit civil, droit commercial, droit européen) 

 

 

LAUNIER André 

tel.: +33(0)1. 45.44.24.06 

mobil: +33 (0)6.07.03.07.79 

mail: launieral@aol.com 

cím: 43, boulevard du Montparnasse 75006 Paris 

Fő tevékenységi terület: családjog, büntetőjog, öröklésjog, munkajog, közigazgatási jog, 

tulajdonközösségi jog, építési jog (droit famille, droit pénal, droit succession,droit travail, 

droit administratif, droit copropriété, droit construction) 
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LEH Tibor Louis 

tel.: +33 (0)1.43.20.12.54  

mobil:+33 (0)6.82.16.30.13 

mail: lehtibor@noos.fr 

cím: 206, boulevard Raspail 75014 Paris 

Fő tevékenységi terület: --- 

 

 

MIHÁLY SALAMON Zsuzsanna 

tel.: +33 (0)1.42.60.19.67 

mobil:+33 (0)6.08.07.54.16 

mail: zmsalamon@zmsavocats.com 

cím: 7, rue Massenet 75116 Paris 

Fő tevékenységi terület: ingatlanjog; esetlegesen polgári jog és kereskedelmi jog (droit 

immobilier, droit commercial, occasionellement  droit civil) 

 

 

 

TALVARD Dóra 

tel.: +33 (0)1.47.03.62.62, +33 (0)1.47.03.62.72 (direct) 

mail: dora.talvard@veron.com 

cím: 1, rue Volney 75002 Paris 

Fő tevékenységi terület: --- 

 

 

 

HEGEDŰS Orsolya 

tel.: +33 (0)1.56.59.50.00 

mail: orsolya.hegedus@nortonrose.com 

cím: 40 rue de Courcelles 75008 Paris 

Fő tevékenységi terület: biztosítási jog, kereskedelmi jog (droit assurance, droit commercial) 

 

 

 

LUGOSI Maryline 

tel.: +33 (0)1.53.30.75.60, +33 (0)1.53.30.75.63 (direct) 

mobil: +33 (0)6.70.03.27.26 (csak sürgős esetben!) 

mail: maryline.lugosi@ciid.fr 

cím: 21, rue Godot de Mauroy 75009 Paris 

Fő tevékenységi terület: családjog, öröklésjog, munkajog, kereskedelmi jog; esetlegesen 

büntetőjog (droit famille, droit succession, droit travail, droit commercial, droit 

occasionellement droit pénal) 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:lehtibor@noos.fr
mailto:zmsalamon@zmsavocats.com
mailto:dora.talvard@veron.com
mailto:orsolya.hegedus@nortonrose.com
mailto:maryline.lugosi@ciid.fr


 

 

II. Magyar és francia nyelven beszélő, Franciaországban és Magyarországon 

bejegyzett ügyvédek/ Avocats parlant le hongrois et le français, enregistrés au 

Barreau de Paris et Budapest 

 

 

KUN Péter 

tel.: +33(0)1.40.67.90.33, 

Magyarország/Hongrie: +36 (1)4.11.21.60 

mail: peter.kun@kunadvocate.hu 

cím: 143, rue de la Pompe 75116 Paris 

Zichy Géza u. 5. I/1. 1146 Budapest Magyarország/Hongrie  

honlap: www.kunadvocate.hu 

Fő tevékenységi terület: öröklési jog, ingatlanjog, gazdasági jog, perjog, kereskedelmi jog 

(droit succession,droit immobilier, droit économique, procédure, droit commercial) 
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