
 
 

 
 

Rólunk 

 
A Hetzmann, Ruzsek & Társai Ügyvédi Társulást 2015-ben alapították dr. Hetzmann Albert és dr. Ruzsek 
Róbert ügyvédek.  
 
Társulásunk küldetése és sikerének alapja, hogy sikerorientált, magasan képzett és előrelátóan gondolkodó 
jogászokból álló csapatunk teljes körű jogi szolgáltatásokat nyújtson, és messzemenően kielégítse Ügyfeleink 
üzleti elvárásait. 
 
Fő profilunk a gazdasági társaságok, Önkormányzatok részére tartós megbízás keretében nyújtott teljes körű 
jogi szolgáltatás.  
 
Jogi szolgáltatásaink természetesen nyitva állnak természetes személyek részére is. Ebben a körben 
jellemzően ingatlan-adásvételekkel, földadásvételekkel, valamint munkaügyi jogvitákkal kapcsolatban 
fordulnak Társulásunkhoz. 
 
Az Ügyvédi Társulás hazai és nemzetközi ügyfélkörrel is büszkélkedhet. Ügyfeleink között vannak többek 
között pénzintézetek, ipari termékeket gyártó, mezőgazdasági, kereskedelmi, ingatlanfejlesztő, építőipari 
cégek, valamint magyarországi önkormányzatok is. 
 
Szakterületeink közé tartozik a polgári jog, társasági jog, ingatlanjog, cégjog, felszámolási eljárások, 
követeléskezelés, végrehajtási eljárások, agrárjog, energiajog, közbeszerzés joga, kereskedelmi jog, 
választottbírósági eljárás, az Európai Unió joga, pénzügyi jog, IT jog, szellemi tulajdon joga. 
 
A fent megjelölt jogterületeken felül Ügyfeleink bizalommal vehetik igénybe mediációs szolgáltatásainkat. 
 

 

 

 

 



Munkatársaink 

 

Dr. Hetzmann Albert ügyvéd  

Jogi diplomáját 2001-ben szerezte meg a Pécsi Tudományegyetem Állam- és 
Jogtudományi Karán, 2003. és 2009. között a Budapesti Corvinus Egyetem, 
közbeszerzési szakértő képzésén vett részt, valamint elvégezte a Budapesti Műszaki 
és Gazdaságtudományi Egyetem Közgazdász MBA szakát. 1998. és 2006. között 
külföldön és Magyarországon ügyvédjelöltként helyezkedett el többek között Dr. 
Rihmer István, Dr. Varga Alexandra, valamint a Kelemen, Mészáros, Sándor és Társai 
Ügyvédi Irodákban. 

Utóbbi ügyvédi irodában 2006-tól ügyvédként tevékenykedett. 2015-ben 
önállósodott, megalakította saját ügyvédi irodáját, Hetzmann Ügyvédi iroda néven. 
Ugyanebben az évben dr. Ruzsek Róbert ügyvéddel együtt létrehozták a Hetzmann, Ruzsek & Társai Ügyvédi 
Társulást.  

Korábbi és jelenlegi megbízói között, amelyek részére ügyvédi tevékenységet végez, egyaránt megtalálhatók 
a magyar és multinacionális nagyvállalatok, pénzintézetek, valamint minisztériumok, állami hatóságok, helyi 
önkormányzatok, magyar kis- és közepes vállalkozások is. 

Szakterületei közé tartozik a polgári jog, társasági jog, ingatlanjog, cégjog, felszámolási eljárások, 
követeléskezelés, végrehajtási eljárások, agrárjog, energiajog, közbeszerzések joga. 

NYELVISMERET: 
Francia: középfokú nyelvismeret, (középfokú ’C’ típusú nyelvvizsga) 
Angol: középfokú nyelvismeret, (középfokú ’C’ típusú nyelvvizsga) 
 

Dr. Ruzsek Róbert ügyvéd 

Jogi diplomáját 2001-ben a Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karán, 
majd kereskedelmi szakjogász diplomáját 2006-ban, az Eötvös Lóránd 
Tudományegyetem Jogi Továbbképző Intézetben szerezte meg. 2002-től 
ügyvédjelöltként dolgozott a Dr. Kollár Pál Ügyvédi Irodában. 2006-tól egyéni 
ügyvédként praktizált, majd 2015-ben dr. Hetzmann Albert ügyvéddel létrehozták a 
Hetzmann, Ruzsek & Társai Ügyvédi Társulást. 

Korábbi és jelenlegi megbízói között, amelyek részére ügyvédi tevékenységet végez, 
egyaránt megtalálhatók a magyar és multinacionális nagyvállalatok, pénzintézetek, 
valamint állami szervek, magyar kis- és közepes vállalkozások is. 

Szakterületei közé tartozik a polgári jog, társasági jog, ingatlanjog, cégjog, felszámolási ügyek, 
követeléskezelés, végrehajtási ügyek, agrárjog. 

NYELVISMERET: 
Német: középfokú nyelvismeret, (középfokú ’C’ típusú nyelvvizsga) 
Orosz: középfokú nyelvismeret (középfokú ’C’ típusú nyelvvizsga) 
 
 
 
 
 



 
 
 

 

Dr. Stubenvoll Zsolt ügyvéd 

Jogi diplomáját 2012-ben az Eötvös Lóránd Tudományegyetem Állam- és 
Jogtudományi Karán szerezte meg.  

Egyetemi évei alatt gyakornokként tevékenykedett a Kovács V. Gábor Ügyvédi 
Irodában. 

2012-től ügyvédjelöltként majd 2016-tól ügyvédként dolgozott a Kelemen, 
Mészáros, Sándor és Társai Ügyvédi Irodában. 2018-ban megalapította saját ügyvédi 
irodáját  Stubenvoll Ügyvédi Iroda néven. 

A Hetzmann, Ruzsek & Társai Ügyvédi Társuláshoz 2018-ban csatlakozott partner ügyvédként. 

Korábbi és jelenlegi megbízói között, amelyek részére ügyvédi tevékenységet végez, egyaránt megtalálhatók 
a magyar és multinacionális nagyvállalatok, pénzintézetek, valamint állami szervek, magyar kis- és közepes 
vállalkozások is. 

Szakterületei közé tartozik a személyiségi jog, kártérítési jog, peres képviselet, társasági jog, civil szervezetek, 
ingatlanjog 

NYELVISMERET: 

Német: középfokú nyelvismeret, (középfokú  ’A’ és ’B’ típusú állami nyelvvizsga) 
Angol: középfokú nyelvismeret, (középfokú ’A’ és ’B’  típusú állami nyelvvizsga) 
 
 
 
 
Dr. Gáll-Fóris Bernadett ügyvéd 

Jogi diplomáját 1998-ban az Eötvös Lóránd Tudományegyetem Állam- és 
Jogtudományi Karán, majd borjogi szakjogász diplomáját 2015-ban, az Eötvös 
Lóránd Tudományegyetem Jogtudományi kar posztgraduális képzésén szerezte 
meg. 1998 és 2005 között ügyvédjelöltként dolgozott a Horváth és Keszthelyi 
Ügyvédi Irodában majd a Giro Szász és Társa Ügyvédi Irodában. 2010-től ügyvédként 
már Varga Tamás és Társa Ügyvédi Irodában helyezkedett el. 

2011-ben önállósodott, megalakította saját ügyvédi irodáját Dr. Gáll Bernadett 
Ügyvédi Iroda néven.  

A Hetzmann, Ruzsek & Társai Ügyvédi Társuláshoz 2017-ben csatlakozott partner ügyvédként. 
 
Szakterületei közé tartozik a polgári jog, társasági jog, munkajog, cégjog, felszámolási eljárások, 
követeléskezelés, szerzői jog, védjegyjog. 

NYELVISMERET: 

Angol: társalgási szint 



Dr. Hun Eszter ügyvéd 

Jogi diplomáját 2001-ben szerezte meg a Pécsi Tudományegyetem Állam és 
Jogtudományi Karán. 2001 és 2004 között, ügyvédjelöltként dolgozott a Dr. Hun 
Ügyvédi Irodában. Ügyvédjelölti munkavégzésével egyidőben Pápán, a Friedrich-
Alexander-Universitat / Erlangen-Nürnberg német nyelvű posztgraduális képzés 
keretében tanulmányokat folytatott.  
 
Jogi szakvizsgáját 2005-ben tette le, azóta egyéni ügyvédként tevékenykedik. 2005-
2006 között a Gazdasági Főiskola Országos Vezetőképző Intézetében, Közbeszerzési 
referens szakképzésen vett részt, Budapesten. 
 
2006-óta harmadik alkalommal választották meg a Győr-Moson-Sopron Megyei Ügyvédi Kamara Oktatási 
Bizottsága tagjának, ahol az ügyvédjelöltek kötelező szakmai képzésének, és az ügyvédeket – 
jogszabályváltozások folytán – érintő fakultatív továbbképzéseinek szervezésével foglalkozik. 
2015-ben szolgáltatásait a mediációs és közvetítői tevékenységgel egészítette ki. 
 
A Hetzmann, Ruzsek & Társai Ügyvédi Társuláshoz 2015-ben csatlakozott partner ügyvédként. 
 
Szakterületei közé tartozik az ingatlanjog, polgári jog, valamint a mediáció. 

NYELVISMERET: 
Német: szakmai nyelvismeret 
Angol: társalgási szint 
 
 
Dr. Kereső Zoltán ügyvéd  

2005-ben végzett Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Karán. 2005. 
és 2011. között Európai Jog, valamint Tőkepiaci és Bank szakjogász posztgraduális 
képzéseken vett részt az Eötvös Lóránd Tudományegyetem Jogi Továbbképző Intézetében.  

Ezt követően ügyvédjelöltként dolgozott a Sárdy és Társai Ügyvédi Irodában, majd a 
Kelemen, Mészáros, Sándor és Társai Ügyvédi Irodában. 

Ügyvédjelölti tapasztalatait ezt követően egy magyar tulajdonú pénzintézetnél dolgozva 
jogtanácsosként hasznosította, majd 2015-ben megkezdte egyéni ügyvédi tevékenységét.  
Alapító igazgatósági tagja a FIDE (International Association for European Law) Magyar 
Tagozat Egyesületnek. 

2015-ben csatlakozott partner ügyvédként a Hetzmann, Ruzsek & Társai Ügyvédi Társuláshoz. 

Szakterületei közé tartozik a polgári jog, társasági jog, ingatlanjog, kereskedelmi jog, Európai Unió joga, 
pénzügyi jog, IT jog, valamint szellemi tulajdon joga. 

NYELVISMERET: 
Angol: felsőfok, jogi szaknyelv 
Német: középfok, jogi szaknyelv 
Francia: alapfok 
 

 

 



Dr. Csapó Dávid ügyvédjelölt 

Jogi diplomáját 2017-ben szerezte az Pécsi Tudományegyetem Állam- és 
Jogtudományi karán. Az Erasmus program keretén belül Tilburg University, Jogi Kar 
Hollandiában tanult egy évet. 

Egyetemi évei alatt gyakornokként tevékenykedett Budapesten, először a Dr. Csapó 
& Kiss Ügyvédi Irodában, majd a Veszprémi Törvényszéken.  

Jogi tanulmányai lezárulta után ügyvédjelöltként helyezkedett el a Vodafone 
Magyarország Zrt.-nél, majd a Horváth & Medgyesi Ügyvédi Irodánál. 

Miután visszaköltözött Magyarországra, 2018. óta a Hetzmann Ügyvédi Iroda ügyvédjelöltjeként vesz részt a 
Hetzmann, Ruzsek & Társai Ügyvédi Társulás tevékenységében. 

Szakterületei közé tartozik a polgári jog, társasági jog, cégjog, kereskedelmi jog, felszámolási eljárások.  

NYELVISMERET: 
Angol: felsőfokú nyelvismeret 
 

Nyul Anikó irodavezető 

2003-ban szerezte meg közgazdász diplomáját a Pécsi Tudományegyetem, 
Közgazdaságtudományi Kar, Angol nyelvű akkreditált közgazdászképzésén (MSC).  

Szakmai gyakorlatát az Ericsson Magyarország – Kommunikációs osztályán töltötte. 
Majd neves multinacionális cégeknél, mint a T-Mobile Rt., Nestlé Purina, DHL 
Express, Főtáv Zrt, kamatoztatta tudását, marketing, kommunikáció, értékesítési és 
logisztikai területeken. 

Hetzmann, Ruzsek & Társai Ügyvédi Társulás 2015-ös megalakulása óta látja el az 
irodavezetői tevékenységeket. 

NYELVISMERET: 
Angol: állami felsőfokú C típusú, szakmaival bővített nyelvvizsga 


