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2016. november 23-án, immár hatodik alkalommal került
megrendezésre jogi konferencia a 22 állami erdõgazdaság
vezetõi, valamint jogi képviselõi részvételével. Ezúttal a
KEFAG Zrt. adott otthont a színvonalas szakmai fórumnak.
A szervezéssel kapcsolatos feladatokat a Sárhegyi & Társai
Ügyvédi Iroda képviseletében dr. Sárhegyi Zoltán ügyvéd, a
moderátori teendõket dr. Makai Lajos, a Pécsi Ítélõtábla
elnöke látta el.
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