
Az üzleti jog teljes spektruma





Kik vagyunk?
Azzal a küldetéssel hoztuk létre az ügyvédi társulást 2010-ben, hogy a különböző területeken

megszerzett szaktudásunkat egyesítve hatékonyabban tudjuk kiszolgálni ügyfeleinket. 

Szolgáltatásaink színvonalának záloga, hogy magunkkal szemben mindig a legszigorúbb szakmai 

elvárásokat támasztjuk. Több mint húsz éves, neves nemzetközi és hazai irodákban szerzett szak-

mai tapasztalattal a hátunk mögött képesek vagyunk hatékony, az ügyfeleink igényeinek leginkább 

megfelelő szolgáltatást nyújtani, nem csak magyarul, hanem angol és német nyelven egyaránt. 

Nemzetközi jelenlét
Ügyvédi irodánk tagja az act legal ügyvédi hálózatnak, amely vezető európai ügyvédi irodák új és 

innovatív összefogásából született meg. Több mint 400 jogász, adótanácsadó és üzleti szakember 

segítségével az act legal hatékony és minőségi, egyablakos jogi szolgáltatást tud nyújtani Európa 

számos országában. Hálózatunk a gazdasági élet szereplői számára a tanácsadás különleges 

kombinációját ajánlja: egyszerre nyújtja a vezető partnerek által felügyelt helyi ügyvédi iroda  

magas színvonalú szolgáltatását, valamint a jelentős nemzetközi tapasztalaton nyugvó, határokon 

átívelő jogi támogatást. 

Ügyfelek és partnerek
Hazai és nemzetközi hátterű magyarországi megbízóinkon túl Európa, valamint a világ számos 

egyéb országából is gyakran fordulnak hozzánk vállalati ügyfelek. Több mint húsz éves szakmai  

tapasztalatunk és magabiztos nyelvtudásunk kivételesen széles ügyfélkör eredményes kiszolgálását 

teszi lehetővé, legyen szó akár önkormányzatokról, közép-, vagy multinacionális vállalkozásokról. 

Exkluzív könyvelési és adótanácsadási szolgáltató partnerünkkel együttműködésben ügyfeleink 

részére teljes körű üzleti tanácsadást nyújtunk, valódi egycsatornás ügyintézési rendszerrel.



Társasági jog  
és M&A

jogi átvilágítások (due diligence)
nemzetközi tranzakciók 
lebonyolítása 
felvásárlások és átalakulások 
menedzselése

reklámadóval kapcsolatos
tanácsadás
online marketinghez kapcsolódó
jogi tanácsadás

adatvédelmi audit és tanácsadás
adatvédelmi incidensek hatékony
kezelése

követelések érvényesítésének 
komplett lebonyolítása
képviselet peres és nemperes 
eljárásokban

találmányok, védjegyek,  
szabadalmak és a know-how-k 
kezelése és levédetése

üzleti modellek jogi  
megfelelőségének vizsgálata 
szoftverfejlesztési és támogatási  
szerződések elkészítése

ingatlanfejlesztések teljes körű
jogi támogatása
ingatlanüzemeltetéshez  
kapcsolódó komplex  
jogi tanácsadás

teljes körű munkajogi  
dokumentációk elkészítése
munkavállalói javadalmazási
programok kidolgozása
kollektív munkajogi kapcsolatok
menedzselése 
compliance auditok lebonyolítása

összefonódások ellenőrzése
képviselet versenyjogi  
eljárásokban 
versenyjogi átvilágítások
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Reklám és médiajog

Adatvédelem  
és GDPR

Ingatlanjog

Munkajog  
és compliance

Szellemi  
alkotások joga

Versenyjog

IT és szoftverjog

Peres képviselet  
és vitarendezés

Szakterületek



Dr. Bán Gergely, LL.M.
ügyvéd, irodavezető partner

„A legmeghatározóbb események egyike az volt az iroda életében, amikor csatlakoztunk 

az act legal ügyvédi hálózathoz, hiszen így ügyfeleink számára határokon átívelő jogi  

támogatást is tudunk nyújtani saját szakértelmünk mellett. Büszke vagyok arra a dina-

mikus fejlődésre is, amin az iroda keresztülment az alapítása óta eltelt több mint tíz  

évben. Ennek a folyamatnak köszönhető, hogy manapság az üzleti élet minden területén  

képesek vagyunk egyénre szabott megoldásokat kínálni ügyfeleink számára.”

Dr. Karika Márton
ügyvéd, irodavezető partner

„Leginkább az különböztet meg minket más irodáktól, hogy nem kizárólag jogi tanács-

adást kínálunk, hanem az üzleti élet teljes spektrumát lefedő szolgáltatásokat nyújtunk. 

Irodánk erőssége, hogy képesek vagyunk ügyfeleink legkülönbözőbb problémáira házon 

belül, személyre szabott, ügyfélcentrikus megoldást találni. A legnagyobb erényünknek 

azt tartom, hogy szolgáltatásunk minősége nemzetközi irodákéval verseng, mégis  

emberi léptékűek tudunk maradni.”

Dr. Weidinger Péter, LL.M.
ügyvéd, partner

„A nagy tapasztalatú szakemberek mellett számos tehetséges, fiatal jogász tagja van 

csapatunknak, akiknek köszönhetően irodánk igazán dinamikusan fejlődött az elmúlt  

időszakban. Jogi szolgáltatásaink jelentős nemzetközi szakmai tapasztalatra épülnek,  

angolul és németül is ugyanolyan magas szintű, egyéni igényeket maximálisan kiszolgáló 

megoldásokat tudunk nyújtani. Büszke vagyok rá, hogy irodánk tagja az act legal nemzetközi 

ügyvédi hálózatnak, amelynek köszönhetően rendszeresen nagy tudású európai szakembe-

rekkel dolgozhatunk együtt. Mindez folyamatosan ösztönöz és inspirál a szakmai fejlődésre.”
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