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Szaktudásunk
az erősségünk
Minden kapcsolatunk alapja az együttműködés és a bizalom.
Elkötelezett ügyvédek vagyunk, a legjobb megoldást keressük,
és a jog határterületein is megalapozott szaktudással rendelkezünk.
Munkánk során ügyvédeink szorosan együttműködnek a PwC adózási,
számviteli, tranzakciós- és üzletviteli tanácsadási szakértőivel, így a
jogi kérdéseket gazdasági szempontból is releváns módon kezelik.

Globális hálózat
Ügyvédi Irodánk a PwC
Legal globális hálózatának
tagja, melynek keretei között
90 ország 2300 jogásza
tevékenykedik. A hálózaton
belüli szoros együttműködés
lehetővé teszi, hogy ügyfeleink
számára nemzetközi szinten
összehangolt jogi tanácsadást
nyújtsunk, amely határokon
átnyúló tranzakciók esetén,
illetve multinacionális vállalatok
számára különösen fontos.
Bővebb információ

Szakterületeink
Társasági jog
Átalakulások és vállalatfelvásárlások

Szellemi alkotások
és informatikai jog

■
■
■
■

■ Szellemi tulajdonjogokhoz kapcsolódó eljárások és
jogviták, ideértve az adójogi eljárásokat és a versenytársak
közötti jogvitákat;
■ Szellemi tulajdon hasznosításához kapcsolódó tranzakciók;
■ Informatikai szerződések (szoftverlicenc, szoftverfejlesztés,
rendszerbevezetés);
■ Szellemi tulajdon fókuszú jogi átvilágítások.

Társaságok alapítása, társasági struktúrák kialakítása;
Társaságok és cégcsoportok átszervezése;
Jogi átvilágítások, due diligence vizsgálatok;
Társaságok, illetve eszközállományuk felvásárlása és
elidegenítése;
■ Megfelelőségi vizsgálatok.

Foglalkoztatási jog
■ Munkavégzésre vonatkozó megállapodások, vezetői
szerződések, szolgáltatásnyújtásra irányuló szerződések;
■ Átszervezések, jogutódlások lebonyolítása és munkajogi
tárgyú belső szabályzatok készítése;
■ Képviselet munkaügyi jogvitákban.

Jogviták és peres ügyek
■ Bírósági és választottbírósági eljárások;
■ Képviselet adóhatósági és egyéb közigazgatási
eljárásokban;
■ Közreműködés peren kívüli egyezség, közös megegyezés
és vitarendezés során;
■ Követelésbehajtás.

Ingatlanok
■
■
■
■

Adásvételi és beruházási szerződések;
Jogi átvilágítások, ingatlanportfóliók vizsgálata;
Ingatlantranzakciók finanszírozása és refinanszírozása;
Teljes körű tanácsadás építésügyi eljárások során – a
tervezéstől a használatba vételig.

Versenyjog és fogyasztóvédelem
■ Összeolvadások és felvásárlások fúziós- és kartelljogi
vonatkozásai;
■ Versenyhivatal előtti képviselet versenyjogi és
fogyasztóvédelmi ügyekben;
■ Versenyjogi előírásoknak való megfelelés, szerződések,
valamint a megfelelő üzleti gyakorlat kialakítása;
■ Versenytársak tisztességtelen piaci magatartásával
kapcsolatos perek.

Gyógyszeripar és egészségügy
■ Hatósági ügyek és szabályozási kérdések, megfelelőségi
tanácsadás (forgalmazás, promóció, gyógyszerbiztonság);
■ Fogyasztóvédelmi ügyek és eljárások;
■ Étrend-kiegészítők, orvostechnikai eszközök, egyéb
alternatív terápiák szabályozása;
■ Együttműködések, közös vállalatok, portfólió-cserék a
gyógyszeriparban;
■ Egészségügyi szolgáltatások szabályozása;
■ Egészségügyi adatkezelés ellenőrzése, képviselet
eljárásokban.

Energetika és közművek
■ Hatósági ügyek (működési engedélyek és engedélyezési
adatszolgáltatások, cégjogi események jóváhagyása);
■ Megfelelőségi, szabályozási tanácsadás;
■ Megújuló energiákkal, egyéb befektetésekkel kapcsolatos
ügyek;
■ Kutatási és kitermelési koncessziók;
■ Közműhálózatok üzemeltetése és innovatív megoldások
bevezetése;
■ Az energiapiacot érintő állami támogatási és versenyjogi
kérdések.

Finanszírozás és banki ügyletek
■ Finanszírozási ügyletek (hitel- vagy kölcsönszerződések,
biztosítéki ügyletek);
■ Vállalatfinanszírozással, beruházások finanszírozásával és
vagyonátruházással összefüggő jogi tanácsadás;
■ Belső vállalatfinanszírozás;
■ Fizetésképtelenségi helyzet jogi vonatkozásai.

Közbeszerzés és közszolgáltatás
■ Teljes körű közbeszerzési jogi képviselet és tanácsadás
ajánlatkérői és ajánlattevői oldalon;
■ Közbeszerzési auditeljárásokban való jogi közreműködés;
■ Közszolgáltatási szerződésekkel kapcsolatos teljes körű
jogi tanácsadás;
■ Állami támogatások.

Gazdasági büntetőjog
■ Képviselet büntetőeljárás során (beleértve a tanú-, illetve a
sértetti képviseletet);
■ Preventív, valamint felügyeleti mechanizmusok és belső
szabályzatok felülvizsgálata;
■ Kockázatfelmérés.

Adatvédelmi jog
■ Szabályzatok, tájékoztatók és adatkezeléssel/
adatfeldolgozással kapcsolatos szerződések szerkesztése;
■ GDPR és egyéb adatvédelmi megfelelőség ellenőrzése;
■ Adatvédelmi oktatás, e-learning;
■ Adatvédelmi tisztségviselő szolgáltatás.
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Dr. Horváth Dóra

Irodavezető ügyvéd, partner

Ügyvéd, irodai tag

Ügyvéd, irodai tag

Szakterülete:
cégcsoportok strukturálása, energiajog, polgári
eljárások, adóperek

Szakterülete:
versenyjog, polgári eljárások, gazdasági
büntetőjog, elektronikus ügyintézés

Szakterülete:
nemzetközi strukturálások, ingatlanjog,
pénzügyi jog

Email: zoltan.varszegi@pwc.com
Telefon: +36 30 499 1891

Email: laszlo.reti@pwc.com
Tel.: +36 30 940 7774

Email: dora.horvath@pwc.com
Tel.: +36 30 250 9485

Dr. Szűcs László

Dr. Szabó Tibor

Ügyvéd, irodai tag

Dr. Gally Eszter

Ügyvéd, irodai tag

Ügyvéd, irodai tag

Szakterülete:
munkajog, polgári eljárások, ingatlanjog,
adatvédelem

Szakterülete:
pénzügyi jog, fúziók és
vállalatfelvásárlások

Email: laszlo.szucs@pwc.com
Tel.: +36 30 201 5570

Email: tibor.szabo@pwc.com
Tel.: +36 30 205 8766

Szakterülete:
közbeszerzés, állami támogatások,
cégcsoportok strukturálása, szabályozott
iparágak

Dr. Kelemen Dániel

Dr. Dékány Csilla

Dr. Zalai Péter

Ügyvéd, irodai tag

Ügyvéd, irodai tag

Ügyvéd, irodai tag

Szakterülete:
polgári eljárások, adóperek, cégcsoportok
strukturálása, ingatlanjog

Szakterülete:
szellemi alkotások joga, informatika és
elektronikus hírközlés, adatvédelem

Szakterülete:
társasági strukturálások, szabályozott
iparágak, versenyjog és fogyasztóvédelem

Email: daniel.kelemen@pwc.com
Tel.: +36 30 525 9217

Email: csilla.dekany@pwc.com
Tel.: +36 30 528 1907

Email: peter.zalai@pwc.com
Tel.: +36 30 382 7454

Email: eszter.gally@pwc.com
Tel.: +36 30 416 0983

