
Ügyvédi irodánk a gazdasági társaságok életében, mű

ködése folyamán felmerülő valamennyi társasági jogi, 

kereskedelmi jogi kérdéssel foglalkozik, segít külföldi és 

magyar ügyfeleinek a megfelelő társasági konstrukciók, 

illetve az adott ügylethez leginkább illeszkedő tranzak

ciós struktúra kialakításában. Nagy tapasztalattal rendel

kezünk befektetések (így például ingatlanberuházások, 

zöldmezős beruházások, vállalatfelvásárlások) megvalósí

tásához kapcsolódó jogi szolgáltatás nyújtásában. A beru

házás megvalósulását követően a létrejött társaság részére 

rendszerint folyamatos jogi tanácsadást látunk el a társa

ság működése során felmerülő ügyekben. 

A közelmúltban több autóipari beszállító által megvalósí

tott zöldmezős beruházást és irodaházakra, szállodákra 

irányuló ingatlanberuházást kísértünk végig, illetve rend

szeresen végzünk jogi tanácsadást külföldi és magyar be

fektetők, magyarországi közép és nagyvállalatok, illetve 

multinacionális vállalatok magyarországi leányvállalatai 

részére.

Irodánk napi rendszerességgel lát el társasági és keres

kedelmi jogi tanácsadást ügyfelei részére, így különö

sen az alábbi kérdésekben:

•  gazdasági társaságok alapítása;

•  társasági részesedések átruházása;

•  szindikátusi szerződések készítése;

•  közgyűlésekhez, taggyűlésekhez, és egyéb fontos társa

sági eseményekhez kapcsolódó társasági iratok, illetve

ügyrendek,

• egyéb szabályzatok elkészítése;

•  külföldiek magyarországi befektetéseivel kapcsolatos

tanácsadás;

•  zöldmezős beruházásokkal kapcsolatos jogi tanácsadás;

•  társaságok működéséhez kapcsolódó folyamatos jogi

tanácsadás;

•  cégbírósági és egyéb hatósági eljárásokban való képvi

selet ellátása.

Társasági jog
és szellemi alkotások 
joga üzletág

Az üzletág tevékenysége



Munkatársaink sokoldalú tapasztalatokkal rendel kez

nek a fúziók és vállalatfelvásárlások területén, így kü

lönösen az alábbi ügyekben: 

•  a megszerzendő vagy értékesítendő társaságok jogi át

világítása;

•  szándéknyilatkozatok készítése, a cégfelvásárlásokhoz

kapcsolódó szerződéses konstrukciók kidolgozása

és tárgyalása;

•  a tranzakciók megvalósításához szükséges valamennyi

szerződéses és társasági jogi dokumentum elkészítése;

•  az átalakulással kapcsolatos döntések, egyesülési,

szétválási szerződések előkészítése;

•  a szervezeti átalakulásokkal kapcsolatban felmerülő

széles körű jogi problémák megoldása;

•  kisebbségi tulajdonosok és hitelezők védelmére vonat

kozó konstrukciók kidolgozása;

•  a vonatkozó hatósági, cégbírósági eljárásokban való

képviselet ellátása.

A szellemi alkotások joga területén irodánk foglalko

zik szerzői jogi és iparjogvédelmi kérdésekkel is, külö

nösen az alábbi területeken:

•  védjegykutatás, magyar, közösségi és nemzetközi véd

jegyek lajstromozásával kapcsolatos jogi tanácsadás és

képviselet ellátása;

•  iparjogvédelmi jogok (pl. védjegy, szabadalom, know 

how, formatervezési minta) átruházásával kapcsolatos

szerződések elkészítése, jogi tanácsadás nyújtása;

•  felhasználási és licencszerződések készítése;

•  szerzői, szomszédos jogi és iparjogvédelmi jogok meg

sértéséből származó igények érvényesítése, képviselete.
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