Az ügyvédi iroda bemutatása
A Szabó, Kelemen és Társai Ügyvédi Iroda jogelődje 1996-ban Szabó Tamás vezetésével az Ernst &
Young Magyarország adó- és jogi osztályán dolgozó ügyvédekből alakult. Az iroda 1996 és 2003
között az Ernst & Young magyar partnerirodája, majd 2004-től 2006. november 30-ig együttműködési
megállapodás alapján a Salans nemzetközi ügyvédi iroda hálózat magyarországi partnerirodája volt.
2014. január 1-jével csatlakozott hozzánk a banki- és finanszírozási területre specializálódott, széles
körben elismert és sokéves tapasztalattal rendelkező Vincze és Társai Ügyvédi Iroda. Irodánkban
jelenleg 31 jogász áll az ügyfelek rendelkezésére.
2019. január 1-je óta irodánk együttműködési kapcsolatban áll az Andersen Globallal.
Ügyfélkörünk jelentős, multinacionális vállalatokból, valamint magyar nagy- és középvállalatokból
áll. Szakterületeink közé tartoznak a társasági és gazdasági jog különböző területei, a banki és
pénzügyi szolgáltatások joga, a jogviták rendezése és az ingatlanjog. Irodánk a legkülönbözőbb
iparágakban nyújt az ügyfelek számára tanácsadást.
Az ügyvédi iroda célja, hogy ügyfelei számára teljes körű megoldásokat nyújtson a legmagasabb
szakmai színvonalon.
Szakterületeink
A Szabó, Kelemen és Társai Ügyvédi Iroda elsősorban az alábbi területeken rendelkezik széleskörű
tapasztalatokkal:
Versenyjog
Az iroda számos fúzió és joint venture alapításával kapcsolatban járt el a Gazdasági Versenyhivatalnál,
és képviselte ügyfeleit a Versenyhivatal által folytatott vizsgálatok, többek között kartellvizsgálatok
során. Az iroda ezen kívül rendszeres tanácsadást kínál ügyfeleinek a versenyjog valamennyi területét
illetően, beleértve a forgalmazást, a licencbeadást és a versenyellenes tevékenységek elhárítását.
Bank- és értékpapírjog
Az ügyvédi iroda által e téren nyújtott szolgáltatások kiterjednek a banki ügyletek, valamint az
értékpapír-kibocsátás és -kereskedelem számos aspektusára, így különösen:







hitel- és kölcsön-megállapodások tervezésére, kidolgozására, véleményezésére
a projektfinanszírozás jogi vonatkozásainak menedzselésére
meghatározott pénzügyi intézmények alapításában - ideértve az engedélyezési eljárásokat is
- való közreműködésre
biztosítéki megállapodások készítésére
belső szabályzatok megtervezésére és elkészítésére
kereskedelmi ügyletek lebonyolításához kapcsolódó fizetési feltételek és pénzügyi
biztosítékok kidolgozására
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Társasági és kereskedelmi jog
Az ügyvédi iroda a multinacionális cégcsoportoktól kezdve a középméretű magyar vállalkozásokig
terjedően, különböző méretű gazdálkodó szervezetek részére nyújt szolgáltatásokat e területen. Az
ügyvédi irodának ezen a területen nyújtott szolgáltatásai magukban foglalják:





a megfelelő vállalkozási forma kiválasztásához szükséges tanácsadást, beleértve a
cégcsoport-finanszírozási és licencdíj-fizetési konstrukciókat
társaságok, fióktelepek és kereskedelmi képviseletek alapítását
a vállalkozások tranzakcióihoz, üzleti kapcsolatainak alakításához kapcsolódó tanácsadást,
ideértve a megfelelő jogi dokumentumok elkészítését
a vállalkozások megszüntetését

Társaságok átszervezése és felszámolási eljáráshoz kapcsolódó tevékenység
Az iroda társaságok átszervezése és a felszámolás területén tevékenykedő ügyvédei különböző
hitelezőknek, nagy- és középméretű vállalatoknak, kölcsönfelvevőknek és adósoknak, valamint egyéb
érintetteknek nyújtanak tanácsadási szolgáltatást a legkülönfélébb ügyekben, beleértve az alábbiakat:









tanácsadás az adós számára a felszámolást megelőző fázisban
peren kívüli adósság-átütemezés, tárgyalások és közvetítés a felszámolási eljárás lehetséges
elkerülése érdekében
refinanszírozási tanácsadás
tanácsadás társaságok átszervezéséhez
társasági vagyon értékesítése és megvásárlása
hitelezők képviselete és tanácsadás a felszámolási eljárás során, képviselet hitelezői egyezségi
tárgyalások során
biztosított követelések érvényesítése
közvetítés és bíróság előtti eljárás, beleértve a bíróságon történő jogi képviseletet a
felszámolókkal folytatott jogvitákban.

Az iroda pénzügyileg stabil társaságoknak is nyújt tanácsadást harmadik felekkel szembeni
kapcsolataik menedzselésére vonatkozóan, továbbá biztosítékok kockázati szempontú vizsgálatát és
társasági/üzleti kockázatfelmérést végez, amely magában foglalja a társasági/tőkestruktúráknak a
társasági működés racionalizálását és a költségek csökkentését célzó megváltoztatásával kapcsolatos
tanácsadást.
Szükség esetén az iroda társasági és felszámolási ügyekkel foglalkozó ügyvédei bevonják az iroda
egyéb szakterületeiben jártas ügyvédeit annak érdekében, hogy az ügyfeleknek átfogó, aktuális és
üzlet-orientált megoldásokat kínáljanak.
Jogviták és peres ügyek
Az ügyvédi iroda célja, hogy ügyfelei jogvitái az ügyfelek számára kedvezően, a leggyorsabb és a
legkevésbé költséges módon, lehetőség szerint peren kívül kerüljenek megoldásra. Ha a peres út
elkerülésére nincs mód, az ügyvédi iroda felméri ügyfeleinek rövid és hosszabb távú érdekeit, és
kidolgozza a jogvita során követendő megfelelő stratégiákat és a költségkímélő megoldásokat. Az
ügyvédi iroda képviseli továbbá ügyfeleit a hazai rendes -, valamint választottbíróságok és egyéb
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illetékes hatóságok előtt, beleértve a magyar adóhivatallal folytatott vitás kérdésekben történő
képviseletet. Az iroda rendszeresen képviseli ügyfeleit nemzetközi választottbíróság előtt is.
Munkajog
A sikeres vállalati működés elengedhetetlen feltétele a megfelelő belső szervezeti struktúra és
munkaügyi kapcsolatok kialakítása, valamint a vállalat működésének a munkavédelmi és
munkabiztonsági szempontokra tekintettel történő megszervezése. Az ügyvédi iroda a munkajog
területén különösen az alábbi szolgáltatásokat nyújtja:




vállalati belső szabályzatok rendszeres felülvizsgálata
munkaerő-kölcsönzéssel kapcsolatos dokumentumok elkészítése
egyéni munkaszerződésekkel és kollektív megállapodásokkal, vezető tisztségviselőkkel
kötendő megállapodásokkal, belső szabályokkal, szervezeti és működési szabályzatokkal,
ösztönző rendszerekkel, munkavállalói tulajdonszerzést biztosító programokkal
kapcsolatos tárgyalások lefolytatása, illetve ezek kidolgozása

Környezetvédelemi jog
Az ügyvédi iroda tanácsadást nyújt a környezetvédelem jogi kérdéseivel kapcsolatban, ami magában
foglalja az alábbiakat:






tájékoztatás a magyarországi és nemzetközi környezetvédelmi előírásokról
környezeti károkkal kapcsolatos igények érvényesítésében való közreműködés és jogi
képviselet
egyeztetés és eljárás hatósági engedélyeztetési ügyekben
környezetvédelmi jogi vizsgálatok, többek között átvilágítások lefolytatása
közreműködés a megfelelő vállalati környezetvédelmi stratégia és megvalósítási terv
kidolgozásában

Szerencsejáték és sportfogadás
Az iroda széleskörű tapasztalatokkal rendelkezik a szerencsejáték-szabályozás területén az ezzel
foglalkozó társaságok és befektetők részére történő tanácsadás körében, amelynek köszönhetően az
iroda tanácsot tud nyújtani az ügyfeleknek a szerencsejáték-szabályozás Magyarországon jelenleg
folyamatban lévő modernizálásával kapcsolatos kérdésekben is.
Az iroda rendszeresen tanácsadást nyújt ügyfeleinek az on-line szerencsejátékra vonatkozó
szabályozási kérdésekben, és számos, szerencsejáték termékekkel és eszközökkel kapcsolatos ügyben,
mint például azok importálása, engedélyeztetése, forgalmazása és bérbe adása vonatkozásában.
Az iroda számos nemzetközi szerencsejátékcéget is képviselt koncessziós pályázatok,
kaszinóvásárlások ügyében és szerencsejátékkal foglalkozó magyarországi vegyes vállalatok
létrehozása során.
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IT, távközlés, e-kereskedelem joga
Az ügyvédi iroda kiemelkedő jelentőséget tulajdonít annak, hogy megfelelően lépést tartson az olyan
gyorsan fejlődő új jogterületeken, mint az információs technológia (IT), a távközlés és az elektronikus
kereskedelem joga. Az e területeken nyújtott szolgáltatások magukban foglalják a következőket:





hardver- és szoftverértékesítések vagy -beszerzések, -telepítések, vagy hálózatfejlesztések
jogszabályi hátterével kapcsolatos tanácsadás
telekommunikációra vonatkozó teljes körű tanácsadás
biztonsági jogi auditok elvégzése és közreműködés az IT-projektekhez kapcsolódó
adatvédelmi, adatbiztonsági, titkosítási és egyéb jogi relevanciájú kérdések megoldásában
az elektronikus aláírás használatával és szabályozásával kapcsolatos tanácsadás

Szellemi alkotások joga
Valamennyi üzletág használ, illetve tevékenysége során létrehoz szellemi alkotásokat. Ilyen szellemi
alkotások többek között a találmányok, védjegyek, szabadalmak és a know-how, amelyek gyakran
fontos részét képezik a vállalkozás forgalmi értékének. Ezért fontos, hogy a vállalkozás szellemi
alkotásai védelemben részesüljenek, és minél nagyobb mértékben használva, illetve hasznosítva
legyenek. Az ügyvédi iroda e téren az alábbi szolgáltatásokat kínálja:





közreműködést az egyes szellemi alkotások regisztrációjában, eljárást az illetékes hazai és
nemzetközi hatóságok előtt
tanácsadást arra vonatkozóan, hogy az adott alkotás milyen védelemben részesül, és a
vállalkozásba vagyoni értékként bevihető-e (apportálható-e)
intézkedést a szellemi alkotással kapcsolatos jogsértés megszüntetése iránt, illetve ilyen
jogsérelem bekövetkezésének elkerülése érdekében
tanácsadást és valamennyi szükséges okirat elkészítését a szellemi alkotások
hasznosításának, illetve tulajdonjogának átruházása tárgyában

Összeolvadások és felvásárlások (M & A)
Az ügyvédi iroda gyakran működik közre vállalkozások átszervezésével, összeolvadásával,
szétválásával és vállalatfelvásárlásokkal kapcsolatos ügyletekben. E tevékenység keretében az ügyvédi
iroda:




részt vesz a tervezési és szervezési folyamatban, egyben tanácsadást nyújt a tranzakcióhoz
kapcsolódó valamennyi jogterületen (különösen a versenyjog, értékpapírjog, szellemi
alkotások jogának területén)
közreműködik a tranzakció által érintett vállalkozások vizsgálatában, ideértve jogi átvilágítás
lefolytatását is
kidolgozza a tranzakció megvalósításához szükséges valamennyi jogi dokumentumot.
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Közbeszerzés
Az iroda jogi segítséget nyújt a közbeszerzési jog alapján ajánlatkérőnek minősülő szervezetek, és a
közbeszerzési eljárásokban ajánlattevőként részt venni kívánó társaságok számára egyaránt. Az Iroda
által nyújtott szolgáltatások köre az alábbi szolgáltatásokat foglalja magában:
 tanácsadás a közbeszerzési eljárások előkészítésében és lefolytatásában az ajánlatkérők
számára, ideértve a felhívás és dokumentáció előkészítését, a szerződéses feltételek
kimunkálását, a bontási eljárást, az ajánlatok értékelését, az eredményhirdetést és a
szerződéskötést
 tanácsadás az ajánlatok elkészítésében és benyújtásában az ajánlattevők számára
 az ajánlatkérők illetve ajánlattevők jogi képviseletének ellátása a Közbeszerzési
Döntőbizottság előtt
Ingatlanjog
Az ügyvédi iroda számos ingatlan-beruházási projekt lebonyolításában vett már részt, beleértve
ingatlanfejlesztési projekteket is. Így jelentős tapasztalatokkal rendelkezik:




ingatlan tulajdonjogának megszerzését célzó, különböző jogi technikákkal végrehajtott
tranzakciók tervezésében és előkészítésében
e beruházások lebonyolításához szükséges szerződések kidolgozásában
irodahelyiségek bérbeadásával, bérbevételével, illetve beruházási céllal felépített épületek
értékesítésével kapcsolatos jogi tanácsadásban

Munkatársaink
Munkatársaink száma 41, amely 31 jogászból és 10 adminisztratív munkatársból áll. Ügyvéd
munkatársaink többsége több mint húsz év tapasztalattal rendelkezik, sokan közülük külföldi ügyvédi
irodáknál vagy kamaráknál is dolgoztak, illetve posztgraduális képzettséget szereztek külföldi
intézményeknél.
Az iroda szolgáltatásait magyar, angol és német nyelven nyújtja ügyfelei részére.
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Díjak
Nemzetközi jogi ismertető kiadványokban irodánk az utóbbi időben következő díjakban részesült:
Chambers Europe (2018)
A 2018-as magyarországi rangsorban szereplő ügyvédi iroda a következő területeken:
 Társasági jog/M&A
 Munkajog
 Projektek és energiajog
Legal 500 Europe, Middle East & Africa (2018)
Ajánlott ügyvédi iroda 2018-ban Magyarországon a következő területeken:
 Bank- és pénzügyi jog
 Versenyjog
 Társasági jog / M&A
 Jogviták és peres ügyek
 Munkajog
 Ingatlanjog
 Projektek és energiajog
IFLR1000 (2017)
Ajánlott ügyvédi iroda (Magyarországon) az alábbi szakterületeken: Bankjog, Társasági átalakulások
és részesedésszerzések, Projektfinanszírozás, Energia és Infrastruktúra.
***
Az ügyvédi iroda elérhetőségei:
SZABÓ, KELEMEN ÉS TÁRSAI ÜGYVÉDI IRODA
1024 Budapest
Lövőház utca 39.
Magyarország
Tel.: + 36 1 288 8200
Fax: + 36 1 288 8299
Weboldal: www.sz-k-t.hu
Kapcsolatfelvétel:
Dr. Szabó Tamás
Dr. Kelemen László
Dr. Kiss Domonkos
Dr. Vincze Péter

(e-mail: tamas.szabo@sz-k-t.hu)
(e-mail: laszlo.kelemen@sz-k-t.hu)
(e-mail: domonkos.kiss@sz-k-t.hu)
(e-mail: peter.vincze@sz-k-t.hu)
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