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Dr. Bán Gergely
ügyvéd, névadó partner

Széleskörű, másfél évtizedes tapasztalattal rendelkezik a polgári és kereskedelmi jog, a társaságok összefonódása és 
felvásárlása, a bank- és biztosítási jog, a versenyjog, a nemzetközi fuvarozási és szállítmányozási jog, a munkajog, az IT és 
telekommunikációs jog, az ingatlanjog, valamint az általános üzleti jog terén. Kiterjedt peres tapasztalattal rendelkezik. 

A Bán és Karika Ügyvédi Társulás alapítását megelőzően jelentős nemzetközi ügyvédi irodákkal dolgozott. Pályafutását a 
Martonyi és Kajtár Baker & McKenzie irodánál kezdte, később 7 éven át a Bán, S. Szabó & Partners (együttműködésben 
a Gleiss Lutz-al, korábban a Shearman & Sterlinggel) majd a Kővári Tercsák Salans (jelenleg Dentons) ügyvédi irodákkal 
dolgozott.

Diplomáját a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Karán szerezte 2001-ben. Bankszakjogász illetve 
Európai Uniós szakjogász diplomákkal rendelkezik. Praxisa kiterjed jelentős multinacionális ügyfelek részére nyújtott jogi 
tanácsadásra. Angol és német szakmai nyelvtudással rendelkezik.

Dr. Karika Márton
ügyvéd, névadó partner

Jelentős tapasztalatra tett szert a polgári és kereskedelmi jog, a munkajog, az ingatlanjog valamint az általános 
társasági jog terén. Szakterületéhez tartozik a befektetési jog és a reklámjog. A peres és nemperes, valamint 
hatósági eljárásokban magabiztos jártassággal rendelkezik. Praxisa kiterjed jelentős magyar közép- és nagyvállalati 
ügyfelek, több ingatlaniroda, valamint önkormányzatok részére nyújtott jogi tanácsadásra. A Bán és Karika Ügyvédi Társulás 
alapítását megelőzően 10 éven át egy jelentős ügyfélkörrel rendelkező magyar ügyvédi irodában dolgozott ügyvédként.

Diplomáját a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Karán szerezte 2001-ben. Angol és német 
nyelvtudással rendelkezik.
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Ügyfeleink

Hazai és nemzetközi hátterű állandó 
megbízóinkon túl Európa és a világ 
számos más pontjáról is gyakran 
fordulnak hozzánk magán és vállalati 
ügyfelek. Nyelvismereteink és tapaszta-
lataink ugyanis a magánszemélyektől az 
önkormányzatokon át a multinacionális 
vállalkozásokig kivételesen széles 
ügyfélkör eredményes kiszolgálását 
teszik lehetővé. 

Kik vagyunk?

Ügyvédek vagyunk, akik 2010-ben azért fogtunk össze, hogy egyesítve 
bocsáthassuk ügyfeleink rendelkezésére szaktudásunkat és üzleti 
hozzáállásunkat. Szolgáltatásaink színvonalának záloga az a sokéves 
szakmai tapasztalat, amelyet neves magyar és nemzetközi ügyvédi irodákban 
szereztünk. Magunkkal szemben éppen ezért mindig a legszigorúbb 
szakmai elvárásokat támasztjuk. Széles szakmai hátterünk megkülönböztet 
bennünket más ügyvédi irodáktól, teljes mértékben felkészítve bennünket 
arra, hogy messzemenően megfeleljünk ügyfeleink legkülönbözőbb egyéni 
igényeinek is és így mindig személyre szabott szolgáltatást nyújthassunk. 
Magyar, angol és német nyelven dolgozunk.

SZAKterületeink

Ügyfeleink legkülönfélébb – a mindennapi élethez hozzátartozó polgári jogi szerződésektől egészen az összetett 
nemzetközi M&A tranzakciókig terjedő – jogügyleteinek lebonyolításánál a legnagyobb gondossággal működünk közre. 
Ehhez kapcsolódóan nagy tapasztalattal rendelkezünk a jogi átvilágítások (due diligence) terén is. 

Ügyvédi irodánk szerteágazó tapasztalattal rendelkezik az ingatlanokkal kapcsolatos különféle ügyletek lebonyolításában. 
Ügyfeleink vállalkozását annak valamennyi létszakában – az alapítástól a legkülönfélébb társasági jogi változásokon át az 
esetleges megszűnésig – a lehető legnagyobb gonddal kísérjük végig. Megbízóink részére általános szerződési feltételeket 
dolgozunk ki és hozunk szükség esetén összhangba a magyar joggal. 

Rendszeresen működünk közre vállalati ügyfeleink munkaszerződéseinek, belső szabályzatainak és kollektív munkaügyi 
kapcsolatainak kialakításában, valamint a munkaviszonyok fokozott körültekintést igénylő megszüntetésénél is. Compliance 
auditokat és tanácsadást végzünk a megfelelőség jegyében. Munkaügyi jogvitában hagyományosan vállalati ügyfeleink 
jogi képviseletét látjuk el, de nem riadunk vissza a munkavállalói oldal képviseletétől sem. 

Ügyfeleink a követeléseik érvényesítésének valamennyi szakaszában szakszerű támogatásra számíthatnak nálunk. 
Közreműködünk a követelések biztosítéki rendszerének kidolgozásában, az igények rendes bíróság és választottbíróság 
előtti érvényesítésében, valamint az ennek kapcsán hozott bírósági döntések végrehajtásában is. Ahol indokolt, fizetési 
meghagyásos eljárást vagy felszámolási eljárást indítunk. Nagy figyelmet fordítunk arra, hogy ügyfeleinkkel szoros 
együttműködésben, ügyfeleink egyéni igényeire szabottan alakítsuk ki a legmegfelelőbb eljárási stratégiát. 

Megbízóink versenyjogi ügyeikkel is bizalommal fordulhatnak hozzánk, hiszen ügyvédeink a fogyasztóvédelmi esetektől 
kezdve az összefonódások engedélyezéséig széleskörű versenyjogi tapasztalatokkal is rendelkeznek. Otthonosan mozgunk 
továbbá olyan speciális jogterületeken is, mint a hírközlési jog, a környezetvédelmi jog, a szellemi alkotások joga és az 
adatvédelem.

Akár általános médiajogi kérdésekről, akár speciális területeket érintő reklámjogi szabályozásról – mint a gyógyszer-
reklámok vagy az online hirdetés szabályai – legyen szó, ügyvédi irodánk átfogó tanácsadást nyújt ezen a folyamatosan 
fejlődő jogterületen. Legyen online vagy offline promóció, termékelhelyezés, direkt vagy online marketing, folyamatosan 
követjük az iparági trendeket. Adótanácsadási szolgáltatást nyújtó partnerünkkel együttműködésben a reklámadó 
kérdéseiben is szakértő tanácsot nyújtunk.

Együttműködő partnereink

Hosszú távú partnerség köt minket Magyarország egyik vezető jogi tartalomszol-
gáltatójához, az OPTEN Kft.-hez, akik jogszabály-adatbázisuk és céginformációs 
szolgáltatásuk révén váltak ismertté. 

Tagjai vagyunk a több mint 50 ügyvédi irodát magába foglaló nemzetközi LAWorld 
jogi hálózatnak, amely a világ 90 városában több mint 1300 jogásszal segíti ügyfeleit 
nemzetközi tranzakciók lebonyolításában és más jogterületeken egyaránt. 

Könyvelési és adótanácsadási szolgáltató exkluzív partnerünkkel együttműködés-
ben ügyfeleink részére teljes körű üzleti tanácsadást nyújtunk, valódi egyablakos 
ügyintézési rendszerrel. 

Ezen túl a budapesti Német Nagykövetség ügyvédi névsorán is szerepelünk, amely 
elismerése országokon átívelő szakértelmünknek és tapasztalatunknak. 


