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Az Oppenheim Ügyvédi Iroda

Az Oppenheim Közép-Kelet Európa egyik kiemelked en innovatív ügyvédi irodája,
amelynek f  célja, hogy egyszer , világos és érthet  jogi megoldásokat kínáljon ügyfelei
számára. A több mint 40 f b l álló sikerorientált és el relátóan gondolkodó jogi
szakért b l álló csapat teljes kör  támogatást nyújt a magyar és a nemzetközi gazdasági jog
minden területén. Az iroda nemzetközi terjeszkedésének mérföldköveként 2012-ben
megnyitotta els  külföldi irodáját. A bécsi iroda a kelet-európai piacok iránt érdekl ,
els sorban nyugat-európai cégek számára nyújt megfelel  kapcsolódási pontot. Számukra
az Oppenheim teljes kör , Kelet-Európára kiterjed  jogi szolgáltatás nyújt. Ezen túlmen en
a bécsi iroda “ugródeszkaként” m ködik az európai piaci lehet ségek iránt érdekl d  kelet-
európai ügyfelek számára.

Az Oppenheim gyökerei az 1989-es magyar rendszerváltásig nyúlnak vissza; az iroda
munkatársainak túlnyomó része 2007-ig tagja volt a Freshfields Bruckhaus Deringer
nemzetközi ügyvédi iroda hálózatának.

2005 után érzékelhet  volt, hogy Európa jogi piaca egyre inkább szegmentálódik, így fontossá
vált, hogy regionális standardok vezéreljék az irodákat. Egyre er sebben jelentkezett az igény,
hogy a nemzetközi gyakorlatot helyi, az adott országra jellemz  igényekre kell szabni.
Felismerve ezen folyamatokat, az iroda vezet i és szenior munkatársai úgy döntöttek, hogy a
stratégiai partneri viszonyt fenntartva a nemzetközi ügyvédi hálózattal, saját irodaként
folytatják tevékenységüket. Így jött létre 2007-ben az Oppenheim.

A nemzetközi környezetben tapasztalatokat szerzett és külföldi tanulmányokon edz dött
szakemberekb l alakult új iroda azóta is versenyképes jogi megoldásokat és szolgáltatásokat
nyújt a hazai és nemzetközi üzleti életben érdekelt ügyfelei számára.

Az iroda tagja a nemzetközi Lexwork, valamint a First Law International szakmai szövetségnek,
amelyek segítségével ügyfelei számára a világ összes meghatározó piacán magas szakmai
színvonalon tud jogi szolgáltatást nyújtani.

Az Oppenheim meghatározó szerepét számos elismert nemzetközi min sít  szervezet,
egyebek mellett a Legal500, a Chambers and Partners, a Practical Law Company és az IFLR is
elismeri.

Az Oppenheim partnerei és szakterületei:

Dr. Barcza Mihály ügyvéd – bank és finanszírozás, t kepiacok, társasági és
kereskedelmi jog
Dr. Bartal Iván LL.M. ügyvéd – szellemi alkotások joga, informatikai, média-és
hírközlési jog, társasági és kereskedelmi jog
Dr. Cselédi Zsolt ügyvéd – munkajog
Dr. Éless Tamás ügyvéd – vitarendezés
Dr. Fejes Gábor LL.M. ügyvéd – versenyjog



Dr. Fenyvesi Bulcsú ügyvéd – társasági és kereskedelmi jog
Dr. Kiss M. Tibor ügyvéd – fizetésképtelenség, reorganizáció, vitarendezés
Dr. Légrádi Gergely ügyvéd – köz-, energia-és közm jog
Dr. Marosi Zoltán LLM ügyvéd - versenyjog
Mucsányi Zoltán LL.M. ügyvéd – fizetésképtelenség, reorganizáció, ingatlan- és
épít ipari jog, projekt és infrastruktúra
Dr. Oppenheim Klára ügyvéd – vitarendezés
Dr. Pintér Márk ügyvéd – ingatlan- és épít ipari jog
Dr. Ulrike Rein európai közösségi jogász (ügyvéd, Bécs Ausztria) – köz-, energia-és
közm jog, vitarendezés
Dr. Terényi Attila MBA ügyvéd – szellemi alkotások joga, informatikai, média-és
hírközlési jog, társasági és kereskedelmi jog
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