
  
 

 
SZAKMAI ÉLETRAJZ 

 

Adatok:  

Név: Dr. Spránitz Gergely  

Tanulmányok: 

Pécsi Tudományegyetem, Állam- és Jogtudományi Kar (cum laude) (2004 – 2010) JD 

Csehország - Masaryk Egyetem, Jogi Kar (2008. szeptemberi szemeszter) 

Média és IT Jog, Piacszabályozás és Versenyjog 

Hollandia – Tilburgi Egyetem, Jogi Kar (2007. szeptemberi szemeszter) 

Kockázati Tőkebefektetés, M&A, Magántőke, EU versenyjog és gazdaságtan 

Könyves Kálmán gimnázium (2000-2004) 

Szakmai tapasztalat:  

 

Spránitz Ügyvédi Iroda – Jogi tanácsadás 

szektorspecifikus tapasztalat – IT és telekommunikáció; Raktározás és Logisztika; Bank- és 

Pénzügy  

Egy nagyobb logisztikai szolgáltató napiszintű jogi támogatása.  

Egy B2B telekommunikációs szolgáltató jogi támogatása. 

Egy energetikai cég jogi támogatása. 

Egy nemzetközi ingatlanbefektető jogi támogatása.  

Szoftverfejlesztő cégek jogi támogatása több jogi kérdés kapcsán.  

GDPR, adatvédelmi auditok.  

 

Ügyvéd – Bank- és Pénzügyi Jog, M&A, Adójog, Ingatlanjog, EU jog (2014. december- 2018. május) 

Egy magyar bank és annak kapcsolt vállalkozásainak jogi képviselete több társasági jogi tranzakció 

kapcsán. 

Egy magyar bank jogi képviselete lakossági finanszírozással kapcsolatos ügyletek kapcsán. 

Jogi tanácsadás egy magyar takarékszövetkezet részére projektfinanszírozással kapcsolatos perek 

kapcsán. 

Jogi tanácsadás egy külföldi ingatlanbefektetési társaság részére. 

Jogi és üzletviteli tanácsadás IT cégek részére. 

 

Company Express Kft. – (ügyvédjelölt / in-house jogász) adójog, Társasági jog (2012. január- 2014. 

december) 

Tanácsadás vállalatfinanszírozási tranzakciók kapcsán. 

 

Dr. Szabó István Ügyvédi Iroda – (ügyvédjelölt) Bank- és Pénzügyi Jog (2012. január- 2013. 

november) 

Egy magyar bank és annak kapcsolt vállalkozásainak jogi képviselete több társasági jogi tranzakció 

kapcsán. 



  
 

 
Egy magyar bank jogi képviselete lakossági finanszírozással kapcsolatos ügyletek kapcsán. 

Jogi tanácsadás egy magyar takarékszövetkezet részére projektfinanszírozással kapcsolatos perek 

kapcsán. 

Jogi tanácsadás egy magyar takarékszövetkezet részére az NHP kölcsön- és hitelszerződések 

kapcsán. 

 

NMHH – (In in-house jogász) Elektronikus aláírással kapcsolatos hatósági feladatok ellátása (2011. 

augusztus- 2012. január) 

 

Martonyi Ügyvédi Iroda – (ügyvédjelölt) Bank- és Pénzügyi Jog (2010. június- 2011. június) 

Jogi tanácsadás magyar bankok részére külföldi befektetéseik kapcsán.  

Jogi tanácsadás vállalat- és projektfinanszírozási tranzakciókra vonatkozóan.  

Jogi tanácsadás egy befektetési szolgáltató részére egy hatósági eljárás kapcsán.  

 

Ormai és Társai CMS Cameron McKenna LLP Ügyvédi Iroda – (gyakornok) Tásasági és munkajogi 

ügyekben való eljárás (2010. március) 

 

Oppenheim Ügyvédi Iroda – (gyakornok) M&A, társasági és versenyjogi ügyletekben való eljárás 

(2010. február) 

 

Publikációk: 

Médiaszabályozás, mint a közösségi versenyjog szektorspecifikus keretszabályozási rendszere 

(Infókommunikáció és Jog); 

Az Európai Bíróság esetjoga és a Microsoft-ügy (kézirat);  

Szerzői jogi tartalmak védelme online környezetben I - II (Iparjogvédelmi és Szerzői Jogi Szemle).  

 

Nyelvtudás:  

Angol (szakmai felsőfok); Cseh (alap); Olasz (alap); Német (tanulási fázis). 

 

Szakmai érdeklődési terület:  

Start-up Jog & Finanszírozás; IT, Média és Telekommunikációs Jog; GDPR; Bank- és Pénzügyi Jog; 

Társasági jog; M&A; Ingatlan; EU Jog. 

 


