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Dr. Bozzay a Bozzay és Társa Ügyvédi Iroda vezetı partnere. Az iroda a 
társasági-, kereskedelmi-, per-, és ingatlanjogra, valamint a szabályozási 
ügyekre specializálódott, és szakterületén számos különbözı, magyar és 
külföldi ügyfél képviseletét látja el. Dr. Bozzay elismert szakértı az ügyvédi 
iroda tevékenysége által felölelt területeken, így a fejlett technológia, a 
hírközlés, média és informatika kérdéseiben. A Bozzay és Társa Ügyvédi 
Iroda célja, hogy ügyfelei összetett problémáit hatékonyan, célratörıen és 
értékarányos szolgáltatást nyújtva oldja meg.  
 
Pályafutása során Dr. Bozzay számos különbözı ingatlan-, vállalati- és 
kereskedelmi ügyletben közremőködött, így többek között ingatlan 
adásvételben, hitelszerzıdésekben, gazdasági társaságok létrehozásában, 
követelések kezelésében valamint egyesülési és akvizíciós tranzakciókban 
(M&A), a tranzakciókat megelızı jogi átvilágításokban illetve szerzıi 
joggal kapcsolatos ügyekben. Sokrétő perjogi tapasztalattal is rendelkezik, 
melyet polgári és büntetı ügyekben szerzett; rendszeresen lát el 
képviseletet magyar bíróságok elıtt különbözı ügyfelek képviseletében.  
 
Releváns szakmai tapasztalat:  

 
• Magyar befektetési vállalkozás teljes körő képviselete, pl. vállalati, 

befektetési, egyesülési és akvizíciós tevékenysége, peres eljárások, 
munkaügyi és vállalatirányítási ügyek során. 

 
• Seychelles-szigeteki luxushotel-projekt elıkészítése során az 

ingatlanvásárláshoz szükséges elızetes engedélyeztetési eljárásban 
képviselet és együttmőködés a helyi tanácsadókkal, a jogi és 
szabályozói ügyek intézése során.  

 
• Szállodakonzorcium képviselete budapesti hotelingatlan 

megvásárlása során. A megbízás részét képezte az ügylet valamennyi 
jogi vonatkozású része, így pl. a jogi átvilágítás és a finanszírozó 
hitelintézetekkel való szoros együttmőködés.  

 
• Magyar ingatlanfejlesztı cég képviselete egy ciprusi üzletrész-szerzési 

és kereskedelmi ügylet során. A megbízás részét képezi a helyi 
ügyvédek munkájának felügyelete és tanácsadás a folyamat 
részleteivel kapcsolatban, ideértve a célvállalat alaptermékeinek jogi 
átvilágítását. Segítségnyújtás az újonnan létrehozott vállalkozás 
átalakítása folyamatának kialakítása során.  

 
• Összetett jogi átvilágítási projekt felügyelete egy magyar 

projektfejlesztı vállalat képviseletében egy nagyszabású üzletrész-
szerzési és átszervezési ügylet keretében.  

 



• Fejlett technológiájú rendszerek vezetı nemzetközi szállítójának 
tanácsadás a magyar szabályozási kérdésekben. A megbízás részét 
képezte az ügyfél támogatása az egységes versenyfeltételek 
biztosítása során egy 200 millió eurós pályázat vonatkozásában.  

 
• Tanácsadás fejlett technológiai megoldásokat szállító vállalkozás 

számára az adatvédelem, domain név használat és szellemi 
tulajdonjogot érintı ügyek kapcsán.  

 
• Tanácsadás egy osztrák média- és hirdetési vállalat számára a 

védjegyek védelmével és jogosulatlan használatával kapcsolatos 
ügyekben.  

 
• Ügyfelek képviselete nagy nemzetközi vállalathoz kapcsolódó 

munkaügyi vitában; a Bozzay és Társa Ügyvédi Iroda ezen a 
területen már számos ügyet vitt sikerre.  

 
• Vezetı magyar banktisztviselı sikeres képviselete egy magyar író és 

kiadó elleni, személyiségi jogi perben.  
 
 
Dr. Bozzay szakmai tapasztalata a high-tech technológia terén:  
 
• Egy multinacionális befektetı képviseletében segédkezett a GTS 

Datanet Magyarország akvizíciójában, különös tekintettel a vállalati 
és szabályozói ügyek átvilágítására.  
 

• Kereskedelmi rádiózási engedélyre pályázó ügyfelek sikeres 
képviselete, a pályázati anyagok összeállításának irányítása.  
 

• Tanácsadás a legnagyobb osztrák vezetékes és mobil távközlési 
szolgáltatója, illetve annak magyar leányvállalata számára a magyar 
távközlési szabályozással és cégjogi ügyekkel kapcsolatban.  
 

• Tanácsadás egy vezetı európai alternatív távközlési szolgáltató 
magyar leányvállalata számára, mely vezetékes és lakossági 
szolgáltatásokat indított be Magyarországon.  
 

• Tanácsadás a magyar kormány számára több rádiófrekvencia-
árverés vonatkozásában. 
 

• Tanácsadás a Nemzeti Hírközlési Hatóság számára az elsı 
magyarországi 3,5 GHz rádiófrekvencia-árverés szabályainak 
kialakítása során.  
 

• Tanácsadás egy magyarországi távközlési vállalat számára a Nemzeti 
Hírközlési Hatóság és a Versenyhivatal elıtt folyó eljárás 
tekintetében. 

 
 
 
 

 
 



Független szakmai elismerések  
 
Dr. Bozzay szerepel a Hírközlési Szabályozási Ügyvédek Nemzetközi Ki-
kicsodája (The International Who's Who of Regulatory Communications Lawyers) 
címő publikáció 2005-2010-es kiadásaiban (4-10. kiadás) 
www.WhosWhoLegal.com. 
 
Döntıbíróként közremőködik az internetes domain neve 
regisztrációjával kapcsolatos viták rendezésében (www.inforum.hu). 
 
Rendszeresen jelentet meg távközlési ügyekhez kapcsolódó cikkeket, 
illetve szólal meg országos és nemzetközi konferenciákon.   
 
A közelmúltban társszerzıje volt egy globális jogi csoport által „A 
Távközlési Jog és Szabályozások Nemzetközi Kézikönyve 2009, 
Gyakorlati Útmutató a Nemzetközi Távközlési Törvényekhez és 
Szabályozásokhoz” (The International Guide to: Telecommunication Laws and 
Regulations 2009,  A practical insight to cross-border Telecommunications Laws and 
Regulations) címen megjelentetett kiadványnak (www.ICLG.co.uk).  
 
Társszerzıként közremőködött a Magyarországi Hírközlési Szabályozás 
Jövıje (The Future Regulation of Communications in Hungary) címő cikk 
elkészítésében. Társszerzıje volt emellett a Magyar Távközlési Piac 
Liberalizációja, Globális Távközlési Ipari Jelents (The Liberalization of the 
Hungarian Telecommunications Market, Global Communications Industry Report) 
címő kiadványnak. 
 
Dr. Bozzay elıadást tartott a pécsi Janus Pannonius Egyetem által 
szervezett, A Távközlési Piac Szabályozása címő konferencián, a távközlési 
törvénynek a távközlési szerzıdésekre gyakorolt hatása témájában. 
 
A Magyar Kereskedelmi Kamara által kiadott Incoterms 1990 (A 
Kereskedelmi Kifejezések Értelmezésének ICC Nemzetközi Szabályai – 
The ICC International Rules for the Interpretation of Trade Terms), magyar 
kiadásának szerkesztıje volt. 
 
Szakmai pályafutás  
2003 – jelenleg: Bozzay és Társa Ügyvédi Iroda; tulajdonos és vezetı 
partner 
 
1996-2003: Squire, Sanders & Dempsey L.L.P.; associate. (Számos 
magyar és nemzetközi ügyfél támogatása különbözı vállalati és 
kereskedelmi, illetve ingatlanokkal és hírközlési ügyekkel kapcsolatban. 
Munkája során nagyszabású tanulmányt készített a Hírközlési 
Minisztérium számárai, illetve a McKinsey & Company-vel 
együttmőködésben részt vett egy jelentıs projektben a kuvaiti Beruházási 
Hatóság megbízásából. Referenciák rendelkezésre állnak.  
 
1994-1995:  Férjével diplomáciai küldetésben Washington D.C.-ben 
(Egyesült Államok). Ezen idıszakban Dr. Bozzay önkéntes 
tanácsadóként segítette a Kongresszusi Könyvtár Nemzetközi Jogi 
Részlegének a magyar joggal kapcsolatos munkáját.  
 
1993. április-augusztus: Schellenberg & Haissly Ügyvédi Iroda (Svájc) – 
gyakornoki program (cégjog, szellemi tulajdonjog, kereskedelmi jog).  
 



      1992-1993:  Privát Ügyvédi praxis.   
 

1992:  A Budapesti Ügyvédi Kamara tagja, ügyvédi praxis kezdete 
Budapesten.   

 
1989-199: Magyar Kereskedelmi Kamara,  jogtanácsos.   
 
1987-1989: Budapesti VI-VII. Kerületi Ügyészség, ügyész.  
 
1987:   Jogi Szakvizsga  
 
1984-1987: Fıvárosi Ügyészség, ügyészégi fogalmazó (gyakornok) 
 
Szervezeti tagság  
Dr. Bozzay tagja a Budapesti Ügyvédi Kamarának és a Magyar Védjegy 
Egyesületnek.  Emellett a Magyar Versenyjogi Egyesület felügyelı 
bizottságának tagja. 
 
Egyetemi végzettség  
Eötvös Loránd Tudományegyetem, szakjogászi diploma, 1995 
Eötvös Loránd Tudományegyetem, a jogtudomány doktora, 1984 
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