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DR. NAGY PÉTER TAGJA LETT A VILÁG LEGNAGYOBB KERESKEDELMI 
SZERVEZETE, AZ ICC VÁLASZTOTTBÍRÓSÁGÁNAK  
 
 
Sajtóközlemény 
 
Budapest, 2017. augusztus 8. – A Nemzetközi Kereskedelmi Kamara Világtanácsa (ICC World 
Council) 2017 július 1-től a Nemzetközi Választottbíróság (ICC Court of Arbitration) tagjává 
választotta Dr. Nagy Péter ügyvédet, a Nagy és Trócsányi Ügyvédi Iroda partnerét. A kinevezési 
javaslatot a Választottbíróság elnöke tette. A megbízatás három évre szól. 

A szervezetnek jelenleg Nagy Péter az egyetlen magyar jogász a tagja.  

Az ICC International Court of Arbitration-ként ismert bíróság 1923 óta létezik és a nemzetközi 
kereskedelem résztvevői közötti vitákban hoz kötelező döntéseket, vagy közvetít a konfliktusok 
megoldásában. 

Mára több mint száz ország a tagja, alapítása óta 21 ezer esetben járt el.  

A Nemzetközi Kereskedelmi Kamara kiemelkedő szerepet játszik a globális gazdaság működtetésében. 
A nemzetközi kereskedelem szakmai-politikai tanácsadó szervezete.  

Fontosságát jelzi, hogy az az első szervezet volt, amely elnyerte az az általános tanácsadó testület 
státuszt ENSZ Gazdasági és Szociális Szervezetében, amely a legmagasabb elismerés a nemzetközi 
szakmai szervezetek számára.  

A Nemzetközi Választottbíróság pedig egy olyan bírósági szervezet, amelynek döntéseit a bírósághoz 
forduló felek önként fogadják el vitáik rendezésének eszközéül.  

Dr. Nagy Péter évtizedek óta az egyik legelismertebb peres jogász Magyarországon az üzleti jog 
területén.  

Dr. Nagy Péter 1984 óta ügyvéd Budapesten, és 1993 óta jogi tanácsadó (legal consultant) New 
Yorkban. 1992-ben alapította a Nagy és Trócsányi ügyvédi irodát, amely azóta is Magyarország egyik 
vezető független irodája.  
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A Nagy és Trócsányi Ügyvédi Irodáról röviden 
A Nagy és Trócsányi Ügyvédi Iroda Magyarország legnagyobb független ügyvédi irodája, elsősorban hazai és nemzetközi 
tranzakciós, kereskedelmi, peres, pénzügyi, banki és társasági ügyekkel, energiajoggal, versenyjoggal, adó- és 
értékpapírjoggal foglalkozik. Az irodát Nagy Péter és Trócsányi László alapította azzal a céllal, hogy kifinomult jogi 
szolgáltatásokat nyújtson ügyfeleinek. Az iroda 1992-ben alakult meg a mai formájában (1991 őszétől polgári jogi 
társaságként működött). A Lex Mundi, a világ független ügyvédi irodáit tömörítő globális szervezet kizárólagos 
magyarországi tagja, amely tagság segítségével világszerte több mint huszonegyezer ügyvéd szolgáltatásához biztosít 
hozzáférést a megbízói számára. Budapesti központja mellett New York-i alirodával is rendelkezik, ügyfeleinek jelentős 
hányada hazai és nemzetközi multinacionális nagyvállalat. A Nagy és Trócsányi Ügyvédi Iroda huszonöt aktív státuszú 
jogásszal dolgozik, amelyből tíz partner tulajdonosi jogokkal rendelkezik.  
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