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KÉTÉVNYI JOGI MUNKA ÉS EGYEZTETÉS A SEUSO-KINCSEKÉRT 
Sikeres tranzakciós ügylet eredményeképp térhetett haza a műtárgyegyüttes első része 
 
 
Sajtóközlemény 
 
Budapest, 2017. január 12. – Feloldotta a titkosítás alól a Miniszterelnökség a Nagy és Trócsányi 
Ügyvédi Iroda megbízási szerződését, amely alapján a magyar állam jogi képviselőjeként 
közreműködött a Seuso-kincsek hazahozatalában. Szigorú titoktartás alatt, külön erre a feladatra 
kiválasztott jogász csapat dolgozott közel két évig azon, hogy a felbecsülhetetlen értékű Seuso 
műtárgyegyüttes első része végre hazatérhessen Magyarországra. 
 
Azzal, hogy a magyar állam soha sem mondott le a Seuso-kincsek tulajdonjogáról, ugyanakkor az erre 
irányuló keresetét a New York-i fellebbviteli bíróság 1993-ban elutasította, jogi szempontból lehetetlen 
helyzetbe került Magyarország. A Nagy és Trócsányi Ügyvédi Iroda 2012 őszén kapta meg a feladatot, 
hogy a több mint harminc éves Seuso ügyre megvalósítható és jogszerű megoldást találjon, illetve egy 
olyan szerződési struktúrát alkosson meg, amely alapján a műtárgyegyüttes végleg hazatérhet 
Magyarországra. Az irodánál egy külön erre a feladatra hivatott csapat vitte az ügyet, amelynek nem 
csak szakmai, hanem biztonsági szempontból is meg kellett felelnie. 
 
„Teljes titoktartás alatt, az ügyvédi titoktartásnál is szigorúbb elvek szerint kellett dolgoznunk, kizárólag 
a csapattagok tudhattak az irodában az ügyről.” – nyilatkozta Varga Ildikó, a Nagy és Trócsányi 
Ügyvédi Iroda partner-tulajdonosa. „A Seuso-kincsek ügye nagy felelősséget rótt ránk más szempontból 
is, hiszen ezt a lehetőséget nem lehetett már elszalasztani. Büszke vagyok arra, hogy ezen a 
kiemelkedően fontos, különleges ügyön dolgozhattunk, és végül sikerült eredményesen érvényesíteni a 
magyar érdekeket.” – tette hozzá a jogászcsapat vezetője. 
 
Miután a magyar állam peres úton siker reményével már nem érvényesíthette igényét, ezért a 
jogászoknak más megoldást kellett találniuk. A csapat vezetőjeként dr. Varga Ildikó járt el, aki nem csak 
az angolszász jog specialistája, hanem nagy tapasztalattal rendelkező tranzakciós ügyvéd is. A kétéves 
intenzív tárgyalási folyamat során nemcsak a másik fél ügyvédeivel, hanem a korszakot ismerő 
műkincsszakértőkkel, neves muzeológusokkal, valamint az angol hatóságokkal is egyeztetni kellett a 
siker érdekében. A Nagy és Trócsányi Ügyvédi Iroda munkáját nagymértékben segítette a sajnálatosan 
2016 októberében elhunyt Norman Palmer professzor, aki ügyvédként és a terület specialistájaként már 
több mint egy évtizede foglalkozott a témakörrel. 
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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 1991-ben Nagy Péter és Trócsányi László alapította, azzal a céllal, hogy kifinomult jogi 
szolgáltatásokat nyújtson ügyfeleinek. 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 huszonhét jogásszal 
dolgozik, amelyből tizenketten tulajdonosi jogokkal, partneri státuszban vannak. 
 

 
 


