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A NAGY ÉS TRÓCSÁNYI KÉT ÜGYVÉDJE IS A SZÁZ LEGJOBB KÖZÖTT 
Varga Ildikó és Nagy Péter ügyvédek a Haszon Magazin 2016-os toplistáján 
 
 
Sajtóközlemény 
 
Budapest, 2016. november 30. – Több mint tizenkétezer aktív hazai ügyvéd közül választotta ki a 
Haszon Magazin azt a száz jogász szakembert, akiket a valamilyen területen kiemelkedőnek tart. 
A 2016-os százas listán a Nagy és Trócsányi Ügyvédi Iroda két vezető munkatársa is szerepel: Dr 
Varga Ildikó a nemzetközi magánjogi, Dr Nagy Péter pedig céges ügyekben került fel a folyóirat 
által jegyzett és ajánlott száz legjobb közé. 
 
A Haszon Magazin az ügyvédekre és az ügyekre rálátással rendelkezők ajánlásai alapján, több 
hónapos kutatómunka és rostálás után adta közre „A száz legjobb magyar ügyvéd” listáját. A szakmai 
múlt és sikerek mellett kiemelt szempont volt a tapasztalat, a széles látókör, de talán legfontosabbként a 
gondolkodásmód. A jó ügyvéd ugyanis képes az ellenfél és a bíróság fejével is gondolkodni és nem 
mindig a pereskedés, mint inkább a mihamarabbi megoldás és megegyezés a célja. A Nagy és 
Trócsányi Ügyvédi Iroda két jogásza is megfelelt az újság által támasztott szempontrendszernek. 
 
„Büszkék vagyunk arra, hogy két helyet is sikerült elhoznunk a százból. Mindent megteszünk azért, 
hogy az ügyfeleink a saját toplistájukon ne csak kettőt, hanem legalább huszonhetet ítéljenek oda a 
Nagy és Trócsányinak” – reagált a sikerre Berethalmi Péter, a Nagy és Trócsányi irodavezetője. 
 
Varga Ildikó, aki 1993 óta a Nagy és Trócsányi tulajdonos-partnere, a nemzetközi magánjogi ügyek 
kategóriában került be az ajánlott legjobb száz közé. Ösztöndíjjal a New York University jogi karán is 
tanult, New York államban is bejegyzett ügyvéd. Alapvetően tranzakciós ügyeket visz és a tranzakciós-
corporate csapatot vezeti. Számos üzleti vállalkozás létrehozásánál, átalakulásánál, megszerzésénél és 
megszüntetésénél közreműködött, többnyire határokon átnyúló, nemzetközi tranzakciók keretében.  
 
Nagy Péter – a másik névadó Trócsányi László mellett – cégalapítási és vezetési kategóriában győzte 
meg a százas lista szerkesztőit. Elsősorban peres jogász és az adójog specialistája, Magyarországon 
és külföldön egyaránt főleg perekkel és külföldi választottbírósági eljárásokkal foglalkozik. Több 
évtizednyi rutinnal és tapasztalattal meghatározó partnere az egyik legnagyobb független magyar 
ügyvédi irodának. 
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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. 
 

 
 


