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25 ÉVES FENNÁLLÁSÁT ÜNNEPLI A NAGY ÉS TRÓCSÁNYI ÜGYVÉDI 
IRODA 
 
1992. szeptember 29-én alakult meg a modern magyar piacgazdaság egyik legstabilabb 
ügyvédi irodája. 
 
Sajtóközlemény 
 
Budapest, 2017. június 28. – 25 éve, a magyar piacgazdaság kezdetekor alakult meg a Nagy és 
Trócsányi Ügyvédi Iroda, amely azóta is meghatározó, vezető szereplője a magyar üzleti jogi 
piacnak. 
 

A napjainkban peres ügyekkel, banki és projektfinanszírozási megbízásokkal, munkajogi, energiaipari 
munkákkal, vállalatfelvásárlásokkal és összeolvadásokkal, valamint ingatlanpiaci ügyletekkel foglalkozó 
iroda az elmúlt negyedszázadban a hazai jogi piac egyik legsikeresebb szereplőjévé vált. 

A Nagy és Trócsányi Ügyvédi Iroda a magyarországi piacgazdaság kialakításában, működtetésében és 
gazdasági jogi ügyeinek megoldásában töltött és tölt be fontos szerepet.  

„Amikor az irodát megalapítottuk, kiváló minőségű munkát akartunk végezni és komplex ügyeket 
megoldani. A mai napig ez a vezérelvünk.” – mondja dr. Nagy Péter alapító partner.  

A Nagy és Trócsányi Ügyvédi Iroda 25 éve tartó folyamatosan magas színvonalú munkájának révén 
fontos szerepet tölt be a magyar piacgazdaság működésének stabilizálásában. Magyar és nemzetközi 
cégek megbízható partnere az üzleti célok és a törvényes megoldások összehangolásában. 

Dr. Nagy Péter alapító szerint „A törvények működtetésében nagyon fontos szerepe van az ügyvédi 
irodáknak, amelyek a jogalkalmazásban, illetve a vitás ügyek rendezésének jogszerű megoldásaival 
segítik az üzleti élet működését.” 

A független magyar iroda folyamatosan a világ legjobb ügyvédi irodáinak együttműködő partnere 
Magyarországon. A Slaughter and May, a Latham and Watkins a világ élvonalába tartozó ügyvédi 
irodák, amelyek szolgáltatásait a legnagyobb cégek veszik igénybe, az egyes országokban pedig csak 
a legjobb helyi irodákkal dolgoznak együtt. A velük való közös munkák is bizonyítják, hogy a Nagy és 
Trócsányi Ügyvédi Iroda a világ legjobb irodáival egyenrangú szolgáltatást nyújt ügyfeleinek 
Magyarországon. 

Az ügyvédi iroda évtizedek óta kiemelkedő peres gyakorlattal rendelkezik. A piaci szereplők nagyra 
értékelik a vállalati tranzakciók és a banki jogi tanácsadás területén nyújtott teljesítményét is.  

Üzleti ügyfelei az adott kor legnagyobb vállalati szereplői közé tartoztak és tartoznak ma is. Ilyenek 
például a kilencvenes évek meghatározó japán bankja, a Nomura Bank, az egykori nemzeti 
légitársaság, a MALÉV, a Lehman Brothers, a Dunaferr, vagy az azóta is meghatározó gazdasági 
szereplőnek számító Samsung, MOL, Strabag, Erste, OTP, CIB, Unicredit, Raiffeisen Bank, Philip 
Morris, Teva és Coca-Cola.  
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„A Nagy és Trócsányi mindig sok tranzakciós ügyben vett részt a peres gyakorlat mellett. Az alapítás 
óta az eltelt 25 évben folyamatosan egymást érik a vállalatfelvásárlási és egyesülési ügyek. Ezen felül 
rengeteg olyan megbízásunk van, amelyek az üzleti jog sok más területét érintik a versenyjogtól kezdve 
a munkajogig. A Nagy és Trócsányi egy hatalmas üzleti rutinnal rendelkező, a vállalatok üzleti ügyeinek 
összes releváns területét kiszolgáló ügyvédi iroda, ahogy az alapítói megálmodták” – mondja dr. 
Berethalmi Péter, irodavezető partner.  

A vállalati ügyfelek körét bővítette a Booking.com, az American Express, az Uber, a Marks and 
Spencer, az Amex, az LG, a Canon, a DAF, a Givaudan, a BASF, az iForex, a Skanska, a Kemira, a 
Hungerit, a Wallis Ingatlan (WING), a BBDO, az Invitel, a Honda is, mások mellett.  

Az iroda az első demokratikusan választott kormánytól kapott megbízása óta minden kormánynak 
dolgozott kiemelkedő jelentőségű ügyekben, így tanácsadóként segítette az Antall-, Horn-, Medgyessy-, 
Gyurcsány- és Orbán-kormányokat is. 

Az Antall-kormány az állami telekommunikációs cég, a Matáv privatizációjában számított jogi 
tanácsaira; a Horn-kormány pedig öt regionális gázszolgáltató vállalat eladása során kérte fel a magyar 
állam képviseletére. Az első Orbán-kormány a közvéleményben metró-perként elhíresült ügyben 
hagyatkozott a tanácsaira. A Medgyessy- és Gyurcsány-kormányok a Deloitte tanácsadó cég elleni 
perben támaszkodtak jogi tanácsadásukra. A második Orbán-kormány a pénznyerő automatákkal és 
útdíjfizetési ügyekkel kapcsolatos eljárásokban bízta meg jogi képviselettel.  

„Kiváló problémamegoldók vagyunk.” – mondja dr. Nagy Péter, a cég alapító partnere. – „Amikor 
másoknak elfogynak az ötleteik, akkor kérnek fel minket.” – teszi hozzá.  

Az iroda egyik partnere, dr. Csehi Zoltán óriási szakmai elismerést tudhat magáénak: jelenleg az 
Európai Unió legtekintélyesebb jogi intézményében, az Európai Bíróságon dolgozik bíróként és ezért 
szünetelteti ügyvédi tagságát. Dr. Trócsányi László, az egyik alapító pedig 2007 óta szünetelteti 
tagságát az irodában közéleti feladatvállalásai miatt.  

A Nagy és Trócsányi a Lex Mundi hálózat tagja, amelynek tagjai exkluzív módon egy-egy ország vezető 
független ügyvédi irodái. 
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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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