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ÚJ PARTNER A NAGY ÉS TRÓCSÁNYI ÜGYVÉDI IRODÁNÁL 
Dr Szánthó Boglárka peres és választottbírósági tapasztalattal lépett tulajdonosi 
pozícióba 
 
 
Sajtóközlemény 
 
Budapest, 2017. január 11. – Dr Szánthó Boglárka személyében új ügyvéd lépett partneri 
pozícióba a Nagy és Trócsányi Ügyvédi Irodánál. A Nagy és Trócsányi immár tizenharmadik 
tulajdonosaként a legnagyobb magyar független ügyvédi iroda peres csoportját erősíti a 
jövőben.  
 
Az idén 25 éves Nagy és Trócsányi ügyvédi iroda egyik legfontosabb területe a peres ügyek 
képviselete, az iroda által vitt ügyek komoly hányadát teszik ezek ki. A Nagy és Trócsányi peres 
ügyekben szinte minden jogterületen eljár, mindazonáltal legaktívabb az adójog, közigazgatás, 
fogyasztóvédelem, munkajog, kereskedelmi és polgári jog, média és telekommunikáció, versenyjog, 
kártérítési jog területén. Irodánknak általában 40-50 jelentős peres és arbitrációs ügye van egyidejűleg 
folyamatban. 
 
Szánthó Boglárka elsődleges szakterülete a polgári peres és választottbírósági eljárások. Az Eötvös 
Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karán 2008-ben szerzett jogi diplomát. Részt vett a 
Nagy és Trócsányi Ügyvédi Iroda egyetemista képzést biztosító gyakornoki programjában, és a jogi 
tanulmányok befejezése után a Nagy és Trócsányinál kezdett dolgozni. Az elmúlt közel egy évtizedben 
több tucat hazai és nemzetközi peres, nemperes valamint választottbírósági eljárásban vett részt, 
emellett tapasztalatra tett szert a különféle iparágak tranzakciós ügyleteiben is. Szakterületei közé 
tartozik a FIDIC típusú szerződéseken alapuló követelések érvényesítésével kapcsolatos peres és 
választottbírósági eljárások.  
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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 tizenhárman tulajdonosi jogokkal, partneri státuszban vannak. 
 

 
 


