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KÉT ÚJ PARTNER A NAGY ÉS TRÓCSÁNYI ÜGYVÉDI IRODÁNÁL 
Dr. Karsai Balázs és Dr. Jéger Viktor kivételes jelentőségű ügyekben szerzett 
tapasztalatokkal lépnek tulajdonosi pozícióba. Dr. Karsai Balázs 2021. július 1-jével, Dr. 
Jéger Viktor pedig 2022. január 1-jével válik az iroda partnerévé. 
 
Sajtóközlemény 
 
Karsai Balázs irodánk oszlopos tagja, immáron bő 14 éve erősíti a csapatunkat. Legfőbb szakterületei az 
energiajog és a versenyjog, különösen az állami támogatásokkal és a kartellekkel kapcsolatos ügyekben 
jártas. 
 
Jogászi tapasztalatát Magyarországon történelmi jelentőségűnek számító ügyek is gazdagították, így 
például jogi tanácsadóként részt vett a Seuso-kincsek hazahozatalában és az ország történetének 
legnagyobb volumenű energetikai beruházásában is. 
 
Nemcsak tranzakciós, hanem peres ügyekben is jelentős tapasztalattal rendelkezik, több tucat ügyet 
tárgyalt magyar rendes bíróságok előtt, és számos ügyben eljárt már az Európai Unió Bírósága és 
nemzetközi választottbíróságok előtt is (ICC International Court of Arbitration, Vienna International Arbitral 
Centre). 
 
Jéger Viktor korábbi gyakornoki tapasztalatszerzéseket követően 2013-ban csatlakozott irodánkhoz. 
Elsődleges szakterületeit a peres és választottbírósági, valamint hatósági eljárások képezik. 
 
Viktor hazai és nemzetközi komplex jogvitákban ad tanácsot és képviseli a szektoraikban meghatározó 
ügyfeleinket, melynek során eljárt a Vienna International Arbitral Centre előtt egy magyar nagyvállalat 
Ljubljana központját érintő befektetésével kapcsolatos jogvitában is. 
 
Ügyvédi tevékenysége kiterjed különböző hatósági és engedélyezési eljárásokra, illetve az energiajog, a 
versenyjog, az ingatlanjog és az építési jog területére. 
 
A jövőre 30 éves Nagy és Trócsányi Ügyvédi Iroda legfontosabb szakterületei közé tartozik a peres ügyek 
képviselete az energiajog és a versenyjog. A Nagy és Trócsányi peres ügyekben szinte minden 
jogterületen eljár, legaktívabb az adójog, közigazgatás, fogyasztóvédelem, munkajog, kereskedelmi és 
polgári jog, média és telekommunikáció, versenyjog és kártérítési jog területén. Versenyjogi ügyekben 
tanácsoljuk és képviseljük ügyfeleinket versenyfelügyeleti eljárásokban, versenyjogi és energetikai 
vonatkozású kártérítési ügyekben rendes bíróágok előtti és választottbírósági eljárásokban, továbbá 
fogyasztóvédelmi és adatvédelemmel összefüggő ügyekben is. 
 
Budapest, 2021. június 28.  
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A Nagy és Trócsányi Ügyvédi Irodáról röviden 
A Nagy és Trócsányi Ügyvédi Iroda Magyarország egyik 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. Ügyfeleinek jelentős hányada hazai és nemzetközi multinacionális nagyvállalat. A Nagy és 
Trócsányi Ügyvédi Iroda huszonnégy jogásszal dolgozik, amelyből nyolcan tulajdonosi jogokkal, partneri státuszban vannak. 
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