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ÚJ PARTNER A NAGY ÉS TRÓCSÁNYI ÜGYVÉDI IRODÁNÁL 
Dr Szilágyi Viktória tranzakciós és ingatlanjogi tapasztalattal lépett tulajdonosi pozícióba 
 
 
Sajtóközlemény 
 
Budapest, 2016. november 16. – Dr Szilágyi Viktória személyében új ügyvéd lépett partneri 
pozícióba a Nagy és Trócsányi Ügyvédi Irodánál. A Nagy és Trócsányi immár tizenkettedik 
tulajdonosaként az egyik legfontosabb jogterületen erősíti tovább a legnagyobb magyar 
független ügyvédi iroda tevékenységét a jövőben. Az elsősorban tranzakciós jogász szakember 
főleg M&A (Mergers & Aquisitions) és ingatlanjogi területen vezet ügyeket. 
 
A Nagy és Trócsányi Ügyvédi Iroda 1991-es alapítása óta jelentős és kiterjedt M&A munkát folytat, több 
mint száz külföldi és magyar ügyfél tranzakciós és cégjogi ügyeit bonyolítja. Az összeolvadásokhoz és 
akvizíciókhoz kapcsolódó jogi tanácsadásban kiemelkedő tapasztalattal rendelkezik, legyen az 
átvilágítás, cég-, eszköz- vagy ingatlanátruházás, cégügyek kezelése, engedélyeztetés, 
vállalatirányítás, finanszírozás, szerkezetátalakítás vagy határokon átnyúló összeolvadások. 
 
„Szilágyi Viktória 12 éve jelöltként, majd ügyvédként cégjogi területen dolgozik az irodánál. Partnerként 
immár nemcsak a jogi munkában, hanem a Nagy és Trócsányi stratégiai és tulajdonosi döntéseiben is 
számítunk rá” – nyilatkozta Berethalmi Péter, a Nagy és Trócsányi Ügyvédi irodavezetője.  
 
Szilágyi Viktória elsődleges szakterülete a cég- és eszközátruházások lebonyolításával kapcsolatos jogi 
tanácsadás. Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karán 2005-ben szerzett 
jogi diplomát. Részt vett a Nagy és Trócsányi Ügyvédi Iroda egyetemistaképzést biztosító 
programjában, és a jogi tanulmányok befejezése után egyből a Nagy és Trócsányinál kezdett dolgozni. 
Az elmúlt egy évtizedben több tucat magyar és nemzetközi tranzakciós tanácsadásban vett részt, 
amelyek során a legkülönfélébb iparágak jogterületein szerzett tapasztalatot. A tranzakciós munkákon 
túl jártas ingatlanjogi kérdésekben, zöldmezős beruházások lebonyolításában, projektfinanszírozásban 
és pénzügyi restrukturálásban. Korábbi munkái és jelenlegi ügyfeleinek nyújtott jogi tanácsadás során 
megismerkedett a zöldenergia és a gyógyszerjog szakjogági kérdéseivel is. 
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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. 
 

 
 


