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UP! INFOKOMMUNIKÁCIÓS JOGI PERBESZÉDVERSENY 

VERSENYFELHÍVÁS 

 

Jelen versenyfelhívás keretében szeretettel invitáljuk meg a 2022. április 7-8. között zajló, Jogász 

Diákkörösök Országos Találkozója rendezvénysorozat résztvevő csapatait, a pénteki vetélkedő 

keretében zajló, UP! Infokommunikációs Jogi Perbeszédversenyre. 

A csapatok előzetesen, jelen felhívással együtt kapják meg azt a jogesetet, amelyet fel kell majd 

dolgozniuk az április 8-án zajló vetélkedőre. A jogeset az egyre inkább az életünk részévé váló 

közösségi platformok témakörével és az áltudományos ismeretek térnyerésével foglalkozik, 

merőben új nézőpontok választására és kifejtésére biztatva a csapatokat. 

A verseny két fordulóból áll: 

1. Az első fordulóban a csapatoknak április 6-án, 12 óráig kell megküldeniük a jogeset 

bemutatását, feldolgozását. A bemutatás formátuma szabadon választható (poszter, 

prezentáció, szerkesztett kép, montázs, bármilyen írásbeli vagy egyéb megtekinthető vagy 

elolvasható dokumentum), a csapatokat ösztönözzük a minél kreatívabb, szakmai humort 

is tartalmazó produktum létrehozására. A bemutatásnak az eset releváns részleteit kell 

kiemelnie. 

2. A második forduló személyes jelenlét mellett zajlik, április 8-án 9:30-12:30 között a 

vetélkedő egyik programelemeként. A csapatoknak alperesi és felperesi pozícióból kell 

érvelniük, szakmai zsűri előtt, úgy, hogy a csapatból 2 személyt bíró szerepkörbe is delegál, 

akiknek a feladatuk az lesz, hogy a két fél érveléséhez kapcsolódóan kérdezzenek. Egy-egy 

forduló 20 percből áll, amelyen belül az alábbi beosztás szerint ismerethetik érveiket a 

felek: 

● 5 perc felperesi perbeszéd, 

● 5 perc alperesi perbeszéd, és 

● 3-3 perc jut a felperesi/alperesi képviselőknek válaszolni a bírók által feltett 

kérdésekre. 

Ösztönözzük a csapatokat, hogy a perbeszéd bemutatása során legyenek minél 

kreatívabbak: pontozásra kerül (max. 10 pont) ha további csapattagok is részt vesznek a 

perbeszéd előadásában, azaz nem csak szóban ismertetik, hanem szituációként be is 

mutatják, el is játsszák a legfontosabb részleteket, érveket. 
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Értékelés 

A verseny értékelése során mindkét forduló azonos arányt képvisel. A pontozást szakmai zsűri 

végzi az alábbi szempontok szerint: 

 

Az I-III. helyezések az elért összesített pontszámok alapján kerülnek kiosztásra a vetélkedő 

eredményhirdetésével egyidejűleg. 

 

Kapcsolat 

A versenyprogrammal kapcsolatban további információ kérhető Dr. Hohmann Balázs szervezőtől, 

a hohmann.balazs@ajk.pte.hu címen. 

 

Mindenkit szeretettel vár Pécsre a PTE ÁJK Informatikai és Kommunikációs Jogi Csoportja! 
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