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Szeretsz és tudsz érvelni? – Itt a helyed! 
Dr. Nagy László Magánjogi Érvelési Verseny 

 
 
A Dr. Nagy László Alapítvány (nyilvántartási száma 11.898; „Alapítvány”) hatodik 
alkalommal hirdeti meg a Dr. Nagy László Magánjogi Érvelési Versenyt („Verseny”) az 
alábbiak szerint. 
 
A Verseny célja 
 
A Verseny lehetőséget biztosít joghallgatóknak arra, hogy a jogászi hivatás egyik legnagyobb 
kihívását jelentő területén, a jól felépített, tiszta, világos, bátor, szellemes - és jogilag is 
helyes - jogászi érvelésben megmutassák magukat és összemérjék tehetségüket egy 
szakmailag jól előkészített és lebonyolított, jelentős presztízst biztosító, ámde mégis játékos 
vetélkedés keretében. A Verseny egyben lehetőséget teremt a 2013-ban fiatalon elhunyt 
zseniális ügyvéd, dr. Nagy László István emlékének ápolására a jogásztársadalomban.  
 
A Verseny védnökei 
 
Dr. Sonnevend Pál az ELTE Állam- és Jogtudományi Karának dékánja és Dr. Tóth M. Gábor, 
a Budapesti Ügyvédi Kamara elnöke 
 
A versenybizottság elnöke 
 
dr. Siegler Konrád ügyvéd 
 
A versenybizottság titkárai 
 
dr. Bohács Gerda és dr. Gelencsér Adél 
 
A Verseny szakmai támogatói 
 
Siegler Bird & Bird Ügyvédi Iroda 
 
Wolters Kluwer Hungary Kft. 
 
Jelentkezési és részvételi feltételek 
 
A Versenyre joghallgatók jelentkezhetnek Magyarország bármelyik egyetemének jogi 
karáról.  
 
A Versenyre 2019. október 28-ig lehet jelentkezni a drnagylaszloalapitvany@gmail.com e-
mail címen. A jelentkezéshez a jelentkezőnek csatolnia kell (i) magyar nyelvű, az 
elérhetőségi adatokat is tartalmazó szakmai életrajzát, (ii) a joghallgatói jogviszonyt igazoló 
érvényes diákigazolványa másolatát, (iii) a jelen versenykiírás 1. számú mellékletét képező, 
megfelelően kitöltött és aláírt adatkezelési nyilatkozatot és (iv) a beugró feladat megoldását. 
A beugró feladat az Alapítvány publikusan elérhető honlapján 
(www.drnagylaszloalapitvany.hu) és Facebook oldalán (Dr. Nagy László Alapítvány) 

http://www.drnagylaszloalapitvany.hu/
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található. A megoldást magyar nyelven, szövegszerkesztővel kell elkészíteni maximum két 
A4-es oldal terjedelemben. 
 
A jelentkezők közül az Alapítvány kuratóriuma által felkért versenybizottság választja ki azt 
a maximum 16 hallgatót, aki a Versenyen részt vehet. A jelentkezők 2019. november 6-ig az 
Alapítvány publikusan elérhető honlapján és Facebook oldalán keresztül értesülhetnek a 
versenybizottság döntéséről.  
 
A Verseny szóbeli szakaszába bejutott 16 versenyző a Wolters Kluwer Hungary Kft. 
jóvoltából 2019. november 6-tól a 2019/2020-as tanév végéig terjedően – így a Verseny 
időtartalmára is – ingyenes hozzáférést kap a Jogtár online platformján (http://uj.jogtar.hu/) 
található széleskörű jogi adatbázis tartalomhoz (magyar és európai uniós joganyagok, 
döntvények, kommentárok és nagykommentárok, jogi szakkönyvek). 
 
A Verseny időpontja és helyszíne 
 
A Verseny 2019. november 13-án és 14-én a Siegler Bird & Bird Ügyvédi Iroda székhelyén 
(Víziváros Office Center, 1027 Budapest, Kapás u. 6-12., A épület, 3. emelet) kerül 
lebonyolításra azzal, hogy a döntőre és az azt megelőző „bronzmeccsre” – várhatóan nagyobb 
közönség előtt – a Víziváros Office Center földszintjén található konferenciateremben kerül 
majd sor. További részletek az Alapítvány honlapján és Facebook oldalán lesznek elérhetőek. 
 
Kép- és hangfelvételek készítése 
 
A Verseny során a Verseny dokumentálása érdekében, valamint a Verseny és a Verseny 
jogászi hivatástudatot támogató népszerűsítése érdekében a résztvevőkről fénykép-, kép- és 
hangfelvételeket készítünk („Felvételek”). A Versenyen készült Felvételeket az itt jelölt 
célból nyilvánosságra hozhatjuk publikus internetes felületeken, illetve kiadványokban is.   
 
A Versenyre való jelentkezéssel a jelentkező kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy róla a 
Verseny alatt Felvételek készüljenek és azokat az Alapítvány és a Verseny lebonyolításában 
közreműködő Siegler Bird & Bird Ügyvédi Iroda, Wolters Kluwer Hungary Kft., illetve 
egyéb közreműködők a Verseny dokumentálása és népszerűsítése érdekében felhasználja, 
nyilvánosságra hozza. A Felvételek kezeléséhez kapcsolódó adatvédelmi tudnivalókról a 
jelen versenykiírás 1. számú mellékletében található adatkezelési tájékoztatóból lehet 
tájékozódni. 
 
A Verseny lebonyolítása 
 
A Verseny több körös kieséses rendszerben kerül lebonyolításra. A versenyzőkből a 
versenybizottság sorsolással párokat alakít ki és meghatározza a versenyzőpárok versenyzési 
sorrendjét. Az is sorsolással kerül meghatározásra, hogy melyik versenyző foglalja el az A és 
melyik a B érvelési pozíciót. Az egymással párban megküzdő versenyzők közül a 
versenybizottság által kijelölt zsűri dönti el a továbbjutó személyét. A döntés során a zsűri 
elsősorban az érvelés minőségét (megalapozottság, transzparencia, logikus felépítés, 
kreativitás, szellemesség), továbbá a jogi megoldás helyességét és teljességét értékeli.  
 
A Verseny gördülékeny lebonyolítása érdekében párhuzamosan több zsűri is tevékenykedhet, 
az elődöntőkben és a döntőben azonban egyetlen zsűri fog közreműködni. 
 

http://uj.jogtar.hu/
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A továbbjutók között a fenti szabályok szerint ismét sorsolás lesz és így tovább egészen a 
döntőig. A nyolcad- és negyeddöntők 2019. november 13-án 9 órától, míg az elődöntők és a 
döntők 2019. november 14-én 14 órától kerülnek lebonyolításra.  
 
A sorsolást követően a versenyzők 60 percet kapnak a felkészülésre, amely alatt végig a 
Verseny helyszínén kell tartózkodniuk. A felkészülés alatt telefonálhatnak, internetezhetnek, 
jogszabályokat, egyéb forrásokat használhatnak, de egymással nem kommunikálhatnak. 
Ezután az első versenyzőpár A tagja kap 5 percet az érvei előadására, majd a B tag kap 5 
percet erre. Ezt követően a versenyzők további 3-3 percet kapnak az érveik újabb 
ütköztetésére, majd az A versenyző kap még 1 percet a reagálásra, amire a B versenyző 
maximum további 1 percben válaszolhat. Ezen menetrend szerint versenyez le az összes még 
versenyben lévő páros egészen a döntőig.  
 
Az egyes fordulók (tehát a nyolcaddöntők, a negyeddöntők, az elődöntők és a 
bronzmeccs/döntő) lebonyolítása után a zsűri értékeli a versenyzők teljesítményét és kihirdeti 
a döntését arra vonatkozóan, hogy az egyes versenyzőpárokból melyik versenyző jut tovább, 
illetve melyikük teljesítményét tartotta meggyőzőbbnek. A következő fordulóba nem jutott 
versenyzők hallgatóságként részt vehetnek a Verseny összes további fordulójában és 
szeretettel várjuk őket a döntőt követően megrendezésre kerülő ünnepélyes díjátadó 
rendezvényre is.  
 
A Verseny nyelve a magyar, azonban az angol nyelvtudás egyes feladatok megoldásához 
előnyt jelenthet, illetve a győztes számára a londoni gyakorlat során elengedhetetlen. A 
Versenyen való részvétel díjmentes. 
 
A feladatok jellege 
 
A Verseny során megoldandó feladatok a való életből vett magánjogi jellegű vitás 
helyzeteket modelleznek. Lehetnek közöttük peres és szerződéses tárgyalási, továbbá 
jogszabály értelmezési feladatok egyaránt. Azonban a feladatok által megjelenített 
élethelyzetek mindenképpen többféle jogi álláspontot és értelmezési lehetőséget tesznek 
lehetővé és ezeket kell a versenyzőknek megvédeniük, illetve ütköztetniük. A Verseny során 
a polgári jogi és társasági jogi tanulmányok előnyt jelenthetnek. 
 
Zsűri 
 
A zsűri tagjait a versenybizottság kéri fel elismert szakemberek közül. A zsűri tagjairól az 
Alapítvány honlapja és Facebook oldala a Versenyt megelőzően tájékoztatást fog adni. 
 
Díjazás 
 
A Verseny győztese lehetőséget kap arra, hogy a Bird & Bird londoni irodájában 2020 első 
féléve során egyhetes, míg a Siegler Bird & Bird Ügyvédi Irodában kéthetes szakmai 
gyakorlaton vegyen részt, melynek során az iroda, illetve az Alapítvány állja londoni 
utazásának és szállásának költségeit. A Verseny első három helyezettje továbbá 
pénzjutalomban részesül, melynek összege az első helyezett esetében bruttó 150.000 forint, a 
második helyezett esetében bruttó 100.000 forint, a harmadik helyezett esetében pedig bruttó 
75.000 forint. 
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A Verseny győztese továbbá elnyeri a Dr. Nagy László Díjat, amit az Alapítvány kuratóriuma 
ajánlott fel. 
 
Díjátadó rendezvény 
 
A Verseny ünnepélyes díjátadójára közvetlenül a döntő után, tehát 2019. november 14-én 
kb. 19 órától kerül sor a Víziváros Office Center (1027 Budapest, Kapás u. 6-12.) földszintjén 
található teremben.  
 
Információk 
 
A Versennyel kapcsolatos esetleges kérdéseket várjuk az drnagylaszloalapitvany@gmail.com 
e-mail címen. Dr. Nagy Lászlóról, az Alapítványról, továbbá a Versennyel kapcsolatos 
hírekről és egyéb információkról az Alapítvány honlapja és Facebook oldala ad tájékoztatást. 
 
Budapest, 2019. október 2. 
 
Dr. Nagy László Alapítvány 
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1. számú melléklet 
Adatkezelési Tájékoztató és 

Nyilatkozat 
 

 



 

 

 

NYILATKOZAT 

Alulírott,  

Név: 

Születési hely és idő: 

Lakcím: 

mint résztvevő tudomásul veszem és hozzájárulok, hogy a Dr. Nagy László Alapítvány (nyilvántartási szám: 01-01-11898, 
székhely: 1022 Budapest, Eszter utca 5. fsz. 1-2., adószám: 18594191-1-41, nyilvántartó hatóság: Fővárosi Törvényszék) 
által szervezett Dr. Nagy László Magánjogi Érvelési Verseny szervezése és lebonyolítása során személyes adataimat a jelen 
Nyilatkozat részét képéző Adatkezelési Tájékoztatóban foglaltak, így különösen a 3.2 (fénykép és videofelvételek 
készítése a Versenyzőkről) foglaltak szerint kezelje.  

Kelt: …………………., …………..év …………….. hónap …. nap 

……............………………….. 

Nyilatkozattevő aláírása 

 

 

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ 

Dr. Nagy László Magánjogi Érvelési Verseny   

1. BEVEZETÉS 

1.1 A Tájékoztató célja 

Jelen tájékoztató célja, hogy a Dr. Nagy László Alapítvány (nyilvántartási szám: 01-01-11898, székhely: 1022 
Budapest, Eszter utca 5. fsz. 1-2., adószám: 18594191-1-41, nyilvántartó hatóság: Fővárosi Törvényszék, a 
továbbiakban "Alapítvány" vagy "Adatkezelő") által szervezett Dr. Nagy László Magánjogi Érvelési Verseny  (a 
továbbiakban: „Verseny”) szervezése és lebonyolítása során, a Versenyen résztvevők regisztrálásával, a 
nyereményben, így különösen a pénzjutalomban és egyéb nyereményben részesített résztvevők számára a 
nyeremény átadásával, valamint a Verseny lebonyolításával összefüggő felvételek (fénykép és videofelvétel) 
készítésével és felhasználásával kapcsolatos adatkezelést ismertesse.  

1.2 Az Adatkezelő adatai és elérhetőségei 

Adatkezelő neve:  Dr. Nagy László Alapítvány 
Székhelye:  1022 Budapest, Eszter utca 5. fsz. 1-2. 
Adószám:  18594191-1-41 
Nyilvántartó hatóság:  Fővárosi Törvényszék  
Nyilvántartási szám:  01-01-11898 
Weboldal:  drnagylaszloalapitvany.hu 
E-mail címe:  drnagylaszloalapitvany@gmail.com 
 

2. Miért fontos az adatai védelme? 

A Versenyre jelentkezés során megadott személyes adatainak kezelése során a legkörültekintőbben járunk el. 
Adatait egyes célok tekintetében az Ön önkéntes, kifejezett és részletes előzetes tájékoztatáson alapuló 
hozzájárulása alapján kezeljük. Hozzájárulása hiányában a Versenyre való jelentkezését nem tudjuk feldolgozni 
és figyelembe venni. A személyes adatai kezelése során a mindenkor irányadó európai és magyar 
jogszabályoknak megfelelően járunk el. Ezek különösen az alábbiak: 
a) az Európai Parlament és a Tanács a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében 

történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül 
helyezéséről szóló 2016/679 rendelet (általános adatvédelmi rendelet, a továbbiakban: "GDPR"), amely 
2018. május 25-étől alkalmazandó; 

b) az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény ("Infotv.") 
– amennyiben a GDPR-ra tekintettel alkalmazandó. 

 
3. A RÉSZVÉTELLEL KAPCSOLATOS ADATKEZELÉSEK 

3.1 Regisztráció, jelentkezés feldolgozása, kapcsolattartás 

a) Az adatkezelés célja: a megadott adatokat a regisztráció érdekében, valamint kapcsolattartás céljából 
kezeljük a Versenyt megelőzően és a Verseny egyes fordulói között, az elért eredménynek az Alapítvány 
honlapján és közösségi médián, így Facebook-on, Instagram-on történő közlése során.  

b) Az adatkezelés jogalapja: az adatkezelés az Önnel létrejött szerződés megkötéséhez, vagy teljesítéséhez 
szükséges. 

mailto:drnagylaszloalapitvany@gmail.com
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c) A kezelt személyes adatok köre: a Versenyre jelentkezés során Ön által megadott személyes adatok (pl.: 
név, születési idő, e-mail cím, telefonszám, önéletrajz tartalma, a joghallgatói jogviszonyt igazoló érvényes 
diákigazolvány adattartalma). 

d) Az adatkezelés időtartama: a Verseny eredményhirdetésének napját követő 3 hónap.  
e) Adattovábbítás (címzettek): a megadott személyes adataidhoz a szervezésben közreműködő partnerünk, 

a Siegler Bird & Bird Ügyvédi Iroda (székhely: 1027 Budapest Kapás utca 6-12., adószám: 18113901-2-41, a 
továbbiakban: Siegler Bird & Bird Ügyvédi Iroda) is hozzáférhet.  

3.2 A Verseny során fénykép- és videofelvételek készítése a Versenyzőkről, valamint a felvételek felhasználása a 
Verseny jövőbeni népszerűsítése céljából 

a) Az adatkezelés célja: a Verseny dokumentálása. A felvételeket nyilvánosságra hozhatjuk publikus 
internetes felületeken, illetve kiadványokban is a Verseny jövőbeni népszerűsítése céljából.   

b) Az adatkezelés jogalapja: az Ön hozzájárulása. 
c) A kezelt személyes adatok köre: az Önről készült fénykép, illetve videofelvétel. 
d) Az adatkezelés időtartama: a felvételeket a hozzájárulás visszavonásáig kezeljük.  
e) Adattovábbítás (címzettek): a megadott személyes adataidhoz szervezésben közreműködő partnerünk, a 

Siegler Bird & Bird Ügyvédi Iroda is hozzáférhet. A felvételeket a versenyt követően nyilvánosságra 
hozhatjuk (pl. azokat az interneten közzétehetjük).  

f) A felvételek készítésében, utómunkában és a verseny népszerűsítésében közreműködő partnereink: a 
felvételek készítéséhez alvállalkozó fotóst és/vagy videóst veszünk igénybe. Amennyiben róla (róluk) 
további információra tart igényt, kérjük, jelezze felénk. A verseny jövőbeni népszerűsítése során a 
felvételeket együttműködő partnereink részére továbbíthatjuk, ideértve többek között a Wolters Kluwer 
Hungary Kft.-t (székhely: Budapest, 1117 Budapest, Budafoki út 187-189. A épület III. emelet, a 
továbbiakban: Wolters Kluwer Hungary Kft. ) és a Siegler Bird & Bird Ügyvédi Irodát.    

3.3 Pénzjutalom átadásával kapcsolatos adatkezelés 

a) Az adatkezelés célja: a Versenyen első három helyezést elért résztvevő személyes adatait adó- 
és számviteli kötelezettségek teljesítése céljából megőrizzük. 

b) Az adatkezelés jogalapja: az adatkezelés az Önnel létrejött szerződés megkötéséhez, vagy teljesítéséhez 
szükséges, valamint az adatkezelés jogszabályban foglalt kötelezettségeink teljesítése érdekében is 
szükséges.  

c) A kezelt személyes adatok köre: név, lakcím és adószám. 
d) Az adatkezelés időtartama: az adatokat a pénzjutalom átadásának időpontját követő 8 éven keresztül 

megőrizzük a Számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169.§ (1) bek. alapján. 
e) Adattovábbítás (címzettek): a megadott személyes adataihoz szervezésben közreműködő partnerünk, a 

Siegler Bird & Bird Ügyvédi Iroda is hozzáférhet. 

3.4 Jogtár hozzáférés biztosítása a versenyzők részére 

a) Az adatkezelés célja: a verseny szóbeli szakaszába bejutott 16 versenyző a Wolters Kluwer Hungary Kft. 
jóvoltából 2019. november 2-től a 2019/2020-as tanév végéig terjedően – így a Verseny időtartalmára is – 
ingyenes hozzáférést kap a Jogtárhoz (http://uj.jogtar.hu/), ebből a célból a Wolters Kluwer Hungary Kft. 
részére továbbítjuk az érintett versenyzők adatait. 

b) Az adatkezelés jogalapja: az adatkezelés az Önnel létrejött szerződés megkötéséhez, vagy teljesítéséhez 
szükséges..  

c) A kezelt személyes adatok köre: a Jogtár regisztrációhoz szükséges adatok (pl. név, e-mail cím). 
d) Az adatkezelés időtartama: a Verseny eredményhirdetésének napját követő 3 hónap. 
e) Adattovábbítás (címzettek): a megadott személyes adataihoz szervezésben közreműködő partnerünk, a 

Siegler Bird & Bird Ügyvédi Iroda is hozzáférhet. Az adatok továbbítását követően a Jogtárat a Wolters 
Kluwer Hungary Kft., mint a Jogtár üzemeltetője kezeli. A Wolters Kluwer Hungary Kft. adatkezelési 
tájékoztatója elérhető a következő linken: 

 https://wolterskluwer.hu/letoltes/wolters_kluwer_adatkezelesi_tajekoztato.pdf  
 
4. MILYEN JOGOK ÁLLNAK A RENDELKEZÉSÉRE? 

4.1 A GDPR 15-20. cikkei alapján az általunk kezelt adatok tekintetében az alábbi jogok illetik meg: 

a) tájékoztatáshoz való jog; 
b) hozzáférési jog; 
c) helyesbítéshez való jog; 
d) törléshez való jog; 
e) az adatkezelés korlátozásához való jog; 
f) adathordozhatósághoz való jog; 
g) tiltakozáshoz való jog; 
h) a hozzájárulás visszavonásához való jog. 

 
4.2 Jogorvoslati lehetőségek 

A 4.1 bekezdésben felsorolt jogok gyakorlására vonatkozó esetleges kérelmét a fent megjelölt elérhetőségekre 
küldheti el és itt kérhet további információkat is. Amennyiben nem ért egyet a válaszunkkal vagy 

http://uj.jogtar.hu/
https://wolterskluwer.hu/letoltes/wolters_kluwer_adatkezelesi_tajekoztato.pdf
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intézkedésünkkel, akkor panasszal élhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (cím: 1125 
Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c; telefon: +36-1-391-1400; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; 
web: www.naih.hu) vagy bírósághoz fordulhat. A pert választása szerint az Alapítvány székhelye szerint illetékes 
törvényszék (Fővárosi Törvényszék) vagy a lakóhelye, vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszék előtt 
indíthatja meg. 

mailto:ugyfelszolgalat@naih.hu
http://www.naih.hu/

