SZABÁLYZAT
Eörsi Gyula
Országos Kártérítési- és Biztosítási Jogi
Jogesetmegoldó Verseny – 2017-2018

Az AIDA Magyar Nemzeti Szekció Biztosítási Jogi Egyesület (Székhely: 1024 Budapest, Rómer Flóris
utca 8.; Nyilvántartási szám: 01-02-0016219, a továbbiakban: Egyesület vagy Kiíró) szervezésében
első ízben a 2017–2018 tanévben kerül sor az Eörsi Gyula Országos Kártérítési Jogi és Biztosítási Jogi
Jogesetmegoldó Verseny (a továbbiakban: Verseny) lebonyolítására.

A.

Jelentkezés

1.

A Versenyen bármely magyarországi egyetem jogi karán jogász szak alapképzésben résztvevő
nappali vagy levelező tagozatos hallgató részt vehet (a továbbiakban: Versenyző). A
Versenyen csak egyéni jelentkezők vehetnek részt, csapatok indulására nincs lehetőség. A
Versenyen nem vehetnek részt olyan személyek, akik annak meghirdetésekor már diplomát
szereztek, akkor sem, ha posztgraduális képzés keretében még fennáll a jogviszonyuk az
egyetemmel.

2.

A Verseny két fordulóból áll, az I. forduló lebonyolítására írásban, míg a II. fordulóra szóban
kerül sor.

B.

I. Forduló

3.

A Verseny I. fordulójában a Versenyzőknek egy előre megadott, minden Versenyző számára
azonos jogeset (a továbbiakban: Versenyfeladat) megoldását kell írásban kidolgozniuk és
benyújtaniuk (a továbbiakban: Pályázat).

4.

A Pályázatokat postai úton az Egyesület postai címére (AIDA Magyar Nemzeti Szekció
Biztosítási Jogi Egyesület; 1024 Budapest, Rómer Flóris utca 8.) kell benyújtani. A Pályázatot
egyidejűleg elektronikus úton is be kell nyújtani az verseny@aidahungary.org címre.

5.

A Versenyző tudomásul veszi, hogy a Pályázata visszajuttatására nincs lehetőség.

C.

A Pályázattal szembeni formai követelmények

6.

A pályázatot magyar nyelven, terjedelmi korlát nélkül, a bal felső oldalán összekapcsolt,
egyoldalú A4-es fekete-fehér nyomtatással előállítottan (12 pontos Times New Roman
betűtípussal, 1,5-es sorközzel, sorkizárt szedéssel, egységes 2,5 cm-es margókkal) kell három
eredeti példányban benyújtani. Külön borító- illetőleg hátlap használata, vagy az elkészült
anyag más módon történő kötése (pl. spirálozás) vagy megkülönbözetése (pl. színes lapok
használata) nem engedélyezett.
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7.

A Pályázat első oldalán középre ütköztetve félkövér szedéssel fel kell tüntetni a ’PÁLYÁZAT’
szót, az alatt pedig kizárólag a Verseny elnevezését, a jelentkező teljes nevét, évfolyamot, email címét, a jogi kar elnevezését és a pályázat keltezési dátumát lehet, illetőleg kell
feltüntetni az alábbi mintának megfelelően:
PÁLYÁZAT
Eörsi Gyula Országos Kártérítési Jogi és Biztosítási Jogi Jogesetmegoldó Verseny
Minta Erika, IV. évf. joghallgató
minta.erika@freemail.hu
Szegedi Tudományegyetem ÁJK
2017. október 25.

8.

A Pályázat utolsó oldalán a keltezés helyét, dátumát valamint a Versenyző aláírását és teljes
nevét kell rögzíteni. A Pályázat benyújtásával a Versenyző hozzájárulását adja ahhoz, hogy a
Pályázaton feltüntetett személyes adatait a Kiíró a Verseny lebonyolításához szükséges ideig
kezelje, ideértve a helyezettek adatainak a Kiíró internetes honlapján való közzétételét is.

D.

A Pályázattal szembeni tartalmi követelmények

9.

A Versenyző feladata egy semleges elemző-értékelő szakvélemény elkészítése, mely a jogeset
Versenyző szerinti megoldását tartalmazza, az alkalmazott jogszabályok és bírói gyakorlat
feltüntetésével. Amennyiben a Versenyfeladat kérdéseket tartalmaz, úgy a Pályázatnak
minden egyes kérdésre indokolt választ kell tartalmaznia. A Pályázat elkészítéséhez bármilyen
forrás (nemzeti és közösségi jogforrás, ítéletgyűjtemény, jogirodalom, stb.) felhasználható. A
Pályázatot lábjegyzetekkel el kell látni, és a végére a felhasznált irodalom (beleértve a
felhasznált jogforrások) jegyzékét csatolni kell. A Pályázat elkészítése egyéni kutatómunkát és
megoldást igényel, a Versenyző más személy (különösen oktató, PhD hallgató, gyakorló
jogász) segítségét – a Versenyből való kizárás terhe mellett – nem kérheti vagy fogadhatja el.

E.

A Pályázat elbírálása

10.

A Pályázat beküldésének határideje: 2017. november 21. Csak az a Pályázat tekinthető
szabályosan benyújtottnak és így elbírálhatónak, amelyet ezen határidő lejártáig postára
adtak és a határidőn belül e-mailben is megérkezett, továbbá az 6-8. pontokban
meghatározott formai követelményeknek maradéktalanul megfelel.

11.

A Pályázatokat az alábbi szempontok alapján egy legalább 3 tagú szakmai zsűri bírálja el, akik
a Kiíró tagjai és az általuk felkért, kártérítési és biztosítási jogban jártas, külsős szakemberek
közül kerülnek ki:

(i)

A tényállásban megjelenő jogi problémák felismerése;

(ii)

(Helyes) állásfoglalás a felismert kérdésekben, ennek indokolása;

(iii)

A megoldás szerkezete, felépítése, koherenciája;
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(iv)

A jogszabályhelyek és a bírói gyakorlat megjelölésének pontossága, a hivatkozások
szakszerűsége és pontossága;

(v)

Kreativitás.

F.

II. Forduló

12.

Az írásbeli Pályázatok elbírálását követően a II. fordulóba - az elért legmagasabb pontszámok
alapján - bejutott Versenyzőket a Pályázaton feltüntetett e-mail címre küldött levélben
értesítik legkésőbb 2018. január 31-ig. A Kiíró kizár minden felelősséget a Versenyző által
megadott e-mail cím elgépeléséből, illetőleg az e-mail fiók hozzáférhetetlenségéből adódó, az
értesítés kézbesíthetetlensége miatt felmerülő károkért.

13.

A Verseny II. fordulója abban az esetben kerül lebonyolításra, ha az I. fordulóban legalább 6
szabályos és értékelhető pályázatot nyújtanak be. Máskülönben az elbírálásra és a díjak
odaítélésére az I. fordulóban beérkezett Pályázatok alapján kerül sor.

14.

Arra a nem várt esetre, ha a zsűri tagjainak és az Egyesület elnökségének egyhangú
álláspontja szerint egyáltalán nem érkezik be értékelhető szakmai színvonalat képviselő
Pályázat, a Kiíró fenntartja magának a jogot arra, hogy helyezést ne állapítson meg, és díjat
ne osszon ki.

15.

A Verseny II. fordulója lebonyolításának időpontja és helyszíne:
2018. március 2., péntek 08:30 – 13:30
A Magyar Biztosítók Szövetsége (MABISZ) székháza - 1062 Budapest, Andrássy út 93.
A Kiíró fenntartja magának a jogot, hogy a szóbeli forduló időpontját és helyszínét szükség
esetén egyoldalú döntésével megváltoztassa, erről azonban a szóbeli fordulóba jutott
Versenyzőket legkésőbb az eredeti időpontot megelőző három nappal e-mailben értesíti.

16.

A Verseny II. fordulójában 6 (hat) – az I. fordulóban húsznál több szabályosan benyújtott és
értékelhető Pályázat esetén 8 (nyolc) – Versenyző vehet részt. Amennyiben bármely
Versenyző a II. fordulóban valamely oknál fogva (pl. betegség, forgalmi akadály) nem tud
részt venni, az a Versenyből való automatikus kizárást vonja maga után (igazolásnak helye
nincs). A későn érkező Versenyző a Verseny II. fordulójában minden további nélkül részt
vehet, azonban tudomásul veszi, hogy késedelmével a számára biztosított felkészülési időt
csökkenti.

17.

A Versenyzők a II. forduló napján egy 3 tagú zsűri előtt mérettetik meg magukat. A zsűri tagjai
a kártérítési- és a biztosítási jog gyakorlatában és elméletében jártas szakemberek köréből
kerülnek felkérésre.

18.

A II. fordulóban egy minden Versenyző számára azonos jogeset (a továbbiakban: Jogeset)
megoldását kell írásban kidolgozni és szóban előadni a zsűri előtt, legfeljebb 20 perces
időkeretben.

19.

A szóbeli megmérettetést egy 90 perces felkészülési idő előzi meg, amely idő alatt a
Versenyzők kidolgozhatják a Jogeset megoldását, az e célból biztosított helyiségben és a Kiíró
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által engedélyezett jogszabályok és segédanyagok alapján (ezen felül semmilyen más
segédeszköz nem használható).
20.

A Versenyzők II. fordulóbeli fellépésének sorrendjét sorsolással állapítják meg. Minden egyes
Versenyző a saját sorszámának megfelelő időben kapja meg a Jogeset leírását, így garantált,
hogy minden Versenyzőnek ugyanannyi idő (90 perc) álljon rendelkezésére a felkészülésre.

21.

A Versenyzők II. fordulóban nyújtott teljesítményét a szóbeli megmérettetés alapján a
zsűritagok által külön-külön adott pontszámokkal értékelik. Az értékelés alapja a jogilag
releváns tények feltárása, a jogforrások azonosítása és megfelelő alkalmazása, az érvelési
készség valamint a biztosítási és kártérítési jog ismerete, valamint a megoldás szerkezete,
felépítése és koherenciája. Az I. fordulóban szerzett pontok és/vagy az ott kialakult sorrend a
II. fordulóban nyújtott teljesítmény értékelésében nem kerül figyelembe vételre.

22.

A Verseny végeredményét a II. fordulóban elért pontszám alapján hirdetik ki, kivéve, ha a 13.
pont alapján a II. forduló lebonyolítására nem kerül sor, mely esetben a Verseny
végeredményét az I. fordulóban benyújtott Pályázatok alapján elért pontszám alapján
állapítják meg.

23.

A Verseny első három helyezettje pénzjutalomban részesül, melynek nettó mértéke:
Első díj: 200.000 Ft;
Második díj: 100.000 Ft;
Harmadik díj: 50.000 Ft.

24.

A Verseny első három helyezettje számára a Magyar Biztosítók Szövetségének tagbiztosítói a
velük kötött külön megállapodás szerint gyakornoki programban való részvételt biztosítanak.

Budapest, 2017. szeptember 15.
AIDA Magyar Nemzeti Szekció Biztosítási Jogi Egyesület

A Verseny koordinátora a Kiíró részéről: Dr. Bérdi Erika ügyvéd, elnökségi tag, kérdés esetén hozzá
lehet fordulni az verseny@aidahungary.org e-mail címen.
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