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PÁLYÁZAT   
 

 

 

Véget ért a Schönherr Hetényi Ügyvédi Iroda, az Új Jogtár és az Ars Boni 2015. évi 

cikkíró pályázata. Ezúton is köszönünk minden támogatást és segítséget, ami hozzájárult, 

hogy az idei pályázat is sok emberhez jusson el, és értékes pályaművek szülessenek. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Elsőként a pályázat szponzorainak jár a köszönet: a Schönherr Hetényi Ügyvédi 

Irodának, az ÚjJogtárnak, a Frank Ignác Alapítványnak,  a Transparency 

Internationalnek,  Az Anglofon Studionak , a Magyar Országos Közjegyzői Kamarának, 

valamint a Mathias Corvinus Collegiumnak. 

 

Külön köszönjük a szakmai zsűri munkáját. A pályázatok szakmai értékelésében Vékás 

Lajos, Tilk Péter, Balogh Elemér, Sonnevend Pál és Hetényi Kinga vett részt. 

 

Végül de nem utolsó sorban szeretnénk megköszönni mindenki munkáját, aki segített a 

pályázat hírének terjesztésében, aminek köszönhetően az ország minden jogi karáról 

születtek írások. 

http://www.schoenherr.eu/de/hungary/office/
http://www.schoenherr.eu/de/hungary/office/
http://www.ajk.elte.hu/frankignac
http://anglofon.hu/
https://www.mokk.hu/
http://mcc.hu/
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A pályázatra több mint 140 pályamű érkezett be, köztünk rengeteg érdekes és színvonalas 

írás, így a zsűrinek nem volt egyszerű dolga. Az eredmény a következők: 

 

Közönségdíj: 

A közönségdíjat Szabó Zsófia – Ártatlanság vélelme kontra nyilvánosság – alapjogok 

harca a tárgyalóteremben c. cikke nyerte, amely 1382 szavazatot szerzett. 

Nyereménye 50 000 Forint. 

 

Transparency International különdíj: 

A legjobb korrupciós témájú írás különdíját Péterfi Dénes – A hagyomány és a törvény 

találkozása Romániában, a kisebb hivatali vesztegetések esetében c. munkája nyerte el. 

Nyereménye 50 000 Forint. 

 

1-10. helyezett: 

 

1. helyezést ért el Andorkó Imre 

Jogi sci-fi avagy Az @utózás technológiai fejlődésének lehetséges hatásai a 

jogtudományra c. cikkével 

Nyereménye 125 000 Ft. 

 

2. helyezést ért el Kiss Barnabás 

Lehetünk-e kicsi Amerika? – A versenyjogi kártérítés lehetőségei a 2014/104/EU 

irányelv alapján c. munkájával 

Nyereménye 75 000 Ft. 

 

3. helyezést ért el Buda Álmos 

Vállalkozói útikalauz védjegyvadászoknak c. írásával. 

Nyereménye 50 000 Ft. 
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4. helyezést ért el Németh Szablocs 

T@lán eltűnök hirtelen – Online adataink jogi sorsa a halál után c. pályaművével. 

Nyereménye 1 éves Új Jogtár előfizetés és az Anglofon Studio Polgári Jog Angolul című 

kiadványa. 

 

5. helyezést ért el Hodák Vencel 

Az AdWords védjegyjogi buktatói c. cikkével 

Nyereménye 1 éves Új Jogtár előfizetés és az Anglofon Studio Polgári Jog Angolul című 

kiadványa. 

 

6. helyezést ért el Olajos Marcell 

Sötét fellegek? – a Facebook és más felhőalapú ICT szolgáltatások jogáról c. munkájával 

Nyereménye egy 1 éves Új Jogtár előfizetés. 

 

7. helyezést ért el Szabó Zsolt 

Tenni vagy nem tenni? Ez itt a kérdés – őszintén a kényszervallatásról c. írásával. 

Nyereménye egy 1 éves Új Jogtár előfizetés. 

 

8. helyezést ért el Csaba Orsolya 

Új válaszok egy régi kérdésre a párizsi terrortámadások nyomán c. pályaművével. 

Nyereménye egy 1 éves Új Jogtár előfizetés. 

 

9. helyezést ért el Harkai István 

„Hozzáférés megtagadva” – a weboldalak blokkolása, mint a jogérvényesítés lehetséges 

eszköze c. cikkével. 

Nyereménye az Anglofon Studio Polgári Jog Angolul című kiadványa. 

 

10. helyezést ért el Fedor Zsuzsanna Réka 

Az eutanázia büntetőjogi és orvosi aspektusai c. írásával. 

Nyereménye az Anglofon Studio Polgári Jog Angolul című kiadványa. 

 

 

*** 

 

Köszönjük minden pályázó munkáját! Számos értékes pályamű érkezett be, amelyek 

továbbra is olvashatók a honlapunkon. A legjobb dolgozatokat pedig újraközöljük itt, a 

blogunkon és a facebook-felületünkön is. 

 

Érdemes követni az Ars Bonit, mert terveink szerint a pályázat jövőre ismét 

kiírásra kerül, hasonló feltételekkel! 

 

 

http://www.jogtar.hu/uj-jogtar
http://anglofon.hu/
http://anglofon.hu/polgari-jog-angolul-konyv
http://www.jogtar.hu/uj-jogtar
http://anglofon.hu/
http://anglofon.hu/polgari-jog-angolul-konyv
http://www.jogtar.hu/uj-jogtar
http://www.jogtar.hu/uj-jogtar
http://www.jogtar.hu/uj-jogtar
http://anglofon.hu/
http://anglofon.hu/polgari-jog-angolul-konyv

