
 

   

 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 
A Réczicza White & Case LLP Ügyvédi Iroda, Magyarország egyik vezető nemzetközi ügyvédi irodája, 

pályázatot hirdet dolgozatok írására az alábbi témakörökben, angol nyelven: 

Peres jog Pénzügyi jog Társasági / Polgári jog 

 Extraterritorial effect of the Hungarian 
Arbitration Act – To what extent does it have 
extraterritorial effect (which paragraphs need 
to be observed in foreign arbitration in case 
the Respondent is Hungarian entity), if at all? 
Can the extraterritorial effect be enforced, and 
in the affirmative how, in a foreign arbitration? 
If a foreign Arbitral Tribunal disregards the 
extraterritorial effect, is the award enforceable 
under the New York Convention (in and 
outside of Hungary)? 

 The civil law approach to document production 
(discovery): a comparative overview of the 
taking of evidence in the Anglo-Saxon and 
continental systems. The comparison may be 
made in arbitration or litigation. In case of 
international arbitration the author shall 
compare the different approaches to 
document productions in arbitration(s). In 
litigation the author shall compare various 
countries’ practices (including the Hungarian 
rules set out in para 190(2) of the Act on Civil 
Procedure).  

 Direct enforcement of notarial deeds 
– The (im)possibility of evidencing 
mandatory elements required for 
direct enforcement. 

 Security over bank accounts and 
other receivables – How the form of 
security interest follow the 
characteristics of the collateral in 
question? 

 Locally authorized banking subsidiary 
vs. a Hungarian branch office of a 
bank authorized in another EU 
Member State – Legal, regulatory and 
practical aspects, advantages and 
disadvantages with regards to 
operating as a locally licensed bank 
vs. a branch office. 

 Forms of liability relating to business 
associations under the new Civil 
Code. The possibility and means of 
limitation / exclusion of liability. 

 Special characteristics of fiduciary 
asset management (bizalmi 
vagyonkezelés) under Hungarian 
law, similarities / differences with 
Anglo-Saxon type trust 
arrangements. 

A pályázó a választása szerinti témakörben, a cím keretein belül szabadon készítheti el pályamunkáját, angol nyelven, legfeljebb 15 oldal 
terjedelemben (Times New Roman 12-es betűméret, másfeles sortávolság). A pályaműnek nemcsak a felvázolt kérdés / probléma elemzésére, 
hanem a jogterületet érintő legnagyobb kihívásokra és jövőbeni változásokra is ki kell térnie. A legjobb művek szerzői egy magyar nyelven 
tartandó szóbeli beszélgetésen („döntőn”) is részt vesznek. A pályázaton részt vehetnek a magyarországi jogi egyetemek legalább 
harmadéves hallgatói, valamint magyar vagy külföldi jogi egyetemeken posztgraduális képzésben részt vevő, magyar jogi diplomával 
rendelkező hallgatók. 

A pályamunkákat legkésőbb 2014. december 10-ig kérjük eljuttatni Dalos Csilla részére e-mailben a cdalos@whitecase.com címre vagy 
postai úton a Réczicza White & Case LLP Ügyvédi Iroda címére (1061 Budapest, Andrássy út 11.; Dalos Csilla figyelmébe). A pályamunka első 
oldalán kérjük feltüntetni a pályázó nevét, címét, telefonszámát, egyetemének nevét és évfolyamának megjelölését. A pályázók a pályázati 
felhívással kapcsolatos kérdéseikkel Csák Ildikóhoz fordulhatnak a (06 1) 488 5200 telefonszámon. 

A pályázat díjazása 

A győztes pályaműveket egy, az irodánk jogászaiból álló bizottság választja ki. Az első helyezett pályamű 200.000 forint, a második 100.000 
forint, a harmadik pedig 50.000 forint jutalomban részesül.  

Személyes meghallgatás függvényében a legjobb pályamunkákat készítő hallgatók gyakorlati tapasztalatot szerezhetnek nemzetközi ügyvédi 
irodánknál. A hallgatók által ellátandó gyakornoki feladatok körébe olyan feladatok tartoznak majd, mint jogi kutatómunka végzése, elemzések, 
tanulmányok készítése és egyéb gyakorlati feladatok ellátása. 

Irodánkról 

A Réczicza White & Case LLP Ügyvédi Iroda az egyik legnagyobb nemzetközi ügyvédi iroda Magyarországon. A jogi szolgáltatások széles 
körét biztosító iroda kiemelkedő gyakorlattal rendelkezik a vállalategyesüléssel és -felvásárlással (M&A) kapcsolatos ügyek; a bank- és 
pénzügyi jog; az infrastruktúra- és projektfinanszírozás; a tőkepiaci szolgáltatások; a társasági és kereskedelmi jog; az európai uniós és 
versenyjogi ügyek; az energiajog; a távközléssel, médiával és technológiával kapcsolatos ügyek; a szellemi alkotásokkal kapcsolatos ügyek; a 
munkajog; az ingatlanjog; valamint a peres és választottbírósági ügyek terén. Ügyfeleink között megtalálhatóak a világ legnagyobb vállalatai és 
pénzügyi intézményei, amelyek rendszeresen támaszkodnak a White & Case LLP globális hálózatának tanácsadói szolgáltatásaira, kimagasló 
szaktudására és tapasztalataira. 


