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A díjátadóról

Az év jogásza/csapata vitarendezés kategóriában

A díjat átadta: Dr. Burai-Kovács János, a Magyar Kereskedelmi 
és Iparkamara mellett működő Választottbíróság elnöke

A díjazott: SCHMIDT Ügyvédi Iroda

A pályázat címe: Dávid Góliát ellen, egy kartellügy tanulságai 

Az év fiatal jogász tehetsége 

A díjat átadta:  
dr. Tóth M. Gábor, a Budapesti Ügyvédi Kamara elnöke

A díjazott: dr. Takó Dalma 

Mentor: Dr. Kecskés Gábor PhD

A pályázat címe: Nemzetközi szerződések

Az év fiatal joghallgató tehetsége 

A díjat átadta: dr. Görgényi Orsolya, a Szecskay Ügyvédi Iroda 
partnere, a Fiatal Ügyvédek Nemzetközi Egyesületének tisztelet-
beli elnöke

A díjazott: Gyurkó Péter

Mentor: Dr. Menyhárd Attila

A pályázat címe: A tradíciókra épülő megújulás lehet tartós és 
való ban sikeres
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A szellemi alkotások joga kategória  
győztes csapata

CERHA HEMPEL Dezső és Társai Ügyvédi Iroda

„Nagyon nagy megtiszteltetés érte a CERHA HEMPEL Dezső és Társai 

Ügyvédi Iroda IP csapatát és külön büszkék vagyunk arra, hogy (az in-

gatlanjog, a versenyjog és a közbeszerzési jog mellett) ez immáron a 

negyedik kategória, amelyben az utóbbi években elismerést kaptunk. 

A kitűnően megszervezett és remek díjátadót követően igyekeztünk 

minden közösségi felületen hírt adni a sikerünkről, az ügyfeleink felé is 

jelezvén, hogy méltán szavaztak nekünk bizalmat. Természetesen a 

CERHA HEMPEL közép-európai hálózatának többi tagja (élén a bécsi 

központtal) is gratulált nekünk a neves elismeréshez. A Jogászdíj is-

mertségét és elismertségét tekintve nincs kétségünk afelől, hogy az 

mind az ügyvédi irodánk, mind annak tagjai szakmai renoméját növel-

ni fogja, és még ismertebbé teszi az általunk kínált szolgáltatásokat a 

leendő ügyfelek körében.”

A versenyjog és vállalatfelvásárlás kategória  
győztes csapata

Tenk Ügyvédi Iroda

Dr. Tenk Zoltán: „Azzal, hogy a Wolters Kluwer elindította a Jogászdíj 

kezdeményezést, immár nemcsak nemzetközi, hanem hazai keretek 

között is van lehetősége az ügyvédi irodáknak megméretni magukat. 

Kis-közepes méretű irodaként úgy gondoljuk, szükséges megmutat-

nunk, hogy részt tudunk venni olyan tranzakciókban, amelyek inkább 

a nagy nemzetközi cégek sajátjai, és erre a pályázat kiváló lehető-

séget kínál. Sőt, bízunk benne, hogy ezzel példát is tudunk mutatni 

hasonló méretű versenytársainknak abban a tekintetben, hogy mer-

jenek nagyot álmodni, mert kitartó, szívvel-lélekkel végzett munká-

val bármit elérhetnek.” … »Úgy gondolom, ha az ember büszke egy 

„gyöngyszemnek” számító munkájára, azt érdemes megmutatni. 

A díj megnyerése, a hazai jogászszakma elismerése számunkra és 

ügyfeleink számára is kiemelten fontos. Nagyon sok olyan helyről is 

kaptunk pozitív visszajelzést, ahonnan nem is számítottunk rá. Másik 

oldalról saját magunk számára is visszaigazolás abban a tekintet-

ben, hogy a kemény, lelkiismeretes és minőségi munka igenis meg-

térül.«

A vitarendezés kategória győztes csapata

Schmidt Ügyvédi Iroda csapata

Dr. Schmidt Zsuzsanna: „Biztatok mindenkit, aki úgy érzi, hogy bármely 

olyan ügye van, ami hordozza magában azt az újdonságot, szakmai 

eredményességet, amit érdemes megméretni, hogy jelentkezzen. Tizen-

három éve vagyok a pályán, de ezzel a díjjal más irányt kezdtem venni 

a szakmaiságon belül, a hivatásba vetett még nagyobb hitet adott, már 

csak ezért is megérte. Olyan erőket mozgat meg, amit semmi sem 

 pótol. Arról kap visszaigazolást az ember, hogy jól végzi a munkáját.”

Dr. Kovács Krisztián: »Rutinos pályázónak mondhatjuk magunkat, 

2018-ban én például bekerültem a 30 év alatti jogásztehetségek kate-

góriájában a legjobb háromba, már azt is fantasztikus eredménynek 

tartottuk. Nagyon örültünk, hogy be tudtuk nyújtani a pályázatot, az-

óta kicsit ilyen szemmel is vizsgáljuk az ügyeinket, és szakmailag talán 

„bevállalósabbak” is lettünk ezáltal.«

A 2019-es év fiatal jogásztehetsége

dr. Takó Dalma

„Önmagammal szemben mindig is nagy elvárásaim voltak, ez vélemé-

nyem szerint a jövőben sem fog változni. Mindig újabb és újabb célo-

kat tűzök ki magam elé, s ezt a későbbiekben is ugyanígy szeretném 

megtenni. A Jogászdíj hatalmas elismerést jelent számomra, mely 

egyrészt jelzi azt, hogy a tudományos tevékenységeket tekintve jó 

úton járok, másrészt ösztönöz is arra, hogy a jövőben ugyanilyen vagy 

még magasabb színvonalon folytassam a megkezdett munkát.”

A 2019-es év fiatal joghallgató tehetsége 

Gyurkó Péter

„A Jogászdíj presztízsét méltó módon képviselte maga a Díjátadó 

Gála vacsora is. A csodás helyszín, az impozáns társaság és ünnepélyes 

hangulat felemelő érzéssel töltött el. Azon az estén a meghívottakkal 

való beszélgetések során és a díjazottak beszédeit hallgatva olyan 

gondolatokkal találkozhattam, amelyek hosszú ideig velem maradnak, 

ebben biztos vagyok.”
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Az év jogásza/csapata vitarendezés kategóriában

Dávid Góliát ellen, egy kartellügy tanulságai  

SCHMIDT Ügyvédi Iroda 

Pályázó: 

 SCHMIDT Ügyvédi Iroda 

egyértelmű választ adott, és teljes mértékben a mi jogi érvelésünknek 

adott helyt, így Magyarországon a kártérítési perek tovább folytatód-

hatnak – ezeket a pereket ugyanis fel kellett függeszteni addig, amíg 

nem születik döntés a Tibor Trans ügyben; ez történt Magyarországon, 

Lettországban, Litvániában és Lengyelországban is. 

Az elért eredményünk tehát, hogy a Tibor Trans és hozzá hasonlóan 

kárt szenvedett károsultak, igényt érvényesíthetnek azon bíróságok 

előtt – így magyar bíróság előtt is –, ahol a torzított piaci árakat alkal-

mazták, és ahol a károsult állítása szerint a kár bekövetkezett, még 

akkor is, ha a kereset a szóban forgó kartell olyan résztvevője ellen 

irányul, akivel a károsult nem létesített szerződéses jogviszonyt. 

A döntés annyiban is precedens értékű, hogy több ítéleti megállapo-

dás leszögezi, hogy nincs jelentősége annak, melyik kartelltagtól vet-

ték a kamiont, bármelyik kartelltag perelhető, és annak sincs jelentő-

sége, hogy hol vásárolták ezeket a kamionokat. 

A SCHMIDT Ügyvédi Iroda 12 éve polgári jogi ügyekre szakoso-

dott ügyvédi iroda, mely főként hazai vállalatok részére nyújt 

teljes körű prémium jogi szolgáltatást. Az iroda képzett és elkötelezett 

munkatársaival és együttműködő szakértő partnereivel a tudáson – és 

a bizalmon – alapuló szolgáltatást nyújt. Az egyéni igényeket, szándé-

kokat, célokat a jogi lehetőségek teljes tárházának bevetésével kép-

viseljük. Megoldást kínálunk valamennyi – jogi eszközökkel megold-

ható – problémára számos szakterületen. Hisszük, hogy a mai, egyre 

bonyolultabb világban a jól alkalmazott jog a személyes boldogulás-

nak, a szervezetben végzett értékteremtő munkának, a megszerzett 

javak biztonságának, és a rossz szándékok elleni védelemnek egyaránt 

hatékony eszköze lehet. Az Iroda minden jogvégzett munkatársa 

egyes, vállalatok életében felmerülő jogterületre szakosodik, vannak 

közöttünk, akik adójogi felkészültséggel és adótanácsadói szakérte-

lemmel, valamint pénzügyi hozzáértéssel rendelkeznek. 

A pályázatban bemutatott ügyben egy fuvarozó céget képviselünk 

egy nagy kamiongyártó céggel szemben. Az Európai Bizottság egy ha-

tározatában kartellezésért marasztalt el több neves kamiongyártó cé-

get, mivel ezen vállalkozások bizonyíthatóan 1997. január 17-től az al-

kalmazott árazásra és bruttó áremelésekre vonatkozó összehangolt 

megállapodásokat kötöttek. Ennek esett áldozatául a Tibor Trans Kft. 

ügyfelünk. Több faktor mérlegelése nyomán arra a következtetésre 

jutottunk, hogy a holland DAF Trucks N.V. a legmegfelelőbb alperes az 

eljárás megindítására, annak ellenére, hogy a Tibor Trans DAF jármű-

vet egyébként soha nem vásárolt. A döntés indokai a következők vol-

tak: a DAF Trucks N.V. közvetlen címzettje volt a Bizottság határoza-

tának, így a jogsértésben történő részvétel külön bizonyításra nem 

szorult. A DAF rendelkezik magyarországi leányvállalattal, így pernyer-

tesség esetén az ítélet Magyarországon végrehajtható. Álláspontunk 

szerint a joghatóság megállapítása tekintetében kötik a magyar bíró-

ságot a C-352/13. ügyben lefektetett elvek, mivel az utóbbi ügyben 

vizsgálandó kérdések tartalmilag megegyeztek a jelen ügyben felme-

rülő joghatósági kérdésekkel, és a joghatóság kérdését igenlően dön-

tötték el, valamint a magyar joghatóságot megalapozó értelmezés 

egyúttal összhangban van az Európai Unió Alapjogi Chartájának 47. 

cikkében megfogalmazott hatékony jogorvoslathoz és a tisztességes 

eljáráshoz való jog által meghatározott követelményekkel. 

Az ügyben a Győri Ítélőtábla fordult az Európai Bírósághoz, kérve 

annak megválaszolását, hogy eljárhat-e magyar bíróság abban az 

esetben, ha a felperes állítólagos kára Magyarországon következett 

be, azonban a kartell működésével összefüggő találkozók egyike sem 

Magyarországon történt, a felperes olyan tagot perelt, akitől egyálta-

lán nem szerzett be járművet, s jogilag a felperes nem is volt tulajdo-

nos, mivel minden járművet zárt végű lízingszerződéssel szerzett be, 

azaz a finanszírozó volt a tulajdonos. Az EUB minden nyitott kérdésre 

Az év jogásza/csapata vitarendezés kategóriában

A pályázó az egyik hazai fuvarozó céget képviseli az úgynevezett Kamionkartell ügyben. Az ügyben meghozott 

Európai Bíróság ítélet precedens értékű, melyben teljes körűen helyt adott a pályázó jogi érvelésének a 

joghatósági kérdésekben.




