
v"). Wolters Kluwer Mert fontos, hogy jól döntsön! 

A Wolters Kluwer Kft. 2016-ban megalapította a Wolters Kluwer Jogászdíjat, amellyel a jogásztársadalom kiemelkedő 
képviselőinek szakmai teljesítményét szeretné elismerni. Célunk, hogy a szakma hazai kiválóságai egy pályázat keretében 
bemutathassák, hogyan újítják meg a hagyományos jogi tevékenységet és gyakorlatot, szolgáltatásaikkal hogyan növelik 
ügyfeleik versenyelőnyét a piacon, illetve hogyan szolgálnak példaként szakmájukban. 

Kik nevezhetnek? 

A pályázaton a Magyar Ügyvédi Kamara által nyilvántartott ügyvédek, ügyvédi irodák, Magyarországon a jogtanácsosi 
névjegyzékbe bejegyzett jogtanácsosok egyénileg és csapatban vehetnek részt. A pályázó csapatok tagjai között nem jogi 
végzettségű személyek is lehetnek. 

Milyen kategóriákban lehet indulni? 

Összesen 13 szakmai kategóriában díjazzuk az év gyakorló jogászait az üzleti szférából, melyből 8 az ügyvédi, 5 pedig 
az in-house jogi tevékenységet végzők előtt nyitott. 

Szakterület szerinti ügyvéd kategóriák 

I. Az év versenyjogi jogásza/csapata II. Az év munkajogi jogásza/csapata 

IV. Az év bank-, tőkepiac-
és biztosítási jogi jogásza/csapata V. Az év adójogi jogásza/csapata 

VII. Az év M&A (összeolvadás 
és cégfelvásárlás) jogásza/csapata 

VIII. Az év vitarendezési ügyek 
jogásza/csapata 

In-house kategóriák 

I. Az év in-house bank- és biztosítási 
jogi szakembere/csapata 

II. Az év in-house leasing és faktoring 
szakembere/csapata 

IV. Az év in-house energia és erőforrás 
szakembere/csapata 

V. Az év jogtanácsosa 

I. Az év közbeszerzési jogásza/csapata 

VI. Az év ingatlanjogi jogásza/csapata 

III. Az év in-house TMT 
(technológia, média 
és telekommunikáció) 
sza kem bere/csa pata 



Wolters Kluwer Jogászdíj 2016 

Csapatként ügyvédi irodák, jogtanácsosi teamek, önállóan egyéni ügyvédek, jogtanácsosok 
pályázhatnak, de jelölheti őket harmadik személy (ügyfél, munkáltató, együttműködő partner) is. 
A kategóriákban több pályázattal is lehet indulni. 

Hogyan lehet pályázni? 

1. Keresse fel a www.jogaszdij.hu weboldalt. 
2. Válassza ki az Önnek megfelelő kategóriát, majd tanulmányozza át a nevezési feltételeket és a Pályázati útmutatót. 
3. Töltse le a kiválasztott kategória pályázati űrlapját és offline töltse ki azt. 
4. A pályázati anyagokat töltse fel a www.jogaszdij.hu oldalra. 

A pályázatok 2016. október 14. napjáig nyújthatók be. 

A pályázatok értékelése 

A pályázatokat a Wolters Kluwer Kft. által felállított bírálóbizottság értékeli. 

A bírálóbizottság tagjai: 

•Tóth Gábor ügyvezető igazgató, Wolters Kluwer Kft. 

• Kezdi Katalin ügyfélkapcsolati igazgató, Wolters Kluwer Kft. 

• Fehér Nóra jogi üzletágvezető, Wolters Kluwer Kft. 

• Dr. Szabó Marianna tartalom és szolgáltatás stratégiai vezető, Wolters Kluwer Kft. 

• Dr. Farkas Katalin szenior szerkesztő, Wolters Kluwer Kft. 

• Dr. Krizsán Brigitta szerkesztő, Wolters Kluwer Kft. 

A bizottság kategóriánként megnevezi a hat legkiemelkedőbb pályaművet, majd ezt követően kiválasztja 
az adott kategória nyertesét. 

A nyertes pályázók mind a szakma, mind pedig az üzleti élet meghatározó szegmensében bemutatkozhatnak: 
•Sajátfelületeiken, kommunikációjukban (logo, levél, névjegykártya, honlap stb.) a díjazás évének megjelölésével 

feltüntethetik és használhatják az elnyert címet (pl. „Az év versenyjogi csapata 2016"). 
•A Wolters Kluwer Kft. az eseményhez kapcsolódó egyszeri megjelenésű kiadványában kategóriánként feltünteti 

a 6 legjobb pályázót, a kategóriák nyertesei pedig rövid bemutatkozási lehetőséget kapnak. A kiadvány a Wolters 
Kluwer Kft. adatbázisában szereplő TOP 1000 cég részére 2017. első negyedévében kiküldésre kerül. 

•A nyerteseknek a Wolters Kluwer Kft. lehetőséget biztosít az általa üzemeltetett szakmai portálokon 
(www.jogaszvilag.hu, www.ado.hu) történő bemutatkozásra. 

•Vezető gazdasági magazinokban is található lesz beszámoló a Jogászdíj győzteseiről. 

Díjátadó Gálaest 

Időpont: 2016. december 15. (csütörtök) 

Helyszín: Boscolo Hotel Budapest 

www.jogaszdij.hu 
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