XII. MISKOLCI EU VÁNDORKUPA (2017)
ORSZÁGOS JOGESETMEGOLDÓ- ÉS
PERBESZÉDVERSENY
ELJÁRÁSI SZABÁLYOK

I. Fogalmak
1. A verseny során a következő fogalmak alatt az alábbiak értendők:
Jogeset

Verseny

Bírói testület

Szervezőbizottság
A szervezőbizottság
Elnöke
Szervezőbizottság
tagjai
Írásbeli beadvány

Hipotetikus tényállás, amely valamely létező uniós jogi tárgyú
problémát tartalmaz, és amelynek jogi eljárásban történő
érvényesítése e verseny keretében történik.
A Miskolci EU Vándorkupa európai uniós jogi perbeszédverseny,
amely a Miskolci Egyetem Európai Jogi és Nemzetközi Magánjogi
Tanszékének szervezésében évente kerül megrendezésre az Eljárási
Szabályok alapján.
A versenyre a szervezők az írásbeli beadványok elbírálására, illetve
a szóbeli döntőre egy független, legalább három tagból álló bírói
testületet kérnek fel az uniós jog elméleti és gyakorlati szakemberei
közül.
A verseny szervezésével kapcsolatos teendőket ellátó csoport, élén a
szervezőbizottság elnöke áll.
Dr. habil. Angyal Zoltán egyetemi docens.
Dr. Marinkás György egyetemi adjunktus
dr. Kiss Lilla Nóra, doktoranduszhallgató
A verseny első, írásbeli szakaszában a csapatok által – a formai
kritériumoknak megfelelően – benyújtott írásbeli beadványok.

II. Az Eljárási Szabályok értelmezése és módosítása
2.1. Valamennyi olyan kérdés, amely az Eljárási Szabályok értelmezésével kapcsolatban
merül fel az írásbeli szakaszban, a szervezőbizottsághoz továbbítandó írásban. A
szervezőbizottság a kérdésre annak megérkezésétől számított 5 napon belül válaszol. A
kérdés előterjesztése, illetve az arra való válasz a versenykiírásban szereplő, az írásbeli
beadványok benyújtására nyitva álló határidő meghosszabbítását nem eredményezi, erre
hivatkozással igazolási kérelem előterjesztése kizárt.
2.2. A szóbeli döntő során felmerülő valamennyi kérdést a Bírói testületnek kell írásban
továbbítani, amely legkésőbb a csapat szóbeli meghallgatása előtt közvetlenül válaszol a
kérdésre. A Bírói testület a kérdés megválaszolása során – szükség esetén – bevonhatja a
szervezőbizottság elnökét is.
2.3. Az Eljárási Szabályok a verseny kiírását követően a verseny eredményhirdetéséig nem
módosíthatók.
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III. A verseny
3. A verseny felépítése
3.1. A verseny két szekcióban kerül meghirdetésre.
3.1.1. Az A) szekcióba (Joghallgatók szekciója) nevezhet valamennyi magyar
felsőoktatási intézmény graduális képzésében részt vevő, állam- és jogtudományi
tanulmányokat folytató hallgatókból álló maximum háromfős csapat.
3.1.2. A B) szekcióba (Fiatal jogászok szekciója) nevezhet valamennyi magyar
felsőoktatási intézmény posztgraduális képzésében részt vevő, állam- és
jogtudományi tanulmányokat folytató nappali, illetve levelező tagozatos
hallgatókból álló maximum háromfős csapat. A B) szekcióba nevezhet továbbá
valamennyi maximum háromfős, szakvizsga előtt álló gyakorló jogászokból álló
csapat. A B) szekcióban vegyes csapatok (posztgraduális képzésében részt vevő
hallgató és szakvizsga előtt álló gyakorló jogász) jelentkezése is lehetséges.
3.2. A további szabályok mind az A) és a B) szekció tekintetében azonos tartalommal
alkalmazandók.

4. A verseny menete
4.1. A verseny menetrendje minden évben a versenykiírást megelőzően kerül
meghatározásra.
4.2. A 2017. évre vonatkozó menetrend:
2017. szeptember 18. (hétfő)

A XII.
Miskolci EU Vándorkupa
meghirdetése, a jogeset közzététele.

2017. október 16. (hétfő)

Jelentkezési határidő (a jelentkezési lap
elektronikus úton történő megküldésének és
postára adásának határideje)

2017. november 6. (hétfő)

Az írásbeli felperesi és alperesi beadvány
postára adásának, valamint elektronikus
úton történő megküldésének a határideje

2017. november 10. (péntek)

A szóbeli döntő időpontja.
Helye: Miskolci Egyetem.
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5. Nyelv
A verseny nyelve annak egész időtartama alatt a magyar, amely egyben a verseny
hivatalos nyelve is.

6. A jogeset
6.1. A verseny szervezőbizottsága által felkért szakemberek által kidolgozott hipotetikus
tényállás, amelynek központjában egy vagy több aktuális uniós jogi probléma áll.
6.2. A jogeset tényállása a Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Karának honlapján,
Facebook oldalán és az Európa Jogi és Nemzetközi Magánjogi Tanszék honlapján érhető el.

7. A bírói testület (zsűri)
A verseny szervezőbizottsága az uniós jog elméleti és gyakorlati szakemberei közül
legalább három tagot kérnek fel az írásbeli beadványok értékelésére, valamint a szóbeli
meghallgatás (szóbeli döntő) során a bírói testületi feladatok ellátására. A szóbeli
meghallgatás során a bírói testület legalább három tagból – rendes tagok, illetve póttagok –
áll, akik a függetlenség, pártatlanság és semlegesség elve alapján hozzák meg döntésüket.

IV. Résztvevők
8. Csapatok
8.1. A versenyre csapattagként nevezhető – a csapattag nemzetiségére tekintet nélkül –
valamennyi magyar felsőoktatási intézmény állam- és jogtudományi karának graduális
képzésében részt vevő hallgató, illetve valamennyi magyar felsőoktatási intézmény
posztgraduális képzésében részt vevő, állam- és jogtudományi tanulmányokat folytató
nappali, illetve levelező tagozatos hallgató, illetve szakvizsga előtt álló gyakorló jogász.
8.2. A szervezőbizottság jelenlegi és korábbi tagjai csapattagként a versenyen nem
nevezhetők.
8.3. A csapattagok az A) szekcióban ugyanazon felsőoktatási intézmény hallgatóiként
képviselik egyetemüket. Az A) szekcióban vegyes csapatok indítása nem lehetséges
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8.4. A B) szekcióban a csapatot – megszorítás nélkül – vegyesen posztgraduális hallgatók és
szakvizsga előtt álló gyakorló jogászok is alkothatják (felsőoktatási intézményhez való
tartozásra tekintet nélkül).
8.5. A csapatok összetétele a verseny során nem változtatható. A jelentkezési lapon
megjelölt csapattagokhoz képest történő bárminemű változtatás a jelentkezési határidő
letelte után a csapat kizárásával jár.

V. Alapelvek
10. Sportszerűség
A résztvevők a verseny teljes időtartama alatt kötelesek a sportszerűség és a fair play
szabályait tiszteletben tartva versenyezni.

11. A külső segítség igénybevételének korlátozottsága
11.1. A verseny teljes időtartama alatt a külső segítség igénybevétele – beleértve a csapat
felkészítőjét is – kizárólag a jogeset általános megvitatására, illetve a kutatási munkálatok
orientálására irányulhat. Az írásbeli beadványok készítése teljes mértékben a csapat
feladata, annak megfogalmazása során külső segítségként kizárólag a felkészítő tanár – és
csak, mint korrektor – vehet részt.
11.2. A szóbeli döntőn a meghallgatás során bármely külső segítség igénybevétele tilos.
11.3. A külső segítség igénybevételére vonatkozó szabályok bármilyen súlyú megsértése
az érintett csapatnak a versenyből való kizárását eredményezi.

VI. A verseny menete
12. Az írásbeli beadványok
12.1. A csapatok a versenykiírásban meghatározott határidőig kötelesek megküldeni az
írásbeli beadványokat: a felperesi és alperesi beadványt. Az írásbeli beadványokat a
csapatok postán négy-négy példányban (spirálozva), valamint elektronikus úton kötelesek
benyújtani az alábbi címre:
Miskolci Egyetem
Állam-és Jogtudományi Kar
Európai Jogi és Nemzetközi Magánjogi Tanszék
3515 Miskolc-Egyetemváros
Elektronikus cím: miskolci.eu.vandorkupa@gmail.com
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12.2. Formai kritériumok
12.2.1. Az írásbeli beadványok – mind a felperesi, mind az alperesi – terjedelme
maximálisan 15 oldal (12 Times New Roman betűtípus, 1,5 sorköz, sorkizárt).
12.2.2. Az írásbeli beadványokban mellékletként fel kell tüntetni a felhasznált irodalmat,
valamint a felhasznált jogesetek és jogszabályok jegyzékét a hivatkozás szabályainak
megfelelő formátumban.
A mellékletek az írásbeli beadványok 12.2.1. pontban
meghatározott (15-15 oldalas) terjedelmébe nem számítandók bele.
12.2.3. A beadványok fedőlapja átlátszó színű. A „Felperesi beadvány” hátlapjának sárga,
az „Alperesi beadvány” hátlapjának pedig piros színűnek kell lennie.
12.2.4. Az írásbeli beadványon fel kell tüntetni a csapat számára a jelentkezési lapon
megadott e-mail címre megküldött regisztrációs számot, valamint a „Felperesi beadvány”,
illetve „Alperesi beadvány” megjelölést. A fedőlapon még a csapat jeligéje szerepelhet.
12.2.5. Intézményre, a csapattagok vagy a felkészítő nevére vonatkozó bármely utalás a
versenyből történő végleges kizárást vonja maga után mind fedőlapon, mind pedig a
beadványok tartalmában történő jelöléskor.

13. A szóbeli döntő
13.1. Az írásbeli beadványokat határidőben beküldő csapatok előzetes szelekció nélkül,
automatikusan részt vesznek a verseny szóbeli döntőjén.
13.2. A szóbeli döntő célja a csapatok által benyújtott írásbeli beadványban foglaltak
megvédése, a szóbeli érvelési és meggyőzési képesség értékelése.
13.3. Az írásbeli szakaszban benyújtott írásbeli beadványokban foglaltak a szóbeli döntő
során lényegesen nem módosíthatók. A szóbeli döntő során a csapatok az írásbeli
beadványokban hivatkozott jogi érvekhez kötve vannak, azon túl tartalmilag teljesen új
érveket nem adhatnak elő.
13.4. A szóbeli döntőn a csapatok mind felperesi, mind alperesi álláspontjukat előadják
úgy, hogy egy versenytárs csapat ellen, mint alperes, egy másik versenytárs csapat ellen,
mint felperes vesznek részt a meghallgatáson. Az ellenérdekű csapatok összesorsolására a
szóbeli döntő ünnepélyes megnyitóján kerül sor.
13.5. A szóbeli döntő során a csapatok teljesítményét egy legalább három főből álló bírói
testület értékeli.
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13.6. A meghallgatás menete
13.6.1. A meghallgatás során előbb a felperesi, majd az alperesi képviselő maximum 10-10
percben fejtheti ki jogi álláspontját.
13.6.2. A bírói testület tagjai a felperesi és alperesi képviselőknek korlátozás nélkül
tehetnek fel kérdéseket, amelyekre a képviselők azonnal reagálnak.
13.6.3. A felperesi képviselő maximum 5 percben reagálhat (válasz) az alperesi képviselő
álláspontjára, melyet követően az alperesi képviselőnek szintén 5 perc áll rendelkezésére
(viszonválasz). Ezt követően a bírói testület a meghallgatást berekeszti.
13.6.4. A meghallgatás során a jogi álláspont megvilágításához a felperesi és alperesi
képviselők segédeszközként kizárólag táblát vehetnek igénybe. Mellékletek csatolása,
illetve egyéb dokumentumoknak a bírói testület számára történő átadása kizárt.

14. Értékelési szempontok
14.1. A bírói testület bíránként a meghallgatás során – az írásbeli beadványokat is
figyelembe véve – alperesi és felperesi pozíciónként 50-50 pontot, azaz csapatonként
maximum 100-100 pontot, vagyis a háromfős bírói testület csapatonként összesen 300
pontot adhat az előzetesen meghatározott pontozói lapon megjelölt pontozási szempontok
és pontarányok alapján.
14.2. Pontozási szempontok mind az alperesi és felperesi pozícióban:
 az írásbeli beadványban kifejtett, és a képviselő által szóban előadott jogi
álláspont (26 pont),
 a bírói testület által feltett kérdésekre való reagálás (8 pont),
 az ellenérdekű fél jogi álláspontjára való reagálás (8 pont),
 retorika (8 pont).
14.3. A szóbeli döntő fordulóinak lezárását követően a csapatok által megszerzett pontok
összesítésre kerülnek, és kialakul a végeredmény.

VII. Végeredmény
15. Helyezett csapatok
15. 1. A legeredményesebb csapat
15.1.1. Az írásbeli beadványok, valamint a szóbeli döntő két meghallgatása (felperesi
pozíció, alperesi pozíció) alapján mindkét szekcióban a legmagasabb pontszámot elérő
csapat elnyeri a Miskolci EU Vándorkupát.
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15.1.2. A két szekció legeredményesebb csapata egy évig – a következő évben
megrendezésre kerülő Miskolci EU Vándorkupáig – jogosult a Miskolci EU Vándorkupa
birtoklására. Az első helyezett értékes nyereményben részesül.

15.2. A II. és III. helyezett csapatok
15.2.1. A két szekció II. és III. helyezett csapata elismerésben és további értékes
nyereményekben részesül.

15.3. Egyéb kategóriák
15.3.1. A zsűri saját mérlegelése alapján egyéb kategóriákban (pl. legjobb írásbeli
beadvány, legjobb felperes, legjobb alperes) is odaítélhet díjakat.
Miskolc, 2017. szeptember 18.

dr. Kiss Lilla Nóra
doktoranduszhallgató
a szervezőbizottság tagja

Dr. habil. Angyal Zoltán
egyetemi docens
a szervezőbizottság elnöke
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Dr. Marinkás György
egyetemi adjunktus
a szervezőbizottság tagja

