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Egy estély, mely a hazai jogásztársadalom mellett a közgazdászokat látja vendégül

HIRDETMÉNY
CLXXXVII. Budapesti Jogász- és Közgazdászbál
Praesens díj 2019 – Joghallgatói kategória

Tisztelt Joghallgatók, Kedves Kollégák!
A február végén megrendezésre kerülő Budapesti Jogászbálon minden évben Praesens
díjban részesül egy olyan joghallgató, aki kiemelkedő és példa értékű tanulmányi és szakmai
eredményeket ért el. A Bál szervezői a díjjal ezeket a kiemelkedő eredményeket kívánják
elismerni.
A díjazottat díszvendégként hívjuk meg és köszöntjük az estélyen, amire természetesen
szeretettel várjuk a díjazott kísérőjét is. A díjat a Jogászbálon, ünnepélyes keretek között adjuk
át. A Bálon továbbá Praesens életműdíjat vehet át – többek között – a klasszikus jogi
hivatásrendek egy-egy kiváló képviselője is.
A díjat pályázat útján, a szakmai zsűri véleménye alapján ítélik oda a Bál szervezői. A díjra
bármely, jogász szakon képzést folytató, aktív jogviszonnyal rendelkező egyetemi
hallgató pályázhat, évfolyamtól és tagozattól függetlenül.
A pályázathoz az alábbi dokumentumokat kell csatolni:
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-

a tanulmányi és/vagy szakmai eredmények másolata
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legalább 3 tanári és/vagy szakmai ajánlás
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18:00

óráig

lehet

pályázatot

benyújtani

az

info@budapestijogaszbal.hu e-mail címre küldött levél útján.
Amennyiben a fent felsorolt dokumentumok a pályázat leadási határidejekor még nem állnak
rendelkezésre, úgy azok később is leadhatók, legkésőbb 2019. február 16-a 18:00 óráig.
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A Bálról

A Budapesti Jogászbál a főváros első, hazánk második legnagyobb múltú társasági
eseménye, amely közel kettőszáz éve jelenti a hazai jogásztársadalom mellett a közélet, a
gazdasági élet, a kultúra és számtalan más, a polgári értékekre fogékony hivatásrend
szereplőinek közös estélyét.
Az est a jogásztársadalom állandósága mellett rendre egy-egy kiemelt társadalmi-szakmai
közösséget lát vendégül: 2015-ben az orvosokat, 2016-ban az akadémikusokat, 2017-ben a
bankszakmát, 2018-ban a mérnököket köszönthettük, 2019-ben pedig a közgazdászokat
várjuk szeretettel.
Az esemény szervezése nemcsak a legapróbb részletekre ügyel, de évről évre kiemelt
figyelmet fordít a gasztronómia és a programkínálat területére is. Ebben a tekintetben a
Budapesti Jogászbál máig hazánk egyetlen estélye, amely lehetővé tette a választható
menüvariációkat, programjait tekintve pedig egy olyan egész estés kínálattal készül, melyet az
Orfeum művészei kizárólag erre az estére állítanak össze.
Az esemény 2019. február 23-án kerül megrendezésre a Budai Várban található Hilton
báltermében. További információk: www.budapestijogaszbal.hu
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