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A  Réczicza White & Case LLP Ügyvédi Iroda pályázatot hirdet a 
hazai jogi karok harmad-, negyed-, és ötödéves, valamint a Central 

European University („CEU”) hallgatói számára. 

Irodánkról… 

A Réczicza White & Case LLP ügyvédi iroda az egyik legnagyobb nemzetközi ügyvédi iroda Magyarországon. 
Kiemelkedő gyakorlattal rendelkezik a banki és pénzügyi szolgáltatásokkal, EU joggal, vállalatfelvásárlással és 
vállalkozások összefonódásával, infrastruktúra- és projektfinanszírozással, tőkepiaci tranzakciókkal, 
telekommunikációval, médiával és szellemi alkotásokkal, közösségi és magyar versenyjoggal kapcsolatos 
jogterületeken, valamint peres ügyek ellátása terén. A világ legjelentősebb vállalatai és pénzügyi intézményei 
rendszeresen támaszkodnak a White & Case LLP tanácsadói szolgáltatásaira, szaktudására és magas színvonalú 
segítségére.  

 A Pályázat… 

A pályázóktól az alábbiakban megadott elektronikus hírközlési jogi témakörök egyikének angol nyelvű 
kifejtését várjuk azzal, hogy a pályaműnek nemcsak a felvázolt kérdés/probléma elemzésére, hanem a 
jogterületet érintő legnagyobb kihívásokra és jövőbeni változásokra is ki kell térnie: 

• Powers and functions of the Hungarian Financial Supervisory Authority 
(Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete) and the National Bank of 
Hungary (Magyar Nemzeti Bank) - a comparative analysis from the 
perspective of the financial sector. 

• Practical aspects of the 'single European passport' and the 'home country 
control' principles in the banking sector. The advantages and disadvantages 
with regards to a locally authorized subsidiary vs. a branch office. 

• Financial collateral issues - the Hungarian legal implications (formalities, 
perfection etc.) of the different types of security interests (e.g.: 
security deposit, pledge, mortgage, suretyship, bank guarantee, 
assignment) also with special focus on enforcement and insolvency issues. 

A dolgozatok terjedelme nem kerül meghatározásra, tekintettel arra, hogy az elbírálás elsődleges szempontja 
azok tartalma. 

A pályamunkákat kérjük a cdalos@whitecase.com e-mail címre, vagy Réczicza White & Case LLP ügyvédi iroda 
címére (1061 Budapest, Andrássy út 11; Dalos Csilla figyelmébe) juttassák el 2007. április 15-ig. A 
pályamunka első oldalán kérjük adják meg nevüket, címüket, telefonszámukat, egyetemük nevét és évfolyamuk 
megjelölését. 

Díjazás… 

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

Személyes meghallgatás függvényében a legjobb pályamunkákat készítő hallgatók a következő nyáron illetve a 
következő tanév során gyakorlati tapasztalatot szerezhetnek nemzetközi ügyvédi irodánk működésében. A 
hallgatók által ellátandó feladatok körébe olyan feladatok tartoznak majd, mint jogi kutatómunka végzése, 
elemzések, tanulmányok készítése, és egyéb gyakorlati feladatok ellátása. 
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