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Budapest, January 2018

A CHSH nyerte el a legjobb ingatlanjogi és versenyjogi csapat címet a Jogászdíjon
A Wolters Kluwer másodszor díjazta a legjobb hazai ügyvédi irodákat
2017-ben összesen kilenc kategóriában hirdettek győztest a Wolters Kluwer jogi kiadó
pályázatán, a Jogászdíjon, többek között vitarendezés, szellemi alkotások, energiajog,
versenyjog és ingatlanjog kategóriákban. A CHSH Dezső és Társai Ügyvédi Iroda
egyedülálló módon két kategóriában is a legjobbnak bizonyult.

Az ingatlanjogi ügyek közül a CHSH „Millennium Towers – Az innováció diadala” című
pályázatát találta a zsűri a leginnovatívabb megoldásokat tartalmazónak. A tranzakció során
a CHSH csapata egy nagy volumenű, magyar ingatlantranzakció során úgy oldotta fel az
eladó és a vevő közötti érdekkonfliktust, hogy egy angol „warranty insurance” bevonásával
csökkentették a felek által vállalandó kockázatot.

A versenyjog kategóriában a „Hajnali rajtaütések – Egy speciális versenyjogi jogintézmény”
című pályázatával emelkedett ki a mezőnyből a CHSH. Annak érdekében, hogy erre a
speciális versenyjogi intézményre felhívják a figyelmet és segítséget nyújtsanak a
potenciálisan érintett ügyfélkörnek, megalkottak egy kézikönyvet, mely a “dawn raid”
eljárások (a Gazdasági Versenyhivatal előzetes értesítés nélküli helyszíni vizsgálatai)
legfontosabb tudnivalóit foglalja össze. Ezt a kiadványt ingyenesen elérhetővé tették egy
dedikált honlapon, elemzéseket és ismertetőket írtak a témáról és jelentős sajtóérdeklődés
mellett, üzleti reggeli keretében is segítettek a GVH-val közösen felkészíteni a gazdasági
szereplőket a versenyhivatali vizsgálatokra. A kézikönyv ingyenes letölthető a
www.competition.hu oldalon, ahol a CHSH szakemberei egy folyamatosan frissülő
versenyjogi blogot is vezetnek.
„Nagyon büszkék vagyunk, hogy a tavalyi díjunk után idén két pályázatunkkal is nyerni
tudtunk. A siker titka az lehet, hogy a kiírásban szerepelő innováció és ügyfélközpontúság –
melyek egyebekben is irodánk legfontosabb alapértékei közé tartoznak – mindkét esetben
maximálisan megvalósult és ezen szempontok alapján építettük fel a tranzakciót és a
Rajtaütési kézikönyvet is.” – mondta Dr. Polauf Tamás, a CHSH irodavezető-helyettes
partnere. A CHSH ezúton is szeretne köszönetet mondani minden ügyfelének – külön
kiemelve az ingatlanjogi és a versenyjogi csoportok ügyfeleit – mivel nélkülük ez a rangos
díj nem kerülhetett volna irodánkhoz. A jövőben is azon kívánunk dolgozni, hogy innovatív
jogi megoldásokkal segítsük a velünk együtt dolgozó piaci szereplőket a gazdasági jog
minden területén.
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