
                                     
   

 

MEGHÍVÓ 

„Modern technológiák a jog egyes 

részterületein”  

online konferencia 
https://teams.microsoft.com/l/meetup-

join/19%3ameeting_NGQ1YTliMzAtNTZhNy00YmQ3LTg2ZjEtZjNlNTVkODM4ZTZj%40thread.v2/0?con
text=%7b%22Tid%22%3a%22e06a5dee-cc56-40bd-b41e-

bf3f482bcdd3%22%2c%22Oid%22%3a%22d68dd18f-898a-43db-8982-7c7f0b22bfe5%22%7d  
 

2021. május 21. péntek 10:00 óra 

 

Program 

 

10:00 Köszöntő 

Prof. Dr. Miskolczi-Bodnár Péter dékán  

     

10:10   Megnyitó 

Dr. habil. Homicskó Árpád Olivér nemzetközi és tudományos  

  dékánhelyettes, a kutatás vezetője 

 

Levezető elnök: Dr. habil. Homicskó Árpád Olivér nemzetközi és 

tudományos dékánhelyettes, a kutatás vezetője 

 

10:20  Új szabályozási módok az iparban: algoritmus-szabvány-jog 

Dr. habil. Birher Nándor tanszékvezető egyetemi docens (Jogtörténeti, 

Jogelméleti és Egyházjogi Tanszék) 

 

10:35  Az online szerződéskötés magánjogi problémái, különös tekintettel az 

érvénytelenségre 

Dr. habil. Boóc Ádám tanszékvezető egyetemi docens (Polgári Jogi és 

Római Jogi Tanszék) 

 

10:50  Jogérvényesítés és alkotmányjogi felelősség az információs társadalom 

korában 

Prof. Dr. Cservák Csaba tanszékvezető egyetemi tanár (Alkotmányjogi 

Tanszék) 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NGQ1YTliMzAtNTZhNy00YmQ3LTg2ZjEtZjNlNTVkODM4ZTZj%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22e06a5dee-cc56-40bd-b41e-bf3f482bcdd3%22%2c%22Oid%22%3a%22d68dd18f-898a-43db-8982-7c7f0b22bfe5%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NGQ1YTliMzAtNTZhNy00YmQ3LTg2ZjEtZjNlNTVkODM4ZTZj%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22e06a5dee-cc56-40bd-b41e-bf3f482bcdd3%22%2c%22Oid%22%3a%22d68dd18f-898a-43db-8982-7c7f0b22bfe5%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NGQ1YTliMzAtNTZhNy00YmQ3LTg2ZjEtZjNlNTVkODM4ZTZj%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22e06a5dee-cc56-40bd-b41e-bf3f482bcdd3%22%2c%22Oid%22%3a%22d68dd18f-898a-43db-8982-7c7f0b22bfe5%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NGQ1YTliMzAtNTZhNy00YmQ3LTg2ZjEtZjNlNTVkODM4ZTZj%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22e06a5dee-cc56-40bd-b41e-bf3f482bcdd3%22%2c%22Oid%22%3a%22d68dd18f-898a-43db-8982-7c7f0b22bfe5%22%7d
http://www.kre.hu/ajk/index.php/karunkrol/tanszekek/jogtorteneti-jogelmeleti-es-egyhazjogi-tanszek.html
http://www.kre.hu/ajk/index.php/karunkrol/tanszekek/jogtorteneti-jogelmeleti-es-egyhazjogi-tanszek.html
http://www.kre.hu/ajk/index.php/karunkrol/tanszekek/polgari-jogi-es-romai-jogi-tanszek.html
http://www.kre.hu/ajk/index.php/karunkrol/tanszekek/polgari-jogi-es-romai-jogi-tanszek.html


                                     
   

 

 

 

11:05   Online védelem és segítség a bántalmazott hozzátartozók számára 

Prof. Dr. Domokos Andrea intézetvezető egyetemi tanár (Bűnügyi 

Tudományok Intézete) 

 

11:20  A modern orvostechnológiák alkalmazása a gyógyításban 

Dr. habil. Homicskó Árpád Olivér dékánhelyettes, tanszékvezető-

helyettes egyetemi docens (Munkajogi és Szociális Jogi Tanszék) 

 

1 11:35  Pillanatfelvétel az online (közösségi média) platformok szabályozásának  

   új európai koncepciójáról 

Dr. Klein Tamás Phd tanszékvezető-helyettes egyetemi docens 

(Infokommunikációs Jogi Tanszék) 

 

11:50  Okos város politika – elméleti, gyakorlati vonatkozásai, az okos városok 

a helyi gazdaságfejlesztés paradigmarendszerében 

Dr. habil. Kovács Róbert intézetvezető egyetemi docens (Gazdaság- és 

Vezetéstudományi Intézet) 

 

12:05  „Smart Working” Magyarországon: a távmunka és a „home office” 

Prof. Dr. Kun Attila tanszékvezető egyetemi tanár (Munkajogi és Szociális 

Jogi Tanszék) 

 

12:20  A pilóta nélküli légijármű-rendszerek biztonságos használatának jogi 

kérdései 

Prof. Dr. Miskolczi-Bodnár Péter dékán, tanszékvezető egyetemi tanár 

(Kereskedelmi Jogi és Pénzügyi Jogi Tanszék) 

 

12:35  A villamosenergia-tárolás szabályozási kérdései  

Dr. habil. Szuchy Róbert dékánhelyettes, tanszékvezető-helyettes 

egyetemi docens (Polgári Jogi és Római Jogi tanszék) 

 

12:50  Zárszó  

Dr. habil. Homicskó Árpád Olivér nemzetközi és tudományos 

dékánhelyettes, a kutatás vezetője 

 

 

A konferencia az Igazságügyi Minisztérium ”A  jogászképzés színvonalának 

emelését célzó programok” keretében valósul meg. 

 

 

 

http://www.kre.hu/ajk/index.php/karunkrol/tanszekek/kereskedelmi-jogi-es-penzugyi-jogi-tanszek.html

