
                                     
   

 

MEGHÍVÓ  

„A digitalizáció hatása az egyes jogterületeken” 
konferenciára 

 
 

Időpont: 2020. február 27. csütörtök 10:00-16:00 

 

Helyszín: Magyarországi Református Egyház Zsinati Díszterme 

(1146 Budapest, Abonyi u. 21.) 

 

PROGRAM 
  9:30 Regisztráció 
 
10:00 Megnyitó Dr. habil. Homicskó Árpád Olivér nemzetközi és tudományos dékánhelyettes 

 
Levezető elnök: Dr. habil. Homicskó Árpád Olivér egyetemi docens,  

nemzetközi és tudományos dékánhelyettes, a kutatás vezetője 
 

10:15 A non-humán ágensek (intelligens rendszerek) jogi szabályozása – robotok, dedikált 
rendszerek (önvezető autók) 
Dr. habil. Udvary Sándor egyetemi docens, tanszékvezető (Polgári Eljárásjogi Tanszék) 
 
10:30 A dologi jog legfontosabb technológiai jogi kérdései, új technológiák joga és a dologi 
jog 
Dr. habil. Boóc Ádám egyetemi docens, tanszékvezető (Polgári Jogi és Római Jogi Tanszék) 
 
10:45 Digitalizáció a bűnüldözés, a büntető igazság-szolgáltatás és a büntetés-végrehajtás 
szolgálatában 
Prof. Dr. Domokos Andrea egyetemi tanár, intézetvezető (Bűnügyi Tudományok Intézete) 
 
11:00 A digitalizáció hatása az alapjogok gyakorlására és érvényesítésére 
Dr. habil. Cservák Csaba egyetemi docens, tanszékvezető (Alkotmányjogi Tanszék) 
 
 

11:15 – 11:45  Kávészünet 
 
11:45 A digitalizáció az egészségbiztosításban 
Dr. habil. Homicskó Árpád Olivér tanszékvezető-helyettes (Munkajogi és Szociális Jogi Tanszék) 
 
 
 



                                     
   

 
 
12:00 A közösségi média felhasználási lehetőségei a közigazgatásban – nemzetközi elemzés 
Dr. Csáki-Hatalovics Gyula Balázs egyetemi docens (Közigazgatási Jogi Tanszék) 
 
12:15 A digitalizáció hatása a kompetenciákra, az élethosszig tartó tanulásra, megjelenése a 
vállalatirányításban 
Dr. habil. Lóth László c. egyetemi tanár (Gazdasági és Vezetéstudományi Intézet) 
 
12:30 Kérdések az előadókhoz 
 

13:00 – 14:00  Ebédszünet 
 

14:00 Okos mobilitás és a közösségi gazdálkodás jogi keretei 
Dr. habil. Szuchy Róbert tanszékvezető-helyettes (Kereskedelmi Jogi és Pénzügyi Jogi Tanszék), 
oktatási és tanulmányi dékánhelyettes 
 
14:15 Néhány gondolat a digitalizáció sajtószabadság tartalmára gyakorolt hatásáról 
Dr. Klein Tamás egyetemi adjunktus, tanszékvezető-helyettes (Infokommunikációs Jogi 
Tanszék) 
 
14:30 A fogyasztók tájékoztatása és a digitalizáció 
Prof. Dr. Miskolczi-Bodnár Péter egyetemi tanár, tanszékvezető (Kereskedelmi Jogi és 
Pénzügyi Jogi Tanszék), dékán 
 
14:45 Az okos városkártyák, mint általános helyi azonosító eszközök személyiségi jogi és 
jogbiztonsági aspektusai  
Dr. habil. Kovács Róbert egyetemi docens, intézetvezető helyettes (Gazdasági és 
Vezetéstudományi Intézet) 
 
15:00 A modern technológiák szabályozásának változásai: theoria versus praxis, etika versus 
protokoll 
Dr. habil. Birher Nándor egyetemi docens, tanszékvezető (Jogelméleti, Jogtörténeti és 
Egyházjogi Tanszék) 
 
15:15 Kérdések az előadókhoz 
 
15:30 Prof. Dr. Miskolczi-Bodnár Péter dékán  
 

A rendezvény előzetes regisztrációhoz kötött. Kérjük, hogy részvételi szándékát legkésőbb 

2020. február 26. napjáig, a https://ajk.kre.hu/digitalizacio/   

felületen szíveskedjen jelezni. 

 

 
A konferencia az Igazságügyi Minisztériumnak „A Jogászképzés színvonalának emelését 

célzó programjai” keretében valósul meg. 

 

https://ajk.kre.hu/digitalizacio/

