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KÁROLI GÁSPÁR REFORMÁTUS EGYETEM 

ÁLLAM-ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR 

 

 

 

KUTATÁSI BESZÁMOLÓ 

 

az 

Infokommunikációs jogi Tanszék 

2013/14 tanévi tevékenységéről 

 

1. Tanszéki TDK, tehetséggondozás és eredményei 

A tanszék által szervezett TDK ülések időpontjai, résztvevői, meghívottjai és témái és a csatolt 

kimutatásban találhatók. 

A korábbi tanévben komoly eredményeket értünk el, hiszen Tanszékünk demonstrátora és további két 

hallgatója részt vett az OTDK-n és Tóth András tanár úr felkészítő munkájának köszönhetően Tiszai Csilla 

harmadik helyezést ért el dolgozatával az OTDK-n. Mindezen hallgatók időközben végeztek, így alapvető 

feladat, hogy a tehetséges hallgatók utánpótlását a Tanszák által oktatott/kutatott témákat illetően 

biztosítsuk. Mindez nem könnyű feladat. A Tanszéki TDK munkát dr. Szentléleky Szabolcs koordinálja. 

Jelenleg egyik olyan hallgatónk van, aki ígéretesnek mutatkozó TDK tevékenységet végez, Németh 

Szabolcs, aki egyúttal Tanszékünk demonstrátora. Ő a Tehetség Programra is már ebben a félévben 

benyújtotta dolgozatát „on-line adataink sorsa a halál után” témában.  

2. Tanszékünk oktatói által végzett tudományos tevékenység 2013. szeptember 1 és 2014. május 

15. között: 

Oktató Publikációk Konferencia előadások és saját 
szervezésű konferencia 

Folyamatban lévő 
tudományos 
tevékenység 

Tóth András  
Könyv 

 
Szemináriumi munkafüzet és 
jogesetgyűjtemény a 
közigazgatási hatósági eljárás 
és szolgáltatás általános 
szabályairól szóló 2004. évi 
CXL. törvény 

Idegen nyelvű 
 

Competition Law 

Compliance in the SMEs 

Sector – The Hungarian 

Experience – Visegrad 4 

Competition Conference, 

Gazdasági Versenyhivatal, 

Budapest, 2014. március 20.  

Tananyagfejlesztés:  
 

Jones-Sufrin: EU Law 
könyvének magyar 

fordítása és magyar jogi 
részekkel való 

kiegészítése a PPKE-JÁK 
Versenyjogi 

Kutatóközpontjával 
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Oktató Publikációk Konferencia előadások és saját 
szervezésű konferencia 

Folyamatban lévő 
tudományos 
tevékenység 

tanulmányozásához, 
Patrocínium, Budapest 2013 

 
Könyvfejezet  

 
A gazdasági verseny igazgatása – 
szerk. Lapsányszky András: 
Közigazgatási jog - Fejezetek 
szakigazgatásaink köréből (II. 
kötet), Gazdasági közigazgatás, 
infrastruktúra igazgatás, 
CompLex, 2013 

 
Idegen nyelvű tanulmány:  

 
The Most Recent EU 

Competition Law Developments 

in the Telecommunication 

Market - European Networks 

Law and Regulation Quarterly, 

Lexxion, 1/2013: pp. 65-79 

 

Magyar nyelvű tanulmány: 

 

Fúziós eljárásjogunk fejlődése a 

Versenytanács elmúlt háromévi 

gyakorlata alapján, 

Versenytükör 2013/2 (IX. évf. 2. 

szám) 19-33. old. 

Interferences between the 
national telecommunication 
regulation and the EU 
competition law – Market 
Liberalisation and Regulation of 
European Network Industries, 
Lexxion, Brüsszel, 2013. 
november 14. 

 

Introductory remarks - 

Competition in sensitive sectors 

of the Romanian Economy, 

Romanian Competition Council, 

Bukarest, 2013. november 7. 

 
Magyar nyelvű  

Legújabb EU versenyjogi 

feljemények a távközlést 

illetően - Legújabb szabályozási 

fejlemények az európai 

távközlési piacokon, KRE-ÁJK 

Infokommunikációs jogi Tanszék 

II. konferenciája, 2013. 

december 11., Budapest 

saját szervezésű konferencia 

Legújabb szabályozási 

fejlemények az európai 

távközlési piacokon, KRE-ÁJK 

Infokommunikációs jogi Tanszék 

II. konferenciája, 2013. 

december 11., Budapest 

 

közösen 
 

Versenyjog, Patrocínium 
 

Publikáció 
 

Tpvt. kommentár 
 

Kutatás 
 

Tanszékünk pályázott 
2014 februárjában az 

OTKA-hoz „Új 
technológiák jogi 

kihívásai témában” A 
pályázatról döntés 

nyáron várható.  
 

PPKE-JÁK Versenyjogi 
Kutatóközponttal 

közösen elnyertük egy 
OTKA pályázatot állami 

monopóliumok 
témában 

 
 
 

Szentléleky 
Szabolcs 

Magyar nyelvű tanulmány: 
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Oktató Publikációk Konferencia előadások és saját 
szervezésű konferencia 

Folyamatban lévő 
tudományos 
tevékenység 

Horváth Botond – Szentléleky 

Szabolcs: Versenyjogi 

jogalkalmazás a pénzügyi 

piacokon. 

Pénzügyi Szemle  59. 

évfolyam, 2014/1. szám, 27-

45. old. 

Kizárható-e jogszerűen a piacról 

egy jogellenesen működő 

vállalkozás?, Versenytükör 

2013/2 (IX. évf. 2. szám) 104-

108. old. 

 

Idegen nyelvű tanulmány: 

András Tóth, Szabolcs 

Szentléleky: HUNGARIAN 

EXPERIENCES 

CONCERNING UNFAIR 

CONSUMER PRACTICES 

CASES című tanulmány. 

Tanulmánykötet, a "Pázmány 

Péter Katolikus egyetem Jog- 

és Államtudományi Karának 

Könyvei - Tanulmányok" 

című könyvsorozatának 

(ISSN 2061–7240) 21. 

tagjaként jelenik meg. A kötet 

ISBN-je 978-963-308-177-8; 

a tanulmány oldalszámai: 37-

44. old. 

 

 

3. Egyéb tudományos tevékenység 
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Tóth András a Robert Klotz, prof. Scherer és prof. Koenig által főszerkesztett berlini Lexxion által 

European Networks Law & Regulation Quarterly szerkesztőbizottsági tagja lett 2013-ban.  

4. 2013/14 kutatási terv megvalósulása 

Az idei tanév kutatási szempontból legjelentősebb fejleménye egy 2014. februárjában beadott OTKA 

pályázat előkészítése. A pályázatban 9 Kari oktató vesz részt, amely lehetővé tenné az új globális 

technológiák jelentette jogi kihívások átfogó kutatását. Tudomásunk szerint ez lenne az első ilyen jellegű 

jogi kutatás Magyarországon. A kutatás túlmutat az oktatási jelentőségén, hiszen gyakorlati kapcsolódást 

is találhatunk ezen keresztül a leginnovatívabban fejlődő iparágak képviselőihez. A pályázatnak 

várhatóan nyáron lesz eredménye.  

Miután a tekintélyes Lexxion által kiadott ENLR szerkesztőbizottsági tagságát elnyertem, 2013 őszén 

megjelent az első szám, melyben tanulmányt is közöltem. Novemberben részt vettem a lap első 

szerkesztőbizottsági ülésén Brüsszelben és a lap megjelenése alkalmából Brüsszelben megrendezett 

konferencián is részt vettem előadóként.  

Megkezdődött a PPKE-JÁK-al közösen elnyert OTKA pályázat megvalósítása. A TDK utánpótlás 

megvalósítása terén ígéretes fejlemény, hogy Tanszékünk demonstrátora nemzetközi mércével is 

kiemelkedő jelentőségű témából írja dolgozatát (on-line adatok jogi sorsa a halál után), amelyet a 

Nemzeti Tehetség Programban is elindítottunk.  

2013 decemberében megtartottuk a Tanszék II. Konferenciáját és tervezzük 2014 végére a III-at.  

Az évenként minimálisan meghatározott 2 publikáció megírását is sikerült teljesíteni. Sőt, a Tanszéken 

túlmutató, hogy a Ket. szemináriumokhoz munkafüzetet és jogesetgyűjteményt készítettem. A 

folyamatban lévő kutatási tevékenység közül kiemelendő a versenytörvény kommentárja írásában való 

részvétel, és az Oxford University Press által kiadott Sufrin/Jones: EU Competition Law magyar nyelvre 

fordítása és a szerzők beleegyezésével annak magyar jogi részekkel való kiegészítése, amely a Tanszék és 

a PPKE-JÁK Versenyjogi Kutatóközpont együttműködésében valósul meg.  

 

Budapest, 2014. május 16. 

 

              Dr. Tóth András 

              Tanszékvezető 


