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Infokommunikációs- és hálózatos ágazatok jogi 

Kutatóműhely 2015/16. tanévi beszámolója  

 

A műhely főállású oktatói: 

 Tóth András, tanszékvezető egyetemi docens 

 dr. Klein Tamás, egyetemi tanársegéd 

1. Tóth András publikációs tevékenysége 

Magyar nyelven megjelent publikációk 

 Tóth András (2015): A versenyjogi jogalkalmazás emberi jogi vonatkozásai a magyar 

bírósági gyakorlatban, Versenytükör, 2015., Különszám, pp. 78-88. 

 Tóth András (szerk.) (2016): Közigazgatási jog, Jogi Szakvizsga Könyvek, Patrocinium 

Kiadó, Budapest 

 Tóth András (2016): Versenyjogi jogeset- és szöveggyűjtemény, Patrocinium Kiadó, 

Budapest 

 Tóth András (2016): Eljárási alapelvek, alapvető rendelkezések, az ügyfél és 

közigazgatási hatóság kapcsolattartása, joghatóság, hatáskör, illetékesség, a joghatóság, 

hatáskör, illetékesség vizsgálata, hatásköri, illetékességi vita, a jogsegély. In: Tóth 

András (szerk.): Közigazgatási jog, Jogi Szakvizsga Könyvek, Patrocinium Kiadó, 

Budapest, pp. 113-141. 

 Tóth András (2016): Közigazgatási eljárás fogalma. A hatósági eljárás alapelvei. Ket. 

hatálya, az ügyfél, ügyfélképesség, jogutódlás. Joghatóság, hatáskör szabályozása a 

Ket-ben. A Hatáskörelvonás tilalma. A szakhatóságok közreműködése. Illetékesség. A 

hatáskör, illetékességi vita rendezése. In: Tansegédlet a közigazgatási jogi 

záróvizsgához, Közigazgatási eljárásjog, Patrocinium Kiadó, Budapest, pp. 18-41. 

 Szilágyi Pál – Tóth András (2016): A kartellszabályozás történeti fejlődése, 

Versenytükör, 2016. Különszám II., pp. 4-13. 

Magyar nyelvű konferencia előadások 

 Tóth András (2015): A Gazdasági Versenyhivatal jogalkalmazási gyakorlata, előadás, 

jogiforum.hu Versenyjogi Konferencia, Budapest 2015. december 4. 

 Tóth András (2015): Magyar versenyjogi jogalkalmazás tendenciái 2015, előadás, 

Association of Corporate Counsels, Baker&McKenzie, Budapest, 2015. szeptember 11. 

 Tóth András (2016): Magyar versenyjogi jogalkalmazás tendenciái 2016, előadás, 

Association of Corporate Counsels, Baker&McKenzie, Budapest, 2016. május 27. 

 Tóth András (2016): A közigazgatási felülvizsgálat változásai/új Ket., előadás,  Magyar 

Versenyjogi Fórum, Budapest, 2016. június 14. 



 

Oldal 2 / 2 

 

Idegen nyelven megjelent publikációk 

 Tóth, András (2015): CJEU Judgement in Post Danmark II: Role of the Economic 

Evidences in Competition Cases European Networks Law and Regulation Quarterly, 

Lexxion, 2015., No. 4. (megjelenés alatt) 

 Tóth, András (2016): General Court Judgement on Orange Polska – Fine for Abusive 

Conduct, European Networks Law and Regulation Quarterly, Lexxion, 2016., No. 1., 

pp. 36-42. 

Idegen nyelvű konferencia előadások 

 Tóth András (2015): előadás, GVH 25 éves jubileumi konferenciája, II. panel: 

Versenypolitika az átmeneti gazdaságokban, Budapest, 2015. november 11.  

 Tóth, András (2015): Practical Compliance – How Can Internal Audits and 

Whistleblowing Schemes Help Efficient Compliance?, AmCham Hungary, Budapest, 

2015. szeptember 15. 

 Tóth, András (2016): Hungarian Perspectives, előadás, 21st Annual EU Competition 

Law and Policy Workshop European University Institute, Dept. Law, Firenze, 2016. 

június 3. 

 Tóth, András (2016): Human rights aspects of the competition law, előadás, Európai 

Jogi Szaktanácsadói Hálózat képzése, Magyar Bíróképző Akadémia, Budapest, 2016. 

május 26.  

 Tóth, András (2016): Hungarian experiences on leniency in a transitional economy, 

előadás, Taipei, Tajvan, 2016. június 28. 

Az oktató szervezeti tagságainak felsorolása 

Az oktató szerkesztőbizottsági tagságainak felsorolása 

 European Networks Law and Regulation Quarterly, Lexxion Verlag Berlin, 

szerkesztőbizottság tag 

 Versenytükör, Wolters Kluwer Kft., a GVH szakmai lapja, főszerkesztő 

 Infokommunikáció és jog, HVG-Orac, szerkesztőbizottsági tag 

 In medias res, Wolters Kluwer Kft., szerkesztőbizottsági tag 

 Public Governance, Administration and Finances Law Review, Wolters Kluwer Kft., 

szerkesztőbizottsági tag 

 

2. Dr. Klein Tamás publikációs tevékenysége 

Magyar nyelven megjelent publikációk 

 Klein Tamás (2016): A tárhelyszolgáltató omnipotens felelőssége, mint alkotmányjogi 

problematika (A harmadik személy tartalmáért való felelősség az interneten), kiadó által 

befogadott tanulmány, megjelenésre vár – készült a Magyar Tudományos Akadémia 



 

Oldal 3 / 2 

 

Bölcsészettudományi Kutatóközpont Médiatudományi Kutatócsoportjának „Az európai 

médiajogi gondolkodás” című kutatási programjában). 

Magyar nyelvű konferencia részvételek 

 Klein Tamás (2016): A sajtószabadság fejlődése Angliában, előadás, a NMHH 

Médiatanácsának Médiatudományi Intézete és a Magyar Tudományos Akadémia 

Médiatudományi Kutatócsoportja A mélység tornácán című konferenciája, Pázmány 

Péter Katolikus Egyetem, Jog- és Államtudományi Kar, 2016. április 7. 

 Klein Tamás (2016): A nyilvánosság szerkezetváltozásának hatása a sajtószabadság 

fogalmára, előadás, az Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar 

Doktori Iskoláinak V. konferenciája, Alkotmányjogi Szekció, Eötvös Loránd 

Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar, 2016. június 10. 

Idegen nyelven megjelent publikációk 

Idegen nyelvű konferencia részvételek 

Az oktató szervezeti tagságainak felsorolása 

 Magyar Alkotmányjogászok Egyesülete 

 Rendészeti Doktoranduszok Országos Egyesülete 

Az oktató szerkesztőbizottsági tagságainak felsorolása 

 

A tanszék nemzetközi kapcsolatai 

Intézményesült kapcsolatink nincsenek, de a Tanszékvezető az alábbi informális 

kapcsolatokkal rendelkezik:  

 kutatási ösztöndíj révén a Leuven-i Egyetem Jogi Karán működő Interdisciplinary 

Centre for Law & ICT (ICRI),  

 kutatási ösztöndíj révén a Münster-i Egyetem Jogi Karán működő ITM – Institut für 

Informations-, Telekommunikations- und Medienrecht 

 külföldi előadó meghívás és publikálás révén prof. Ki Jong Lee, a Sookmyung Women's 

University-n.  

 

A tanszék által szervezett konferenciák 

Nem volt, tanszéki konferencia a 2016/17. őszi félévben lesz. 
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TDK tevékenység bemutatása 

Két TDK ülésre került sor ebben az I. félévben:  

 2015. október 5.: Dr. Bayer Judit egyetemi docens Felelősség a kommentekért és más 

közvetített tartalmakért; 

 2015. október 30.: Dr. Szeghalmi Veronika, médiatudományi munkatárs, 

Médiatudományi Intézet: Rendőrképmás körüli dilemmák. 

A II. félév TDK tevékenysége: 

Tanszékünk a félévben nagy érdeklődés mellett két Tudományos Diákköri ülést tartott olyan, 

az infokommunikációs jogi kutatások legújabb irányaihoz kapcsolódóan, amelyek a modern 

technológiák jelentette kihívás miatt a jogi szabályozást is válaszadásra, megoldási javaslatok 

kidolgozására kényszeríti. Külön büszkeség számunkra, hogy elsősorban a kar hallgatóinak 

szóló tudományos rendezvényeinket más egyetemekről, és a versenyszférából érkezők is rendre 

megtisztelik jelenlétükkel. 

Az első tudományos ülésre 2016. március 7-én került sor, témája a drónok és a biometrikus 

adatok adatvédelmi kérdései voltak, meghívott előadónk pedig a Nemzeti Adatvédelmi- és 

Információszabadság Hatóság témakörben jártas jogi előadója, Búzás Péter volt. 

2016. május 2-án nagy érdeklődés mellett rendeztük meg a tavaszi félév második TDK ülését, 

amelyet egy kerekasztal beszélgetés formájában tartottunk meg, Kommentvita újratöltve? 

címmel. A tudományos diákköri ülés témája a Tanszékünk által már korábban is érintett téma, 

az internetes nyilvánosság hatására bekövetkező kommunikációs struktúrák 

szerkezetváltozásának egy jól érzékelhető megnyilvánulása, a kommentelés társadalmi 

nyilvánosságban betöltött szerepe és jogi helyzete volt. A téma elemzésére a lehető 

legszélesebb vizsgálati horizont megteremtése érdekében a médiajog, a polgári jog, szerzői jog, 

internet jog kiváló elméleti kutatói mellett a szakmai, gyakorlati nézőpontot is meg kívántuk 

jeleníteni. A tudományos eseményen szakmai partnerként csatlakozott Tanszékünkhöz a Kar 

Polgári Jogi és Római Jogi Tanszéke és a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 

Médiatudományi Intézete. A tanácskozásra a szakma kiváló hazai képviselőit, tekintélyeit 

hívtuk meg: a beszélgetésben részt vett Koltay András, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem 

Jog- és Államtudományi Kar docense, a Médiatanács tagja, Bayer Judit egyetemi docens a 

Miskolci Egyetem Jogi Karáról, Nádori Péter, a Magyar Tartalomszolgáltatók Egyesületének 

képviseletében, Grad-Gyenge Anikó tanszékvezető egyetemi docens asszony a Károliról és 

Nyakas Levente, a Médiatudományi Intézet vezetője, Tanszékünk egyetemi tanársegéde. A 

beszélgetést Klein Tamás az Infokommunikációs Tanszék TDK felelős tanársegéde moderálta.  

 

Tehetséggondozási tevékenység bemutatása 

A tehetséggondozás keretében a tudományos érdeklődést mutató hallgatóknak segítünk 

tudományos dolgozatok elkészítésében, abban a reményben, hogy közülük többen OTDK 
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dolgozat írására is vállalkoznak. Jelenleg egy hallgató kezdte el pályamunkájának az 

elkészítését. Három, versenyjogból évfolyamdolgozatot írt hallgatónak lett jelezve, hogy 

érdemes lenne TDK dolgozattá alakítani a munkájukat. Ketten visszajeleztek, így velük 

megkezdjük a versenyjogi TDK-t a következő félévben.  

Elindult a Piac-és technológiaszabályozási Doktori Iskola, melynek felelőse Tóth András 

tanszékvezető. 

A II. félév tehetséggondozási tevékenysége: 

Az Infokommunikációs Jogi Tanszék TDK ülésein keresztül és személyes kapcsolatteremtés 

révén és igyekszik megszólítani a tehetséges hallgatókat és lehetőséget teremteni számukra a 

tudományos tevékenyég megismerésére, segíteni őket saját kutatásai terveik megvalósításában, 

tehetségük kibontakoztatásában. Ennek keretében három nappali tagozatos hallgatóval 

működtünk együtt intenzíven és rendszeresen a tavaszi szemeszterben. Németh Szabolcs 

demonstrátorunk államvizsgáinak a megszerzése után e minőségében tovább nem tudja 

erősíteni Tanszékünket, ám reményeink szerint a Kar PhD hallgatójaként továbbra is 

számíthatunk a munkájára. A félév során két új ifjú tehetséget vontunk be Tanszékünk 

tudományszervezési tevékenységébe. Szabó Aliz és Bartha Bence nagy örömmel, lelkesedéssel 

csatlakozott a Tanszékünkön folyó IM által támogatott kutatásokhoz.  

Bartha Bence Tanszékünk támogatásával a Kozma Sándor emlékére Magyarország legfőbb 

ügyésze által meghirdetett tudományos pályázaton, A véleménynyilvánítás szabadságának 

korlátozása a közösség elleni uszítás tükrében, a körülötte húzódó alkotmányossági, jogalkotói 

és jogalkalmazói kérdések című pályaművel vett részt. 

 

Kutatóműhely tevékenysége 

 Az új technológiák joga kutatás PADA pályázatát ebben az I. félévben elnyertük, és 

2016 áprilisának végéig valósítjuk meg a Kar oktatóinak részvételével. Tervezzük egy 

nemzetközi konferencia megvalósítását a kutatás eredményeinek bemutatására. 

 KAP-1.1-14/034 azonosító számú projekt keretében kutatás és tanulmány írása a PPKE-

vel kötött szerződés alapján a hazai versenyfelügyeleti eljárásának emberi jogokkal való 

összhangjáról   

 A PPKE-JÁK-kal közösen elnyert OTKA 109414. sz. „Az állam aktív gazdasági 

szerepvállalásának EU jogi keretei” című kutatásban részvétel. 

 A tavaszi félévben sikerrel pályáztunk az Igazságügyi Minisztérium „A jogászképzés 

színvonalának emelését célzó programok,” kutatás-támogatási programban való 

részvételre. Nyertes kutatási témánk címe: „A (demokratikus) nyilvánosság legújabb 

szerkezetváltozásának hatása a sajtószabadság fogalmának tartalmára – változás a 

változatlanságban?”  

 A PADA által támogatott új technológiák joga kutatás tanulmányai elkészültek, jelenleg 

a lektorálási folyamat zajlik. A tanulmánykötet várhatóan a nyáron megjelenik. 
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Tervezzük egy nemzetközi konferencia megvalósítását a kutatás eredményeinek bemutatására. 


