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Infokommunikációs- és hálózatos ágazatok jogi 

Kutatóműhely 2016/17. tanév beszámolója 

 

A műhely főállású oktatói: 

1. dr. Klein Tamás, egyetemi tanársegéd 

2. Dr. Tóth András, tanszékvezető egyetemi docens 

 

1. 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). In: Koltay 

András – Török Bernát (szerk.): Sajtószabadság és médiajog a 21. század elején 3., 

CompLex Wolters Kluwer, Budapest, pp. 349-374. (Készült a Magyar Tudományos 

Akadémia Bölcsészettudományi Kutatóközpont Médiatudományi Kutatócsoportjának 

„Az európai médiajogi gondolkodás” című kutatási programjában). 

 Klein Tamás (2016) (szerk.): Bevezetés az Infokommunikációs Jogba, Patrocinium 

Kiadó, Budapest. 384 p. 

 Klein Tamás (2016): Az infokommunikációs jog alkotmányos alapjai. In: Tóth András 

– Klein Tamás (szerk.): Bevezetés az Infokommunikációs Jogba, Patrocinium Kiadó, 

Budapest 

 Klein Tamás (2016): A szólásszabadság az interneten. In: Tóth András – Klein Tamás 

(szerk.): Bevezetés az Infokommunikációs Jogba, Patrocinium Kiadó, Budapest 

 Klein Tamás (2016): Az elektronikus aláírás szabályozási alapjai. In: Tóth András – 

Klein Tamás (szerk.): Bevezetés az Infokommunikációs Jogba, Patrocinium Kiadó, 

Budapest 

Magyar nyelvű konferencia részvételek 

 Klein Tamás (2016): A sajtószabadság fogalom átalakulása (?) és a nyilvánosság 

szerkezetváltozása – A médiaszabályozás legújabb fejleményei – Európai kihívások és 

megoldási kísérletek, előadás, Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és 

Jogtudományi Kar Infokommunikációs Jogi Tanszék – Nemzeti Média és Hírközlési 

Hatóság Médiatanácsa Médiatudományi Intézete közös szervezésben megvalósuló IV. 

Konferenciája, Budapest, 2016. 
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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 

 

2. Dr. Tóth András publikációs tevékenysége 

Magyar nyelven megjelent publikációk 

 Tóth Tamás (2016): Versenyjog és határterületei. A versenyszabályozás jogági 

kapcsolatai, HVG-Orac Kiadó, Budapest 

 Tóth Tamás (2016) (szerk.): Technológia jog – Új globális technológiák jogi kihívásai, 

KRE ÁJK – Patrocinium Kiadó, Budapest 

 Tóth Tamás (2016): Technológia szabályozásának jogi kihívásai. In: Tóth András 

(szerk.): Technológia jog – Új globális technológiák jogi kihívásai, KRE-ÁJK – 

Patrocinium Kiadó, Budapest, pp. 26-36. 

 Tóth Tamás (2016): A technológiai fejlődés hatása az ügyvédi tevékenységre: robotok 

lesznek az ügyvédek?. In: Tóth András (szerk.): Technológia jog – Új globális 

technológiák jogi kihívásai, KRE-ÁJK – Patrocinium Kiadó, Budapest, pp. 37-45. 

 Tóth Tamás (2016): A magántulajdon üzleti célú használatának jogi kérdései az on-line 

térben különös figyelemmel a közösségi taxi-szolgáltatásra. In: Tóth András (szerk.): 

Technológia jog – Új globális technológiák jogi kihívásai, KRE-ÁJK – Patrocinium 

Kiadó, Budapest, pp. 46-50. 

 Tóth Tamás (2016): Technológia és versenyjog. In: Tóth András (szerk.): Technológia 

jog – Új globális technológiák jogi kihívásai, KRE-ÁJK – Patrocinium Kiadó, Budapest, 

pp. 141-160. 

Magyar nyelvű konferencia részvételek (csak az előadóként) 

 Tóth Tamás (2016): előadás, Megfelelés és szakmai gondosság figyelembevétele, az 

ÖRT alapításának 20. évfordulója alkalmából rendezett konferencia, 

Budapest, 2016. november 16. 
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Idegen nyelven megjelent publikációk 

Idegen nyelvű konferencia részvételek (csak az előadóként) 

 Tóth Tamás (2016): Competition law compliance, előadás, 60th UIA Conference, 

Budapest, Hungary, 29 October 2016. 

Az oktató szervezeti tagságainak felsorolása 

Az oktató szerkesztőbizottsági tagságainak felsorolása 

 European Competition and Regulatory Law Review (CoRe), Lexxion Verlag Berlin, 

szerkesztőbizottság tag 

 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 

 

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 

 A félév során, 2016. november 3-án megszerveztük az Infokommunikációs Jogi 

Tanszék IV. Konferenciáját. A médiaszabályozás legújabb fejleményei – európai 

kihívások és megoldási kísérletek címmel megrendezett tudományos tanácskozásról 

készült beszámoló elolvasható: https://ajk.kre.hu/index.php/661-beszamolo-az-

infokommunikacios-jogi-tanszek-iv-konferenciajarol.html 

 A Tanszék – együttműködve a KRE ÁJK más tanszékén működő kollégákkal – 

megalkotta az első hazai technológia jogi kötet, amelynek bemutatójára egy mini-

konferencia és kerekasztalbeszélgetés keretében került sor október 11-én. A 

https://ajk.kre.hu/index.php/661-beszamolo-az-infokommunikacios-jogi-tanszek-iv-konferenciajarol.html
https://ajk.kre.hu/index.php/661-beszamolo-az-infokommunikacios-jogi-tanszek-iv-konferenciajarol.html
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panelbeszélgetés a technológia egyes jogi kihívásait érintette, többek között a 

felelősségi kérdéseket, a drónok és robotautók, adatvédelem, szerzői jog, orvosi 

technológiai kihívásait, a sharing economy jogi kérdései, a technológiai fejlődés hatását 

az ügyvédi tevékenységre. 

 

TDK tevékenység bemutatása 

 A technológiai jog kihívásai, 2016. október 11. kerekasztalbeszélgetés. TDK-ként is 

meg lett hírdetve 

 A médiaszabályozás legújabb fejleményei – európai kihívások és megoldási kísérletek, 

2016. november 3., a konferencia TDK előadásként is meg lett hírdetve 

Tanszékünkön Szabó Aliz joghallgató elkészítette Az on-line térben terjedő deviancia, a 

cybercrime az információtechnológia tükrében című pályamunkáját, amelyet a Kar nevezett a 

2017 tavaszán megrendezésre kerülő OTDK-ra. 

 

Tehetséggondozási tevékenység bemutatása 

Tanszékünk a 2016/2017 őszi félévétől részt vesz egy – négy budapesti egyetem által közösen 

működtetett – inkubátor programban. A Symbius IKT start-up inkubátor program, amelyet 

hallgatóink szabadon választott tantárgyként vehetnek fel, egy olyan kivételes lehetőség, ahol 

mentor oktató és ügyvédi irodák támogatásával a hallgatók gyakorlati jogi kérdésekkel 

(infokommunikációs jog, szellemi alkotások joga, adatvédelem, cégalapítás stb.) szembesülnek, 

így kipróbálhatják magukat a jogászi munkában. A program további résztvevői az Eötvös 

Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kara, a Budapesti Corvinus Egyetem és a 

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem. 

A hallgatókat összefogó tanszéki program egyfajta jogklinikaként működik. Hallgatóink 

számos start-up cég alapítása, működésének beindításában vettek részt, amelyről a félév során 

folyamatosan konzultáltak a konzulensükkel, majd tevékenységükről a félév végén jól 

dokumentált beszámolókat készítettek. 

 

Kutatóműhely tevékenysége 

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 kutatás 

keretében az alábbi ütemezéssel az alábbi publikációk fognak elkészülni, amelyeket váratóan a 

Médiatudományi Intézet meg is fog jelentetni: 
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Kutatási téma Témavezető 

oktató 

közreműködő 

Hallgató neve 

Tanulmány 

határidő 

1. Cybercrime dr. Klein Tamás Szabó Aliz 2016. november 31. 

2. Hálózatbiztonság 

szabályozási 

vonatkozási 

Dr. Tóth András Bartha Bence 2016. november 31. 

3. GMO és génsebészet 

technológiájának 

kihívásai 

Dr. Tóth András Szabó Aliz 2017. február 28. 

4. Felhő 

szolgáltatásokkal 

kapcsolatos jogi 

problémák 

dr. Klein Tamás Bartha Bence 2017. február 28. 

5. Egyes technológia 

jogi kérdések 

(robotok, linking, 

bitcoin,  über, 

airbnbn)  

Dr. Tóth András 

dr. Klein Tamás 

Szabó Aliz 

Bartha Bence 

2017. május 15. 

 

2016. október 11-én bemutatására került a PADA támogatásával megjelent Technológiai jog 

kötet 

A Tanszék képviseltette magát a Járműipari Forgalmazók Szellemi Tulajdon-védelmi Szakmai 

Egyesületének 2016. november 30-i konferenciáján, amely a járműipari technológiák és a 

szellemi alkotások jogának összefüggéseiről szólt. 


