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Infokommunikációs- és hálózatos ágazatok jogi 

Kutatóműhely 2017/18. tanév beszámolója 

 

A műhely főállású oktatóinak számbavétele, majd az oktatók névsor szerinti publikációs 

tevékenységének felsorolása. 

 Dr. Tóth András, tanszékvezető egyetemi docens 

 dr. Klein Tamás, egyetemi tanársegéd 

 

 

1. Dr. Tóth András publikációs tevékenysége 

Magyar nyelven megjelent publikációk 

 Tóth András (2017): Hálózati és információs rendszerek biztonsága európai 

szabályozásának alapjai, Infokommunikáció és Jog, 2017., augusztus, pp. 16-24. 

 Klein Tamás – Tóth András (szerk.) (2017): Bevezetés az Infokommunikációs Jogba, 

Patrocinium Kiadó, Budapest, 416 p. [továbbiakban: Klein – Tóth i.m.] 

 Tóth András (2018): A magánjogi jogérvényesítés jogintézményének háttere. In: 

Polauf Tamás (szerk.): Versenyjogi kártérítési perek, Wolters Kluwer Kft., Budapest, 

2018., pp. 33-53. 

 Tóth András (2018): A web 2.0 versenyjogi vonatkozásai. In: Klein Tamás  (szerk.): 

Tanulmányok a technológia-és cyberjog néhány aktuális kérdéséről, Médiatudományi 

Intézet, Budapest, pp. 51-66. 

 Tóth András (2018): Hálózati és információs rendszerek biztonsága európai 

szabályozásának alapjai. In: Klein Tamás (szerk.): Tanulmányok a technológia-és 

cyberjog néhány aktuális kérdéséről, Médiatudományi Intézet, Budapest, pp. 67-88. 

 Tóth András (2017): A technológiai fejlődés hatása az ügyvédi tevékenységre. In: 

Gellén Klára (szerk.): Jog, innováció, versenyképesség, Wolters Kluwer, Budapest 

 Klein Tamás – Tóth András (2018): A robotika egyes szabályozási kérdései. In: 

Homicskó Árpád (szerk.): Egyes modern technológiák etikai, jogi és szabályozási 

kihívásai, Károli Gáspár Református Egyetem Állam-és Jogtudományi Kar, Budapest, 

pp. 93-117. 

 Tóth András (2018): Fogyasztóvédelem a digitális korban. In: Homicskó Árpád 

(szerk.): Egyes modern technológiák etikai, jogi és szabályozási kihívásai, Károli 

Gáspár Református Egyetem Állam-és Jogtudományi Kar, Budapest, pp. 199-217. 

 Tóth András (2017): Tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalma a digitális 

gazdaságban, Infokommunikáció és Jog, 2017., 69. szám, pp. 99-105. 
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Magyar nyelvű konferencia részvételek (előadóként) 

 Tóth András (2017): előadás, Agoritmusok és versenyjog – A Cyberjog egyes kérdései, 

a KRE-ÁJK Infokokommunikációs jogi Tanszéke V. Konferenciája, Budapesti 

Ügyvédi Kamara, Budapest 2017. november 30.  

 Tóth András (2017): A fellépés a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi 

gyakorlattal szemben, előadás, Fogyasztóvédelem a közjog és a magánjog 

metszetében című konferencia, Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Budapest, 2017. 

június 16.   

 Tóth András (2017): A fúzió-engedélyezés kihívásai a magyar tapasztalatok alapján, 

előadás, II. Magyar Versenyjogi Fórum, Budapest, 2017. június 14.  

 Tóth András (2018): Energetikai projektek versenyjogi vonatkozásai, előadás, III. 

Energetikai Jogi Konferencia, Wolters Kluwer, Gárdony, 2018. május 30.  

 Tóth András (2018): A GVH szerepe a magánjogi jogérvényesítésében, előadás, 

Wolters Kluwer Versenyjogi kártérítési perek című könyv bemutatója, PPKE-JÁK, 

2018. április 11.   

 Tóth András (2018): Fogyasztóvédelem a digitális korban, előadás, „Az egyes modern 

technológiák etikai, jogi és szabályozási kihívásai”, KRE-ÁJK, Budapest, 2018. 

február 22.  

Idegen nyelven megjelent publikációk 

 közlésre elfogadott/megjelenés alatt: Tóth, András: Framework for the recognition of 

competition compliance programmes and dilemmas faced by competition authorities, 

Loyola Consumer Law Review, Issue 2, 2017 

Idegen nyelvű konferencia részvételek (előadóként) 

 Tóth, András (2017): How can competition authorities reward competition 

compliance?, előadás, 3rd Annual Antitrust and Competition Compliance in CEE, 

Prága, 2017. december 4. 

 Tóth, András (2017): Most recent UCP-related enforcement developments in Hungary, 

Fifth Annual Conference on the Unfair Commercial Practices Directive, Pázmány 

Péter Catholic University, Budapest, 2017. június 21.  

 Tóth, András (2017): EU Competition Law aspects of public services, előadás, Public 

Services and Autonomies in the Member States of the European Union, ELTE-ÁJK, 

Budapest, 2017. június 20. 

Az oktató szerkesztőbizottsági tagságainak felsorolása 

 European Competition and Regulatory Law Review (CoRe), 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 
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 Public Governance, Administration and Finances Law Review, Wolters Kluwer Kft., 

szerkesztőbizottsági tag 

 

2. Dr. Klein Tamás publikációs tevékenysége 

Magyar nyelven megjelent publikációk 

 Klein Tamás (2017): Az internetes nyilvánosság hatása a demokratikus diskurzusok 

pluralitására: A korlátlan hozzáférés beteljesülése vagy egy illúzió csapdája. In: 

Chronowski Nóra – Pozsár-Szentmiklósy Zoltán – Smuk Péter – Szabó Zsolt (szerk.): 

A szabadságszerető embernek: Liber Amicorum István Kukorelli, Gondolat Kiadó, 

Budapest, pp. 511-525. 

 Klein Tamás (2017): A sajtószabadság és a médiajog legújabb kihívása és az azokra 

adható megoldási javaslatok, Jogtudományi Közlöny, 2017., 6. szám, pp. 306-307. 

 Klein Tamás (2017): Recenzió: Koltay András – Török Bernát (szerk.): 

Sajtószabadság és médiajog a 21. század elején 3. In. IN MEDIAS RES: Folyóirat a 

sajtószabadságról és a médiaszabályozásról, 2017., 1. szám, pp. 205-210. 

 Klein Tamás (2017): Adalékok az online diskurzusok szabályozási kérdéseihez. In: 

Koltay András – Török Bernát (szerk.): Sajtószabadság és médiajog a 21. század 

elején: 4., Wolters Kluwer, Budapest, pp. 149-186. 

 Klein Tamás – Tóth András (szerk.) Bevezetés az Infokommunikációs Jogba, 

Patrocinium Kiadó, Budapest, 416 p. [továbbiakban: Klein – Tóth i.m.] 

 Klein Tamás (2017): Az infokommunikációs jog alkotmányos alapjai. In: Klein – Tóth 

i.m., pp. 13-76. 

 Klein Tamás (2017): Az online szólásszabadság sajátosságai: A nyilvánosság legújabb 

szerkezetváltozásának hatása a szólás- és sajtószabadság érvényesülésére. In: Klein – 

Tóth i.m., pp. 77-113. 

 Klein Tamás (2017): Az elektronikus aláírás szabályozási alapjai (társszerzőségben). 

In: Klein - Tóth i.m., pp. 381-392. 

 Klein Tamás – Tóth András (2018): A robotika egyes szabályozási kérdései. In: 

Homicskó Árpád (szerk.): Egyes modern technológiák etikai, jogi és szabályozási 

kihívásai, Károli Gáspár Református Egyetem Állam-és Jogtudományi Kar, Budapest, 

pp. 93-117. 

 Klein Tamás (2018): Tanulmányok a technológia- és cyberjog néhány aktuális 

kérdéséről, Médiatudományi Intézet, Budapest, 159 p. 

 Klein Tamás (2018): Az online diskurzusok egyes szabályozási kérdései. In: Klein 

Tamás (szerk.): Tanulmányok a technológia- és cyberjog néhány aktuális kérdéséről. 

Médiatudományi Intézet, Budapest, 11-40. 

 Klein Tamás (2018): A web 2.0. egyes szabályozási kérdései – különös tekintettel az 

alkotmányjogi vonatkozásokra. In: Klein Tamás (szerk.): Tanulmányok a technológia- 

és cyberjog néhány aktuális kérdéséről, Médiatudományi Intézet, Budapest, pp. 41-50. 
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 Klein Tamás (2018): A felhőszolgáltatások egyes jogi kérdései – különös tekintettel az 

Európai Unió szabályozására. In: Klein Tamás (szerk.): Tanulmányok a technológia- 

és cyberjog néhány aktuális kérdéséről, Médiatudományi Intézet, Budapest, pp. 89-

122. 

 Klein Tamás (2018): A cybercrime, mint infokommunikációs jogi probléma. In: Klein 

Tamás (szerk.): Tanulmányok a technológia- és cyberjog néhány aktuális kérdéséről, 

Médiatudományi Intézet, Budapest, pp. 123-159. 

 Klein Tamás (2018): Még egyszer a sajtószabadság és médiajog 21. századi aktuális 

kérdéseiről és szabályozási lehetőségeiről – de lege ferenda, Jogtudományi Közlöny, 

2018., 3. szám, pp. 170-172. 

 Klein Tamás (2018): közlésre elfogadott, megjelenés alatt: Regulare necesse est – 

Homunculum? – Adalékok egy jövendő robotjog elé, különös tekintettel a 

jogalanyiság és a felelősség kérdésére, Jogtudományi Közlöny 

Magyar nyelvű konferencia részvételek 

 Klein Tamás (2017): Adalékok a nyilvánosság szerkezetének változásához, különös 

tekintettel az online diskurzusokra, előadás, A gazdasági jogalkotás aktuális kérdései, 

SZE ÁJK és NKE közös szervezésű konferenciája, Széchenyi István Egyetem, Deák 

Ferenc Állam- és Jogtudományi Kar, 2017. október 18. 

 Klein Tamás (2017): A közösségi média és a szabad véleménynyilvánítás joga – 

védhetjük-e az algoritmusokat és az álhíreket a klasszikus szólásszabadság igazolásai 

alapján?, előadás, A Cyberjog egyes kérdései – Az Infokommunikációs Jogi Tanszék 

V. Konferenciája, BÜK, 2017. november 30. 

 Klein Tamás (2018): A robotika egyes szabályozási kérdései, előadás, „Az egyes 

modern technológiák etikai, jogi és szabályozási kihívásai”, KRE-ÁJK, 2018. február 

22.  

 Klein Tamás (2018): Elveszik-e a robotok a bírók munkáját? – A robotika egyes 

szabályozási kérdései, különös tekintettel az igazságszolgáltatási tevékenységre, 

előadás, Magyar Igazságügyi Akadémia, 2018. április 5. 

Az oktató szervezeti tagságainak felsorolása 

 Magyar Alkotmányjogász Egyesülete, tag 

 

A tanszék nemzetközi kapcsolatai 

Intézményesült kapcsolatink nincsenek, de a Tanszékvezető az alábbi informális 

kapcsolatokkal rendelkezik:  

 kutatási ösztöndíj révén a Leuven-i Egyetm 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 
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 külföldi előadó meghívás és publikálás révén prof. Ki Jong Lee, a Sookmyung 

Women's University-n.  

 

A tanszék által szervezett konferenciák 

 2017. november 30. Az Infokommunikációs jogi Tanszék V. Konferenciája: A 

Cyberjog egyes kérdései, Budapest, BÜK díszterem 

 Szervezés alatt áll a Wolters Kluwer-rel és a Dentons Ügyvédi Irodával közösen 2018. 

szeptember 27-én megrendezendő következő tanszéki konferenciánk, Future Law 

címmel. 

 

TDK tevékenység bemutatása 

 Az Infokommunikációs Jogi Tanszék az első félév során két Tudományos Diákköri 

Ülést tartott. Az első TDK ülésünkön a rádiók műsorszerkesztési gyakorlatának jogi 

hátterét jártuk körbe (Kvótakötelezettség kontra rádiós program), bevezető előadást 

tartott és a hallgatói kérdésekre válaszolt Kiss Anikó a Music FM program és 

vezérigazgatója. A második TDK ülésünk témájaként a cyberjog egyes kérdéseit 

választottuk. 

 Az Infokommunikációs Jogi Tanszék a második félév során egy Tudományos 

Diákköri Ülést tartott. TDK ülésünkön A kiskorúak védelme az új médiakörnyezetben 

megjelenő káros tartalmaktól címmel Sorbán Kinga, a Nemzeti Média- és Hírközlési 

Hatóság munkatárasa tartott vitaindító előadást. Elsősorban a téma jogi hátterét jártuk 

körbe. A második TDK ülésünk témájaként a technológia- és cyberjog köréből 

terveztünk előadást tartani. 

 

Tehetséggondozási tevékenység bemutatása 

 A Nemzeti Tehetségprogram keretei között a Karon megvalósuló „Digitalizáció” 

program keretében Kántor Vivien demonstrátorunk kutatja a fiatalkorúak médiajogi 

helyzetét a digitális korban, különös tekintettel a közösségi hálóztatok használatára. 

Havasi Sára joghallgatónak a Kozma Pályázat keretében megvalósuló, a fogvatartottak 

kapcsolattartási és panasztételi jogainak érvényesíthetőségével kapcsolatos kutatását 

infokommunikációs jogi vonatkozásokkal segítjük. 2018 januárjában jelenik meg a 

Tanszék alkotómunkája eredményeit összegző Tanulmányok a technológia- és 

cyberjog egyes kérdéseiről című tanulmánykötet, amelyben korábbi demonstrátorunk 

Szabó Aliz egy tanulmánya (társszerző dr. Klein Tamás) is megjelenik, továbbá a két a 

kötetben szereplő tanulmány alapját képező kutatásban Bartha Bence joghallgató is 

közreműködött. 

 A II. félévben a Nemzeti Tehetségprogram keretei között a Karon megvalósuló 

„Digitalizáció” program keretében Kántor Vivien demonstrátorunk kutatja a 
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fiatalkorúak médiajogi helyzetét a digitális korban, különös tekintettel a közösségi 

hálóztatok használatára, valamint Gaszt Csaba a robotika egyes szabályozási 

kérdéseinek kutatásával kapcsolódott a programhoz Tanszékünk támogatásával. 

Havasi Sára joghallgatónak a Kozma Pályázat keretében megvalósuló, a fogvatartottak 

kapcsolattartási és panasztételi jogainak érvényesíthetőségével kapcsolatos kutatását 

infokommunikációs jogi vonatkozásokkal segítettük, aki az előzetes tájékoztatás 

szerint pályamunkájával díjazásban részesül. 2018 januárjában jelent meg Klein 

Tamás szerkesztésében, a Tanszék alkotómunkája eredményeit összegző 

Tanulmányok a technológia- és cyberjog egyes kérdéseiről című tanulmánykötetünk, 

amelyben – kutatói, szerzői minőségben, a Tanszék kutatótevékenységében résztvevő 

hallgatók munkája is megjelent. 

 A Tanszék intenzíven készül a 2019-es Országos Tudományos Diákköri Konferenciára, 

amelyen reményeink szerint több hallgatónk is eredményesen fog részt venni. 

 

Kutatóműhely tevékenysége 

A Tanszék kutatómunkája eredményeként megszületett Tanulmányok a technológia- és 

cyberjog egyes kérdéseiről című tanulmánykötet, amely hat tanulmányt tartalmaz, a kiadó 

(Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság) előrejelzése szerint, 2018 januárjában jelenik meg. 

A Tanszék két főállású oktatója (Dr. Tóth András, tanszékvezető egyetemi docens és dr. Klein 

Tamás egyetemi tanársegéd) részt vett az Igazságügyi Minisztérium által támogatott „Az 

egyes modern technológiák etikai, jogi és szabályozási kihívásai” című programban. A 

kutatási programban két tanulmányt készítettünk el, az alábbiak szerint: 

Dr. Tóth András: Fogyasztóvédelem a digitális korban 

dr. Klein Tamás – Dr. Tóth András: A robotika egyes szabályozási kérdései 

A Tanszékünk koordinálásában készült el a FIDE idei ország-jelentése.  

A Tanszék két főállású oktatója (Dr. Tóth András, tanszékvezető egyetemi docens és dr. Klein 

Tamás egyetemi tanársegéd) részt vett az Igazságügyi Minisztérium által támogatott „Az 

egyes modern technológiák etikai, jogi és szabályozási kihívásai” című programban. A 

kutatási programban két tanulmányt készítettünk el, az alábbiak szerint: 

Dr. Tóth András: Fogyasztóvédelem a digitális korban 

dr. Klein Tamás – Dr. Tóth András: A robotika egyes szabályozási kérdései 

Tanszékünk készítette el az NKE Infokommunikációs-és technológia jog c. írott szakanyagát 

(szerk. Tóth András) és e-learning képzését (koordinátor: Klein Tamás).  

 


