
TDK orientációs nap, 2021. március 30., BEOSZTÁS 

DÉLELŐTTI PROGRAM https://teams.microsoft.com/l/meetup-
join/19%3a87454774a56b48a6bfaeea70ce0f483c%40thread.tacv2/161
5883560960?context=%7b%22Tid%22%3a%22570702d4-0107-4a39-
a9d5-747f8b97ae91%22%2c%22Oid%22%3a%22379e215d-3697-4417-
bf7e-04de3b4ccff5%22%7d 

időpont név cím 

9.00-9.15 Kiss Mátyás Az Egyesült Államok és Irán 2020-
as katonai akcióinak nemzetközi 
jogi megítélése az erőszak 
alkalmazását kivételesen lehetővé 
tevő jogalapok szempontjából 

9.15-9.30 Schubert Bálint A Holodomor nemzetközi 
büntetőjogi megítélése - az 
emberiesség elleni bűncselekmény 
és a genocídium fogalmának 
elemzése alapján 

9.30-9.45 Rengel Dóra Felismerésre bemutatás az Emberi 
Jogok Európai Bírósága tükrében 

9.45-10.00 Kalmár Dóra Személyiség a kereskedelemben 

10.00-10.15 György Noémi A szakmai titokvédelem a 
magánjogban, különös tekintettel 
az orvosi és az ügyvédi titokra 

10.15-10.30 Fazekas Cintia Fejezetek a smart city és a helyi 
önkormányzati feladatellátás 
problémaköréből 

10.30-10.45 Horváth Dominik A "mamutok" adózása 

szünet   

11.00-11.15 Kecze Dominik Fókuszban a vezető tisztségviselők 
felelőssége - A kontinentális 
társasági jogtól az USA vállalati jogi 
világáig 

11.15-11.30 Palatinus Fanni Sportjogi jogviszonyok 
sokszínűségei a magyar jogban 

11.30-11.45 Dinga Anna Szerződések közérdekű 
érvénytelensége 

11.45-12.00 Juhász Dóra A Bábel-hal esete – A mesterséges 
intelligencia alkalmazásán alapuló 
gépi fordítás felelősségi kérdései 

12.00-12.15 Puskás Tamás Meddig „él” a személyes adatok 
védelme? 

12.15-12.30 D. Horváth Vanessza Láthatatlan ellenség. A 
cyberbullying jogi megítélésének 
kérdései 
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DÉLUTÁNI PROGRAM https://teams.microsoft.com/l/meetup-
join/19%3a87454774a56b48a6bfaeea70ce0f483c%40thread.tacv2/161
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15.00-15.15 Burka Eszter Laura A nemzetgazdasági szempontból 
kiemelt jelentőségű beruházások 
környezeti kockázatai 

15.15-15.30 Móczi Korina Kriminalisztikai hibák a német 
nyelvterületen 

15.30-15.45 Fődi Violett Az erőszakos közösülés dogmatikai 
alapkérdései az 1878-1989 közötti 
időszakban 

15.45-16.00 Fehér Márk Az önkormányzatok csúfosan 
“csődeljárásnak” bélyegzett 
intézménye, avagy az 
adósságrendezés 

16.00-16.15 Lutring Erika, Molnár Kitti Erika Bírói jogértelmezés és a bíróságok 
mozgástere a magyar jogszabályok 
nem-alkalmazása terén 

szünet    

17.30-17.45 Siska Péter Fegyverek a középkori 
igazságszolgáltatásban 

17.45-18.00 Kappel Gergely, Simon Soma Péter Az alapvető jogokat tiszteletben 
tartó technológiával az 
emberiségért 

18.00-18.15 Döndő Csilla A kommentelésért való felelősség 
szabályozása és a 
véleménynyilvánítás 
szabadságának egyes további 
aspektusai az interneten 

18.15-18.30 Baranyai Marcell A magyar árnyékbankrendszer 
működése és szabályozása 

18.30-18.45 Szili Máté Zalán Az egyszintű és a kétszintű 
társaságirányítási modell elemzése 
és összehasonlítása 
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