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A Digitális Közösségek Fejlesztéséért Egyesület keretében működő 
SmartLaw Research Group a felforgató és innovatív technológiák 
jogi-társadalmi környezetével és biztonsági hatásaival foglalkozik.  
 
Tagjaink a hazai és nemzetközi tudományos élet elismert képviselői, akik 
nem csak az elmélet, hanem a gyakorlat szintjén is kiemelkedő 
szaktudással rendelkeznek. 
 
A Kutatócsoport tagjai elkötelezettek a fenntartható fejlődés mellett, 
hisznek abban, hogy a technológia átgondolt és tudatos használatával 
az emberiség egésze gazdagodhat.  
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Fő tevékenységünk: alapkutatás 
 

 
 
A Kutatócsoport tagjai több, mint 15 éves alapkutatási tapasztalattal 
rendelkeznek, ennek egy részében kizárólag az innovatív technológiák 
bevezetésével, szabályzásával összefüggő kérdéskörökben.  
 
Az alapkutatási feladatokon belül – a tudományos életben való 
részvételen túl – a Kutatócsoport vállalja induló vállalkozások vagy 
vállalkozási ötletek jogi-társadalmi feltérképezését, összetett gazdasági 
vagy ipari folyamatok környezetének tudományos igényű 
tanulmányozását. 
 
A 21. századi technológiák gazdasági-ipari bevezetése rendkívüli 
körültekintést, hatósági egyeztetést, átfogó szemléletet igényel. A 
legtöbb technológiai újítás megítéléséhez nálunk rendelkezésre áll a jogi 
szakmai háttér. 
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Jogalkalmazás és jogalkotás támogatása 
 
 
Az Ipar 4.0 szereplői nehezebb helyzetben vannak, mint a korábbi ipari 
forradalmak újítói: a technológiai fejlődés olyan ütemben zajlik, hogy egy-
egy vállalkozási ötlet mögött alig van idő az érdemi előkészítésre, máris 
a piaci bevezetést sürgeti a menedzsment. Ez mind jogi, mind szellemi 
tulajdonvédelmi szempontból kockázatos. Az adatvédelmet, fogyasztói 
érdekeket szem előtt tartó hatóságok nem elnézőek a jogsértőkkel 
szemben, az előzetes egyeztetésekre pedig gyakran nincsen idő vagy 
lehetőség. 
 
A felelős és fenntartható piaci magatartás gondos előkészítést igényel 
nem csak az új termékek és szolgáltatások bevezetésekor, hanem azok 
teljes élettartalma alatt. A Kutatócsoport már meglévő és fejlesztés alatt 
lévő termékek és szolgáltatások jogi, adózási, környezeti átvilágítását 
(due diligence) végzi el. 
 
A jogalkotó sem pihenhet: naponta jelennek meg a piacon olyan 
termékek és szolgáltatások, amelyek korábban nem léteztek: 
kategorizálásuk, műszaki megértésük, valamint szabályozásuk és 
biztonságos alkalmazásuk egyaránt erőforrás-igényes. 
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Ismeretterjesztés és tudomány-népszerűsítés 
 
 
A Digitális Közösségek Fejlesztéséért Egyesület egyik fő célkitűzése, 
hogy az innovatív és felforgató (disruptive) technológiák kapcsán 
tudományos, iparági és állami érdeklődésre egyaránt számot tartó 
konferenciák és kiállítások szervezésével hozzájáruljon a 
tudástranszferhez. 
 

 
Az Egyesület törekszik az információs térben rejlő biztonsági kihívások, 
potenciális jogsértések visszaszorítására irányuló európai és 
nemzetállami szintű lépések tudományos elemzésére, támogatására. 
 
Az Egyesület kiemelt és közérdekű célja, hogy a kiszolgáltatott 
fogyasztói csoportokon belül a kiskorúak edukációjához hozzájáruljon, 
és ezáltal a felelős média- és technológia-fogyasztást elősegítse.  
 
Az Egyesület elkötelezett az e-sportok 
népszerűsítése iránt, ugyanakkor 
feladatának tekinti az online jelenlétből eredő 
kockázatok feltárását, az ehhez kapcsolódó 
ismeretterjesztést.  
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Publikáció és social media jelenlét 
 
A Kutatócsoport tagjai számos tudományos eredményt tettek már közzé, 
hazai és nemzetközi konferenciákon mutatták be eredményeiket. 
(részletesen megtekinthetők a Magyar Tudományos Művek Tárában: 
www.mtmt.hu) 
 
A tagok elkötelezettek az akadémiai szférán túlmutató publikációs 

tevékenység iránt, ezért tudományos vlog fejlesztésén, valamint 

ismeretterjesztő podcast-csatorna indításán dolgoznak, amelyek 
2020. nyarától válnak nyilvánosan elérhetővé.  
Az új generáció számára ezen csatornákon hatékonyan (és számukra 
„fájdalommentesen”) lehet megbízható ismeretet közvetíteni, így ezeken 
a felületeken történő minőségi megjelenés egyben az Egyesület 
közérdekű célja.  
 
A Kutatócsoport támogatásában 2019. folyamán jelent meg a „Law 4.0 – 
Challenges of the Digital Age” c. tanulmánykötet, amelyet 2020 folyamán 
újabb nemzetközi kiadvány követ „EU Business Law and Digital 
Revolution: Selected Studies from New Fields of Technology” címmel. 
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Kutatóink 
 
 

Dr. Glavanits Judit, PhD  

egyetemi docens – az Egyesület elnöke 

glavanits.judit@smartlawresearch.hu  

Dr. Karácsony Gergely, PhD 
egyetemi docens, dékánhelyettes, 
adatvédelmi szakember 

karacsony.gergely@smartlawresearch.hu  

 

Dr. Keserű Barna Arnold, PhD 
egyetemi adjunktus, ügyvéd 

keseru.barna@smartlawresearch.hu  

 

Dr. Farkas Ádám, PhD  

egyetemi adjunktus 

farkas.adam@smartlawresearch.hu  

 
Dr. Kelemen Roland 
egyetemi tanársegéd 

kelemen.roland@smartlawresearch.hu  

 

Dr. Király Péter Bálint  
egyetemi tanársegéd 

kiraly.peter@smartlawresearch.hu  

 
Németh Richárd 

gazdaságinformatikus, rendszerprogramozó 

nemeth.richard@smartlawresearch.hu  

 
 
 
 

Keressen minket a fenti elérhetőségeinken, kövesse tevékenységünket 
honlapunkon és a közösségi médiában! 


