MEGHÍVÓ
A SZE Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Karán szervezett AUTONÓM JÁRMŰVEK JOGI
KÉRDÉSEI KOMPETENCIA KÖZPONT (Autonomous Cars and Their Legal Aspects – ACLA-SZE)
projektbemutató workshopjára
FELSŐOKTATÁSI ÉS IPARI EGYÜTTMŰKÖDÉSI KÖZPONT (FIEK)
GINOP-2.3.4-15-2016-00003
A Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Kar több kutatója vesz részt az Autonóm járművek jogi keretei
c. FIEK-kutatásban, amely a felsőoktatás és az ipar közötti együttműködés jegyében, GINOP-os (tehát
gazdasági
innovációs)
forrásból
valósul
meg
a
Széchenyi
István
Egyetemen
(http://fiek.sze.hu/fooldal). A Lévayné Fazekas Judit dékán által vezetett kutatócsoport tagjai az
autonóm járművek hazai, uniós, valamint nemzetközi köz- és magánjogi szabályozási megoldásait,
illetve az erre való törekvéseket vizsgálják, különös tekintettel a büntetőjogi, közjogi engedélyezési és
a magánjogi kérdésekre. A kutatócsoport hazánkban úttörő kutatásokat végez, amelynek hatását – a
kutatók reményei szerint – mind a hazai és nemzetközi szabályozási környezet, mind a tudomány és
az ipar szereplői is érzékelik, és értékelik a jövőben.

Dátum és helyszín:
2018. február 23. (péntek) 13.00-15.45
Jogi kar épülete, 9026 Győr, Áldozat utca 12. Földszint, Deák-terem

PROGRAM
13.00-13.10
Köszöntő és bemutatkozás, rövid projektismertetés
Kecskés Gábor, az ACLA-SZE projektmenedzsere a projekt vezetője, Lévayné Fazekas Judit
képviseletében
13.10-13.30
Kecskés Gábor PhD. projektmenedzser, egyetemi docens
Az önvezető járművekkel kapcsolatos szabályozás nemzetközi közjogi keretei
13.30-13.50
Pődör Lea egyetemi tanársegéd
Az autonóm járművek szabályozási keretei az Egyesült Államokban, Kanadában és Franciaországban
13.50-14.10
Ambrus István PhD., ELTE ÁJK, egyetemi adjunktus, külsős kutató
Milyen kihívásokat teremt az autonóm járművek megjelenése a klasszikus büntetőjogi
dogmatikában?

14.10-14.30
Kőhidi Ákos PhD. egyetemi docens
Az önvezető autó üzemeltetésével összefüggő polgári jogi felelősségi kérdések
14.30-14.50
Csitei Béla PhD-hallgató
A polgári jogi felelősség jövője a mesterséges intelligencia világában
14.50-15.10
Busa Réka PhD-hallgató
Intelligens közlekedési rendszerek a közúton: osztrák és német szabályozási technikák
15.10-15.30
Deli Gergely PhD. habil. egyetemi docens
Az önvezető járművekkel kapcsolatos adatvédelmi kérdések
15.30
Kérdések, vita

A programon való részvétel ingyenes, de kérjük, jelezze részvételét előzetesen 2018. február 22.
(csütörtök) 12.00 óráig Hencsei Tímea projektasszisztensnek, a hencsei@sze.hu email-címen.
Megjelenésükre feltétlenül számítunk!

