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A program neve A mű címe, előszava, rezüméje / elérhetősége

Tanulmány Társasági jogi elemek a hagyatékban – avagy a társasági vagyonrész sorsa a tag halála után

Tanulmány Észrevételek a magyar öröklési jog néhány aktuális problémájához

Tanulmány Szerzői jog házasságban – különös tekintettel a házastársi közös- és különvagyon, valamint házastársi öröklés egyes kérdéseire

Tanulmány Személyhez fűződő jogok halál utáni sorsa a szerzői jogban

Tanulmány A házassági vagyonjogi szerződés, mint a vagyoni viszonyok elsődleges rendezési eszköze a Polgári Törvénykönyv tükrében

Tanulmány A szerzői jogok öröklésének bemutatása – különös tekintettel az Artisjus és a Filmjus gyakorlatára

Tanulmány A szerzői jogok öröklésének egyes kérdései, különös tekintettel a többszerzős eredeti művekre

Tanulmány Az ági öröklés és a kötelesrész hatása a dualizmus korának társadalmára és gazdaságára a Curia elvi döntéseinek tükrében

Tanulmány Az online személyes adatok halál utáni sorsa

Tanulmány A végrendeletek jogi szabályozása

2. Családon belüli erőszak Szakkönyv A családon belüli erőszak büntetőjogi és társadalmi megítélése  

Tanulmány A megújult Brüsszel I rendelet 

Tanulmánykötet "Brüsszeltől-Brüsszelig" Tanulmányok az európai polgári eljárásjog köréből  

4. Az egész életen át tartó tanulás (Life Long Learning) jogi keretei a munka világában, különös tekintettel a munkaviszonyokra Tanulmánykötet Az egész életen át tartó tanulás (life long learning) jogi keretei a munka világában, különös tekintettel a munkaviszonyra    

5. Parlamenti törvényalkotási viták és módosító javaslatok tartalomelemzése 2006-2016 Tanulmány Parlamenti viták és módosító javaslatok elemzése 2006-2016  Több döntés, kevesebb vita?

Könyv Az üzleti jog egyes modern kihívásai   

Oktatási tananyag A jóhiszeműség és tisztesség elve. A tisztesség követelménye és a tisztességtelenség polgári jogi tilalma

Oktatási tananyag Felelősség az adójogban 

Oktatási tananyag Az energiajog legújabb kihívásai

Könyv „Bevezetés az Infokommunikációs Jogba” 

Tanulmány A felhőszolgáltatások egyes jogi kérdései különös tekintettel az Európai Unió szabályozására

Tanulmány A szólásszabadság az interneten A nyilvánosság legújabb szerkezetváltozásának hatása a szólás- és sajtószabadság érvényesülésére

Tanulmány A Web 2.0 egyes szabályozási kérdései különös tekintettel az alkotmányjogi vonatkozásokra

Tanulmány Az online-térben terjedő deviancia, a cybercrime az információtechnológia tükrében

Tanulmány A web 2.0 versenyjogi vonatkozásai

Tanulmány A népszuverenitás és az alkotmánybíráskodás viszonya a hatalommegosztás szempontjából 

Tanulmány Az alkotmánybíráskodás viszonya a népszuverenitás eszméjéhez 

9. Egyes modern technológiák etikai, jogi és szabályozási kihívásai Tanulmánykötet Egyes modern technológiák etikai, jogi és szabályozási kihívásai

Az alkotmánybíráskodás viszonya a népszuverenitás eszméjéhez8.

Az öröklési jog és a házassági vagyonjog a modern gazdaságban1.

A megújuló polgári igazságügyi együttműködés az Európai Unióban3.

IM Kutatási és Oktatásfejlesztési Programok

A (demokratikus) nyilvánosság legújabb szerkezetváltozásának hatása a sajtószabadság fogalmának tartalmára – változás a változatlanságban?7.

Az üzleti jog egyes modern kihívásai 6.
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https://jogaszkepzes.kormany.hu/admin/download/0/0d/32000/Szerz%C5%91 el%C5%91szava_Br%C3%BCsszelt%C5%91l Br%C3%BCsszelig.pdf
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https://jogaszkepzes.kormany.hu/admin/download/5/74/32000/Sz%C3%B3l%C3%A1sszabads%C3%A1g az interneten_bevezet%C5%91.pdf
https://jogaszkepzes.kormany.hu/admin/download/9/0d/32000/Web 2_0 egyes alkotm%C3%A1nyjogi vonatkoz%C3%A1sai.pdf
https://jogaszkepzes.kormany.hu/admin/download/b/0d/32000/Cybercrime_bevezet%C5%91.pdf
https://jogaszkepzes.kormany.hu/admin/download/a/0d/32000/Web 2_0_versenyjog.pdf
https://jogaszkepzes.kormany.hu/admin/download/9/74/32000/Rez%C3%BCm%C3%A9_n%C3%A9pszuverenit%C3%A1s_tanulm%C3%A1ny.pdf
https://jogaszkepzes.kormany.hu/admin/download/8/74/32000/Rez%C3%BCm%C3%A9_alkotm%C3%A1nyb%C3%ADr%C3%A1skod%C3%A1s viszonya_tanulm%C3%A1ny.pdf
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https://jogaszkepzes.kormany.hu/admin/download/f/fc/32000/Tanulm%C3%A1nyk%C3%B6tet.pdf

