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In memoriam Megan Meier



Szinopszis

Az angol ’mock’ kifejezés valaki ellen irányuló gúnyolódó, piszkálódó magatartásra utal, ezért is 
a konferencia névválasztása. Az első iskola megalakulása óta létezik iskolai piszkálódás, mai ter-
minológiával élve, megfélemlítés. Az internet térhódításával ennek megnyilvánulási formái egyre 
sokszínűbbé váltak, s e körbe mindazon magatartási formák beletartoznak, amelyeket a tudomány 
zaklatásként, piszkálódásként, megfélemlítésként, személyiségsértésként, vagy személyiségrom-
bolásként aposztrofál. 

Tekintettel arra, hogy az online világ „sosem alszik”, így minden adat és információ, amely az 
internetre kikerül a hét minden napján, annak minden percében jelen van, hozzáférhető és terjeszt-
hető. Ez a pozitív jellemzőkkel is illethető világrend számos negatív hatással is jár, amelyek széles 
körben való megvitatása elengedhetetlen.

Az cyber-megfélemlítés (cyberbullying) vagy éppen az internetes zaklatás (online harassment) 
jelensége egy létező és egyre inkább terjedő, globális probléma, amelyről beszélni kell, és nem-
csak kiskorú gyermekeink, hanem nagykorú embertársaink védelme érdekében is. A jog legalább 
egy évtizede foglalkozik ezen kérdések dogmatikai definiálásával és az adekvát válaszok megadá-
sával. Mindezen definíciók és válaszok megadása csak interdiszciplináris megközelítésen keresztül 
valósulhat meg. 

A jelen konferencia arra törekszik, hogy áttekintse a lehetséges jogi válaszokat a fennálló jogi 
problémákra, mégpedig a társadalomtudomány és a jog szemszögéből, elsődlegesen a szocio-
lógia, kriminológia, médiatudomány, adatvédelem, a büntetőjog és alkotmányjog szemüvegén ke-
resztül.

A konferencia Megan Meier amerikai tinédzser emléke előtt kíván tisztelegni, aki 2006-os 
 öngyilkosságával az addigi legnagyobb erőfeszítésre késztette az Amerikai Egyesült Államok 
Kongresszusát  a cyberbullying elleni harcban. Halála nyomán az Egyesült Államokban szövetségi 
jogalkotás indult, amely sikertelensége ellenére jól demonstrálja azt a jogalkotói mobilitást, amely 
egy nagy jelentőségű technológia-indukált jogi probléma hatékony kezelésére irányul, és amelyre a 
jelen magyar erőfeszítések is törekednek. Ezúton köszönjük a Megan Meier Foundation támogatá-
sát és segítségét a konferencia szervezése során.
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Program
 9:00-9:45 Regisztráció

 9:45-9:55 Köszöntő
Kastory Edina (Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság, Média- és Hírközlési Biztos)

9:55-10:05  Köszöntő
Prof. Dr. Hajdú József (dékán, SZTE ÁJTK, szakmai vezető, SZTE ÁJTK Adatvédelmi Kuta-
tócsoport)

10:05-10:25  Nyitóelőadás
Koltay András (Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság, Médiatanács, Pázmány Péter Ka-
tolikus Egyetem): A médiajog szerepe és az állami szerepvállalás kérdései a jogellenes 
tartalmak szabályozásában

10:25-10:40 Szakmai vita – Vitaindító előadás
Parti Katalin (Országos Kriminológiai Intézet): videoüzenet

Moderátor: Tóth Judit, tanszékvezető egyetemi docens, SZTE ÁJTK Alkotmányjogi Tanszék

Előadások: 20 percben
1.  Huber Károly (Kuratóriumi elnök, Felelős Társadalomért Közhasznú Alapítvány): A bullying 

és a cyberbullying kriminológiája
2.  Szomora Zsolt (SZTE ÁJTK): A véleménynyilvánítási szabadság korlátozása az interne-

ten a büntetőjog eszközeivel
3.  Monori Zsuzsanna (SZTE ÁJTK): Az internetes zaklatás minősítési kérdései és büntető-

jogi dilemmái az interdiszciplinaritás jegyében 
4.  Pongó Tamás (SZTE ÁJTK): Online-e, ami offline-nak született? Véleménynyilvánítás vs. 

cyberbullying az amerikai bírósági gyakorlat tükrében – Ajánlások Magyarországnak

12:00-13:30 Ebéd

13:30-15:30  Kerekasztalbeszélgetés – A cyberbullying elleni fellépés lehetséges jogi és 
egyéb eszközei és jó gyakorlatok
Moderátor: Prof. Dr. Karsai Krisztina, oktatási rektorhelyettes, SZTE; tanszékvezető egyete-
mi tanár, SZTE ÁJTK Büntetőjogi és Büntetőeljárásjogi Tanszék

1. Sulyok Márton (SZTE ÁJTK)
2.  Tordai Zsófia (Nemzeti Adatvédelmi és  Információszabadság Hatóság)
3. Mihalik Árpád (SZTE Pszichológiai Intézet)
4. Fehér Tünde (Országos Rendőr-főkapitányság)

15:30  Konklúziók: Péterfalvi Attila (elnök, Nemzeti Adatvédelmi  
és Információszabadság Hatóság)
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