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PÉNZÜGYI JOGOT OKTATÓK KONFERENCIÁJA 

2020. február 20-án – a PPKE Pénzügyi jogi tanszékének meghívására – immár nyol-
cadik alkalommal gyűltek össze a hazai jogi karok, valamint a Nemzeti Közszolgálati 
Egyetem és a Budapesti Corvinus Egyetem pénzügyi jogi oktatói, hogy egy konferen-
cia keretében megosszák egymással gondolataikat a digitalizáció és a modern techno-
lógiák pénzügyi jogot érintő aktuális kérdéseiről és kihívásairól.

Szabó István dékán úr köszöntőjét követően, házigazdaként Halász Zsolt tszv. egye-
temi docens (PPKE JÁK) nyitotta meg a rendezvényt a kriptovaluták adózási kérdé-
seiről szóló előadásával, amelyet követően Nagy Zoltán egyetemi tanár (ME ÁJK) a 
digitalizáció pénzpiaci szabályozásra gyakorolthatásairól szóló, valamint Erdős Gab-
riella egyetemi docens (BCE) a Bitcoin, a lejárat nélküli követelés? című előadása 
követett. A konferencia első részét Király Péter Bálint egyetemi tanársegéd (SZIE DF 
ÁJK) a kriptovaluták pénzügyi fogyasztóvédelmi kihívásairól szóló, valamint Kómár 
András PhD hallgató, megbízott oktató (PPKE JÁK) a FinTech betétbiztosítási dimen-
zióit elemző előadása zárta. 

A konferencia második része a digitalizáció adózással kapcsolatos témáit fogta át. 
Elsőként Erdős Éva tszv. egyetemi docens (ME ÁJK) mutatta be a digitális gazda-
ság adóztatásának legújabb trendjeit, őt követően pedig Kecső Gábor (ELTE ÁJK) a 
pénzügyi tárgyú törvények alkotmányossági felülvizsgálatának korlátait. Szabó Ildi-
kó egyetemi tanársegéd (NKE), mb. oktató (PPKE JÁK) a technológiai fejlődés adó-
igazgatási eljárásra gyakorolt hatásait, Varga Erzsébet, egyetemi tanársegéd (NKE), 
megbízott oktató (PPKE JÁK) pedig a digitalizáció adóhatóságra gyakorolt hatásait 
vázolta fel. Bordás Péter egyetemi adjunktus (DE ÁJK) a digitalizáció helyi adóz-
tatással kapcsolatos kihívásait, Pardavi László egyetemi docens (SZIE DF ÁJK) az 
általános forgalmi adóval kapcsolatos visszaélések megakadályozására alkalmazott 
jogi és informatikai eszközök rendszerét mutatta be. Gyenge Balázs egyetemi tanár-
segéd (SZTE ÁJK) előadásában az e-kereskedelem aktuális adó- és vámjogi kérdései 
vázolta fel. Suba László pénzügyőr alezredes, egyetemi tanársegéd, (NKE) betekintést 
adott az árumozgás-felügyelet sajátosságaiba. A konferenciát Szendi Antal pénzügyőr 
ezredes, mesteroktató (NKE) nagyívű előadása zárta a zsebszámológéptől az elekt-
ronikus árunyilatkozatig terjedő időszak átfogó elemzésével: az uniós vámeljárások 
egyszerűsítésésre tett lépések bemutatásával.
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A szakmai előadásokon túl a konferencia lehetőséget adott az intézményközi kap-
csolatok fejlesztésére és a résztvevők közti informális beszélgetésekre is.

Halász Zsolt
egyetemi docens (PPKE JÁK)


