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Kötelező irodalom:  Horváth Zoltán: Kézikönyv az Európai Unióról, HVG, 2005, Budapest 

Ajánlott irodalom Jeney-Kende: Európai Közösségi jog,  Novisszima, 2005, Budapest 
Várnai-Papp: Az Európai Unió joga, KJK-Kerszöv, 2004, Budapest 

A kurzus célja:  A kurzus célja, hogy az Európai Unióval kapcsolatos legfontosabb 
fogalmi, intézményi és döntéshozatali kérdésekben egy egységes 
alapot kapjanak a hallgatók, s ezáltal a későbbi szakkurzusok 
számára háttért biztosítson. A kurzusnak nem célja, hogy az 
egyes intézményi kérdések legapróbb szegmenseit tárja fel, hanem 
megbízható és használható tudást kíván adni a témában. Az 
előadások elsősorban gyakorlati megközelítésűek és elsődleges 
forrásokon alapuló lenne. Bár a téma jellegénél fogva alapvetően 
lexikális tudás bővítésére irányul, mégis annak praktikus használata 
lenne a prioritás. 

Értékelés: Órai tesztek (30%) 
Részvétel és aktivitás (20%) 
Kurzus végéig elkészítendő esszé előre egyeztetett témában (60%) 

1. előadás: Információs források 
 
Az első előadás célja, hogy a hallgatók az információ gyűjtés és az információ használat alapjait 
elsajátítsák. A szerződések, közösségi jogszabályok elérése, a vonatkozó uniós adatbázisok 
ismerete és használata elengedhetetlen mind ezen, mind a további kurzusok szempontjából. Az 
előadás folyamán kerül sor az EU jogforrási rendszerének bemutatására. 
 

 Eur-lex 

 Prelex, OEIL 

 Official Journal 

 Tanács és Bíróság adatbázisai 

 Magyar jogszabály adatbázisok 

 Jogharmonizációs adatbázisok 

 „Tanulmány források” 
 
Az előadás teljes interakciót követel meg, hogy a hallgatók gyakorlatot is szerezzenek ezen 
adatbázisok kezelésében. 
 
Kötelező irodalom: 
Horváth Zoltán: Kézikönyv az Európai Unióról 247-281.o. 
 
Ajánlott irodalom: 
Jeney-Kende: Európai Közösségi jog  101-170.o. 



Várnay-Papp: Az Európai Unió joga 185-223.o. 
 

2.-3. előadás: Az EU intézményrendszerének fejlődési folyamata az uniós szerződéseken 
keresztül, a jelenlegi intézményi struktúra 
 
A második és harmadik előadás célja, hogy a hallgatók megismerkedjenek a Közösséget létrehozó 
legfontosabb szerződésekkel, s azok jelentőségével. A téma jellegénél fogva elsősorban előadás 
jelleget kap, interakcióra kevés lehetőség van. Ugyanakkor fontos, hogy a hallgatók az eredeti 
dokumentumokkal is megismerkedjenek. 
A jelenlegi intézményi struktúra bemutatásánál külön hangsúlyt kap az egyes intézmények 
tagjainak megválasztása, a funkciók és feladatok éles elkülönítése, magyar szerepvállalás. 
 

 Alapító szerződések 

 Egyéb szerződések 

 Csatlakozási szerződések 

 Uniós intézmények: Tanács, Bizottság, Parlament, Bíróság, ECOSOC, Régiók Bizottsága 
etc. 

 Tagok választása/kiválasztása 

 Magyar tagok 
 
Kötelező irodalom: 
Horváth Zoltán: Kézikönyv az Európai Unióról 25-183.o. 
 
Ajánlott irodalom: 
Jeney-Kende: Európai Közösségi jog  3-89.o. 
Várnay-Papp: Az Európai Unió joga 37-182.o. 
 

4. előadás: Az EU döntéshozatali struktúrája 
 
A negyedik előadás célja, hogy a hallgatók megismerkedjenek a közösségi döntéshozatal 
menetével, információt szerezzenek arról, hogy mely intézmények és milyen módon vesznek 
részt a folyamatban. Fontos, hogy a magyar részvétel folyamata és jelentősége tudatosodjon 
bennük. 
 
Kötelező irodalom: 
Horváth Zoltán: Kézikönyv az Európai Unióról 202-247.o. 
 
Ajánlott irodalom: 
Jeney-Kende: Európai Közösségi jog  89-100.o. 
Várnay-Papp: Az Európai Unió joga 241--253.o. 
 

 
5. előadás: Jogérvényesítési formák az Európai Unióban 
 
Az ötödik előadás célja, hogy a hallgatók megismerkedjenek az uniós jogérvényesítési formákkal. 
A jogérvényesítés nem csak a Bírósági eljárásokat, hanem a Bizottság, ombudsman előtti, illetve 
egyéb az állampolgárok és fogyasztók érdekeit védő szervezetek eljárásait is érintik. 
 

 Eljárás a Bíróság előtt 

 Panaszok benyújtása az Európai Bizottsághoz 

 Petíciók (Európai Parlament) 

 Európai Ombudsman 

 SOLVIT 



 Fogyasztói panaszok nemzetközi kezelése 
 
Kötelező irodalom: 
Horváth Zoltán: Kézikönyv az Európai Unióról 155-160.o. 
Európai Parlament Eljárási Szabályzat 191. cikk 
Az Európai Ombudsman Alapokmánya 
 
Ajánlott irodalom: 
SOLVIT éves jelentések 2004-2006 
 
 

6. Előadás: Az EU bővítése 
 
A hatodik előadás célja, hogy a hallgatók megismerkedjenek az Európai Unió bővítésének jogi és 
politikai hátterével, a jelenlegi és jövőbeni bővítési kérdésekkel. 

 Az EU bővítési folyamata 

 Korábbi bővítések indokai és hatásai 

 Tagjelölt országok csatlakozási felkészülése 

 Az EU jövőbeni bővítésének kérdései 

 EU intézményrendszer és bővítés (Európai Alkotmány és Reform Szerződés) 
 
Kötelező irodalom: 
Horváth Zoltán: Kézikönyv az Európai Unióról 59-61.o., 76-115.o. 
COM (2006) 649 Bővítési stratégia és a főbb kihívások 2006-2007 – Bizottság Közleménye 
 
Ajánlott irodalom: 
Európai Alkotmány és Reform Szerződés 
  

 

 

 

 

 

 

 

  

 


