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A tantárgy kódja

A tantárgy megnevezése (magyarul) Az EU közjoga

A tantárgy megnevezése (angol nyelven) European Union Public Law

A tantárgyfelelős intézet Európai Köz- és Magánjogi Tanszék

Tantárgyfelelős neve, beosztása, tudományos

fokozata Dr. Bóka János, egyetemi docens, Ph.D.

Oktató(k) neve

Dr. Bóka János, Dr. Simonné Dr. Gombos Katalin, Dr. Szegedi László

Kreditérték 3

A tanórák száma (előadás+gyakorlat) Nappali 2ea+0gy; Levelező 10 óra/félév

Az oktatás nyelve magyar

Előtanulmányi kötelezettségek Az EU intézményrendszere II.

Meghirdetési gyakorisága évente

Ajánlott félév 7

Szak/Szakirány (ahol megtalálható) Államtudományi mesterszak

Tantárgy szakmai tartalma (angol nyelven)

Based on preliminary studies related to the static and dynamic 

characteristics of EU institutions, the course introduces public law 

foundations of the European Union. The course covers sources of EU 

law, the relationship between EU and national legal systems as well as 

international law, liability of the European Union, its privileges and 

immunities, Member States liability for breach of EU law, protection of 

human rights in the EU, regulations on non-discrimination and equal 

treatment, and the concept and legal effects of EU citizenship. The 

course also introduces the four freedoms and the rules on competion and 

State aid. In addition, the course briefly touches upon the acquis related 

to the area of freedom, security and justice.

A tantárgy szakmai tartalma

A tantárgy célja, hogy az Európai Unió intézményrendszerének statikáját 

és dinamikáját bemutató tantárgyi előfeltételre építve megismertesse a 

hallgatókat az Európai Unió jogrendszerének közjogi alapjaival. A 

kurzus tárgyalja az EU jogforrási rendjét, az uniós jog és a tagállami 

jogrendszerek, illetve a nemzetközi jog kapcsolatát, az EU jogi 

felelősségét, kiváltságait és mentességeit, a tagállamok felelősségét az 

uniós jog megsértése miatt, az alapjogok védelmét az Európai Unióban, 

az egyenlő bánásmódra és a diszkriminációtilalomra vonatkozó uniós 

szabályozást, valamint az uniós polgárság fogalmát és joghatásait. A 

kurzus bemutatja a négy szabadság érvényesülését, a gazdasági verseny 

és az állami támogatások szabályozásának kereteit. A tantárgy emellett 

betekintést nyújt a szabadság, biztonság és jog térségének joganyagába.



Államtudományi mesterszak

Kötelező tárgycsoport

Nappali és Levelező munkarend

2017/2018.

Kompetenciák leírása

A kurzus sikeres teljesítésével a hallgatók képesek lesznek arra, hogy 

megértsék az EU közjogi rendszerének alapjait és működését, 

kapcsolódásait a tagállami jogrendszerekhez, felismerjék és autonóm 

módon értékeljék annak hatásait szakmai munkájukban. A hallgatók 

képesek lesznek arra, hogy alkalmazzák az uniós jog terminológiáját, 

leírják és értelmezzék az uniós közjogi jogvitákat. Képesek lesznek arra, 

hogy felismerjék az uniós jog működéséből adódó tagállami 

kötelezettségeket, és közreműködjenek annak hatékony teljesítésében, 

illetve a tagállami államszervezet és az uniós intézményrendszer 

alkotmányos és jogszerű együttműködésének menedzselésében.

Kompetenciák leírása (angol nyelven)

Upon successful completion of the course, students will be able to 

understands basics of EU public law, its relationship with the legal 

systems of Member States and autonomously evaluate its impact in their 

professional activities. Students will be able to apply EU legal 

terminology, describe and interpret EU legal disputes. Students will be 

able to identify Member States' obligations stemming from EU law and 

assist in the implementation of those obligations as well as in the 

management of a cooperation between the EU and the Member States 

that conforms to constitutional and legal requirements.

Az EU jogforrási rendszere

Az uniós jog természete és hatásmechanizmusa

Az uniós jog és a tagállami jogrendszerek, illetve a nemzetközi jog kapcsolata

Az alapjogok védelme az EU-ban

Egyenlő bánásmód és diszkriminációtilalom

Az EU felelőssége, kiváltságai és mentességei

A tagállamok felelőssége az uniós jog megsértése miatt

Az uniós polgárság

Az áruk szabad mozgása

A személyek szabad mozgása

A szolgáltatások és a tőke szabad mozgása, a letelepedés szabadsága

Az uniós versenyjog alapjai

Állami támogatások és a belső piac

A szabadság, biztonság és a jog térségének joga

Foglalkozásokon való részvétel 

(követelmények, elfogadható hiányzások 

mértéke, annak túllépésének következményei, 

távolmaradás pótlási lehetősége)

Az Nftv. és a TVSZ szabályaiból következően előadások látogatása 

kötelező, három alkalommal megengedett az igazolatlan hiányzás. Ennek 

túllépése esetén az aláírás megtagadható. A hallgató köteles a képzés 

tantervében szereplő tantárgyak tantárgyi programjaiban leírt 

kötelezettségeket teljesíteni, az azokban meghatározott foglalkozásokon 

részt venni. A kötelezettségek teljesítésének jogalapja vonatkozásában a 

TVSZ 19. § (1), (2), valamint (2a) bek.-ben foglaltak az irányadóak.

Félévközi feladatok

Számonkérés (ismeret ellenőrzés) módja, 

típusa,  száma, értékelésének módszere

Tantárgyi tematika heti bontásban 
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Számonkérés pótlásának/javításának 

lehetősége

Aláírás megszerzésének feltételei (félévvégi 

számonkérés módja, típusa)

Kredit megszerzésének feltétele, módja  

(értékelés módszere, vizsgakövetelmények)
írásbeli vizsga -kollokvium- ötfokozatú érdemjegy

Kötelező irodalom:

Gombos Katalin: Az Európai Unió jogrendszere és közjogának alapjai.

Wolters Kluwer, Budapest, 2017. ISBN 978 963 295 650 3

Ajánlott irodalom: Blutman László: Az Európai Unió joga a

gyakorlatban, HVGOrac, Budapest, 2013, 799. o., ISBN 978 963 258

202 3; Várnay Ernő – Papp Mónika: Az Európai Unió joga,

CompLex, Budapest, 2013, 1126 o., ISBN 978 963 295 075 4

Szakirodalom (idegen nyelven)
Paul Craig – Gráinne de Búrca: EU Law – Text, Cases, Materials, 6th ed.

Oxford, University Press, Oxford, 2015. ISBN: 978 019 871 492 7

Az oktató(k) elérhetősége boka.janos@uni-nke.hu

 Szakirodalom

mailto:boka.janos@uni-nke.hu
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Az uniós jog és a tagállami jogrendszerek, illetve a nemzetközi jog kapcsolata


