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TANTÁRGYI PROGRAM 

1. A tantárgy kódja: INITM133 

2. A tantárgy megnevezése (magyarul): Jogharmonizáció az Európai Unióban 

3. A tantárgy megnevezése (angolul): Approximation of Laws in the European Union 

4. Kreditérték: 3 

5. A szak(ok), szakirányok megnevezése (ahol oktatják): Nemzetközi közszolgálati 

kapcsolatok MA, nemzetközi közigazgatás szakirány 

6. Az oktatásért felelős oktatási szervezeti egység megnevezése: NKE NETK Európai 

Köz- és Magánjogi Tanszék 

7. A tantárgyfelelős oktató neve, beosztása, tudományos fokozata: Dr. Bóka János 

8. A tanórák száma (előadás+gyakorlat) 

8.1. összes óraszám:  

8.1.1. Nappali munkarend: 20+10 

8.1.2. Levelező munkarend: 8+4 

8.2. heti óraszám nappali munkarend: 1+1 

9. A tantárgy szakmai tartalma (magyarul): 

A tantárgy célja, hogy a hallgatók az uniós jogrendszer és a tagállami jogrendszer sajátos 

kapcsolatát jelentő jogközelítés és jogegységesítés célját, eszközeit és technikáit elsajátítsák. 

A tárgy a belső piaci jogharmonizáció és kikényszerítési mechanizmusainak tárgyalását 

követően vizsgálja a jogharmonizáció érvényesülését egyéb uniós kompetenciák területén, 

illetve a jogharmonizáció szintjét el nem érő egyéb koordinációs mechanizmusokat, és 

kitekintést ad egyéb regionális jogharmonizációs kísérletekre. 

10. A tantárgy szakmai tartalma (angolul): 

The course aims to introduce the objectives, tools and techniques of legal approximation and 

unification understood as a special relationship between the legal systems of the EU and its 

Member States. After an analysis of harmonisation related to the internal market the course 

covers harmonisation related to other EU competences and coordination mechanisms falling 

short of harmonisation as well as other regional harmonisation attempts outside the EU. 

11. Elérendő kompetenciák (magyarul): 

A képzés során a hallgatók elsajátítják mindazokat az ismereteket, amelyek az uniós jogrend 

és a tagállami, azon belül a magyar jogrendszer összhangjának megteremtéséhez és 

fenntartásához szükségesek. Képesek lesznek arra, hogy a jogharmonizációs folyamatok 

megértésére, elemzésére, a tagállami jogharmonizációs folyamatok menedzselésére. 

12. Elérendő kompetenciák (angolul):  

Upon successful completion of the course, students will acquire the skills required for the 

establishment and maintenance of cohesion between the EU and national legal systems. They 

will be able to understand and analyse harmonisation processes and to manage national 

harmonisation procedures. 
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13. Előtanulmányi kötelezettségek: - 

14. A tantárgy tematikája: 

1. Az EU hatáskörei, jogforrási rendszere, a jogharmonizáció fogalmi kérdései 

2. A jogharmonizáció jogpolitikai dilemmái 

3. Belső piaci jogharmonizáció I. 

4. Belső piaci jogharmonizáció II. 

5. A kötelezettségszegési eljárás 

6. Az irányelvek közvetlen hatálya és tagállami kárfelelősség 

7. Zárthelyi dolgozat 

8. Standardizáció 

9. Jogharmonizáció a szabadság, biztonság és jog térségében 

10. A jogharmonizáció szintjét el nem érő koordinációs mechanizmusok 

11. A jogharmonizáció gyakorlata Magyarországon 

12. Jogharmonizációs esettanulmány 

13. Kitekintés – Jogharmonizációs kísérletek az EU-n kívül 

14. Zárthelyi dolgozat 

15. Konzultáció 

15.  A tantárgy meghirdetésének gyakorisága/a tantervben történő félévi 

elhelyezkedése: Évente, az őszi szemeszterben 

16. A foglalkozásokon való részvétel követelményei, elfogadható hiányzások mértéke, 

távolmaradás pótlásának lehetősége: A TVSZ szerint. 

17. Félévközi feladatok, ismeretek ellenőrzésének rendje: A szemeszter során két 

zárthelyi dolgozat megírása. 

18. Az aláírás és a kreditek megszerzésének pontos feltételei (kollokvium, beszámoló, 

évközi jegy, gyakorlati jegy): évközi jegy 

19. Irodalomjegyzék (magyarul): 

19.1. Kötelező irodalom: 

Gombos Katalin: Az Európai Unió jogrendszere és közjogánal alapjai. Wolters Kluwer, 

Budapest, 2017, ISBN 978 963 295 650 3, 467 o. 

19.2. Ajánlott irodalom:  

Kecskés László: EU-jog és jogharmonizáció. HVG-ORAC Kiadó, Budapest, 2011, 4. 

bővített kiadás, ISBN 978 896 325 8126, 1120 o. 

Blutman László: Az Európai Unió joga a gyakorlatban. HVG-ORAC Kiadó, Budapest, 

2013, ISBN 978 963 258 202013, ISBN 978 963 258 202 3, 799 o. 

Giannantonio Benacchio: Az Európai Közösség magánjoga, Osiris Kiadó, Budapest, 

2003, ISBN 963 389 303 8, 377 o. 

 

20. Irodalomjegyzék (angolul): 

20.1. Kötelező irodalom:  

Isidora Maletic: The Law and Policy of Harmonisation in Europe’s Internal Market, 

Elgar Publishing, Cheltenham, 2013, 203 o. 

20.2. Ajánlott irodalom:  
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Paul Craig – Gráinne de Búrca: EU Law – Text, Cases and Materials, 6th ed., Oxford 

University Press, Oxford, 2015, 1198 o. 

Mads Andenas – Camilla Andersen (eds.): Theory and Practice of Harmonisation, Elgar 

Publishing, Cheltenham, 2011, 595 o. 


