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JNASZ - Európa-jog II. (kollokvium) - 2012-2013. II. félév
Elızetes, „beugró” kérdések

1. Mi a vámmal azonos hatású díj?
2. Mi a releváns árupiac?
3. Mi a notifikációs (bejelentési) eljárás?
4. Mi a jogközelítés?
5. Mi a jogegységesítés?
6. Mi a Gebhard-teszt lényege?
7. Mely három fı indok alapján korlátozható az uniós polgárok szabad mozgáshoz való
joga?
8. Mely állami támogatások abszolút kivételek az állami támogatások tilalma alól?
9. Hol van az EUROPOL székhelye?
10. Határozza meg a Keck-formulát!
11. Fıszabály szerint, hogyan zajlik a döntéshozatal a közös kül- és biztonságpolitika
területén?
12. Egy mondatban foglalja össze a Dassonville-ügyben hozott ítélet jelentıségét!
13. Az Európai Bíróság esetjoga szerint, az áruk szabad mozgását akadályozó mennyiségi
korlátozásoknak milyen három formája létezik?
14. Sorolja fel a fúziók megvalósulási formáit!
15. Nevezzen meg öt bőncselekményt, melyre nézve uniós szabályozási minimumok jöttek
létre.
16. Nevezze meg a munkaviszony uniós fogalmának fıbb elemeit!
17. Mivel foglalkozik az Európai Védelmi Ügynökség?
18. Mit takar a „petersbergi feladatok” elnevezés?
19. Mit kell a vállalat versenyjogi fogalma alatt érteni?
20. Mit jelent az állami támogatás?
21. Mit jelent a kölcsönös elismerés elve, és melyik jogesetben került megfogalmazásra?
22. Mit jelent a csoportmentesség?
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23. Mit jelent a „ne bis in idem” elve?
24. Mit jelent a "de minimis" szabály a 101. cikk szempontjából?
25. Milyen jogterületet szabályoz a Róma II. rendelet?
26. Milyen jogterületet szabályoz a Róma I. rendelet?
27. Milyen jogterületet szabályoz a Brüsszel I. rendelet?
28. Milyen jogterületen nyújt szabályozást a Dublin II rendelet?
29. Milyen gazdasági mőveletek minısülnek tıkemozgásnak? Soroljon fel legalább négyet!
30. Milyen feladatokat lát el az OLAF?
31. Milyen feladatokat lát el az Európai Igazságügyi Hálózat?
32. Milyen feladatokat lát el az EUROJUST?
33. Milyen célt szolgál a Schengeni Információs Rendszer (SIS)?
34. Mikor jött létre a Schengeni I. és II. Egyezmény?
35. Mi minısül szolgáltatásnak az EUM-szerzıdés szerint?
36. Mi az EUROPOL?
37. Mi a FRONTEX?
38. Melyek a tipikus versenykorlátozó megállapodások az EUM-szerzıdés szerint?
39. Melyek a tipikus gazdasági erıfölénnyel való visszaélések az EUM-szerzıdés szerint?
40. Melyek a Bizottság
támogatások?

mérlegelése

alapján

megengedhetınek

minısülı

állami

41. Az állandó strukturált együttmőködés lényege.
42. A Vlassopoulou-elv lényege.
43. A jogforrások (jogi aktusok) két nevesített formája a közös kül- és biztonságpolitika
területén.
44. A fúziókontroll ex ante vagy ex post ellenırzés?
45. Milyen három alapvetı feltételnek kell eleget tennie egy uniós polgárnak, hogy diákként
három hónapon túl tartózkodhasson egy másik uniós tagállamban?
46. Milyen tárgykörökben születtek jogforrások a kölcsönös elismerés megnyilvánulásaként
a büntetı igazságügyi együttmőködés területén?
47. Milyen adatok információcseréjét teszi lehetıvé az ECRIS?

3
48. Mit jelent az opt-in klauzula?
49. Milyen feladatokat lát el az Európai Igazságügyi hálózat polgári és büntetı ügyekben?
50. Mi a releváns földrajzi piac?
51. Milyen fontosabb témakörök szabályozására születtek kerethatározatok a büntetı
igazságügyi együttmőködésben?
52. Mi az európai elfogatóparancs lényege?
53. Az állandó strukturált együttmőködés lényege.

