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JNA, JLS, JLK, JL8 - Európa-jog II. (alapvizsga) - 2013-2014. I. félév
Elızetes, „beugró” kérdések

1. Mit jelent az elıfoglalás elve?
2. Mely szerzıdés és mikor hozta létre az Európai Gazdasági Közösséget?
3. Mit jelent a szubszidiaritás elve az uniós jogban?
4. A támogató-összehangoló-kiegészítı uniós hatáskör lényege.
5. Határolja el az uniós jog elsıdleges és másodlagos forrásait!
6. Hogyan zajlik a minısített többségi szavazás a Tanácsban 2014. október 31. napjáig?
7. Hol és mikor írták alá a Magyarország és az Európai Unió közötti csatlakozási
szerzıdést?
8. Hol van a Tanács székhelye?
9. Mely szerzıdés és mikor hozta létre az Európai Uniót?
10. Az uniós jog megsértésébıl fakadó tagállami kártérítési felelısség három alapfeltétele (a
C-46/93 és C-48/93 ügy alapján)
11. Melyek az uniós jog elsıdleges forrásai?
12. Mi a különbség a rendelet és az irányelv között?
13. Mi a lényege az egyetértési eljárásnak az uniós jogalkotásban?
14. Mi a luxemburgi kompromisszum lényege?
15. Sorolja fel az Európai Unió intézményeit (7)!
16. Mi az Európai Számvevıszék feladata?
17. Mik az uniós „ügynökségek”?
18. Mikor fogadták el az Európai Unió Alapjogi Alapokmányát (Kartáját)?
19. Mit jelent az acte clair-doktrína?
20. Mikor keletkezett és mikor lépett hatályba a Nizzai Szerzıdés?
21. Milyen alapon szervezıdnek a frakciók az Európai Parlamentben?
22. Milyen jogforrások kibocsátására jogosult az Európai Központi Bank?
23. Sorolja fel a koppenhágai kritériumokat!

2
24. Határozza meg a közvetlen hatály fogalmát!
25. Mit jelent a közvetlen alkalmazhatóság?
26. Soroljon fel három, az Európai Bíróság által alkalmazott jogértelmezési elvet!
27. Mit jelent a vertikális közvetlen hatály?
28. Mit jelent a horizontális közvetlen hatály?
29. Egy mondatban foglalja össze a Köbler-ügy jelentıségét!
30. Hol van a Bizottság székhelye?
31. Mit jelent a jogos várakozások védelme az uniós jogban?
32. Mit jelent az uniós jog elsıbbsége (szupremáciája)?
33. Mi a közvetett hatály?
34. Melyik évben írták alá az EGT megállapodást?
35. Hol van az Európai Unió Bíróságának székhelye?
36. Mi különbözteti meg a jogalkotási aktusokat a nem jogalkotási aktusoktól az uniós
jogban?
37. Mi a lényege a konzultációs eljárásnak az uniós jogalkotásban?
38. Melyik döntéshozatali eljárásban szerepel békéltetı (egyeztetı) bizottság, és mi a
funkciója?
39. A Schöppenstedt-formula lényege.
40. Hol van az Európai Központi Bank székhelye?
41. Nevezze meg az uniós intézmények tanácsadó szerveit!
42. Mi a Plaumann-teszt?
43. Mi az európai ombudsman feladata?
44. Kik az Európai Tanács tagjai?
45. Mikor keletkezett, és mikor lépett hatályba az Amszterdami Szerzıdés?
46. Milyen módon választják az Európai Parlament képviselıit?
47. Mit jelent az effet utile elve?
48. Mit értünk uniós vívmányok alatt?
49. Egy mondatban foglalja össze a van Gend en Loos-ügy jelentıségét!
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50. Határolja el egymástól az Európai Tanácsot és az Európa Tanácsot!
51. Mit jelent és mi a feladata a COREPER-nek?
52. Ki a fıtanácsnok?
53. A Marshall/Foster/Dori-doktrína lényege.
54. Soroljon fel legalább 3 eljárási típust az Európai Unió Bírósága elıtt!
55. Ki kérhet elızetes döntést az Európai Unió Bíróságától?
56. Mely bíróságnak van elızetes döntéshozatali eljárás vonatkozásában elıterjesztési
kötelezettsége?
57. Sorolja fel a semmissé nyilvánítási (megsemmisítési) eljárásban az érvénytelenség
jogalapjait!
58. Melyik szerzıdés, és mikor vezette be az uniós polgárság fogalmát?
59. Nevezze meg az uniós bíróságokat (3)!
60. Mit jelent az acte éclairé-doktrína?
61. Hogyan zajlik a minısített többségi szavazás a Tanácsban 2014. november 1. napjától?
62. Mit jelent a lojalitási/szolidaritási klauzula?
63. Sorolja fel a fúziók megvalósulási formáit!
64. Nevezzen meg öt bőncselekményt, melyre nézve uniós szabályozási minimumok jöttek
létre.
65. Nevezze meg a munkaviszony uniós fogalmának fıbb elemeit!
66. Mivel foglalkozik az Európai Védelmi Ügynökség?
67. Mit takar a „petersbergi feladatok” elnevezés?
68. Mit kell a vállalat versenyjogi fogalma alatt érteni?
69. Mit jelent az állami támogatás?
70. Mit jelent a kölcsönös elismerés elve, és melyik jogesetben került megfogalmazásra?
71. Mit jelent a csoportmentesség?
72. Mit jelent a „ne bis in idem” elve?
73. Mit jelent a "de minimis" szabály a 101. cikk szempontjából?
74. Milyen jogterületet szabályoz a Róma II. rendelet?
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75. Milyen jogterületet szabályoz a Róma I. rendelet?
76. Milyen jogterületet szabályoz a Brüsszel I. rendelet?
77. Milyen jogterületen nyújt szabályozást a Dublin II rendelet?
78. Milyen gazdasági mőveletek minısülnek tıkemozgásnak? Soroljon fel legalább négyet!
79. Milyen feladatokat lát el az OLAF?
80. Milyen feladatokat lát el az Európai Igazságügyi Hálózat?
81. Milyen feladatokat lát el az EUROJUST?
82. Milyen célt szolgál a Schengeni Információs Rendszer (SIS)?
83. Mikor jött létre a Schengeni I. és II. Egyezmény?
84. Mi minısül szolgáltatásnak az EUM-szerzıdés szerint?
85. Mi az EUROPOL?
86. Mi a vámmal azonos hatású díj?
87. Mi a releváns árupiac?
88. Mi a notifikációs (bejelentési) eljárás?
89. Mi a jogközelítés?
90. Mi a jogegységesítés?
91. Mi a Gebhard-teszt lényege?
92. Mi a FRONTEX?
93. Melyek a tipikus versenykorlátozó megállapodások az EUM-szerzıdés szerint?
94. Melyek a tipikus gazdasági erıfölénnyel való visszaélések az EUM-szerzıdés szerint?
95. Melyek a Bizottság
támogatások?

mérlegelése

alapján

megengedhetınek

minısülı

állami

96. Mely három fı indok alapján korlátozható az uniós polgárok szabad mozgáshoz való
joga?
97. Mely állami támogatások abszolút kivételek az állami támogatások tilalma alól?
98. Hol van az EUROPOL székhelye?
99. Határozza meg a Keck-formulát!
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100. Fıszabály szerint, hogyan zajlik a döntéshozatal a közös kül- és biztonságpolitika
területén?
101. Egy mondatban foglalja össze a Dassonville-ügyben hozott ítélet jelentıségét!
102. Az Európai Bíróság esetjoga szerint, az áruk szabad mozgását akadályozó mennyiségi
korlátozásoknak milyen három formája létezik?
103. Az állandó strukturált együttmőködés lényege.
104. A Vlassopoulou-elv lényege.
105. A jogforrások (jogi aktusok) két nevesített formája a közös kül- és biztonságpolitika
területén.
106. A fúziókontroll ex ante vagy ex post ellenırzés?
107. Milyen három alapvetı feltételnek kell eleget tennie egy uniós polgárnak, hogy
diákként három hónapon túl tartózkodhasson egy másik uniós tagállamban?
108. Milyen feladatokat lát el az Európai Igazságügyi hálózat polgári és büntetı ügyekben?
109. Mi a releváns földrajzi piac?
110. Mit jelent az opt-in klauzula?
111. Milyen fontosabb témakörök szabályozására születtek kerethatározatok a büntetı
igazságügyi együttmőködésben?
112. Mi az európai elfogatóparancs lényege?
113. Milyen
tárgykörökben
születtek
jogforrások
a
kölcsönös
megnyilvánulásaként a büntetı igazságügyi együttmőködés területén?
114. Milyen adatok információcseréjét teszi lehetıvé az ECRIS?
115. Az állandó strukturált együttmőködés lényege.

elismerés

