
Ez a kidolgozott kérdéssor a nemokap.hu oldalon lévő  Eu jogi 
alapismeretek CD lemezről anyag önellenőrző kérdései szerint 
van kidolgozva, a nemokap.hu oldalon lévő dr.Bednay Dezső által 
kiadott jegyzet önellenőrző kérdései is ugyanezek csak kicsit 
másképp sorszámozva, illetve 1 kérdéssel több található benne, 
amit itt a végén +1-ként oda is írtam!! Ez az anyag 2011-ben lett 
kidolgozva, lehetséges, hogy plusz infókkal még ki kell egészíteni, 
vagy már valamely tény megváltozhatott....stb. Tehát én nem 
ellenőrizgettem le, hogy még minden aktuális -e!!!!!! Aki ezen 
témában otthon van az tegye meg, hogy jelzi, hogy valamelyik 
kérdésre már nem jó a válasz, illetve gondolom Bednay úr is jelzi 
majd, ha valahol változás van!! 
 
1. Milyen szerepe van Saint – Pierre abbénak az 
európai gondolat kezdeti megfogalmazásánál? 
Híres fejedelmi szövetség elméletet dolgozta ki 
„Örökbéke Tervezet” –et Kölnben 1713- ban. Sokan 
ezt a művet tekintik az egységes Európa gondolat első 
konkrét megnyilvánulásának. Lehetővé kívánta tenni 
a pápa rendelkezésének félretételét, a cölibátus 
eltörlését. A szerzetesrendek részvételét a 
beteggondozásban és az oktatásban. Elkívánta törölni 
a születési nemességet és a vásárolt nemességet 
kívánta általánossá tenni.  A vásárlási árat magasan 
kívánta meghatározni és  a befolyt összegből 
közfeladatokat kellett volna finanszírozni. 
 
2. Milyen szerepe van Richard Cousenhove 
Calergi grófnak az európai gondolat 
megfogalmazásánál?1923- ban megírta „Páneurópa” 
című könyvét. Ebben a műben az európai államok 
összefogását sürgette az USA növekvő befolyásának 
ellensúlyozása céljából. Kis- európai megoldást 
vallotta, vagyis az US és GB kizárását Páneurópából, 
egyúttal hangsúlyozva, hogy Páneurópa nem irányul 
ellenük. A szovjet proletárdiktatúra nyilván nem volt 
összeegyeztethető az Európa eszmével, GB pedig 
akor még nem mondott volna le a gyarmatbirodalmi 
igényeiről- A kis-európa gondolat gyakorlati 
megvalósítását sem tette azonban még időszerűvé az 
elmérgesedett német- francia ellentét. 
 
 
 
 
 
 

3. Mit tud az Európai Tanácsról? Egy regionális 
nemzetközi szervezet, amelynek székhelye: 
Strasbourg. Alapítása 1948- 49-re tehető, 10 alapító 
állammal. Jelenleg 47 tagja van, de minden olyan 
állam csatlakozhat, amely elfogadja és garantálja 
állampolgárai számára az alapvető szabadság és 
európai jogokat. Japán és az USA megfigyelő státuszt 
kapott. Nem uniós intézmény. 
 
4. Mit tud a NATO- ról? (az Észak- Atlanti 
Szerződés szervezete) 1949- ben 10 nyugat- európai 
ország (Belgium, Hollandia, Luxemburg, 
Franciaország, Olaszország, GB, Dánia, Izland, 
Norvégia, Portugália) az USA- val Kanadával hozta 
létre Truman elnök. Alapvető feladata: olyan 
környezet megteremtése a tagállamok számára, 
amelyben egyetlen ország sem képes megfélemlíteni 
vagy elnyomni más európai szervezetet. Napjainkban 
a tagországok határain túl is végez békefenntartó 
feladatokat, pl. Afganisztánban. Megalakulásának 
előzményei: 1948-ban Nyugat- Európának önerőből 
kellett volna megteremtenie saját biztonságát. Ez a 
koncepció 1948/49 telén a berlini blokád miatt 
változott meg.1952-ben a szovjet veszélytől tartó 
Görögország és Törökország csatlakozott. 1955-ben 
Nyugat- Németország csatlakozott a szervezethez.  
1999-ben Magyarország is csatlakozott. 
 
5. Melyek az európai integráció létrejöttének 
előzményei?1951-ben három Benelux állam 
Párizsban aláírta az európai Szén- és Acélközösség 
szerződését.1958-ban Európai Gazdasági Közösséget 
létrehozó szerződés hatályba léptette. 1. 1983. jún. 
19- én Stuttgarti „Ünnepélyes Nyilatkozat” 2. 1987. 
jan. 01. Egységes Európai Okmány hatályba 
léptette.3.1933. nov.01- én Maastrichti Szerződés 
hatályba lépése (1992. febr.07- én a hollandiai 
Maastrichti városában aláírták alá), mely létrehozza 
az Európai Uniót. 
 
 
 
 
 

6. Az 1958. január 01-jén hatályba lépett Római 
Szerződés melyik három szervezetről 
rendelkezik?Európai Gazdasági Közösség (EGK) 
Közös Piac:-Európai Atomenergia Közösség 
(Euratom),-Európai Szén és Acélközösség (ESZAK 
vagy Montánunió) 
 
7. Mi a Maastrichti Szerződés jelentősége?A 
tagállamok Gazdasági és Monetáris Unió létesítéséről 
döntöttek. Közös pénz bevezetése (Euro €). 
Bevezették az uniós állampolgárságot. Személyek 
szabad mozgása a tagállamok között. Munkaerő 
áramlás. A szegényebb országok számára új kohéziós 
alap létrehozása. 
 
8. Mi  az UNIO három alappillére?Európai 
Közösségek (ESZAK, EK, Euratom), Közös kül- és 
biztonságpolitika,Rendőrségi és bűnügyi 
együttműködés. 
9. Mikor lépett hatályba a Római Szerződés és kik 
az alapító államok?Hatályba lépése: 1958. január 
01., Alapítók: Franciaország, NSzK. Olaszország. 
 
10. Mit jelentettek az ún. koppenhágai 
kritériumok?Az Unió 1993-ban csúcstalálkozón 
határozta el az Unió bővítését és alakított aki azt az 
alap és feltételrendszert, amelyet az egyes közép- és 
kelet- európai államok csatlakozása szempontjából 
kiindulópontnak tekint. Stabil, demokratikusan 
működő intézményrendszer jogállamiság, emberi 
jogok érvényesülése, kisebbségek védelme, működő 
piacgazdaság, bírja a piaci versenyt, eleget kell tennie 
a tagságból származó kötelezettségeknek, is. 
(politikai, gazdasági monetáris Unió céljai). 
 
11. Mi a derogáció fogalma?Az EU tagságból 
fakadó bizonyos követelmények alóli átmeneti időre 
adott könnyítés vagy mentesség (Mi derogációnk: 
termőföld (7 évre kaptuk) 
 
 
 
 
 



12. Európai Megállapodás (1994. I. törvény)Az 
aláírók kifejezték elkötelezettségüket a 
jogállamiságon, az emberi jogokon és az alapvető 
szabadságokon, valamint szabad demokratikus 
választásokat magában foglaló többpárti rendszeren 
alapuló pluralista demokrácia mellett, továbbá 
piacgazdaság elvei és a társadalmi igazságosság 
mellett. Jogszabályok közelítése – jogharmonizáció. 
Jogharmonizáció az Európai Közösségekkel. 
 
13. Milyen derogációt kapott Magyarország az Eu-
s csatlakozáskor a másodlagos lakóhely, telephely 
céljaira szolgáló ingatlanokkal kapcsolatban? 
Derogáció: az EU tagságból fakadó bizonyos 
követelmények alóli átmeneti időre adott könnyítés 
vagy mentesség. Az átmeneti ötéves időszakban az 
EU tagországok állampolgárai és jogi személyiségű 
vállalkozásai csak előzetes engedéllyel vásárolhatnak 
ingatlant másodlagos lakóhely, telephely céljaira. 
Kivételt képeznek, akik már legalább négy éve 
jogszerűen tartózkodnak Magyarországon. 
 
14. Milyen derogációt kapott Magyarország az Eu-
s csatlakozáskor a termőföld tulajdon szerzésére 
vonatkozóan?A termőföld tulajdonszerzésére 
vonatkozó magyar törvényi tilalmak a csatlakozás 
után hét évig állnak fenn, ezek a külföldi 
állampolgárok, valamint a bel-és külföldi jogi 
személyiségű vállalkozások termőföldtulajdon 
szerzési lehetőségeit korlátozzák. A hét év lejárta után 
a tilalom még további három évvel 
meghosszabbítható. Kivételt képeznek a tilalom alól 
azok a hazánkban jogszerűen letelepedett EU 
állampolgárok, akik egyéni vállalkozásonként 
legalább három éve mezőgazdasági tevékenységet 
végeznek. 
 
 
 
 
 
 
 
 

15. Melyek az EU pillérei (együttműködési 
formái):Első pillér: Az Európai Közösségek 
gyűjtőnéven ismert három közösség, valamint a 
Gazdasági és Monetáris Unió programjai.- Az 
Európai Szén- és Acélközösségek- 2002 májustól → 
Európai Közösség,-Az Európai Gazdasági Közösség 
– ma Európai Közösség,-Az Európai Atomenergia 
Közösség. Második pillér:A közös kül- és 
biztonságpolitika. A tagállamok kormányközi 
együttműködésére alapul. A tagállamok 
külügyminisztereiből álló Külügyminiszteri Tanács 
együttes fellépést határozhat el, az Európai Tanács 
iránymutatásai alapján. Harmadik pillér: Rendőrségi 
és igazságügyi együttműködési büntetőügyekben. A 
tagállamok lépéseik összehangolása céljából 
tájékoztatják egymást. Egyhangú szavazással 
fogadják el a közös álláspontot és szükség szerint 
kerethatározatokat fogadnak el. 
 
16. Melyik az Európai Unió meghatározó jellegű 
négy fő szerve?Az Európai Unió Tanácsa – 
kormányközi. A legfőbb döntéshozó, jogalkotó szerv:-
Az Európai Bizottság – szupranacionális. 
Javaslattevő, döntés előkészítő, jogszabály 
kezdeményező és részben végrehajtó szerv.-Az 
Európai Parlament- szupranacionális. Társdöntést 
hozó, jogalkotó (az Európai Unió Tanácsa mellett) és 
ellenőrző szerv-Európai Bíróság – szupranacionális. 
Ügyel a közösségi jog betartására, egységes 
alkalmazására.* szupranacionális nemzetek feletti: 
a nemzeti szuverenitás egy részének elvesztése. Az 
EU- ban részt vevő egyes államok bizonyos esetekben 
arra kényszerülnek, hogy elfogadjanak olyan 
döntéseket (a tagállam többsége vagy egy EU 
intézmény által hozott), melyekkel nem értenek egyet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

17. Milyen szerepet tölt be az Európa Unió 
Tanácsa?Az EU Tanácsa az EU fő döntéshozó 
szerve, a nemzeti érdekek, a tagállamok véleménye 
megjelenítésének fóruma.-A Tanács jogalkotási 
jogkörrel rendelkezik,-A Tanács biztosítja a 
tagállamok általános gazdaságpolitikájának 
összehangolását,-A Tanácsa a Közösség és az Unió 
nevében nemzetközi megállapodásokat köt, amelyek a 
Közösség, illetve az Unió és egy vagy több állam, 
illetve nemzetközi szervezet között jönnek létre.-A 
Tanács biztosítja a tagállamok fellépésének 
összehangolását és intézkedéseket hoz a 
büntetőügyekben folytatott rendőrségi és igazságügyi 
együttműködés területén.-A Tanács és az Európai 
Parlament együtt alkotják a Közösség költségvetését 
elfogadó költségvetési hatóságot.A Tanács az Európai 
Tanács által megállapított általános iránymutatások 
alapján meghatározza és végrehajtja a közös kül- és 
biztonságpolitikát. 
 
18. Milyen szavazási formában hozhatja meg 
döntéseit az EU Tanácsa?Az Európai Unió Tanácsa 
döntéseit háromféle szavazási formában hozhatja 
meg. Egyszerű többséggel ritkán, többnyire csak 
eljárási kérdésekben hoznak határozatokat. Minősített 
többséggel hozzák meg a döntések többségét. 
Egyhangúlag (konszenzussal). Az Európai Unió 
Tanácsa néhány ügyben csak egyhangú döntéssel, 
azaz minden ország beleegyezésével hozhatja meg 
határozatát.  
 
19. Milyen ügyekben hozhat minősített többséggel 
döntést az EU Tanácsa?Minősített többségi szavazás 
vonatkozik pl. a./ diszkrimináció elleni küzdelme 
területén meghozott intézkedésekre,  b./ az Unió 
állampolgárainak szabad mozgására vonatozó 
általános szabályokra, c./ polgári ügyekben folytatott 
igazságügyi együttműködésre, d./ tagállamoknak 
nyújtandó rendkívüli pénzügyi támogatásra. 
 
 
 
 
 



20. Mit jelent a soros elnökség intézménye?A 
Tanács elnöksége elsődleges szerepet játszik az 
intézmény munkájának szervezésében, különösen a 
jogalkotási és a politikai döntéshozatali folyamat 
ösztönzésében. Az elnökség szervezi és vezeti és 
vezeti az üléseket, beleértve a számos munkacsoportot 
is, valamint kompromisszumokat dolgoz ki. A Tanács 
működése szempontjából kiemelkedő fontosságú a 
soros elnökség intézménye. A Tanács elnöki tisztségét 
½ évente felváltva tölti be 1-1 tagállam. A soros elnök 
tagállam hívja össze a Tanácsot, és Ő elnököl. Ő hív 
fel szavazásra és írja a á az elfogadott aktusokat. 
 
21. Milyen szerepet tölt be az EU Bizottság?Az Eu 
Bizottság az Európai Unió döntést előkészítő 
javaslattevő, s bizonyos esetekben végrehajtó, illetve a 
végrehajtást ellenőrző szerve (Az Unió motorja). A 
Bizottság elnökből és a biztosokból álló Kollégiumból 
áll. A biztos jelölteket az EU Parlament meghallgatja 
és bizalmat szavaz számunkra. A biztosokat 5 évre 
nevezik ki. A munkájukat a közösség érdekeinek 
szentelniük. A Bizottságot kormánynak szokás 
elképzelni, de szerepe a terülteken eltérő. Több esetbe 
csak adminisztratív – végrehajtói szerepre 
korlátozódik. Máshol viszont pl.: közösségi 
versenyjog területén a hatásköre igen széles. 2005. 
január 01- től a Bizottságban minden tagállam 
1hellyel rendelkezik. Mindaddig, amíg tagállamok 
száma kevesebb, mint 27, minden tagállamnak joga 
van 1 bizottsági helyhez. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

22. Milyen szerepet tölt be az Európai 
Parlament?Az EP az Európai Unió tagállamainak 
polgárai által közvetlenül 1979 óta – öt évente 
választott képviselő testülete, emiatt erős legitimációt 
biztosít számára. Az EP mára az Európai Unió egyik 
kulcsfontosságú szervévé vált, egyre komolyabb 
társjogalkotói feladatokat kap.  Plenáris üléseit 
Strasbourgban, frakció és bizottsági üléseit 
Brüsszelben tartja. Az ESZAK szerződés hozta létre 
az akkori nemzeti parlamentek által delegált tagokból 
álló  gyűlést, amely 1962. óta Európai Parlamentnek 
nevezi magát. Formálisan az Egységes Európai 
Okmány vezette be, miután minden közösségi 
intézmény elfogadta a megjelölést. Folyamatosan 
bővül a szerepe de- nincs önálló jogalkotási hatásköre 
- bár az újonnan bevezetett eljárások egyre több jogot 
biztosítanak a Parlament részére a jogalkotási 
folyamatokban. Egyre több terültre terjesztették ki az 
együttműködési és együttdöntési eljárást. Az 
együttdöntési eljárás társjogalakotói szerepet biztosít 
az Európai Parlamentnek. Az EP az esetek döntő 
részében a jogalkotási folyamat legfontosabb 
résztvevőjévé vált. A Parlament aktív szerepet játszik 
a polgárok mindennapjait befolyásoló jogszabályok 
kidolgozásában. Pl: - környezetvédelem, fogyasztói 
jogok, esélyegyenlőség, közlekedés, menekült ügy. 
További joga, hogy bizalmi szavazást kérhet a 
Bizottsággal szemben, az EP képviselők kérdéseket 
tehetnek fel a Bizottság és a Tanács részére, valamint 
interpellációkat nyújthatnak be. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

23. Mit jelent az európai pártok fogalma?Az EP 
képviselők nem nemzeti alapon, hanem politikai 
pártállás szerint szerveződnek, különböző frakciókat, 
európai szintű politikai pártokat alakítva végzik 
munkájukat. Finanszírozásukat a Tanács és a 
Parlament által elfogadott rendelet állapítja meg.„az 
európai szintű politikai pártok fontos integrációs 
tényezők az Unión belül. Hozzájárulnak egy európai 
öntudat kialakításához és az Unió állampolgárai 
politikai akaratának kifejezéséhez” mivel ez 
deklaratív jellegű és nem tartalmaz konkrétumot, a 
kérdést Nizzában úgy szabályozták, hogy a Tanács az 
együttdöntési eljárás keretében kidolgozza az európai 
szintű politikai pártokra vonatkozó szabályokat, 
elsődlegesen a finanszírozásukra vonatkozó 
előírásokat. Párt fogalma: olyan szervezet, mely 
jelölteket állít a választott közhivatali és törvényhozói 
pozíciókra. Jellemző önkéntesség, szervezettség, 
közös ideológia és érdek, hatalomszerzési cél:Európai 
pártok:EU 
Néppárt,szocialisták,liberálisok,Nemezetek 
Európájáért (nacionalista- lengyel, olasz- képviselő 
csoportok,Zöldek,Egységes Eu. Baloldal (ált. németek 
alkotják) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
24. Milyen szerepet tölt be az Európai 
Bíróság?Székhelye: Luxemburg,A bíróság a 
szerződések értelmében és alkalmazása során 
biztosítja a jog tiszteletben tartását. Az elsődleges és 
másodlagos jogforrások a tagállamok nemzeti 
jogrendjének részévé válnak, ezért azok egységes 
érvényesüléséhez elengedhetetlen – Bíróság 
értelmezési tevékenysége .A tagállamok a 
csatlakozáskor elfogadják, hogy a szerződésekben 
meghatározott, pontosan körülhatárolt esetekben a 
bíróság eljárhat. Pl: - tagállamok elleni eljárás,- 
semmisé nyilvánítási eljárás,- előzetes döntéshozatal. 
A bíróság összetételét és hatáskörét a módosított EK 
szerződés és a Bíróság Statútuma tartalmazza. A 
Bíróság felépítésének alapelve minden tagállam 1 
bírót jelöl. A munkateher csökkentése érdekében a 
Bíróság nemcsak teljes ülésben, illetve 3 vagy 5 tagú 
tanácsban járhat el, hanem 11 bíróból- nagytanácsban 
– is eljárhat. Az első fokú bíróság feladata a 
specializált bírói tanácsok döntéseinek 
felülvizsgálata, valamint az előzetes döntéshozatalra 
felterjesztett ügyekben is eljárhat. Döntését ezekben 
az esetekben csak kivételesen lehet megtámadni a 
Bíróság előtt, ha azt a Közösségi jog egysége 
indokolja. Ha előzetes döntéshozatali ügyben elvi 
kérdésekről kell dönteni, az elsőfokú bíróság 
hatáskörétől lemondhat és a Bíróság elé utalhatja az 
ügyet. Az elsőfokú bíróság hatásköre a tagállamok 
közötti eljárásra nem terjed ki, azt csak teljes ülés 
keretében lehet meghozni. Az EB és a mellette 
működő Elsőfokú Bíróság a közösségi szervek, a 
tagállamok és a magánszemélyek egymás közötti 
jogvitájában hoz döntést. Iránymutatást ad a 
precedens jogra! Egységes jogértelmezés 
szükségessége miatt! Törvényhozási joggal 
(rendeletek alkotása) rendelkezik. 
 
 
 
 
 
 
 

25. Mit Jelent a „négy alapszabadság (FOUR 
Freedom) „ EU-s fogalma?Az áruk 
(vámunió),szolgáltatások,a tőke és a 
személyek(munkaerő) szabad , korlátozások nélküli 
áramlása. Ezt nevezzük az EU-ban  a 4 
alapszabadságnak. Az 
egységes(belső)piac,a/közös/piac/továbbfejlesztett/vált
ozata,melynek/lényege/a/négy alapszabadság, vagyis 
az áruk , a szolgáltatások, a tőke és a munkaerő 
szabad áramlásának biztosítása. 
 
26./ Mit tud az EU zászlójáról ?Európa népeinek 
szélesebb értelemben vett egységét és identitását is 
szimbolizálja.  Égszínkék mezőben az aranysárga 
csillagok által alkotott kör az európai népek közötti 
szolidaritást és a harmóniát jelképezi. A csillagok 
száma és a tagállamok száma között sosem volt 
összefüggés, az Unió bővítéseitől függetlenül a 
zászlón lévő csillagok száma nem változik. Azért 
szerepel 12 csillag a zászlón , mert a 12-es szám 
ősidők óta a tökéletesség,a Teljesség és az egység 
jelképe és utal az év hónapjaira és az óralap számaira 
is. 1983-ban az Európai Parlament megszavazta a 
zászló európai uniós jelképpé emelését. Végül 1985-
ben a zászlót valamennyi uniós tagország állam és 
kormányfője az Európai Unió- akkoriban Európai 
közösségek hivatalos emblémájaként  fogadta el. A 
zászlót 1986 eleje óta használja valamennyi európai 
intézmény. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

27./ Mit tud az EU himnuszáról?Ez a himnusz nem 
csupán az Európai Unió, hanem a tágabb értelemben 
vett Európa Himnuszai is .A dallam Beethoven 1823-
ban komponált IX . szimfóniájából származik. A 
szimfónia utolsó tételében Friedrich von Schiller 
1785-ös versét, az Örömódát zenésítette meg 
Beethoven. A vers Schiller idealista látomását fejezi 
ki az emberek között kialakuló testvériségről-s e 
látomást Beethoven is osztotta. 1972-ben az Európa 
Tanács,(amelynek nevéhez köthető az az európai 
zászló megalkotása is himnuszának fogadta el 
Beethoven Örömódáját. A híres karmestert Herbert 
von Karajant kérték fel, hogy írjon három hangszeres 
kíséretet- zongorára, fúvós hangszerekre és 
szimfonikus zenekarra. Szavak nélkül a zene  
egyetemes nyelvén, e himnusz az Európában hirdetett 
szabadság, béke és szolidaritás ideáljait fejezi 
ki.1985-ben az Európai Unió állam- és kormányfői az 
Európai Unió himnuszának fogadták el. Célja nem az 
, hogy átvegye a tagországok nemzeti himnuszának 
helyét, hanem az, hogy megünnepelje a tagországok 
által osztott közös értékeket és egységüket a 
sokszínűségben. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
28./ Melyek az euró bevezetésének konvergencia 
feltételei ?A közös pénz stabilitása érdekében szigorú 
konvergencia feltételeket állapítottak meg,Melyek 
szerint: - Az infláció legfeljebb 1,5 %-kal lehet 
magasabb a három legalacsonyabb rátával,rendelkező 
tagállam átlagánál,- A hosszú lejáratú 
államkötvények kamatlába nem haladhatja meg 2 
százalékponttal többel, a három legalacsonyabb 
kamatlábbal rendelkező tagállamét,- Az éves 
költségvetési hiány nem haladhatja meg a GDP 3 %-
át,- Az államadósság nem lehet több, mint a GDP 60 
%-a. Megállapodás született arról, hogy a feltételeket 
a bevezetést megelőző legalább két évben teljesíteni 
kell. 
 
29./ Mely országokban törvényes fizetőeszköz az 
euró ? A 2009-ben 16 EU- tagállamból állt az 
eurózóna ( Szlovákia 2009-ben  az utolsó csatlakozó), 
ahol a törvényes fizetőeszköz az Európai  unió közös 
valutája.(Ausztria,Belgium, Ciprus, Finnország, 
Franciaország( ideértve még: Mayotte, Saint-Pierre és 
Miquelon, Francia déli és antarktiszi területek, 
Clipperton-sziget, Indiai-óceáni francia szigetek), 
Görögország, Hollandia, Írország, Luxemburg, Málta, 
Németország, Olaszország, Portugália, 
Spanyolország, Szlovákia, Szlovénia ). 
 
30./ Mit jelent a közösségi jog 
elsőbbsége(primátusa)?A közösségi jog 
autonómiájához  kapcsolódik a közösségi jog 
elsőbbsége ( szupremáciája, primátusa ). A közösségi 
jog elsőbbségének lényege, hogy a közösségi jog a 
nemzeti joggal (annak bármilyen szintű, korábbi, 
vagy későbbi jogszabályával) szemben elsőbbséget 
élvez, a nemzeti jog nem akadályozhatja a közösségi 
jog érvényesülését, alkalmazását. A közösségi jog 
alapján a közösségi jog elsődlegessége a tagállami 
alkotmányokkal szemben is érvényesül. Az Európai 
Bíróság szerint nemzeti alkotmányokra hivatkozva 
nem lehet megkerülni a közösségi jogszabályokban 
előírt kötelezettségeket. A közösségi joggal  ellentétes 
nemzeti jogszabály alkalmazásától a nemzeti bírónak 
el kell tekintenie, azt nem alkalmazhatja. 

 
31. Mit jelent az előfoglalás módszerének EU- s 
fogalma?A közösségi jog elsőbbségéhez kapcsolódó 
elv, amely szerint egyes jogterületeken, melyet a 
közösségi jog már kimerítően szabályoz, illetve ahol 
kizárólagos az Európai Közösség hatásköre, ott a 
továbbiakban már nincs is lehetőség a nemzeti 
jogalkotásra. Az előfoglalás leginkább olyan 
terülteken jellemző, amelyeknél a szerződés közös 
politikák felállításáról rendelkezik. Ez közösségi 
jogszabály kifejezett rendelkezésén, vagy közösségi 
jogszabályra vonatkozó bírói jogértelmezésen alapuló 
követelmény arra nézve, hogy valamely jogterületen 
kizárólag a közösségi jog kerüljön alkalmazásra. E 
terülteken tilos minden további tagállami intézkedés. 
 
32. Mit jelent a vertikális közvetlen hatály EU-s 
fogalma?Az ilyen hatályú uniós szabálynál 
magánszemélyek- a tág értelemben vett állammal 
szemben- hivatkozhatnak a közvetlen hatályos 
rendelkezésekre. Az Európai Bíróság az állam 
fogalmát az idők folyamán egyre szélesebb 
értelemben használta, ide értette a valódi állami 
szerveken túl az önkormányzati szerveket és az 
állami feladatokat ellátó, közszolgáltatást nyújtó 
intézményeket is. 
 
33. Mit jelent  horizontális közvetlen hatály EU- s 
fogalma?Az ilyen hatályú EU- s jogszabály valamely 
rendelkezésére magánszemélyek egymás közötti 
viszonyukban is hivatkozhatnak. A közösségi 
jogforrások közül az alapító szerződéseknek azok a 
szabályai, amelyekre nézve a közvetlen hatály 
feltételei fennállnak, rendelkezhetnek vertikális és 
horizontális közvetlen hatállyal is. Az irányelveknek- 
az Európai Bíróság jelenlegi joggyakorlata szerint- 
nem lehet horizontális közvetlen hatálya. 
 
 
 
 
 
 
 

34. Mit jelent a szubszidiaritás elvének EU-s 
fogalma?Az alapelv a tagállami és a közösségi 
hatáskörök megoszlását kívánja egyértelművé tenni , 
korlátokat állítva a Közösség terjeszkedésének. Az 
alapelv szerint „azokon a terülteken, amelyek nem 
esnek a a Közösség kizárólagos hatáskörébe, a 
Közösség a szubszidiaritás elvével  összhangban csak 
akkor és annyiban hoz intézkedéseket, amikor és 
amennyiben a szándékolt intézkedés céljai kellően 
nem érhetők el a tagállamok által és ennek 
következtében a szándékolt intézkedés terjedelmére 
vagy hatására figyelemmel e célok a Közösség által 
jobban elérhetők. 
 
35. Melyek a Közösségi jog ún. elsődleges 
jogforrásai?Az ún. elsődleges jogformázóknak az 
alapszerződéseket, ezek módosításait, illetve az 
ezekre épülő, más, kiegészítő szerződéseket tekintjük. 
 
36. Sorolja fel a a közösségi jog ún. másodlagos 
jogforrásait!A közösségi jog másodlagos jogforrásait 
a Közösségi szervek bocsátják ki. Ezek az elsődleges 
jogforrásokban meghatározott alapelvek és 
célkitűzések megvalósulását elősegítő, azt biztosító 
jogi eszközök: Rendelet, irányelv, határozat, ajánlás 
és vélemény, a bíróság ítélkezési gyakorlata során 
kialakított jogelvek, a Közösség nem tagállamokkal 
kötött nemzetközi szerződései. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



37. Milyen másodlagos jogforrás alkotja a 
közösségi jog döntő joganyagát és mi ennek a 
jellegzetessége?A közösségi jog másodlagos 
jogforrásait a közösségi szervek bocsátják ki. 
Rendelet (regulation): A közösségi jog döntő 
joganyagát a rendeletek alkotják. Rendeletekkel 
általában olyan tárgykörök kerülnek szabályozásra, 
amelyek alapvető fontosságúak a Közösség céljai 
tekintetében. A rendeletekre jellemző a közvetlen 
alkalmazhatóság, vagyis külső nemzeti jogi 
transzformáció (átültetés) nélkül válnak az egyes 
nemzeti jogrendszerek részévé. A rendelet általános 
hatályú, vagyis minden részletében minden 
tagállamban kötelező és elsőbbséget élvez a 
tagállamok nemzeti jogával szemben. A rendelet 
mind vertikális, mind horizontális értelemben 
közvetlen hatályosak. A rendeleteket a Közösség 
valamennyi hivatalos nyelvén ki kell hirdeti az 
Európai Közösségek Hivatalos Lapjában, az Offical 
Journal- ban. Irányelv (directive): Az irányelv a 
rendeletekhez hasonlóan kötelező a tagállamokra, de 
nem részletes, követendő szabályozást irányoz elő, 
hanem célkitűzéseket és elérendő eredményeket 
rögzít. Az irányelvek átvétele a nemzeti jogba 
adaptációt igényel. Az irányelvben megfogalmazott 
célkitűzéseke és eredmények elérése érdekében 
nemzeti jogszabályt hoznak. Az irányelvek csak 
vertikális irányban lehetnek közvetlenül hatályosak. 
Határozat (decision) Meghatározott címzetteknek 
szóló, konkrét ügyekre vonatkozó jogi aktus. Kötelező 
erővel is csak e címzettek vonatkozásában 
rendelkezik. A határozatot ki kell hirdetni a Hivatalos 
Lapban. A határozat címzettjei általában egyes 
tagállamok, egyes állampolgári csoportok, 
vállalkozások, akik a határozat ellen a Bíróságtól 
kérhetnek jogorvoslatotAjánlás (recommendation): 
Nem minősül jogi normának, nincs kötelező ereje. Az 
ajánlásokat a közösség intézményei adják ki a célból, 
hogy iránymutatásul szolgáljanak a közösségi jog 
alkalmazására vonatkozóan. A nemzeti bíróságoknak 
is figyelembe kell venniük, ha a közösségi joggal 
kapcsolatos ügyben járnak el. Vélemény (opinion) 
Nem kötelező közösségi jogforrás, amely egyes 
álláspontot fejt ki, gyakran valakinek a kérésére. 

Jelentősége az orientáló hatásában jogsértését 
megállapító Európa Bizottsági vélemény. A Bírósági 
ítélkezési gyakorlata során kialakított jogelvek: A 
Bíróság intézkedésének nincs precedens jellege, így 
korábban meghozott ítéletek nem kötik a Bíróságot. 
Ennek ellenére a Bírósági ítélkezésnek van bizonyos 
irányvonala, stabilitása. Az ítéletekben kialakított 
jogelvek azonban kötelező erejűvé váltak és beépültek 
a közösségi jogforrási rendszerbe. A közösség nem 
tagállamokkal kötött nemzetközi szerződései: A 
Közösség jogalanyisággal, jogképességgel és 
nemzetközi képviseleti képességgel is rendelkezik, 
ezért csatlakozhat nemzetközi szerződésekhez. Ebben 
az esetben a nemzetközi szerződés beépül a közösségi 
jogrendszerbe. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

38. Melyik a közösségi jogalkotás és a 
jogalkalmazás során figyelembe veendő négy 
alapelv?1.Kölcsönös elismerés elve:1978- ban a 
Bíróság a „Casis de Dijon” ítéletében vezette be a 
kölcsönös elismerés elvét és az ahhoz kapcsolódó 
egyenértékűségi elvet, melynek lényege, hogy ha egy 
terméket jogszerűen állítanak elő és forgalmaznak az 
egyik tagállamban, akkor ezt a termékeket 
főszabályként a Közösség egész terülten szabadon 
forgalmazhatónak kell tekinteni.2.A négy gazdasági 
alapszabadság:(áruk. Szolgáltatások, munkaerő és a 
tőke szabad áramlása) biztosítása és megengedhető 
kivitelek. E négy alapszabadság alapvető fontosságú a 
közös piac megvalósítása szempontjából, ezért 
számos intézkedés biztosítja ezen elvek 
érvényesülését (pl. vám – unió létrehozása, közös 
valuta bevezetése)3.Verseny torzításának tilalma:A 
közösségi versenypolitika az Európai Közösség (EK) 
legfontosabb és legeredményesebb politikáinak 
egyike. Ennek megfelelően a „Szerződésben 
megfogalmazott célok megvalósításához egy olyan 
rendszer működtetésére is szükség van, amely 
biztosítja a közös piacon a verseny torzulásmentes 
érvényesülését.” Ez a rövid, mintegy alkotmányossági 
tömörségű tétel fogalmazza meg az EK egyik 
legfontosabb politikájának lényegét, amelyet aztán 
egyrészt az alapszerződés egyes további cikkei, 
másrészt a másodlagos jogforrásokban megtalálható 
versenyjogi normák és nem utolsósorban a közel négy 
évtizedes joggyakorlatra támaszkodó jogalkalmazási 
kritériumok részleteznek és alakítanak egységes 
rendszerré.4.Szubszidiaritás elve:A Maastrichti 
Szerződés egyik elve, amely szerint a döntéseket az 
állampolgárokhoz legközelebb eső szinten kell 
meghozni és csak akkor kell magasabb szinten 
dönteni, ha az alacsonyabb szinten nem oldható meg.  
Az alapelv tagállami és a közösségi hatáskörök 
megoszlását kívánja egyértelművé tenni, korlátokat 
állítva a Közösség terjeszkedésének. 
 
 
 
 
 



39. Melyek voltak az EU előcsatlakozási 
eszközei?Az Európai Bizottság átfogó pénzügyi 
javaslata a 2000- 2006. évi időszakra három 
előcsatlakozási alappal támogatta a társult országok 
felkészülését a csatlakozásra és az alapok 
fogadására.1.PHARE program (támogatás 
Lengyelország és Magyarország számára a gazdaság 
átalakításához) 
A programnak négy típusát különböztetjük 
meg:a)Intézményfejlesztési programok:Ezek a 
programok a közösségi joganyag átvételét segítik, 
illetve azon intézmények kiépítését és megerősítését 
támogatják, amelyek a harmonizált magyar 
jogszabályok alkalmazásáért, betartásáért és 
ellenőrzéséért felelősek. Háromféle tevékenység 
tatozott ebbe a kategóriába:-Az „iker” (twimming) 
program keretében egy magyar szerv egy hozzá 
hasonló feladatot ellátó tagállami hivatallal köt 
együttműködési megállapodást.-Technikai 
segítségnyújtás, tanácsadás keretében a közbeszerzési 
eljárásban kiválasztott konzulátusok, cégek 
szolgálatait lehet igénybe venni-Képzési programok.-
Beruházási programok:A legtöbb ilyen program 
számítógépes hálózatok, speciális laboratóriumi és 
kommunikációs eszközök beszerzését támogatta. 
Olyan programok eszek, amelyek a régiók közötti 
fejlettségbeli különbségek csökkentését célozták meg. 
Nemzetközi programok, közösségi programok.a.) 
bekapcsolódás feltétele egy országonként változó 
„belépési díj” befizetése. Ennek keretében az elmúlt 
években olyan programokban vehettünk részt, mint a 
Socrates, a Leonardo és a Youth for 
Europe.b.)Regionális fejlesztési programok:Ezek 
közül kiemelkedő jelentőségűek a határon átnyúló 
együttműködések, amelyek célkitűzése, hogy olyan 
projektet megvalósítását támogassa, amelyek 
hozzájárulnak az adott határmenti térség 
fejlődéséhez, a határon átnyúló gazdasági, kulturális 
kapcsolatok kialakításához, a határos országok 
közötti történelmi, etnikai gyökerű ellentétek 
oldásához, végső soron a határok formálisra 
válásához, a határok nélküli egységes Európa 
kialakulásához.1.)ISDA program (a 
környezetvédelmi és a közlekedési infrastruktúra 

fejlesztését szolgálta 2000- tól)Fő célja a 
környezetvédelmi és közlekedési infrastruktúra 
területén a problémák megoldása. A vonatkozó 
beruházások megvalósítása.2.)SAPARD program (a 
mezőgazdaság és vidékfejlesztést szolgálta) A 
program segítséget nyújt az Európai Mezőgazdasági 
Orientációs Alapból (EMOGA) finanszírozott, az 
agrárstruktúra beilleszkedését és átalakítását szolgáló 
intézkedésekre, valamint hozzájárul a versenyképes 
agrárgazdaság kialakításához, a vidék 
életképességének növeléséhez. 
 
40. Milyen részekből áll a strukturális alap?Négy 
alapból történik a regionális politika finanszírozása, 
melyeket együttesen nevezünk Strukturális 
Alapoknak. Ezek a következők:Európai Regionális 
Fejlesztési Alap,Európai Szociális Alap.1.Európai 
Mezőgazdasági Orientációs és Garancia alap 
orientációs részleges,2.Halászati Orientációs 
Pénzügyi Eszköz,3.Egyéb pénzügyi eszközök 
 
41. Milyen szociálpolitikai célokat támogat az 
európai Szociális Alap?A Közösség szociálpolitikai 
céljait támogatja:- a munkaerő szabad áramlása,-- 
nők és férfiak egyenlő bérezése,- munka és 
életkörülmények javítása,- munkanélküliség 
csökkentése,-szakmai képzés és átképzés 
 
42. Hogyan alakult az EU Alkotmány és az azt 
„pótló” Lisszaboni Szerződés helyzete?A végleges 
szövegtervezet 2007 végére készültek el. Az új 
szerződést minden tagállamnak ratifikálnia 
(jóváhagynia) kell, még a 2009. évi európai 
parlamenti választások előtt. Ezt követően az 
alapdokumentum 2009- ben léphetet volna hatályba. 
Az Írországban tartott népszavazáson kistöbbséggel, 
de elbukott azt új „lisszaboni” alkotmányváltozat is. 
A probléma kiküszöbölése érdekében 2009. október 2- 
án ismételt népszavazásra került sor. 
 
 
 
 
 

43. Milyen problémákat vethet fel Törökország 
EU-s csatlakozása?A törökországi EU- s csatlakozás 
gazdasági problémákat vethet fel, mivel a szakértők 
véleménye szerint a török csatlakozás a teljes 
támogatási rendszert egybe véve annyiba kerülne az 
Uniónak, mint a tíz volt „szocialista” ország felvétele 
összesen. A török gazdaság teljesítménye csak 20%-a 
az európai átlagnak, ráadásul 40% körüli inflációval 
küzd az ország. Csatlakozás esetén Törökország 
lenne az Unió legnagyobb országa, és ez azt jelenti az 
EU- s parlamenten belül a törököké lenne a 
legnagyobb frakció. Megkülönböztető figyelmet 
követelhetnének maguknak a költségvetési vitában is. 
A török csatlakozás teljesen megváltoztatná az 
Európai Unió karakterét, mivel kulturális és vallási 
kérdést felvet. Európa számára idegen, mivel Iszlám 
országról van szó. 
 
44. Törökországon kívül, mely kisebb államok 
csatlakozása van napirenden és ez milyen 
problémákat vet fel?Törökországon kívül 
Horvátország, Macedonia, Albánia, Szerbia, 
Montenegró, Koszóvó és Bosznia- Hercegovina 
kezdte meg a tárgyalásokat. Ezek a balkáni államok q 
a NATO bővítési stratégiáinak része. Európai Unión 
az úgynevezett „bővítési fáradtság”. Itt visszatérő 
kérdéssé vált hogy hol húzódjon az Unió határai, 
melyek legyenek a felvételi kritériumok, meddig 
terjed az unió befogadóképessége és hogyan mérhető 
ezek teljesítése. Macedonia gazdaságilag a 
leghátrányosabb helyzetű ország. A munkanélküliség 
óriási és a fekete gazdaság elfojtja a legális 
kereskedést. Izland az Atlanti óceán északi részén 
van és itt halászati tevékenységet folytat. Ha 
csatlakoznak az Unióhoz, akkor a bálna elejtési 
jogáról le kell mondania. A kapu a csatlakozáshoz 
nyitva van, de Románia és Bulgária esetéből tanulva 
megvan szigorítva a belépés.   
 
 
 
 
 
   



45./ Milyen változásokat hozott a 2009. december 
1-jén hatályba lépet Lisszaboni szerződés? 
 A lisszaboni szerződéssel bevezetett főbb 
változtatások közé tartozott: - a minősített többségi 
szavazások számának növelése az EU Tanácsában, - 
az Európai Parlament megnövelt szerepe a 
döntéshozásban, - a pillérrendszer megszüntetése, - új 
tisztségek létrehozása egy egységes álláspont 
képviseletének megkönnyítésére. - az Európai Tanács 
elnöke (Herman Van Rompuy belga politikust 
választották meg az első állandó elnöknek) - az 
Európai Unió külügyi és biztonságpolitikai 
főképviselője. A Lisszaboni Szerződés hatálybalépését 
követően az Európai Tanács Catherine Ashtont 
nevezte ki az Unió külügyi és biztonságpolitikai 
főképviselőjévé. Ő a Külügyek Tanácsának elnöke és 
a közös kül- és biztonságpolitika fő felelőse. Az 
Európai Bizottság alelnökeként biztosítja az Európai 
Unió külső fellépéseinek összhangját és 
koordinálását. - jogilag kötelezővé tette az Alapjogi 
Chartát (két jelenlegi és egy jövőbeli kivétellel), - 
eredetileg csökkentették volna az EU-biztosok számát 
27-ről 18-ra, de ezt végül az íreknek adott 
garanciákban visszavonták. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
+ 1. Mit jelent az Euró Plusz Paktum? 
 
Az euróövezet tagállamainak vezetői 2011. március 
11-én megállapodtak az Euró Plusz Paktumról.  A 
paktum tagjai önként elkötelezték magukat, hogy a 
megfogalmazott célokat és az azokkal kapcsolatos 
intézkedéseket megteszik. Tartalmát tekintve 4 
célkitűzést fogalmaz meg.                     1./ 
Versenyképesség fokozása: teljes összhangban 
növekedhessenek a fizetések a termelékenységgel. 2./ 
Foglalkoztatottság növelése: a foglalkoztatási szint 
folyamatos növelése. Hosszabb távú stratégia, 
megfogalmazódik benne a fiatalok foglalkoztatási 
arányának javítása.        3./ További lépések az 
államháztartási rendszerek fenntarthatóságának 
fokozása érdekében: nyugdíj-, egészségügyi és 
egyéb szociális kiadások fenntarthatóságára 
összpontosít. A nemzeti költségvetési szabályok 
kérdéskörét illetően, a tagállamok vállalják a 
Stabilitási és Növekedési Paktum költségvetési 
szabályainak nemzeti jogba való átültetését. 4./ 
Pénzügyi stabilitás további megerősítése: a 
pénzügyi szektor szabályozására irányuló célokat az 
adópolitikai koordináció kérdéskörét foglalja magába.  
    
 
 

 


