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TANTÁRGYI PROGRAM 

1. A tantárgy kódja: INITE305 
2. A tantárgy megnevezése (magyarul): Az európai jog alapelvei  
3. A tantárgy megnevezése (franciául): Les grands principes de droit européen 

4. A szak(ok) megnevezése (ahol oktatják): 
5. A tanórák száma (előadás+gyakorlat) 

5.1. össz óraszám: 30 
5.2. heti óraszám: 2 
5.3. Az előadások és a szemináriumok száma:  

6. Kreditérték: 3 
7. A tantárgy meghirdetésének gyakorisága/a tantervben történő félévi elhelyezkedése: 
8. Az oktatás nyelve: francia 
9. Előtanulmányi kötelezettségek: –  
10. A tantárgyfelelős kar/tanszék/szakcsoport (intézet) neve: Nemzetközi Intézet 

  
11. A tantárgyfelelős oktató neve, beosztása: ……………………………………. 
12. A tantárgy oktatói:  dr. Kruzslicz Péter, egyetemi tanársegéd 

    dr. Wagner Zsófia, meghívott előadó 
 

13. A tantárgy szakmai tartalma  
 
Az európai jogrendszer annak alapelvein keresztüli részletes bemutatása kettős célt szol-
gál: egyrészt átfogó áttekintést ad az uniós jogrendszerről, másrészt specifikus ismeretek 
elsajátítását biztosítja. A kurzus során a hallgatók általános képet nyernek az európai in-
tegráció jogi és intézményi vetületiről, a mélyülés és a bővítés folyamatáról azok jogi és 
politikai sajátosságaíról. Továbbá az uniós szerződések alapján a kuzus bemutatja az eu-
rópai intézményrendszer fejlődését, az ehhez kapcsolódó folyamatokat és jelenségeket. 
A kurzus az intézmények ismertetése során tárgyalja a kapcsolódó hatásköröket és mű-
ködési mechanizmusokat emellett betekintést ad az egyes intézmények sajátos felépíté-
sére és összetételére. Végül bemutatásra kerülnek a jogrendszer alapvető jellemzői: a 
jogforrási és jogalkotási részeken kívül azok a különleges alapelvek, amelyek az uniós 
jog sajátos jellegét adják. A kurzusnak köszönhetően a hallgatók átfogó, de mély ismere-
teket kapnak az európai intézményrendszerről és annak gyakorlati kérdéseiről, illetve 
megismerkednek az uniós jogrendszer alapvetői sajátosságaival is. 

 
 
 



 
14. A tantárgy tananyagának leírása: (tematika) 

- Bevezetés az európai uniós jogrendszerbe  
- az európai integráció jogi és intézményi keretei  
- az európai intézményrendszer fejlődése 
- intézményi hatáskörök és működési mechanizmusok 

 

15. Kompetenciák leírása:  
A kurzus végére a hallgatók képesek lesznek megérteni és elemezni az európai integrációs 
folyamatokat, illetve önállóan eligazodnak az európai uniós intézmény- és jogrendszert érintő 
kérdésekben.  
 

16. Évközi tanulmányi követelmények, az aláírás megadásának feltételei: 
- az órákon történő 60 %-os részvétel 
-zárthelyi dolgozat megírása 

   
17. Az értékelés módszerei: zárthelyi dolgozat és vizsga alapján 
18. Vizsgakövetelmények: kollokvium 
19. Irodalomjegyzék: 

19.1. Kötelező irodalom: 
19.2. Ajánlott irodalom: 
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Litec, Paris, 2010, 830. p., ISBN 978-2711011643 
2 .Jean-Paul Jacqué, Droit instiutionnel de l’Union européenne, Dalloz-Sirey, Paris, 
2010, 757.p., ISBN 978-2247089345  
3 .Sean Van Raepenbusch, Droit institutionnel de l’Union européenne, Larcier, Brux-
elles, 2005, 758. p., ISBN 9782804416638  

 
 
Budapest,  

 
 

tantárgyfelelős 


