
Közigazgatási mesterszak záróvizsga 2020. 

EU Jogrendszere szóbeli vizsgarész 

 
1. Az Európai Unió jogrendszere. Az Európai Unió jogának elsődleges forrásai I. - Az 

elsődleges jogforrások típusai, az Európai Unió alapító szerződéseinek tartalma 
2. A jogalkotási hatáskörök megosztása az Unió és a tagállamok között (a hatáskörök 

megosztására vonatkozó rendelkezések az Európai Unió működéséről szóló 
szerződésben, a „ráruházott hatáskörök” elve, az előfoglalás elve) 

3. A szubszidiaritás elve és az arányosság elve az uniós intézmények által alkotott jogban és a 
tagállamok által alkotott jogban (Az EUSZ kapcsolódó rendelkezései és a kapcsolódó 
bírósági joggyakorlat) 

4. Az Európai Unió jogának másodlagos forrásai I. - A másodlagos jogalkotással szemben 
támasztott általános követelmények, a másodlagos jogforrások típusai, a rendelet és a 
határozat és az irányelv 

5. Az Európai Unió jogának másodlagos forrásai II. - A rendes jogalkotási eljárás, 
különleges jogalkotási eljárás, éves költségvetés elfogadására vonatkozó, a többéves 
költségvetési keret 

6. Alapelvek és alapvető emberi jogok az uniós jogban (forrásai, funkciójuk az uniós 
jogrendben, a kapcsolódó bírósági joggyakorlat) 

7. Az Unió intézményei által alkotott jogi aktusok bírósági felülvizsgálata: a megsemmisítési 
eljárás: az Európai Unió működéséről szóló szerződés 263. cikke és a kapcsolódó bírósági 
joggyakorlat 

8. A tagállamok uniós jogi kötelezettségei betartásának ellenőrzése: a kötelezettségszegési 
eljárások: az Európai Unió működéséről szóló szerződés 258. cikke és a kapcsolódó 
bírósági joggyakorlat 

9. A tagállamok kártérítési felelőssége az uniós jog megsértésével okozott kárért 
10. Az uniós jog alkalmazása a tagállami bíróságokon - Az uniós jog közvetlen hatálya és a 

közvetett hatály 
11. Az uniós jog alkalmazása a tagállami bíróságokon - Az uniós jog elsőbbségének elve 
12. Az uniós jog alkalmazása a közigazgatási szervek gyakorlatában 
13. Az előzetes döntéshozatali eljárás: az Európai Unió működéséről szóló szerződés 267. 

cikke és a kapcsolódó bírósági joggyakorlat (a bírói szerv fogalma, az előzetes 
döntéshozatalra feltett kérdések, az előzetes döntéshozatalra utalás joga és kötelessége, az 
előzetes döntés természete, joghatása, az érvényesség vizsgálata) 

14. Jogharmonizáció joga az Európai Unióban (A jogharmonizáció módszerei, a 
jogharmonizáció megváltozott stratégiája a Bizottság fehér könyve alapján, a 
jogharmonizációs célú feladatok meghatározására vonatkozó magyar szabályozás) 

 
Debrecen, 2020. április 


