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TANTÁRGYLEÍRÁSHOZ ŰRLAP
A tantárgy megnevezése (magyarul): EU igazgatás joga
A tantárgy megnevezése (angolul)(NEPTUN-ban kell rögzíteni az oklevélmelléklethez): EU
Administration Law
A tantárgy megnevezése (németül) (NEPTUN-ban kell rögzíteni az oklevélmelléklethez): EU
Verwaltungsrecht
Tanszék: Kereskedelmi Jogi Tanszék
Tantárgy típusa: (kötelező/kötelezően választható/szabadon választható tantárgy)
Félévi óraszám (elmélet+gyakorlat): 14 elméleti óra
Ajánlott félév: (őszi/tavaszi, vagy mindkettő)
Kreditérték (elmélet+gyakorlat): (Tanulmányi Hivatal adja)
Tantárgy kódja (TH adja):
A tantárgy felvételének előfeltétele: angol nyelvtudás, EU közjog II.
Tantárgyfelelős:
Oktató(k): dr. Tóth András, egyetemi adjunktus
A tantárgy szakmai elsajátításának célja (a tantárgy keretében elsajátítandó ismeretanyag, rövid, néhány
soros, de informáló leírása):
Az EU igazgatás joga az EU hétköznapi működése szempontjából az egyik legmeghatározóbb jogi
területe, amely az EU politikáinak kialakítása mögötti szabályozást foglalja magába. A kurzus két
részre osztható: az elsőben az EU igazgatásának jogi hátteréről lesz szó, így különösen is az
ügynökségekről és azok szerepéről, illetve a komitológiáról. A kurzus második fele az EU
igazazgatásával kapcsolatos bírói felülvizsgálat eleivel és gyakorlatával foglalkozik.
Rövid tantárgyprogram, a megszerezhető ismeretek, elsajátítandó alkalmazási (rész)készségek és
(rész)kompetenciák leírása (TANTÁRGYI TEMATIKA 14 hétre):
I. Igazgatás és jog
1. Központosított és közvetlen EU igazgatás, megosztott igazgatás
2. Komitológia, ügynökségek,
3. A koordináció nyílt módja és szociális partnerség
II. Jog és igazgatás
4. Bíróságok (nemzeti és EU bíróságok közti viszony, ügyteher mérséklési taktikák) és a hozzáférés
kérdése (bíróságok, politikai döntéshozatal)
5. Eljárásjog (átláthatóság, tárgyalás, állami támogatások specialitásai)
6. Hatáskör (belső és külső kompetencia) és szubszidiaritás
7. Érdemi bírósági felülvizsgálat (tények felülvizsgálata és diszkréció, bizonyítási teher)
8. Alapvető jogok a bírósági felülvizsgálatban
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9. Jogbiztonság és jogos elvárások a bírósági felülvizsgálatban
10. Egyenlőség a bírósági felülvizsgálatban
11. Arányosság és óvatosság elve
12. Jogorvoslatok az EU szinten (semmisség, kompenzáció)
13. Jogorvoslatok a tagállamok szintjén (anyagi felelősség)
14. Az európai ombudsman szerepe
Évközi tanulmányi követelmények: Háromnál nem több hiányzás
Vizsgaforma: nincs
Az értékelés módszere: Órai aktivitás (az órák interaktívak, az olvasmányok és a kapcsolódó
kérdések előre ki lesznek osztva)
Az ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok
(KÖTELEZŐ TANANYAG): Paul Craig: EU Administrative Law, Oxford University Press, 2006
Ajánlott irodalom: nincs
Ellenőrző kérdések, Vizsgakérdések (ha vannak!) nincs
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