4. sz. melléklet
TANTÁRGYLEÍRÁSHOZ ŰRLAP
A tantárgy megnevezése (magyarul): Szabályozott iparágak (távközlés, energetika, média,
közlekedés, mezőgazdaság) és versenyjog viszonya
A tantárgy megnevezése (angolul)(NEPTUN-ban kell rögzíteni az oklevélmelléklethez): Relationship
between the Regulated industries (telecommunication, energy, media, transport, and agriculture)
and Competition Law
A tantárgy megnevezése (németül) (NEPTUN-ban kell rögzíteni az oklevélmelléklethez): Verhältnis
zwischen den regulierten Industrien (Telekommunikation, Energie, Medien, Verkehr und
Landwirtschaft) und Wettbewerbsrecht
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: 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 legfontosabb gazdasági célkitűzése az egységes belső piac létrehozására irányul, melynek
megvalósításához a legerősebb eszközt a versenyjog adja. A tantárgy célja, hogy megismertesse
hallgatókat a gazdasági szabályozások alapjaival, a piaci viszonyokba való állami/EU beavatkozás
szempontjaival és korlátaival. Külön bemutatásra kerül, hogy a szektorokon átívelő versenyjog és
a szektrospecifikus szabályozások milyen elvek menten kerülnek alkalmazásra és adott esetben
miként oldhatók fel a gyakorlatban a köztük felmerülő ütközések tagállami és EU szinten.
Rövid tantárgyprogram, a megszerezhető ismeretek, elsajátítandó alkalmazási (rész)készségek és
(rész)kompetenciák leírása (TANTÁRGYI TEMATIKA 14 hétre):
1. Gazdasági szabályozás és versenyjog fogalma és történeti megközelítése.
2. Gazdasági szabályozások elmélete.
3. Versenyjogot meghaladó gazdasági szabályozás okai.
4. Szabályozott iparágak.
5. Versenyteremtés modelljei a szabályozott iparágakban.
6. Versenyteremtés EU modellje I.
7. Versenyteremtés EU modellje II.
8. Szabályozóhatóságok és versenyhatóságok viszonya.
9. Versenyjogi jogalkalmazás alól kivett területek I.
10. Versenyjogi jogalkalmazás alól kivett területek II.
11. A magyar versenytörvény hatálya alól kivett magatartások,
12. Versenyjog és ágazati szabályozások párhuzamos alkalmazása és kiküszöbölése
13. Versenyjog és ágazati szabályozás ütközése EU és tagállami színtereken I.
14. Versenyjog és ágazati szabályozás ütközése EU és tagállami színtereken II.
Évközi tanulmányi követelmények: Háromnál nem több hiányzás

4. sz. melléklet
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): Versenyjog, szerk.: Boytha Györgyné, Szent István Társulat Budapest,
2009., 157-188. old.
Ajánlott irodalom: Antitrust and Regulation int he EU and US, Legal and Economic Perspectives,
ed.: Francios Leveque, Howard Shelanski, Edward Elgar Puzblishing Ltd., Cheltenham, UK, 2009

Ellenőrző kérdések, Vizsgakérdések (ha vannak!) nincs
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