A közigazgatási szakvizsga
„Az Európai Unió szervezete, működése és jogrendszere” c. V.
modulhoz tartozó írásbeli esszé kérdések
(2021. március 1.)
Az írásbeli vizsgák részét képezik tesztfeladatok (mondat-kiegészítés, többszörös
választásos kérdés) és jogesetmegoldások is, de ezek a kérdések nem nyilvánosak!
15 PONTOS KÉRDÉSEK:
1.

Mutassa be a Lisszaboni Szerződés elfogadásának okait és az általa hozott
változásokat!

2.

Mutassa be az uniós jog elsődleges forrásait, ismertesse jellemzőit!

3.

Ismertesse az uniós alapjogvédelem indokoltságát, az alapjogvédelmi
rendszer kialakulását és elemeit!

4.

Ismertesse az Európai Unió intézményeit és azok funkcióit! Mutassa be, hogy
az egyes uniós intézmények inkább a kormányközi együttműködés, vagy a
szupranacionális működés jegyeit viselik-e magukon!

5.

Ismertesse az uniós jogalkotás folyamatát, valamint az uniós intézmények és
szervek, illetve a tagállami parlamentek szerepét a jogalkotási eljárásokban!

6.

Ismertesse az uniós többéves pénzügyi keret, illetve éves költségvetés
rendszerét (fogalma, funkciója, elfogadása, végrehajtása)!

7.

Ismertesse a hatáskör-átruházás elvét és az uniós hatáskörök rendszerét!

8.

Mutassa be az EU regionális politikáinak rendszerét!

9.

Ismertesse az EU közös kül- és biztonságpolitikáját!

10. Mutassa be az uniós és a magyar közigazgatás kapcsolatát!
10 PONTOS KÉRDÉSEK:
1.

Mutassa be az „üres székek politikáját” és az azt lezáró luxemburgi
kompromisszumot!

2.

Mutassa be, hogy mi a kormányköziség és a szupranacionalizmus!

3.

Mutassa be a Római Szerződések aláírásának okait és eredményeit!

4.

Mutassa be a belső piac megvalósításáról szóló Fehér Könyvet és az Egységes
Európai Okmányt!

5.

Mutassa be az EU aktuális válságterületeit!

6.

Ismertesse az uniós jog másodlagos forrásainak rendszerét!

7.

Ismertesse az uniós jog és a tagállami belső jogrendszerek viszonyát!

8.

Mutassa be az uniós jog és a nemzetközi jog viszonyát!

9.

Ismertesse az EU demokratikus működésének alapelveit!

10. Ismertesse az EU Alapjogi Chartájának jogi természetét, struktúráját és
alkalmazási körét!

11. Ismertesse
az
EU
kapcsolatrendszerét!
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12. Hasonlítsa össze az Európai Tanács és a Tanács szervezeti felépítését és
funkcióit!
13. Ismertesse az Európai Bizottság szervezeti felépítését!
14. Ismertesse, hogy a politikai elszámoltathatóság tekintetében az Európai
Parlament milyen jogosultságokkal rendelkezik a Bizottsággal szemben!
15. Ismertesse az Európai Unió Bíróságának szerepét az integráció
előmozdításában, valamint szervezeti felépítését, a bírák kiválasztásának és
kinevezésének fő szabályait!
16. Mutassa be az Európai Unió Bíróságának eljárástípusait! Ezen
ismertesse részletesen az előzetes döntéshozatali eljárás jellemzőit!

belül

17. Hasonlítsa össze a Gazdasági és Szociális Bizottság és a Régiók Bizottsága
szervezeti felépítését, működését és funkcióit!
18. Mutassa be az Európai Unió ügynökségeinek definícióját, egyes típusait,
valamint legfontosabb funkcióit!
19. Ismertesse a Szerződések felülvizsgálati eljárásainak legfontosabb típusait!
20. Ismertesse a többéves pénzügyi keret fogalmát, jelentőségét és gyakorlati
megvalósulását!
21. Ismertesse az EU költségvetési és pénzügyi alapelveit!
22. Ismertesse
eljárásait!
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és

23. Ismertesse az EUMSZ közbeszerzésekre vonatkozó szabályait, illetve a
közbeszerzési irányelveket és a kapcsolódó hazai szabályozást!
24. Ismertesse az EU belső és külső hatásköreinek kapcsolatát, az EUMSZ 352.
cikk (1) bekezdése szerinti szubszidiárius általános hatáskörét, illetve a
beleértett uniós hatáskörök doktrínáját!
25. Mutassa be a közös agrárpolitika reformfolyamatát kialakulásától kezdve
napjainkig, különös tekintettel a támogatási rendszer átalakítására!
26. Ismertesse a szabadságon, biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló
térséget a Lisszaboni Szerződés hatályba lépését követő időszakban!
27. Ismertesse a monetáris politika “koncentrikus köreit” és értelmezze azokat
az euró bevezetési kötelezettsége, illetve a túlzott deficit eljárás
alkalmazhatósága szempontjából!
28. Ismertesse a tagállami gazdaságpolitikák uniós koordinációjának céljait és
eszközeit!
29. Ismertesse az EU fogyasztóvédelmi jogalkotásának főbb jellemzőit és
területeit!
30. Mutassa be az EU2020 stratégia energiapolitikára vonatkozó elképzeléseit!
Térjen ki az energiabiztonság és a környezetvédelem kérdésköreire!
31. Ismertesse az EU környezetvédelmi politikájának célkitűzéseit, alapelveit,
kereteit és eszközeit!
32. Ismertesse az EU közös kereskedelempolitikáját a Lisszaboni Szerződés
hatályba lépését követő időszakban!
33. Ismertesse a nemzetközi fejlesztési együttműködés jelentőségét!
34. Mutassa be az EU jogi személyiségét!
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35. Mutassa be Magyarország és az Európai Közösség/Európai Unió kapcsolatát
az 1960-as évektől a csatlakozásig!
36. Mutassa be az Európai Koordinációs Tárcaközi Bizottság struktúráját és
feladatait!
37. Mutassa be a Bizottság magyar tagjainak (biztosok) pozícióját
teljesítményét a csatlakozást megelőző időszaktól napjainkig!

és

38. Mutassa be a tagállami parlamentek szerepeinek modelljeit a tagállami
Európa-politikák alakításában! Ismertesse, hogy milyen szerepet játszik az
Országgyűlés a magyar Európa-politika alakításában!
5 PONTOS KÉRDÉSEK:
1.

Ismertesse a koppenhágai kritériumokat!

2.

Mutassa be az északi (1973-as) bővítési kört!

3.

Mutassa be röviden a mediterrán bővítési kört!

4.

Mutassa be az EU 1995-ös bővítési körét!

5.

Ismertesse az uniós acquis fogalmát!

6.

Ismertesse, hogy mi az uniós
jogharmonizáció célkitűzése!

7.

Ismertesse az uniós polgári kezdeményezés intézményét!

8.

Ismertesse az EUSZ 7. cikke szerinti eljárást az emberi jogok tiszteletben
tartásának értékével ellentétes magatartást tanúsító tagállamokkal
szemben!

9.

Mutassa be röviden az Európai Bizottság szerepét az Unió külkapcsolatainak
alakításában!
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a

10. Ismertesse röviden, hogy mi az Európai Bizottság szerepe a „Szerződések
őreként” és „az integráció motorjaként”!
11. Vázolja fel röviden a petíciós jog gyakorlásának feltételeit!
12. Ismertesse tömören az EKB feladat-és hatásköreit!
13. Jellemezze röviden a különleges jogalkotási eljárásokat a rendes jogalkotási
eljárásokkal összehasonlítva!
14. Jellemezze röviden az Európai Bizottság delegált döntéshozatali szerepkörét
(komitológia)!
15. Mutassa be röviden az intézményi döntéshozatalt az Európai Tanácsban, a
Tanácsban, az Európai Parlamentben és az Európai Bizottságban!
16. Ismertesse
fogalmait!

a

közpénzügyek

fenntarthatóságának

és

átláthatóságának

17. Ismertesse az EU saját forrásait!
18. Ismertesse az EU költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítési
eljárást!
19. Ismertesse az uniós hatáskörök gyakorlására vonatkozó szubszidiaritás és
arányosság elveit!
20. Ismertesse röviden a gazdasági integráció fokozatait!
21. Ismertesse, hogy mit jelent a kabotázs tilalmának eltörlése!
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22. Mutassa be, hogy milyen hatáskörökkel rendelkezik az EU az adózás
területén!
23. Ismertesse, melyik három szektort fogják át a transzeurópai hálózatok, és
röviden indokolja meg, ezek miért szükségesek!
24. Ismertesse az EU kezdeményezéseit az oktatás, szakképzés, ifjúság és sport
területén!
25. Ismertesse az EU polgári védelmi mechanizmusát!
26. Ismertesse,
hogy
megállapodásokat!
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27. Mutassa be röviden az EU humanitárius segítségnyújtással összefüggő
tevékenyégét!
28. Mutassa be a tagállami parlamentek „sárgalapos eljárását” és az eddigi
magyar érintettségű eljárásokat!
29. Ismertesse, hogy mit jelent a „Big Bang” bővítés!
30. Ismertesse, hogy milyen hatást gyakorolt a magyar EU-csatlakozás a hazai
igazságszolgáltatásra!
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