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ÁLTALÁNOS KÖZIGAZGATÁSI ISMERETEK 

KÖTELEZŐ VIZSGATÁRGY 

V. modul: AZ EURÓPAI UNIÓ SZERVEZETE, MŰKÖDÉSE ÉS 

JOGRENDSZERE 
 

 

1. Ismertesse az európai integráció történetének fontosabb fejezeteit a kezdetektől a 

Maastrichti Szerződésig! 

2. Ismertesse az európai integráció történetének fontosabb fejezeteit a Maastrichti 

Szerződéstől napjainkig! 

3. Határozza meg az uniós jog jellemzőit, illetve viszonyát a nemzetközi joghoz és a tagállami 

jogrendszerekhez! Ismertesse az elsődleges és másodlagos jogforrásokat (az EU jogi 

aktusait)! 

4. Mutassa be az uniós polgárság fogalmát, jellemzőit és tartalmi elemeit! 

5. Ismertesse az EU demokratikus működésének alapelveit és az EU alapjogvédelmi 

rendszerét! 

6. Ismertesse az EU intézményrendszerének általános struktúráját! 

7. Ismertesse az Európai Tanács és a Tanács szervezeti felépítését, feladat- és hatáskörét, 

intézményi döntéshozatali rendjét! 

8. Ismertesse az Európai Bizottság szervezeti felépítését, feladat- és hatáskörét, intézményi 

döntéshozatali rendjét!  

9. Ismertesse az Európai Parlament szervezeti felépítését feladat- és hatáskörét, intézményi 

döntéshozatali rendjét!  

10. Ismertesse az Európai Unió Bíróságának szervezeti felépítését, hatáskörét és eljárásait!  

11. Ismertesse az Európai Számvevőszék, illetve a Központi Bankok Európai Rendszere 

(KBER) és az Európai Központi Bank (EKB) szervezeti felépítését, feladat- és hatáskörét!  

12. Ismertesse az EU ügynökségeinek rendszerét! 

13. Ismertesse az uniós döntéshozatal általános jellemzőit és a Szerződések felülvizsgálati 

eljárásait! 

14. Ismertesse az uniós jogalkotási eljárásokat!  

15. Ismertesse az EU költségvetési rendszerét, a költségvetési és pénzügyi alapelveket, a 

többéves pénzügyi keret és az éves költségvetés tervezésének, elfogadásának és 

végrehajtásának folyamatát! Vázolja fel a közpénzügyi ellenőrzés uniós rendszerét és az 

uniós közbeszerzési szabályrendszert! 

16. Mutassa be a hatáskör-átruházás elvét és az uniós hatáskörök rendszerét! 

17. Ismertesse az egységes belső piac megvalósítását célzó szabályozást és intézkedéseket! 

Ismertesse az EU egy további szabadon választott belső politikáját! 

18. Ismertesse az EU külső politikáinak rendszerét és intézményi szereplőit! 

19. Mutassa be Magyarország és az EU kapcsolatainak alakulását napjainkig!  

20. Ismertesse a magyar kormányzati és közigazgatási szervek, illetve az EU kapcsolódásának 

intézményi és eljárási rendszerét! Mutassa be az Európai Koordinációs Tárcaközi 

Bizottságnak a magyar közigazgatásban betöltött jelentőségét és működését! 


