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SZTE ÁJTK Bűnügyi Tudományok Intézete 

 

9. lecke – Lisszabon  

 

1. Ismétlés 

 

Elevenítse fel az európai jogi tanulmányaiból a 

Lisszaboni Szerződésre vonatkozó ismereteit!  

 

2. Tekintse meg a 9. videóleckét!  

 

3. Európai integráció-történet 

A Lisszaboni Szerződés elfogadása és hatálybalépése 
nem volt zökkenőmentes.  

Az aláírás és a hatálybalépés közötti két évben volt olyan 

pillanat, amikor – különösen a szkeptikusok – már 

temették az egész reformfolyamatot és persze az EU-t is. 

Járjon utána, hogy milyen okok és események vezettek 

ahhoz, hogy két évet kellett várni a hatálybalépésre! 

Egy kis segítség: 

     

 

 

 



                                                               

 
 
 
  

4. Kriminálpolitika az Európai Unióban - 

szöveganalízis 

Olvassa el az alábbi dokumentumokat és tanulmányokat! 

• Karsai, Krisztina: European Criminal Policy. FORUM: 

ACTA JURIDICA ET POLITICA, 9 (2). pp. 63-81. ISSN 

2063-2525 (2019) http://publicatio.bibl.u-

szeged.hu/18921/ 

• Karsai Krisztina: Az európai kriminálpolitika 

megszületése EURÓPAI JOG: AZ EURÓPAI 

JOGAKADÉMIA FOLYÓIRATA 12 : 3 pp. 9-18. , 10 p. 

(2012) 

https://m2.mtmt.hu/gui2/?mode=browse&params=
publication;2701684 

• Európai Bizottság: Az uniós büntetőpolitika 

létrehozása: Az uniós szakpolitikák hatékony 

végrehajtásának biztosítása a büntetőjog útján 

[Brüsszel, 2011.9.20. COM(2011) 573 végleges] 

Válaszolja meg az alábbi kérdéseket! 

(A feladat megtalálható a Gyakorlókönyv 70-71. oldalán; 

http://eta.bibl.u-szeged.hu/2291/) 

1. Miért tekinthető kriminálpolitikai dokumentumnak a 
bizottsági közlemény?  

2. Mi az uniós büntetőjogi jogszabályok által teremtett 

hozzáadott érték? 

3. Milyen nehézségek akadályozták a büntetőjogi 

jogszabályok többségére alkalmazandó jogi keret hatékony 
alkalmazását?  

4. Miben hozott újat a Lisszaboni Szerződés? 

5. Melyek az ún. uniós dimenziójú bűncselekmények? 

6. Mit jelent a kétlépcsős büntetőjogi jogalkotás? 

7. Miként érvényesül a törvényesség elve az uniós 

büntetőjogi jogalkotásban? Mely kifejezéssel kapcsolatban 

azonosítható itt fordítási hiba?  

 

http://publicatio.bibl.u-szeged.hu/18921/
http://publicatio.bibl.u-szeged.hu/18921/
https://m2.mtmt.hu/gui2/?mode=browse&params=publication;2701684
https://m2.mtmt.hu/gui2/?mode=browse&params=publication;2701684
http://eta.bibl.u-szeged.hu/2291/


                                                               

 
 
 
  

 

5. Ellenőrző kérdések 

 

1. Foglalja össze a Lisszaboni Szerződés által bevezetett 

újdonságokat a bel- és igazságügyek területén! 

2. Mit jelent a megosztott hatáskör? 

3. Mi az Alapjogi Charta alkalmazási köre?  

4. Mit jelent a vészfékeljárás?  

5. Milyen hatáskörbe tartozik a csalások elleni 

küzdelem? [EUMSZ 325. cikk] 

 

 

Jelen tananyag a Szegedi Tudományegyetemen készült az 

Európai Unió támogatásával.  

Projekt azonosító:  
EFOP-3.4.3-16-2016-00014 

 

 


