
FIŞA DISCIPLINEI 

DREPTUL EURPEAN AL PROPIETĂȚII INTELECTUALE 

1. Date despre program 

1.1 Instituţia de învăţământ superior Universitatea Babeș-Bolyai 

1.2 Facultatea de drept 

1.3 Departamentul de drept privat 

1.4 Domeniul de studii Drept 

1.5 Ciclul de studii Master 

1.6 Programul de studiu / 

Calificarea 

Dreptul privat al Uniunii Europene 

 

2. Date despre disciplină 

2.1 Denumirea disciplinei DREPTUL EUROPEAN AL PROPRIETĂȚII INTELECTUALE 

2.2 Titularul activităţilor de curs Lector dr. Kocsis Jozsef 

2.3 Titularul activităţilor de seminar Lector Dr. Kocsis Jozsef 

2.4 Anul de studiu 1 2.5 Semestrul 1 2.6. Tipul de evaluare EXAMEN 

SCRIS 

2.7 Regimul disciplinei DO 

 

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice) 

3.1 Număr de ore pe săptămână 3 Din care: 3.2 curs 2 3.3 seminar/laborator 1 

3.4 Total ore din planul de învăţământ 42 Din care: 3.5 curs 28 3.6 seminar/laborator 14 

Distribuţia fondului de timp: ore 

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 20 

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 40 

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 22 

Tutoriat  

Examinări  1 

Alte activităţi: ..................  

3.7 Total ore studiu individual 82 

3.8 Total ore pe semestru 125 

3.9 Numărul de credite 5 

 

4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1 de curriculum  Nu este cazul 

4.2 de competenţe  Nu este cazul 

 

5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

 

6. Competenţele specifice acumulate 

5.1 De desfăşurare a cursului  Nu este cazul 

5.2  De desfăşurare a 

seminarului/laboratorului 

 Nu este cazul 
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1.Dobandirea cunostintelor necesare pentru gestionarea oricărei probleme juridice ivite în domeniul studiat; 

2. Posibilitatea de a interacționa cu mediul de afaceri, absolventul putand furniza informatiile necesare pentru 

cei interesati de protectia creatiei lor intelectuale sau de a-și dezvolta si proteja activitatea lor; 

3. Posibilitatea de a furniza servicii juridice pentru protectia proprietății intelectuale, inclusiv prin asigurarea unei 

protectii unitare la nivelul teritoriului UE;   
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1.Autonomie in rezolvarea de probleme; dezvoltare profesională, deschidere către învăţarea pe tot parcursul 

vieţii;  

2.Înțelegerea importanței practice a materiei în viața juridică, indiferent de aria de implementare. 

3.Manifestarea unei atitudini responsabile faţă de pregătirea continuă, cunoaşterea operativă şi aplicarea 

corespunzătoare a noilor legi sau a modificărilor legislative şi a jurisprudenţei 

 

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor acumulate) 

 

 

8. Conţinuturi 

8.1 Curs Metode de predare Observaţii 

Tematică   

1. Protecţia internaţională a dreptului de autor (A szerzői jog nemzetközi védelme) Prelegere. Dezbatere  

2. Protecţia intraeuropeană a dreptului de autor (A szerzői jog union belüli védelme) Prelegere. Dezbatere  

3. Aplicabilitatea dreptului Uniunii Europene dreptului de autor naţional. (Az unios 

jog alkalmazhatósága a nemzeti szerzői jogra) 

Prelegere. Dezbatere  

4. Principiul libertăţii de circulaţie a produselor şi serviciilor şi dreptul de autor (Az árú 

és szolgáltatás szabadságának elve és a szerzői jog) 

Prelegere. Dezbatere  

5. Principiul libertăţii concurenţei şi dreptul de autor (A verseny szabadságának elve és 

a szerzői jog) 

Prelegere. Dezbatere  

6. Contextul mărcii Uniunii Europene. Înregistrarea internaţională a mărcilor. (Az 

europai uniós védjegy kontextusa. A védjegyegek nemzetközi bejegyzése.) 

Prelegere. Dezbatere  

7. Crearea mărcii UE. Caracteristici, procedura de protecţie. (Az uniós védjegy 

létrehozása. Jellegzetességek, levédési eljárás.) 

Prelegere. Dezbatere  

8. Marca UE. Motive abslute de refuz de înregistrare (Feltétlen kizáró okok és 

együttes védjegyek)  

Prelegere. Dezbatere  

7.1 Obiectivul general al 

disciplinei 

1.însuşirea regimului juridic aplicabil titlurilor de protectie unice oferite marcilor, 

desenelor si modelelor industriale, brevetelui eurpean cu efect unitar (proiect), în 

condiţiile în care protecţia şi administrarea proprietăţii industriale ocupă un loc din ce 

în ce mai important în gestiunea economică a întreprinderilor, iar contenciosul în 

domeniu a început să fie din ce în ce mai frecvent şi în dreptul nostru.  

2. însușirea standardelor si mijloacelor de protectie a operelor originale de creație 

intelectuală din perspectiva dreptului Uniunii Europene;   

3.identificarea și rezolvarea problemelor juridice generate de anumite norme legale, 

interne si europene 

4. posibilitatea de a dezvolta capacitatea aplicării practice a conceptelor și instituțiilor 

studiate, inclusiv prin parcurgerea unei bogate jurisprudente a CJE 

7.2 Obiectivele specifice 

 

 

 

 

 

 

1. dezvoltarea capacității de aplicare practică a normelor legale și a elementelor 

teoretice, inclusiv prin intocmirea unor documente specifice; 

2. posibilitatea de a asigura asistenta juridica specializata in domeniul proprietatii 

intelectuale; 



9. Marca UE. Motive relative de refuz de înregistrare. Riscul de confuzie. (Azonosság 

és ősszetéveszthetőség) 

Prelegere. Dezbatere  

1ö. Mijloace de protectie a marcii UE (Az unios védjegy védelmi eszközei) Prelegere. Dezbatere  

11. Mărcile şi principiul liberei circulaţii a mărfurilor. Mărcile şi principiul liberei 

concurenţe. (A védjegyek és a szabad árúforgalom elve. A védjegyek és a szabad verseny 

elve.) 

Prelegere. Dezbatere  

12. Brevetul de invenţie în sistemul proprietăţii intelectuale. Condiţii ale brevetării 

inventiei. Drepturi conferite. (A szabadalom a szellemi tulajdon rendszerében. A 

feltalálás szabadalmazásának feltételei. Biztosított jogok.) 

Prelegere. Dezbatere  

13. Brevet naţional, european şi comunitar (proiect). Convenţii internaţionale în materie 

de brevete. (Nemzeti, európai és uniós szabadalom (projekt). Nemzetközi szerződések a 

szabadalmak területén.) 

Prelegere. Dezbatere  

14. Desene şi modele industriale ale Uniunii Europene (A formatervezesi mintak az 

europai unió jogrendszerben) 

Prelegere. Dezbatere  

Bibliografie: 

1. V-L. Benabou, Droits d´auteur, droits voisins et droit communautaire, Bruylant, 

Bruxelles, 1997;  

J. Passa, „Droit de la propriete industrielle”, LGDJ, Paris, 2006, tome 1.  

2. J.-Ch. Galloux, „Droit de la propriete industrielle”, Dalloz, Paris, ediţia a 2-a, 

2003; 

3. Fr. Pollaud-Dulian, „La propriété industrielle”, Economica, Paris, 2011 

4. N. Binctin, „Droit de la propriete intelectuelle”, ed. a 3-a LGDJ, Paris, 2014 

5. E-A Oprea, J. Kocsis, Repere în dreptul afacerilor, Contracte 

profesionale, Marca comunitară, ed. Hamangiu, București, 2015, p. 120 -

172 

  

Seminarii: Metode de predare  

1. Acordul TRIPS, tratament naţional, reguli convenţionale, Tratat OMPI, Convenţia de 

la Berna 

Dezbateri. Analiza 

texte.  

 

2.Existenţa şi exerciţiul dreptului de autor; autonomia dreptului de autor, egalitate de 

tratament 

Dezbateri. Analiza 

texte. Examen 

jurisprudenta 

 

3. Baze de date, programe de calculator, drepturi sui generis, drepturi conexe, durata de 

protecţie a dreptului de autor, dreptul de autor în societatea informaţiei 

Dezbateri. Analiza 

texte. Examen 

jurisprudenta 

 

4. Obiect specific; epuizarea dreptului de autor Dezbateri. Analiza 

texte. Examen 

jurisprudenta 

 

5. Abuzul de poziţie dominantă, înţelegeri monopoliste, practici concertate, dreptul 

distribuţiei, licenţă de utilizare. 

Dezbateri. Analiza 

texte. Examen 

jurisprudenta 

 

6.  Marca Uniunii Europene - protecţie unitară, procedură unică Dezbateri. Analiza 

texte.  

 

7. Distinctivitatea semnului ales ca marcă Dezbateri. Analiza 

texte. Examen 

jurisprudenta 

 

8. Disponibilitatea semnului ales ca marcă Dezbateri. Analiza 

texte. Examen 

jurisprudenta 

 

9. Efecte, durata de protecţie, transmiterea, transformarea şi stingerea mărcii UE Dezbateri. Analiza 

texte. Examen 

jurisprudenta 

 

10. Epuizarea drepturilor, libera circulaţie a mărfurilor, punerea în circulaţie a unui 

produs. 

Dezbateri. Analiza 

texte. Examen 

jurisprudenta 

 

11 Invenţie, brevetabilitatea invenţiei, noutatea invenţiei, activitate inventivă, 

aplicabilitatea industrială a invenţiei 

Dezbateri. Analiza 

texte. Examen 

jurisprudenta 

 



12. Brevet european si brevet european cu efect unitar, oficiul european de brevete. Dezbateri. Analiza 

texte. 

 

13. Drepturile titularului de brevet. Limite Dezbateri. Analiza 

texte. Examen 

jurisprudenta 

 

14. Desen industrial, model industrial, condiţii de protecţie, efectele protecţiei Dezbateri. Analiza 

texte.  

 

Bibilografie 

1.www.euipo.com www.curia.eu www.scj.ro www.osim.ro www.oeb.de www.orda.ro 

www.scj.ro 

2. Directivele eurpene în dmeniul dreptului de autor  

3. Regulamentul 1001/2017 al CE 

4. Regulamentul CE 6/2002 in demniul desenelor și modelelr industriale, cu 

modificările ulterioare 

5. M. Vivant, Les grands arrêts de la propriété intelectuelle, Dalloz, Paris  

  

 

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, asociaţiilor profesionale şi 

angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

   

 

 

 

 

  

10. Evaluare 

Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 metode de evaluare 10.3 Pondere din nota 

finală 

10.4 Curs Cunoașterea sistemului eurpean 

de protectie a drepturilor de 

proprietate intelectuala si a 

interactiunii cu sistemele 

nationale de protectie 

examen scris tip grila  cu durata 
de 1 oră care să releve gradul de 
cunoaştere în domeniu şi 
capacitatea de analiză a 
masterandului. 

 

 

            75% 

   

10.5 Seminar/laborator Însuşirea şi înţelegerea 
instituţiilor abordate la curs şi 
seminar 

activitatea desfăşurată de 
masterand pe parcursul 
semestrului, prin implicarea în 
dezbateri; 

             25% 

   

10.6 Standard minim de performanţă – Cunoasterea mijloacelor de protectie oferite de dreptul UE propretatii intelectuale 

 

 

 

Data completării  Semnătura titularului de curs  Semnătura titularului de seminar 

.......22.05.2018................. Lector Dr. Kocsis Jozsef....................... Lector Dr. Kocsis Jozsef......................... 

 

Data avizării în departament              Semnătura directorului de departament  

...........................................      …............................  

  

http://www.euipo.com/
http://www.curia.eu/
http://www.scj.ro/
http://www.osim.ro/
http://www.oeb.de/
http://www.orda.ro/


FIŞA DISCIPLINEI 

1. Date despre program 

1.1 Instituţia de învăţământ 

superior 

Universitatea „Babeș-Bolyai” Cluj Napoca 

1.2 Facultatea Facultatea de Drept 

1.3 Departamentul Drept privat 

1.4 Domeniul de studii  

1.5 Ciclul de studii Master 

1.6 Programul de studiu / 

Calificarea 

Drept privat al Uniunii Europene în limba maghiară 

Európai nemzetközi magánjog 

 

2. Date despre disciplină 

2.1 Denumirea disciplinei Drept procesual civil european / Európai polgári eljárásjog 

2.2 Titularul activităţilor de curs Andrea Annamaria Chiș 

2.3 Titularul activităţilor de seminar Andrea Annamaria Chiș 

2.4 Anul de studiu V 2.5 Semestrul 2 2.6. Tipul de evaluare  2.7 Regimul disciplinei  

 

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice) 

3.1 Număr de ore pe săptămână 3 Din care: 3.2 curs 2 3.3 seminar/laborator 1 

3.4 Total ore din planul de învăţământ 42 Din care: 3.5 curs 28 3.6 seminar/laborator 14 

Distribuţia fondului de timp: ore 

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 20 

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 20 

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 30 

Tutoriat 18 

Examinări   

Alte activităţi: ..................  

3.7 Total ore studiu individual 108  

3.8 Total ore pe semestru 150  

3.9 Numărul de credite   

 

4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1 de curriculum  Nu e cazul 

4.2 de competenţe  Nu e cazul 

 

5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

 

5.1 De desfăşurare a 

cursului 

 Nu e cazul 

5.2  De desfăşurare a 

seminarului/laboratorului 

 Nu e cazul 

  



6. Competenţele specifice acumulate 
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 Aplicarea cunoștintelor asimilate în domeniul Dreptului  procesual civil european la spețe 

concrete. 

 

  
C

o
m

p
et

en
ţe

 

tr
a
n

sv
er

sa
le

 

 Gestionarea informațiilor specifice rezolvării sarcinilor complexe în context, inclusiv prin 

utilizarea la nivel avansat a unei alte limbi (maghiară). 

  

 

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor acumulate) 

 

 

8. Conţinuturi 

8.1 Curs Metode de predare Observaţii 

1. Adoptarea Regulamentului nr.1215/2012, reguli de 

interpretare, relația cu alte acte europene în domeniul 

justiției civile și cu dreptul național (Az 1215/2012/EU 

Rendelet elfogadása, értelmezése, valamint más 

európai, a polgári igazságszolgáltatással és a belső 

joggal kötődő normák kapcsolata) 

Curs interactiv  

2.Domeniul de aplicare ratione materiae, rationae loci 

și ratione temporis; hotărârile incluse în câmpul de 

Curs interactiv   

7.1 Obiectivul 

general al 

disciplinei 

A tananyag középpontjában az európai polgári 
eljárásjog „bölcsőjének” tartott az Európai Parlament 
és a Tanács 1215/2012/EU rendelete áll a polgári és 
kereskedelmi ügyekben a joghatóságról, valamint a 
határozatok elismeréséről és végrehajtásáról. 
A mesterképzés keretében a hallgatókat a joganyag 

elemeivel ismertetjük meg: a tételes jogi 

szabályozást, illetve ennek a magyarázatát az Európai 

Bíróság határozatainak a bemutatásával egészítjük ki. 

  

7.2 Obiectivele 

specifice 

 

 

 

 

 

 

A hallgatók  számára világossá tesszük azt, hogy a 

jogalkalmazásban,  a konkrét jogesetek 

megoldásában hol húzódik a határvonal a  közösségi 

jog és a nemzeti jog között. 

 

 

  

  



aplicare al Regulamentului (Tárgyi, területi és időbeli 

hatály; a határozat fogalma a Brüsszel Ia alapján) 

3.Câmpul de aplicare internațională, prioritatea de 

aplicare și corelația cu regulile naționale de 

competență; competența de drept comun (Nemzetközi 

hatály, elsőbbséges alkalmazás és a nemzeti 

szabályokkal való  korreláció; általános joghatóság) 

Curs interactiv  

4. Competența specială prevăzută în materie 

contractuală, delictuală, pentru acțiunea civilă alăturată 

celei penale – art. 7 pct. 1, 2, 3 și 5 din regulamentul 

Bruxelles I bis (Különös joghatóság azokban az 

esetekben amikor az eljárás tárgya szerződés, 

jogellenes károkozásból fakadó igény, büntetőeljárás 

alapjául szolgáló cselekményen alapuló polgári jogi 

kártérítés, fióktelep, képviselet vagy más telephely 

működéséből származó jogvita – 7 cikk, 1,2, 3 és 5 

bekezdések) 

Curs interactiv  

5. Competența specială prevăzută de art. 8 și 9 din 

Regulamentul Bruxelles I bis (A 8 és 9-ik cikkek által 

szabályozott különös joghatóság) 

Curs interactiv  

6. Reguli de competență cu caracter de protecție 

(Védelmi jellegű joghatósági szabályok) 

Curs interactiv  

7. Competența exclusivă (Kizárólagos joghatóság) Curs interactiv  

8. Convențiile cu privire la competență (Megállapodás 

a joghatóságról) 

Curs interactiv  

9. Competența în materia măsurilor provizorii (A 

joghatóság az ideiglenes és biztosítási intézkedések 

esetében) 

Curs interactiv  

10. Verificarea competenței  și admisibilității (A 

joghatóság és az elfogadhatóság vizsgálata) 

Curs interactiv  

11. Litispendența și conexitatea (Perfüggőség és 

összefüggő eljárások) 

Curs interactiv  

12. Recunoașterea și executarea hotărârilor 

judecătorești pronunțate într-un stat membru (A 

valamely tagállamban hozott határozatok elismerése és 

végrehajtása) 

Curs interactiv  

13. Refuzul recunoașterii (Az elismerés megtagadása) Curs interactiv  

14.Refuzul executării (A végrehajtás megtagadása) Curs interactiv  

Bibliografie 

 

 

 

 

8.2 Seminar / laborator Metode de predare Observaţii 

Aprofundarea conținutului cursurilor   

   

   

   

   

   

   

   

Bibliografie  

Kengyel Miklós, Harsági Viktória - Európai polgári eljárásjog, Osiris Kiadó, Budapest, 2009 



Kengyel Miklós – Brüsszeltől-Brusszelig, Tanulmányok az Európai polgári eljárásjog köréből, Budapest, 

2017, Károli Gáspár Református Egyetem Állam – és Jogtudományi Kar 

Kengyel Miklós – Magyar Polgári Eljárásjog, Osiris Kiadó, 2012 

Gh.-L. Zidaru – Competența în materie civilă potrivit Regulamentului Bruxelles I bis, Editura Hamangiu, 

București, 2017 

 

 

 

 

 

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, 

asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

  Temele abordate în cadrul cursului cuprind aspecte relevante ce pot constitui obiectul preocupărilor 

instituțiilor de profil sau al unor conferințe științifice ori dezbateri în cadrul revistelor de specialitate 

 

 

 

 

 

10. Evaluare 

Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 metode de evaluare 10.3 Pondere din 

nota finală 

10.4 Curs Participare activă Periodic 45% 

   

10.5 Seminar/laborator Participare activă Periodic 45% 

Prezentare referat   

10.6 Standard minim de performanţă 

 Obținerea notei 5 

 

 

 

 

 

Data completării  Semnătura titularului de curs  Semnătura titularului de seminar 

..........................  ...............................   ................................... 

 

Data avizării în departament              Semnătura directorului de departament  

...........................................      …............................  

  



FIŞA DISCIPLINEI 

1. Date despre program 

1.1 Instituţia de învăţământ 

superior 

Universitatea Babeș-Bolyai 

1.2 Facultatea de drept 

1.3 Departamentul de drept public 

1.4 Domeniul de studii drept 

1.5 Ciclul de studii Master 

1.6 Programul de studiu / 

Calificarea 

Drept privat al Uniunii Europene (în limba maghiară) 

 

2. Date despre disciplină 

2.1 Denumirea 

disciplinei 

Az uniós bíróságok előtti eljárások 

Acţiunile exercitate in faţa instanţelor unionale   

2.2 Titularul activităţilor de curs Conf. dr. Gyula FÁBIÁN  

2.3 Titularul activităţilor de seminar Conf. dr. Gyula FÁBIÁN 

2.4 Anul de studiu I 2.5 Semestrul 1 2.6. Tipul de 

evaluare 

Examen 

oral 

2.7 Regimul 

disciplinei 

 

 

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice) 

3.1 Număr de ore pe săptămână 4 Din care: 3.2 curs 2 3.3 seminar/laborator 2 

3.4 Total ore din planul de învăţământ 56 Din care: 3.5 curs 28 3.6 seminar/laborator 28 

Distribuţia fondului de timp: ore 

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 3 

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 2 

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 3 

Tutoriat 2 

Examinări  10 

Alte activităţi: ..................  

3.7 Total ore studiu individual 64 

3.8 Total ore pe semestru 42 

3.9 Numărul de credite 7 

 

4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1 de curriculum   

4.2 de competenţe   

 

5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

 

5.1 De desfăşurare a 

cursului 

  

5.2  De desfăşurare a 

seminarului/laboratorului 

  



6. Competenţele specifice acumulate 
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 Dezvoltarea capacității de a folosi normele procesuale și procedural aplicabile în fața Curții de 

Justiție a Uniunii Europene, respectiv în fața Tribunalului  
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Dezvoltarea raţionamentului juridic; 

 

Dezvoltarea abilităţii de analiză şi sinteză a informaţiei acumulate. 

 

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor acumulate) 

 

 

8. Conţinuturi 

8.1 Curs Metode de 

predare 

Observaţii 

Săptămâna 1:  

1. Sistemul jurisdicţional internaţional şi unional prezentat în date 

cronologice  

1. A nemzetközi és uniós jogrendszer kronológiai adatokban 

2. Noţiunea, natura juridică şi principiile fundamentale de funcţionare ale 

Curţii de Justiţie a Uniunii Europene (CJUE)  

Curs interactiv 

Suport 

powerpoint 

 

7.1 Obiectivul general al 

disciplinei 
 Aprofundarea cunoştinţelor de drept procesual specifice 

dreptului unional prin analiza comparativă a sistemului 
jurisdicţional naţional, internaţional şi unional. 
 

7.2 Obiectivele specifice 

 

 

 

 

 

 

 Aprofundarea cunoştinţelor obţinute la disciplina dreptului 
instituţional al UE prin studierea amănunţită a jurisprudenţei 
relevante şi actuale în materie 

 Familiarizarea studenţilor cu modul de declanşare, derulare a 
acţiunilor exercitate în faţa instanţelor UE respectiv cu căile de 
atac exercitate împotriva hotărârilor adoptate şi cu punerea în 
executare ale acestora 

 Printre metodele utilizate, la seminarii se foloseşte analiza 
hotărârilor adoptate de instanţele UE raportat la principiul 
funcţionării dinamico-evolutive al acestor instanţe. 

 Studierea şi analizarea hotărârilor preliminare  adoptate de 
CJUE la cererea instanţelor din România. 

 Absolventul acestui curs are capacitatea de a reacţiona la 
specificităţile procedurale şi procesuale din faţa instanţelor 
unionale, respectiv pregătirea pentru a alege acţiunea potrivită 
în vederea sesizării instanţelor UE. 



2. Az Európai Unió Bíróságának jogi természete és működésének 

alapelvei 

3. Sedes materiae 

3. Alkalmazható jogszabályok  

Săptămâna 2:  

1. Componenţa CJUE 

1. Az EUB összetétele 

2. Judecătorii. Numirea, numărul şi statutul lor 

2. A bírók kinevezése, száma és jogállása 

3. Preşedintele Curţii şi completele  

3. A Bíróság elnöke és a hivatalvezetők 

4. Avocaţii generali şi administraţia CJUE 

4. A főtanácsnokok és az EUB adminisztrációja  

Curs interactiv 

Suport 

powerpoint 

 

Săptămâna 3:  

1. Competenţa organelor jurisdicţionale unionale 

1. Az Unió bírói szerveinek hatásköre 

2. Conflictele de competenţă şi declinarea competenţei  

2. Az illetékességi konfliktusok és a hatáskör átruházása 

Curs interactiv 

Suport 

powerpoint 

 

Săptămâna  4:  

1. Procedura scrisă 

1. Írásbeli eljárás 

2. Cercetarea judecătorească 

2. Bírósági kivizsgálás 

Curs interactiv 

Suport 

powerpoint 

 

Săptămâna  5:  

1. Procedura orală 

1. Szóbeli eljárás 

2. Deliberarea şi pronunţarea 

2. Itélethozatal és ítélethirdetés  

3. Obţinerea hotărârilor provizorii 

3. Az ideiglenes határozatok meghozatala 

4. Tranşarea litigiilor prin alte căi decât obţinerea unei hotărâri sau 

scoaterea de pe rol a cauzei 

4. A per más módon történő rendezése, mint az ítélet meghozatala vagy 

az ügy törlése 

Curs interactiv 

Suport 

powerpoint 

 

Săptămâna 6:  

1. Cererea pentru interpretare şi cererea pentru obţinerea unei formule 
executorii privind executarea bunurilor aparţinând UE 
1. Értelmezési kérelem és végrehajtási  kérelem az uniós javakat illetően 
2.  Executarea hotărârilor 

2. A határozatok végrehajtása 

3. Termenele procesuale 

3. Eljárási határidők 

4. Cheltuielile judiciare şi  asistenţa juridică gratuită 

4. Igazságügyi költségek és ingyenes költségmentesség 

Curs interactiv 

Suport 

powerpoint 

 

Săptămâna 7:  

1. Calea de atac al recursului 
1. Fellebbezés 

2. Căile de atac extraordinare. Terţa opoziţie. Revizuirea 
2. Rendkívüli jogorvoslatok. Harmadik személy ellentmondása. Perújítás. 

3. Opoziţia şi cererea în cazul omisiunii de a hotărî  

3. Ellentmondás és mulasztási kérelem 

4. Reexaminarea 

4. Felülvizsgálat 

Curs interactiv 

Suport 

powerpoint 

 



Săptămâna 8:  

1. Acţiunea  în constatarea încălcării tratatelor unionale de către statele 
membre 
1. A tagállamok elleni eljárás 

Curs interactiv 

Suport 

powerpoint 

 

Săptămâna 9:  

1. Acţiunea în anulare 

1. Semmitési eljárás 

2. Acțiunea de proprietate intelectuală 

2. Szellemi tulajdoni eljárás 

Curs interactiv 

Suport 

powerpoint 

 

Săptămâna 10: 

1. Excepţia de ilegalitate 
1. Érvénytelenségi kifogás 
2. Acţiunea contra sancţiunilor pecuniare 
2. Pénzügyi szankciók elleni kereset 

Curs interactiv 

Suport 

powerpoint 

 

Săptămâna 11: 

1. Acţiunea în constatarea abţinerii nejustificate sau recursul în carenţă 
1. A mulasztási eljárás 

Curs interactiv 

Suport 

powerpoint 

 

Săptămâna 12: 

1. Acţiunea preliminară 

1. Az előzetes döntéshozatal iránti kérelem 

Curs interactiv 

Suport 

powerpoint 

 

Săptămâna 13: 

1. Acţiunea în despăgubire 
1. Kártérítési eljárás 

2. Acţiunile în legătură cu serviciul introduse de funcţionarii unionali 
2. Az uniós tisztviselők szolgálattal kapcsolatos eljárása 

Curs interactiv 

Suport 

powerpoint 

 

Săptămâna 14: 

1. Acţiunea de arbitraj 
1. Választottbírósági eljárás 

2. Acţiunea pentru obţinerea aprobării sau avizării 
2. A jóváhagyási eljárás 

Curs interactiv 

Suport 

powerpoint 

 

Bibliografie: 

 Gyula FÁBIÁN: Drept instituţional al UE, Ediția a 2-1, Editura Hamangiu, Bucuresti, 2018.  

 Gyula FÁBIÁN: Drept procesual al Uniunii Europene. Sedes materiae. Ediția a 2-a, 
Editura: Hamangiu, Bucureşti; 2017;  

 László KECSKÉS şi alţii: Az Európai Közösségek Bírósága, Editura HVG Orac, Budapest, 
2001. 

I. Facultativă 
Andreas HARATSCH, Christian KOENIG, Matthias PECHSTEIN: Europarecht, Editura Mohr 
Siebeck, Tübingen, 2012.  

8.2 Seminar / laborator Metode de 

predare 

Observaţii 

   

   

Bibliografie:  

Obligatorie 

 Gyula FÁBIÁN: Drept instituţional al UE, Ediția a 2-1, Editura Hamangiu, Bucuresti, 2018.  

 Gyula FÁBIÁN: Drept procesual al Uniunii Europene. Sedes materiae. Ediția a 2-a, 
Editura: Hamangiu, Bucureşti; 2017;  

 László KECSKÉS şi alţii: Az Európai Közösségek Bírósága, Editura HVG Orac, Budapest, 
2001. 

Facultativă 

          Andreas HARATSCH, Christian KOENIG, Matthias PECHSTEIN: Europarecht, Editura 
Mohr Siebeck, Tübingen, 2012.  

 



9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, 

asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

   

 

 

10. Evaluare 

Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 metode de evaluare 10.3 Pondere din 

nota finală 

10.4 Curs    

   

10.5 Seminar/laborator    

   

10.6 Standard minim de performanţă 

 

 

 

 

 

Data completării  Semnătura titularului de curs  Semnătura titularului de seminar 

.........22.05.2018...............  ...............................   ................................... 

 

Data avizării în departament              Semnătura directorului de departament  

...........................................      …............................  

  



FIŞA DISCIPLINEI 

1. Date despre program 

1.1 Instituţia de învăţământ 

superior 

Universitatea Babeș-Bolyai 

1.2 Facultatea de drept 

1.3 Departamentul de drept public 

1.4 Domeniul de studii Drept 

1.5 Ciclul de studii Master 

1.6 Programul de studiu / 

Calificarea 

Drept privat al Uniunii Europene 

 

2. Date despre disciplină 

2.1 Denumirea 

disciplinei 

Acţiunile exercitate in faţa instanţelor unionale   

2.2 Titularul activităţilor de curs Conf. dr. Gyula FÁBIÁN  

2.3 Titularul activităţilor de seminar Conf. dr. Gyula FÁBIÁN 

2.4 Anul de studiu I 2.5 Semestrul  2.6. Tipul de 

evaluare 

Examen 

oral 

2.7 Regimul 

disciplinei 

 

 

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice) 

3.1 Număr de ore pe săptămână 4 Din care: 3.2 curs 2 3.3 seminar/laborator 2 

3.4 Total ore din planul de învăţământ 56 Din care: 3.5 curs 28 3.6 seminar/laborator 28 

Distribuţia fondului de timp: ore 

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe  

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren  

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri  

Tutoriat  

Examinări  8 

Alte activităţi: ..................  

3.7 Total ore studiu individual  

3.8 Total ore pe semestru  

3.9 Numărul de credite  

 

4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1 de curriculum   

4.2 de competenţe   

 

5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

 

5.1 De desfăşurare a 

cursului 

  

5.2  De desfăşurare a 

seminarului/laboratorului 

  



6. Competenţele specifice acumulate 
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7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor acumulate) 

 

 

8. Conţinuturi 

8.1 Curs Metode de 

predare 

Observaţii 

Săptămâna 1:  

1. Sistemul jurisdicţional internaţional şi unional prezentat în date 

cronologice 

2. Noţiunea, natura juridică şi principiile fundamentale de funcţionare ale 

Curţii de Justiţie a Uniunii Europene (CJUE)  

3. Sedes materiae  

Curs interactiv  

7.1 Obiectivul general al 

disciplinei 
 Aprofundarea cunoştinţelor de drept procesual specifice 

dreptului unional prin analiza comparativă a sistemului 
jurisdicţional naţional, internaţional şi unional. 
 

7.2 Obiectivele specifice 

 

 

 

 

 

 

 Aprofundarea cunoştinţelor obţinute la disciplina dreptului 
instituţional al UE prin studierea amănunţită a jurisprudenţei 
relevante şi actuale în materie 

 Familiarizarea studenţilor cu modul de declanşare, derulare a 
acţiunilor exercitate în faţa instanţelor UE respectiv cu căile de 
atac exercitate împotriva hotărârilor adoptate şi cu punerea în 
executare ale acestora 

 Printre metodele utilizate, la seminarii se foloseşte analiza 
hotărârilor adoptate de instanţele UE raportat la principiul 
funcţionării dinamico-evolutive al acestor instanţe. 

 Studierea şi analizarea hotărârilor preliminare  adoptate de 
CJUE la cererea instanţelor din România. 

 Absolventul acestui curs are capacitatea de a reacţiona la 
specificităţile procedurale şi procesuale din faţa instanţelor 
unionale, respectiv pregătirea pentru a alege acţiunea potrivită 
în vederea sesizării instanţelor UE. 



Săptămâna 2:  

1. Componenţa CJUE 

2. Judecătorii. Numirea, numărul şi statutul lor 

3. Preşedintele Curţii şi completele 

4. Avocaţii generali şi administraţia CJUE  

Curs interactiv  

Săptămâna 3:  

1. Competenţa organelor jurisdicţionale unionale  

2.Conflictele de competenţă şi declinarea competenţei  

Curs interactiv  

Săptămâna  4:  

1. Procedura scrisă 

2. Cercetarea judecătorească 

Curs interactiv  

Săptămâna  5:  

1. Procedura orală 

2. Deliberarea şi pronunţarea  

3. Obţinerea hotărârilor provizorii  

4. Tranşarea litigiilor prin alte căi decât obţinerea unei hotărâri sau 

scoaterea de pe rol a cauzei 

Curs interactiv  

Săptămâna 6:  

1. Cererea pentru interpretare şi cererea pentru obţinerea unei formule 
executorii privind executarea bunurilor aparţinând UE  
2.  Executarea hotărârilor 

3. Termenele procesuale 

4. Cheltuielile judiciare şi  asistenţa juridică gratuită  

Curs interactiv  

Săptămâna 7:  

1. Calea de atac al recursului 
2. Căile de atac extraordinare. Terţa opoziţie. Revizuirea 
3. Opoziţia şi cererea în cazul omisiunii de a hotărî  

4. Reexaminarea  

Curs interactiv  

Săptămâna 8:  

1. Acţiunea  în constatarea încălcării tratatelor unionale de către statele 
membre 

Curs interactiv  

Săptămâna 9:  

1. Acţiunea în anulare 

2. Acțiunea de proprietate intelectuală 

Curs interactiv  

Săptămâna 10: 

1. Excepţia de ilegalitate 
2. Acţiunea contra sancţiunilor pecuniare 

Curs interactiv  

Săptămâna 11: 

1. Acţiunea în constatarea abţinerii nejustificate sau recursul în carenţă 

Curs interactiv  

Săptămâna 12: 

1. Acţiunea preliminară 

Curs interactiv  

Săptămâna 13: 

1. Acţiunea în despăgubire 
2. Acţiunile în legătură cu serviciul introduse de funcţionarii unionali 

Curs interactiv  

Săptămâna 14: 

1. Acţiunea de arbitraj 
2. Acţiunea pentru obţinerea aprobării sau avizării  

Curs interactiv  

Bibliografie: 

 Gyula FÁBIÁN: Drept instituţional al UE, Ediția a 2-1, Editura Hamangiu, Bucuresti, 2018.  

 Gyula FÁBIÁN: Drept procesual al Uniunii Europene. Sedes materiae. Ediția a 2-a, 
Editura: Hamangiu, Bucureşti; 2017;  

 László KECSKÉS şi alţii: Az Európai Közösségek Bírósága, Editura HVG Orac, Budapest, 
2001. 



II. Facultativă 
Andreas HARATSCH, Christian KOENIG, Matthias PECHSTEIN: Europarecht, Editura Mohr 
Siebeck, Tübingen, 2012.  

8.2 Seminar / laborator Metode de 

predare 

Observaţii 

   

   

Bibliografie: 

 Gyula FÁBIÁN: Drept instituţional al UE, Ediția a 2-1, Editura Hamangiu, Bucuresti, 2018.  

 Gyula FÁBIÁN: Drept procesual al Uniunii Europene. Sedes materiae. Ediția a 2-a, 
Editura: Hamangiu, Bucureşti; 2017;  

 László KECSKÉS şi alţii: Az Európai Közösségek Bírósága, Editura HVG Orac, Budapest, 
2001. 

III. Facultativă 
Andreas HARATSCH, Christian KOENIG, Matthias PECHSTEIN: Europarecht, Editura Mohr 
Siebeck, Tübingen, 2012.  
 

 

 

 

 

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, 

asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

   

 

 

10. Evaluare 

Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 metode de evaluare 10.3 Pondere din 

nota finală 

10.4 Curs    

   

10.5 Seminar/laborator    

   

10.6 Standard minim de performanţă 

 

 

 

 

 

Data completării  Semnătura titularului de curs  Semnătura titularului de seminar 

..........................  ...............................   ................................... 

 

Data avizării în departament              Semnătura directorului de departament  

...........................................      …............................  

  



FIŞA DISCIPLINEI 

1. Date despre program 

1.1 Instituţia de învăţământ 

superior 

Universitatea Babeș-Bolyai 

1.2 Facultatea de drept 

1.3 Departamentul de drept public 

1.4 Domeniul de studii drept 

1.5 Ciclul de studii Master 

1.6 Programul de studiu / 

Calificarea 

Drept privat al Uniunii Europene (în limba maghiară) 

 

2. Date despre disciplină 

2.1 Denumirea disciplinei Dreptul unional al concurenței 

Az EU versenyjoga 

2.2 Titularul activităţilor de curs Kiraly Miklos 

2.3 Titularul activităţilor de seminar Kiraly Miklos 

2.4 Anul de studiu  2.5 Semestrul 2 2.6. Tipul de evaluare  2.7 Regimul disciplinei  

 

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice) 

3.1 Număr de ore pe săptămână 3 Din care: 3.2 curs 2 3.3 seminar/laborator 1 

3.4 Total ore din planul de învăţământ 42 Din care: 3.5 curs 28 3.6 seminar/laborator 14 

Distribuţia fondului de timp: ore 

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe  

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren  

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri  

Tutoriat  

Examinări   

Alte activităţi: ..................  

3.7 Total ore studiu individual  

3.8 Total ore pe semestru  



3.9 Numărul de credite  

 

4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1 de curriculum   

4.2 de competenţe   

 

5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

 

5.1 De desfăşurare a cursului   

5.2  De desfăşurare a 

seminarului/laboratorului 

  



6. Competenţele specifice acumulate 
C
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7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor acumulate) 

 

 

8. Conţinuturi 

8.1 Curs Metode de predare Observaţii 

1. Regionális kereskedelmi szervezetek – áttekintés 
2. Belső piac – Internal Market – Az európai 

gazdasági integráció központi célja 
3. Az áruk szabad mozgása 
4. A munkavállalók szabad áramlása 
5. A letelepedés (vállalkozás) szabadsága 
6. Gazdasági társaságok és a letelepedés szabadsága 
7. A szolgáltatásnyújtás szabadsága 
8. A tőke szabad mozgása 

Curs interactiv  

7.1 Obiectivul general al 

disciplinei 

  

7.2 Obiectivele specifice 

 

 

 

 

 

 

  



9. Közös kereskedelempolitika 
10. Megállapodások, vállalkozások társulásainak 

döntései, összehangolt magatartások EUMSz 101. 
Cikk 

11. Erőfölénnyel való visszaélés EUMSz 102. Cikk 
12. Fúzióellennőrzés (Bizottság), 139/2004/EK 

rendelet 
13. Különleges jogosítvánnyal bíró vállalkozások, 

EUMSz 106. Cikk 
14. Állami támogatások EUMSz 107. cikk 

 

   

Bibliografie 

 Király Miklós (szerk.),  Az Európai Unió Gazdasági Joga I., ELTE Eötvös Kiadó, Budapest, 2010, 288 o . 

 

Berke Barna, Papp Mónika, Az Európai Unió Gazdasági Joga II., ELTE Eötvös Kiadó, Budapest, 2013, 286 o. 

 

Stephen Weatherill, The Internal Market as a Legal Concept, Oxford University Press, Oxford, 2017, 272 o. 

 

 

 

 

8.2 Seminar / laborator Metode de predare Observaţii 

   

   

   

   

   

   

   

   

Bibliografie  

 

 

 

 

 



9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, asociaţiilor 

profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

   
 

 

 

 

 

10. Evaluare 

Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 metode de evaluare 10.3 Pondere din 

nota finală 

10.4 Curs    

   

10.5 Seminar/laborator    

   

10.6 Standard minim de performanţă 

   
 

 

 

 

 

 

Data completării  Semnătura titularului de curs  Semnătura titularului de seminar 

......22.05.2018..................  ...............................   ................................... 

 

Data avizării în departament              Semnătura directorului de departament  

...........................................      …............................  

  



FIŞA DISCIPLINEI 

1. Date despre program 

1.1 Instituţia de învăţământ 

superior 

Universitatea Babeș-Bolyai 

1.2 Facultatea de drept 

1.3 Departamentul de drept 

1.4 Domeniul de studii drept 

1.5 Ciclul de studii Master 

1.6 Programul de studiu / 

Calificarea 

Drept privat al Uniunii Europene (în limba maghiară) 

 

2. Date despre disciplină 

2.1 Denumirea disciplinei Az Informatikai és kommunikációs jog az EU-ban 

2.2 Titularul activităţilor de curs Prof. dr. Zsolt György Balogh  

2.3 Titularul activităţilor de seminar Prof. dr. Zsolt György Balogh 

2.4 Anul de studiu  2.5 Semestrul 1 2.6. Tipul de evaluare  2.7 Regimul disciplinei  

 

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice) 

3.1 Număr de ore pe săptămână 3 Din care: 3.2 curs 2 3.3 seminar/laborator 1 

3.4 Total ore din planul de învăţământ 42 Din care: 3.5 curs 28 3.6 seminar/laborator 14 

Distribuţia fondului de timp: ore 

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe  

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren  

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri  

Tutoriat  

Examinări   

Alte activităţi: ..................  

3.7 Total ore studiu individual  

3.8 Total ore pe semestru  

3.9 Numărul de credite  

 

4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1 de curriculum   

4.2 de competenţe   

 

5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

 

5.1 De desfăşurare a 

cursului 

  

5.2  De desfăşurare a 

seminarului/laboratorului 

  



6. Competenţele specifice acumulate 
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7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor acumulate) 

7.1 Obiectivul general al 

disciplinei 

A szabályozási, jogi környezet az üzleti életben, az informatikai piacok 

működtetésében az egyik kritikus tényező. Ez kétségtelen mind a gazdálkodó 

szervezetek döntéshozói számára –  akik az egyik leglényegesebb faktorként 

tekintenek a vonatkozó jogi szabályozásra, amikor cégük jövőjét tervezik – mind 

pedig a gazdaságirányítás vezetői számára, akik a makrogazdasági beavatkozás 

egyik legalapvetőbb eszközeként tekintenek a jogi szabályozásra. Ugyanez 

elmondható mind a hírközlési piacokkal kapcsolatban, mind pedig az IKT szektor 

más piacai vonatkozásában is. 

Az új adatkezelési és kommunikációs technológiák átformálták a társadalom 

számos alrendszerének működését és komoly hatással vannak a jogászi munkára 

is. Az EU fejlesztéspolitikai törekvéseinek egyike az információs társadalom 

megvalósítása, ami jelentős részben jogi eszközök felhasználásával zajlik. 

Ezek a jelenségek és a várható változások irányok indokolttá teszik, hogy az 

informatikai és kommunikációs jog tudományos eredményeit – az egyetemi 

oktatáshoz képest szélesebb alapokra helyezve – a posztgraduális képzés 

keretében tágabb összefüggésbe ágyazottan ismertessük meg. A tantárgy célja, 

hogy a képzés során a hallgatók egységes képet nyerjenek az informatika és a 

modern kommunikációs technikák alapfogalmairól, valamint a rájuk vonatkozó 

jogi szabályozás történetéről, elveiről, a legfontosabb szabályozási megoldások 

tapasztalatairól elsősorban az Európai Unió jogszabályai és esetjoga alapján. A 

tárgy tematikája törekszik arra, hogy az informatikai joghoz kapcsolódó 

tudományágak – az alkotmányjog, a polgári, a kereskedelmi és a büntetőjog, 

valamint a jogfilozófia – vonatkozó fejezeteit áttekintve és a kapcsolódási pontokra 

rámutatva, korszerű ismereteket szolgáltasson a képzésben részt vevők számára. 

 

7.2 Obiectivele specifice 

 

 

  



 

 

8. Conţinuturi 

8.1 Curs Metode de predare Observaţii 

 A hírközlési piac jogi szabályozása. Internet-

szabályozás 

Tematika A. Az APRPANET-től a Big Data-ig 
a. Csomagkapcsolás 
b. Az OSI referencia model 
c. Az Internet rövid 

fejlődéstörténete 
d. Az Internet szolgáltató 

protokolljai 
e. A WEB2 forradalom és 

következményei 
i. Cloud computing 

ii. Közösségi hálózatok 
iii. Big Data 

B. Az internet igazgatásával foglalkozó 
nemzetközi szervezetek 

a. NSI 
b. IANA 
c. ICANN 
d. WIPO 
e. Az ISP-k szerepe 

C. A domain delegáció rendszere 
a. A globális delegációs rezsim 
b. Nemzeti domain delegációs 

modellek 
c. Online vitarendezés 
d. UDRP 

D. Az internet biztonsági kihívásai és 
ennek szabályozása 

a. Információs privacy 
b. A személyes adatok védelme 
c. Az üzleti adatok védelme 
d. Kereskedelmi tranzakciók 

biztonsága 
e. IT biztonsági szabványok 

E. Net semlegesség (Net Neutrality) 
a. A netsemlegesség fogalma 
b. Az ISP-k ökoszisztémája 

i. Kis halak v. Nagy 
halak 

ii. A digitális média 
iii. Versengő érdekek. 

(Szólás és 
véleményszabadság 
v. 
Vállalkozásiszabadság 

  

 

 

 

 



és tulajdonhoz való 
jog) 

c. A nemsemlegesség és a 
roaming szabályozás 

d. Netsemlegesség az EU-ban 
e. Netsemlegesség az Egyesült 

Államokban. Az FCC szerepe. 
 

Jogszabály: 2002/19/EK irányelv az elektronikus 

hírközlési hálózatokhoz kapcsolódó 

eszközökhöz való hozzáférésről és azok 

összekapcsolásáról 

 2002/20/EK irányelv az elektronikus 

hírközlési hálózatok és szolgáltatások 

engedélyezéséről 

 2002/21/EK irányelv az elektronikus 

hírközlési hálózatok és szolgáltatások közös 

keretszabályozásáról 

 2002/22/EK irányelv az egyetemes 

szolgáltatásról és az elektronikus hírközlési 

hálózatokhoz és szolgáltatásokhoz 

kapcsolódó felhasználói jogokról 

 2002/58/EK irányelv a személyes adatoknak 

az elektronikus hírközlési ágazatban történő 

feldolgozásáról és magánjellegének 

védelméről 

 2002/77/EK irányelv a versenyről az 

elektronikus hírközlési hálózatok és 

szolgáltatások piacán 

 1211/2009/EK rendelet az Európai 

Elektronikus Hírközlési Szabályozók 

Testületének (BEREC) és Hivatalának 

létrehozásáról 

 2008/63/EK irányelv a távközlési 

végberendezések piacán folyó versenyről 

 531/2012/EU rendelet az Unión belüli 

nyilvános mobilhírközlő hálózatok közötti 

barangolásról (roaming) 

 2014/61/EU irányelv a nagy sebességű 

elektronikus hírközlő hálózatok kiépítési 

költségeinek csökkentésére irányuló 

intézkedésekről 



 2015/2120 rendelet a nyílt internet-

hozzáférés megteremtéséhez szükséges 

intézkedések meghozataláról, továbbá az 

egyetemes szolgáltatásról, valamint az 

elektronikus hírközlő hálózatokhoz és 

elektronikus hírközlési szolgáltatásokhoz 

kapcsolódó felhasználói jogokról szóló 

2002/22/EK irányelv és az Unión belüli 

nyilvános mobilhírközlő hálózatok közötti 

barangolásról (roaming) szóló 531/2012/EU 

rendelet módosításáról 

 

 

 Információs alapjogok 

  A személyes adatok védelme és a 

közérdekű adatok nyilvánossága 

Tematika: 1. A személyiségi jogok elmélete. A 

személyiségi jogok védelme az információs 

társadalomban 

2. A személyes adatok adatvédelmének 

alapelvei és a hazai szabályozás 

3. Adatvédelem és adatbiztonság 

4. A bíróságok és az adatvédelmi hatóság 

adatvédelmi joggyakorlata 

5. Az EU adatvédelmi szabályozása és a 

Curia vonatkozó esetjoga 

6. Az információszabadság alapjogi 

természete és szerepe a jogállam 

működésében 

7. Az információszabadság szerepe a 

tényfeltáró újságírás működésében 

 

Jogszabály: 2016/679/EU rendelet a természetes 

személyeknek a személyes adatok kezelése 

tekintetében történő védelméről és az 

ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint 

a 95/46/EK rendelet hatályon kívül 

helyezéséről (általános adatvédelmi 

rendelet; GDPR) 

 2016/680/EU irányelv a személyes 

adatoknak az illetékes hatóságok által a 

bűncselekmények megelőzése, nyomozása, 

felderítése, a vádeljárás lefolytatása vagy 

büntetőjogi szankciók végrehajtása 

céljából végzett kezelése tekintetében a 



természetes személyek védelméről és az 

ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint 

a 2008/977/IB tanácsi kerethatározat 

hatályon kívül helyezéséről 

 2003/98/EK irányelv a közszféra 

információinak további felhasználásáról 

 

 

 Szellemi alkotások joga az információs 

társadalomban 

Tematika A. Bevezetés 
a. A szellemi alkotások jogának 

története, célja és 
alapfogalmai 

b. A kreatív alkotások 
terjesztése az információs 
társadalomban 

c. Nemzetközi IP jogi 
dokumentumok 

d. Engedélyezés 
B. IP szabályozás az EU-ban 

a. Infosoc irányelv 
i. Jogszabályok 

ii. Kapcsolódó esetek 
b. Közös jogkezelés 
c. Számítógépes szoftverek 

védelme 
d. Szoftverlicencek 
e. Sui generis adatbázis 

védelem 
f. IoT kihívások. Az érzékszervi 

adatok jogszerű sorsát 
C. Az IP-jogok alternatív eszközei 

a. Creative Commons 
b. Digitális jogok kezelése 
c. Nyílt forráskódú szoftverek 

ökoszisztémája 
 

Jogszabály: Berne Convention for the Protection of 

Literary and Artistic Works of September 9, 

1886. 

 WIPO Copyright Treaty (Geneva) – 20. 

December 1996. 

  „Infosoc Directive” 2001/29/EC on the 

harmonisation of certain aspects of 

copyright and related rights in the 

information society 



 „Software Directive” 2009/24/EC on the 

legal protection of computer programs 

 „Database Directive” 96/9/EC on the legal 

protection of databases 

 „DMCA” Digital Millennium Copyright Act 

(USA) 112 Stat. 2860 (1998) 

 UsedSoft Gmbh v. Oracle Inc. case. [C-

128/11] 

 Nintendo case [C-335/12] 

 ACI Adam v. Stichting case [C-435/12] 

 

 

 Elektronikus kereskedelem joga 

Tematika A. Általános rész 
a. Az elektronikus 

kereskedelem technológiai 
környezete és üzleti 
modelljei 

i. Online áruk és 
szolgáltatások 

ii. EDI / EFT 
iii. Online vásárlás 

(webáruházak, 
elektronikus 
katalógusok) 

iv. Közösségi 
finanszírozás 

v. IT startup 
ökoszisztéma 

vi. Online piacterek 
b. Szerződéskötés az 

elektronikus környezetben 
c. A fogyasztók védelme 
d. A szolgáltatók és a közvetítők 

felelőssége 
e. Figyeljük-kapok-down 
f. On-line vitarendezés 
g. A digitális egységes piac és az 

elektronikus kereskedelem 
uniós szabályozása 

i. Jogszabályok 
ii. Esetjog 

B. Különös rész 
a. Fizetési módok, elektronikus 

banki és pénzügyi 
technológiák 

b. Elektronikus reklám, 



internetes marketing és 
spam szabályozás 

c. Online és elektronikus 
szerencsejáték 

d. Elektronikus közbeszerzés 
 

Jogszabály: 2000/31/EK irányelv a belső piacon az 

információs társadalommal összefüggő 

szolgáltatások, különösen az elektronikus 

kereskedelem egyes jogi vonatkozásairól 

 2005/29/EK irányelv – a belső piacon az 

üzleti vállalkozások fogyasztókkal szemben 

folytatott tisztességtelen kereskedelmi 

gyakorlatairól, valamint a 84/450/EGK 

tanácsi irányelv, a 97/7/EK, a 98/27/EK és a 

2002/65/EK európai parlamenti és tanácsi 

irányelvek, valamint a 2006/2004/EK európai 

parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról 

(Irányelv a tisztességtelen kereskedelmi 

gyakorlatokról) 

 2015/2366/EU irányelv (2015. november 

25.) a belső piaci pénzforgalmi 

szolgáltatásokról és a 2002/65/EK, a 

2009/110/EK és a 2013/36/EU irányelv és a 

1093/2010/EU rendelet módosításáról, 

valamint a 2007/64/EK irányelv hatályon 

kívül helyezéséről  

 2009/110/EK irányelv az elektronikuspénz-

kibocsátó intézmények tevékenységének 

megkezdéséről, folytatásáról és prudenciális 

felügyeletéről, a 2005/60/EK és a 

2006/48/EK irányelv módosításáról, valamint 

a 2000/46/EK irányelv hatályon kívül 

helyezéséről 

 2009/22/EK irányelv a fogyasztói érdekek 

védelme érdekében a jogsértés 

megszüntetésére irányuló eljárásokról 

 2011/83/EU irányelv a fogyasztók jogairól a 

93/13/EGK tanácsi irányelv és az 1999/44/EK 

európai parlamenti és tanácsi irányelv 

módosításáról, valamint a 85/577/EGK 

tanácsi irányelv és a 97/7/EK európai 

parlamenti és tanácsi irányelv hatályon kívül 

helyezéséről 



 2013/11/EU irányelv a fogyasztói jogviták 

alternatív rendezéséről, valamint a 

2006/2004/EK rendelet és a 2009/22/EK 

irányelv módosításáról (fogyasztói alternatív 

vitarendezési irányelv) 

 524/2013/EU rendelet a fogyasztói jogviták 

online rendezéséről, valamint a 

2006/2004/EK rendelet és a 2009/22/EK 

irányelv módosításáról (fogyasztói online 

vitarendezési irányelv) 

 2015/1051 végrehajtási rendelet – a 

fogyasztói jogviták online rendezéséről szóló 

524/2013/EU európai parlamenti és tanácsi 

rendeletben előírt online vitarendezési 

platform feladatai ellátásának módjáról és a 

panaszok bejelentésére szolgáló elektronikus 

űrlap kitöltésének módjáról, és az online 

vitarendezési kapcsolattartó pontok közötti 

együttműködés módjáról 

 Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 

2018/302 rendelete (2018. február 28.) a 

belső piacon belül a vevő állampolgársága, 

lakóhelye vagy letelepedési helye alapján 

történő indokolatlan területi alapú 

tartalomkorlátozással és a megkülönböztetés 

egyéb formáival szembeni fellépésről, 

valamint a 2006/2004/EK és az (EU) 

2017/2394 rendelet, továbbá a 2009/22/EK 

irányelv módosításáról 

 

 

  Az elektronikus aláírás és az informatikai 

biztonság jogi szabályozása 

Jogszabály: 2016/1148 irányelv a hálózati és 

információs rendszerek biztonságának az 

egész Unióban egységesen magas szintjét 

biztosító intézkedésekről 

 910/2014/EU rendelet a belső piacon 

történő elektronikus tranzakciókhoz 

kapcsolódó elektronikus azonosításról és 

bizalmi szolgáltatásokról, valamint az 

1999/93/EK irányelv hatályon kívül 

helyezéséről 
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9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, 

asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

   

 

 

 

 

 

10. Evaluare 

Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 metode de evaluare 10.3 Pondere din 

nota finală 

10.4 Curs    

   

10.5 Seminar/laborator    

   

10.6 Standard minim de performanţă 

   

 

 

 

 

 



 

Data completării  Semnătura titularului de curs  Semnătura titularului de seminar 

........22.05.2018................  ...............................   ................................... 

 

Data avizării în departament              Semnătura directorului de departament  

...........................................      …............................  

  



FIŞA DISCIPLINEI 

1. Date despre program 

1.1 Instituţia de învăţământ 

superior 

Universitatea Babeș-Bolyai 

1.2 Facultatea de drept 

1.3 Departamentul de drept 

1.4 Domeniul de studii drept 

1.5 Ciclul de studii Master 

1.6 Programul de studiu / 

Calificarea 

Drept privat al Uniunii Europene (în limba maghiară) 

 

2. Date despre disciplină 

2.1 Denumirea disciplinei Az Informatikai és kommunikációs jog az EU-ban 

2.2 Titularul activităţilor de curs Prof. dr. Zsolt György Balogh  

2.3 Titularul activităţilor de seminar Prof. dr. Zsolt György Balogh 

2.4 Anul de studiu  2.5 Semestrul 1 2.6. Tipul de evaluare  2.7 Regimul disciplinei  

 

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice) 

3.1 Număr de ore pe săptămână 3 Din care: 3.2 curs 2 3.3 seminar/laborator 1 

3.4 Total ore din planul de învăţământ 42 Din care: 3.5 curs 28 3.6 seminar/laborator 14 

Distribuţia fondului de timp: ore 

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe  

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren  

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri  

Tutoriat  

Examinări   

Alte activităţi: ..................  

3.7 Total ore studiu individual  

3.8 Total ore pe semestru  

3.9 Numărul de credite  

 

4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1 de curriculum   

4.2 de competenţe   

 

5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

 

5.1 De desfăşurare a 

cursului 

  

5.2  De desfăşurare a 

seminarului/laboratorului 

  



6. Competenţele specifice acumulate 
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7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor acumulate) 

7.1 Obiectivul general al 

disciplinei 

A szabályozási, jogi környezet az üzleti életben, az informatikai piacok 

működtetésében az egyik kritikus tényező. Ez kétségtelen mind a gazdálkodó 

szervezetek döntéshozói számára –  akik az egyik leglényegesebb faktorként 

tekintenek a vonatkozó jogi szabályozásra, amikor cégük jövőjét tervezik – mind 

pedig a gazdaságirányítás vezetői számára, akik a makrogazdasági beavatkozás 

egyik legalapvetőbb eszközeként tekintenek a jogi szabályozásra. Ugyanez 

elmondható mind a hírközlési piacokkal kapcsolatban, mind pedig az IKT szektor 

más piacai vonatkozásában is. 

Az új adatkezelési és kommunikációs technológiák átformálták a társadalom 

számos alrendszerének működését és komoly hatással vannak a jogászi munkára 

is. Az EU fejlesztéspolitikai törekvéseinek egyike az információs társadalom 

megvalósítása, ami jelentős részben jogi eszközök felhasználásával zajlik. 

Ezek a jelenségek és a várható változások irányok indokolttá teszik, hogy az 

informatikai és kommunikációs jog tudományos eredményeit – az egyetemi 

oktatáshoz képest szélesebb alapokra helyezve – a posztgraduális képzés 

keretében tágabb összefüggésbe ágyazottan ismertessük meg. A tantárgy célja, 

hogy a képzés során a hallgatók egységes képet nyerjenek az informatika és a 

modern kommunikációs technikák alapfogalmairól, valamint a rájuk vonatkozó 

jogi szabályozás történetéről, elveiről, a legfontosabb szabályozási megoldások 

tapasztalatairól elsősorban az Európai Unió jogszabályai és esetjoga alapján. A 

tárgy tematikája törekszik arra, hogy az informatikai joghoz kapcsolódó 

tudományágak – az alkotmányjog, a polgári, a kereskedelmi és a büntetőjog, 

valamint a jogfilozófia – vonatkozó fejezeteit áttekintve és a kapcsolódási pontokra 

rámutatva, korszerű ismereteket szolgáltasson a képzésben részt vevők számára. 

 

7.2 Obiectivele specifice 

 

 

  



 

 

8. Conţinuturi 

8.1 Curs Metode de predare Observaţii 

 A hírközlési piac jogi szabályozása. Internet-

szabályozás 

Tematika F. Az APRPANET-től a Big Data-ig 
a. Csomagkapcsolás 
b. Az OSI referencia model 
c. Az Internet rövid 

fejlődéstörténete 
d. Az Internet szolgáltató 

protokolljai 
e. A WEB2 forradalom és 

következményei 
i. Cloud computing 

ii. Közösségi hálózatok 
iii. Big Data 

G. Az internet igazgatásával foglalkozó 
nemzetközi szervezetek 

a. NSI 
b. IANA 
c. ICANN 
d. WIPO 
e. Az ISP-k szerepe 

H. A domain delegáció rendszere 
a. A globális delegációs rezsim 
b. Nemzeti domain delegációs 

modellek 
c. Online vitarendezés 
d. UDRP 

I. Az internet biztonsági kihívásai és 
ennek szabályozása 

a. Információs privacy 
b. A személyes adatok védelme 
c. Az üzleti adatok védelme 
d. Kereskedelmi tranzakciók 

biztonsága 
e. IT biztonsági szabványok 

J. Net semlegesség (Net Neutrality) 
a. A netsemlegesség fogalma 
b. Az ISP-k ökoszisztémája 

i. Kis halak v. Nagy 
halak 

ii. A digitális média 
iii. Versengő érdekek. 

(Szólás és 
véleményszabadság 
v. 
Vállalkozásiszabadság 

  

 

 

 

 



és tulajdonhoz való 
jog) 

c. A nemsemlegesség és a 
roaming szabályozás 

d. Netsemlegesség az EU-ban 
e. Netsemlegesség az Egyesült 

Államokban. Az FCC szerepe. 
 

Jogszabály: 2002/19/EK irányelv az elektronikus 

hírközlési hálózatokhoz kapcsolódó 

eszközökhöz való hozzáférésről és azok 

összekapcsolásáról 

 2002/20/EK irányelv az elektronikus 

hírközlési hálózatok és szolgáltatások 

engedélyezéséről 

 2002/21/EK irányelv az elektronikus 

hírközlési hálózatok és szolgáltatások közös 

keretszabályozásáról 

 2002/22/EK irányelv az egyetemes 

szolgáltatásról és az elektronikus hírközlési 

hálózatokhoz és szolgáltatásokhoz 

kapcsolódó felhasználói jogokról 

 2002/58/EK irányelv a személyes adatoknak 

az elektronikus hírközlési ágazatban történő 

feldolgozásáról és magánjellegének 

védelméről 

 2002/77/EK irányelv a versenyről az 

elektronikus hírközlési hálózatok és 

szolgáltatások piacán 

 1211/2009/EK rendelet az Európai 

Elektronikus Hírközlési Szabályozók 

Testületének (BEREC) és Hivatalának 

létrehozásáról 

 2008/63/EK irányelv a távközlési 

végberendezések piacán folyó versenyről 

 531/2012/EU rendelet az Unión belüli 

nyilvános mobilhírközlő hálózatok közötti 

barangolásról (roaming) 

 2014/61/EU irányelv a nagy sebességű 

elektronikus hírközlő hálózatok kiépítési 

költségeinek csökkentésére irányuló 

intézkedésekről 



 2015/2120 rendelet a nyílt internet-

hozzáférés megteremtéséhez szükséges 

intézkedések meghozataláról, továbbá az 

egyetemes szolgáltatásról, valamint az 

elektronikus hírközlő hálózatokhoz és 

elektronikus hírközlési szolgáltatásokhoz 

kapcsolódó felhasználói jogokról szóló 

2002/22/EK irányelv és az Unión belüli 

nyilvános mobilhírközlő hálózatok közötti 

barangolásról (roaming) szóló 531/2012/EU 

rendelet módosításáról 

 

 

 Információs alapjogok 

  A személyes adatok védelme és a 

közérdekű adatok nyilvánossága 

Tematika: 1. A személyiségi jogok elmélete. A 

személyiségi jogok védelme az információs 

társadalomban 

2. A személyes adatok adatvédelmének 

alapelvei és a hazai szabályozás 

3. Adatvédelem és adatbiztonság 

4. A bíróságok és az adatvédelmi hatóság 

adatvédelmi joggyakorlata 

5. Az EU adatvédelmi szabályozása és a 

Curia vonatkozó esetjoga 

6. Az információszabadság alapjogi 

természete és szerepe a jogállam 

működésében 

7. Az információszabadság szerepe a 

tényfeltáró újságírás működésében 

 

Jogszabály: 2016/679/EU rendelet a természetes 

személyeknek a személyes adatok kezelése 

tekintetében történő védelméről és az 

ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint 

a 95/46/EK rendelet hatályon kívül 

helyezéséről (általános adatvédelmi 

rendelet; GDPR) 

 2016/680/EU irányelv a személyes 

adatoknak az illetékes hatóságok által a 

bűncselekmények megelőzése, nyomozása, 

felderítése, a vádeljárás lefolytatása vagy 

büntetőjogi szankciók végrehajtása 

céljából végzett kezelése tekintetében a 



természetes személyek védelméről és az 

ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint 

a 2008/977/IB tanácsi kerethatározat 

hatályon kívül helyezéséről 

 2003/98/EK irányelv a közszféra 

információinak további felhasználásáról 

 

 

 Szellemi alkotások joga az információs 

társadalomban 

Tematika D. Bevezetés 
a. A szellemi alkotások jogának 

története, célja és 
alapfogalmai 

b. A kreatív alkotások 
terjesztése az információs 
társadalomban 

c. Nemzetközi IP jogi 
dokumentumok 

d. Engedélyezés 
E. IP szabályozás az EU-ban 

a. Infosoc irányelv 
i. Jogszabályok 

ii. Kapcsolódó esetek 
b. Közös jogkezelés 
c. Számítógépes szoftverek 

védelme 
d. Szoftverlicencek 
e. Sui generis adatbázis 

védelem 
f. IoT kihívások. Az érzékszervi 

adatok jogszerű sorsát 
F. Az IP-jogok alternatív eszközei 

a. Creative Commons 
b. Digitális jogok kezelése 
c. Nyílt forráskódú szoftverek 

ökoszisztémája 
 

Jogszabály: Berne Convention for the Protection of 

Literary and Artistic Works of September 9, 

1886. 

 WIPO Copyright Treaty (Geneva) – 20. 

December 1996. 

  „Infosoc Directive” 2001/29/EC on the 

harmonisation of certain aspects of 

copyright and related rights in the 

information society 



 „Software Directive” 2009/24/EC on the 

legal protection of computer programs 

 „Database Directive” 96/9/EC on the legal 

protection of databases 

 „DMCA” Digital Millennium Copyright Act 

(USA) 112 Stat. 2860 (1998) 

 UsedSoft Gmbh v. Oracle Inc. case. [C-

128/11] 

 Nintendo case [C-335/12] 

 ACI Adam v. Stichting case [C-435/12] 

 

 

 Elektronikus kereskedelem joga 

Tematika C. Általános rész 
a. Az elektronikus 

kereskedelem technológiai 
környezete és üzleti 
modelljei 

i. Online áruk és 
szolgáltatások 

ii. EDI / EFT 
iii. Online vásárlás 

(webáruházak, 
elektronikus 
katalógusok) 

iv. Közösségi 
finanszírozás 

v. IT startup 
ökoszisztéma 

vi. Online piacterek 
b. Szerződéskötés az 

elektronikus környezetben 
c. A fogyasztók védelme 
d. A szolgáltatók és a közvetítők 

felelőssége 
e. Figyeljük-kapok-down 
f. On-line vitarendezés 
g. A digitális egységes piac és az 

elektronikus kereskedelem 
uniós szabályozása 

i. Jogszabályok 
ii. Esetjog 

D. Különös rész 
a. Fizetési módok, elektronikus 

banki és pénzügyi 
technológiák 

b. Elektronikus reklám, 



internetes marketing és 
spam szabályozás 

c. Online és elektronikus 
szerencsejáték 

d. Elektronikus közbeszerzés 
 

Jogszabály: 2000/31/EK irányelv a belső piacon az 

információs társadalommal összefüggő 

szolgáltatások, különösen az elektronikus 

kereskedelem egyes jogi vonatkozásairól 

 2005/29/EK irányelv – a belső piacon az 

üzleti vállalkozások fogyasztókkal szemben 

folytatott tisztességtelen kereskedelmi 

gyakorlatairól, valamint a 84/450/EGK 

tanácsi irányelv, a 97/7/EK, a 98/27/EK és a 

2002/65/EK európai parlamenti és tanácsi 

irányelvek, valamint a 2006/2004/EK európai 

parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról 

(Irányelv a tisztességtelen kereskedelmi 

gyakorlatokról) 

 2015/2366/EU irányelv (2015. november 

25.) a belső piaci pénzforgalmi 

szolgáltatásokról és a 2002/65/EK, a 

2009/110/EK és a 2013/36/EU irányelv és a 

1093/2010/EU rendelet módosításáról, 

valamint a 2007/64/EK irányelv hatályon 

kívül helyezéséről  

 2009/110/EK irányelv az elektronikuspénz-

kibocsátó intézmények tevékenységének 

megkezdéséről, folytatásáról és prudenciális 

felügyeletéről, a 2005/60/EK és a 

2006/48/EK irányelv módosításáról, valamint 

a 2000/46/EK irányelv hatályon kívül 

helyezéséről 

 2009/22/EK irányelv a fogyasztói érdekek 

védelme érdekében a jogsértés 

megszüntetésére irányuló eljárásokról 

 2011/83/EU irányelv a fogyasztók jogairól a 

93/13/EGK tanácsi irányelv és az 1999/44/EK 

európai parlamenti és tanácsi irányelv 

módosításáról, valamint a 85/577/EGK 

tanácsi irányelv és a 97/7/EK európai 

parlamenti és tanácsi irányelv hatályon kívül 

helyezéséről 



 2013/11/EU irányelv a fogyasztói jogviták 

alternatív rendezéséről, valamint a 

2006/2004/EK rendelet és a 2009/22/EK 

irányelv módosításáról (fogyasztói alternatív 

vitarendezési irányelv) 

 524/2013/EU rendelet a fogyasztói jogviták 

online rendezéséről, valamint a 

2006/2004/EK rendelet és a 2009/22/EK 

irányelv módosításáról (fogyasztói online 

vitarendezési irányelv) 

 2015/1051 végrehajtási rendelet – a 

fogyasztói jogviták online rendezéséről szóló 

524/2013/EU európai parlamenti és tanácsi 

rendeletben előírt online vitarendezési 

platform feladatai ellátásának módjáról és a 

panaszok bejelentésére szolgáló elektronikus 

űrlap kitöltésének módjáról, és az online 

vitarendezési kapcsolattartó pontok közötti 

együttműködés módjáról 

 Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 

2018/302 rendelete (2018. február 28.) a 

belső piacon belül a vevő állampolgársága, 

lakóhelye vagy letelepedési helye alapján 

történő indokolatlan területi alapú 

tartalomkorlátozással és a megkülönböztetés 

egyéb formáival szembeni fellépésről, 

valamint a 2006/2004/EK és az (EU) 

2017/2394 rendelet, továbbá a 2009/22/EK 

irányelv módosításáról 

 

 

  Az elektronikus aláírás és az informatikai 

biztonság jogi szabályozása 

Jogszabály: 2016/1148 irányelv a hálózati és 

információs rendszerek biztonságának az 

egész Unióban egységesen magas szintjét 

biztosító intézkedésekről 

 910/2014/EU rendelet a belső piacon 

történő elektronikus tranzakciókhoz 

kapcsolódó elektronikus azonosításról és 

bizalmi szolgáltatásokról, valamint az 

1999/93/EK irányelv hatályon kívül 

helyezéséről 



 

 

Bibliografie   

Yoneji Masuda: Az információs társadalom. OMIKK. Budapest. 1988. 

Saxby S.: The age of information. MacMillan Press. London. 

1990. 

  

Forester T.: Megatrends or megamistakes? Whatever 

happened to the information society? The information 

society, 8. New York. Taylor & Francis. 1992. 

  

Bangemann M. (Ed.): Europe and the global information 

society. Recommendation to the European Council. 

Brüsszel. 1994. 

  

Martin W. J.: The global information society. ASLIB/GOWER 

Hampshire, England, Vermont, USA. 1995. 

  

   

   

   

   

   

Bibliografie  

 

 

 

 

 

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, 

asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

   

 

 

 

 

 

10. Evaluare 

Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 metode de evaluare 10.3 Pondere din 

nota finală 

10.4 Curs    

   

10.5 Seminar/laborator    

   

10.6 Standard minim de performanţă 

   

 

 

 

 

 



 

Data completării  Semnătura titularului de curs  Semnătura titularului de seminar 

........22.05.2018................  ...............................   ................................... 

 

Data avizării în departament              Semnătura directorului de departament  

...........................................      …............................  

  



FIŞA DISCIPLINEI 

1. Date despre program 

1.1 Instituţia de învăţământ 

superior 

Universitatea Babeș-Bolyai 

1.2 Facultatea de drept 

1.3 Departamentul de drept 

1.4 Domeniul de studii drept 

1.5 Ciclul de studii Master 

1.6 Programul de studiu / 

Calificarea 

Drept privat al Uniunii Europene (în limba maghiară) 

 

2. Date despre disciplină 

2.1 Denumirea disciplinei Az Informatikai és kommunikációs jog az EU-ban 

2.2 Titularul activităţilor de curs Prof. dr. Zsolt György Balogh  

2.3 Titularul activităţilor de seminar Prof. dr. Zsolt György Balogh 

2.4 Anul de studiu  2.5 Semestrul 1 2.6. Tipul de evaluare  2.7 Regimul disciplinei  

 

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice) 

3.1 Număr de ore pe săptămână 3 Din care: 3.2 curs 2 3.3 seminar/laborator 1 

3.4 Total ore din planul de învăţământ 42 Din care: 3.5 curs 28 3.6 seminar/laborator 14 

Distribuţia fondului de timp: ore 

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe  

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren  

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri  

Tutoriat  

Examinări   

Alte activităţi: ..................  

3.7 Total ore studiu individual  

3.8 Total ore pe semestru  

3.9 Numărul de credite  

 

4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1 de curriculum   

4.2 de competenţe   

 

5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

 

5.1 De desfăşurare a 

cursului 

  

5.2  De desfăşurare a 

seminarului/laboratorului 

  



6. Competenţele specifice acumulate 
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7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor acumulate) 

7.1 Obiectivul general al 

disciplinei 

A szabályozási, jogi környezet az üzleti életben, az informatikai piacok 

működtetésében az egyik kritikus tényező. Ez kétségtelen mind a gazdálkodó 

szervezetek döntéshozói számára –  akik az egyik leglényegesebb faktorként 

tekintenek a vonatkozó jogi szabályozásra, amikor cégük jövőjét tervezik – mind 

pedig a gazdaságirányítás vezetői számára, akik a makrogazdasági beavatkozás 

egyik legalapvetőbb eszközeként tekintenek a jogi szabályozásra. Ugyanez 

elmondható mind a hírközlési piacokkal kapcsolatban, mind pedig az IKT szektor 

más piacai vonatkozásában is. 

Az új adatkezelési és kommunikációs technológiák átformálták a társadalom 

számos alrendszerének működését és komoly hatással vannak a jogászi munkára 

is. Az EU fejlesztéspolitikai törekvéseinek egyike az információs társadalom 

megvalósítása, ami jelentős részben jogi eszközök felhasználásával zajlik. 

Ezek a jelenségek és a várható változások irányok indokolttá teszik, hogy az 

informatikai és kommunikációs jog tudományos eredményeit – az egyetemi 

oktatáshoz képest szélesebb alapokra helyezve – a posztgraduális képzés 

keretében tágabb összefüggésbe ágyazottan ismertessük meg. A tantárgy célja, 

hogy a képzés során a hallgatók egységes képet nyerjenek az informatika és a 

modern kommunikációs technikák alapfogalmairól, valamint a rájuk vonatkozó 

jogi szabályozás történetéről, elveiről, a legfontosabb szabályozási megoldások 

tapasztalatairól elsősorban az Európai Unió jogszabályai és esetjoga alapján. A 

tárgy tematikája törekszik arra, hogy az informatikai joghoz kapcsolódó 

tudományágak – az alkotmányjog, a polgári, a kereskedelmi és a büntetőjog, 

valamint a jogfilozófia – vonatkozó fejezeteit áttekintve és a kapcsolódási pontokra 

rámutatva, korszerű ismereteket szolgáltasson a képzésben részt vevők számára. 

 

7.2 Obiectivele specifice 

 

 

  



 

 

8. Conţinuturi 

8.1 Curs Metode de predare Observaţii 

 A hírközlési piac jogi szabályozása. Internet-

szabályozás 

Tematika K. Az APRPANET-től a Big Data-ig 
a. Csomagkapcsolás 
b. Az OSI referencia model 
c. Az Internet rövid 

fejlődéstörténete 
d. Az Internet szolgáltató 

protokolljai 
e. A WEB2 forradalom és 

következményei 
i. Cloud computing 

ii. Közösségi hálózatok 
iii. Big Data 

L. Az internet igazgatásával foglalkozó 
nemzetközi szervezetek 

a. NSI 
b. IANA 
c. ICANN 
d. WIPO 
e. Az ISP-k szerepe 

M. A domain delegáció rendszere 
a. A globális delegációs rezsim 
b. Nemzeti domain delegációs 

modellek 
c. Online vitarendezés 
d. UDRP 

N. Az internet biztonsági kihívásai és 
ennek szabályozása 

a. Információs privacy 
b. A személyes adatok védelme 
c. Az üzleti adatok védelme 
d. Kereskedelmi tranzakciók 

biztonsága 
e. IT biztonsági szabványok 

O. Net semlegesség (Net Neutrality) 
a. A netsemlegesség fogalma 
b. Az ISP-k ökoszisztémája 

i. Kis halak v. Nagy 
halak 

ii. A digitális média 
iii. Versengő érdekek. 

(Szólás és 
véleményszabadság 
v. 
Vállalkozásiszabadság 

  

 

 

 

 



és tulajdonhoz való 
jog) 

c. A nemsemlegesség és a 
roaming szabályozás 

d. Netsemlegesség az EU-ban 
e. Netsemlegesség az Egyesült 

Államokban. Az FCC szerepe. 
 

Jogszabály: 2002/19/EK irányelv az elektronikus 

hírközlési hálózatokhoz kapcsolódó 

eszközökhöz való hozzáférésről és azok 

összekapcsolásáról 

 2002/20/EK irányelv az elektronikus 

hírközlési hálózatok és szolgáltatások 

engedélyezéséről 

 2002/21/EK irányelv az elektronikus 

hírközlési hálózatok és szolgáltatások közös 

keretszabályozásáról 

 2002/22/EK irányelv az egyetemes 

szolgáltatásról és az elektronikus hírközlési 

hálózatokhoz és szolgáltatásokhoz 

kapcsolódó felhasználói jogokról 

 2002/58/EK irányelv a személyes adatoknak 

az elektronikus hírközlési ágazatban történő 

feldolgozásáról és magánjellegének 

védelméről 

 2002/77/EK irányelv a versenyről az 

elektronikus hírközlési hálózatok és 

szolgáltatások piacán 

 1211/2009/EK rendelet az Európai 

Elektronikus Hírközlési Szabályozók 

Testületének (BEREC) és Hivatalának 

létrehozásáról 

 2008/63/EK irányelv a távközlési 

végberendezések piacán folyó versenyről 

 531/2012/EU rendelet az Unión belüli 

nyilvános mobilhírközlő hálózatok közötti 

barangolásról (roaming) 

 2014/61/EU irányelv a nagy sebességű 

elektronikus hírközlő hálózatok kiépítési 

költségeinek csökkentésére irányuló 

intézkedésekről 



 2015/2120 rendelet a nyílt internet-

hozzáférés megteremtéséhez szükséges 

intézkedések meghozataláról, továbbá az 

egyetemes szolgáltatásról, valamint az 

elektronikus hírközlő hálózatokhoz és 

elektronikus hírközlési szolgáltatásokhoz 

kapcsolódó felhasználói jogokról szóló 

2002/22/EK irányelv és az Unión belüli 

nyilvános mobilhírközlő hálózatok közötti 

barangolásról (roaming) szóló 531/2012/EU 

rendelet módosításáról 

 

 

 Információs alapjogok 

  A személyes adatok védelme és a 

közérdekű adatok nyilvánossága 

Tematika: 1. A személyiségi jogok elmélete. A 

személyiségi jogok védelme az információs 

társadalomban 

2. A személyes adatok adatvédelmének 

alapelvei és a hazai szabályozás 

3. Adatvédelem és adatbiztonság 

4. A bíróságok és az adatvédelmi hatóság 

adatvédelmi joggyakorlata 

5. Az EU adatvédelmi szabályozása és a 

Curia vonatkozó esetjoga 

6. Az információszabadság alapjogi 

természete és szerepe a jogállam 

működésében 

7. Az információszabadság szerepe a 

tényfeltáró újságírás működésében 

 

Jogszabály: 2016/679/EU rendelet a természetes 

személyeknek a személyes adatok kezelése 

tekintetében történő védelméről és az 

ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint 

a 95/46/EK rendelet hatályon kívül 

helyezéséről (általános adatvédelmi 

rendelet; GDPR) 

 2016/680/EU irányelv a személyes 

adatoknak az illetékes hatóságok által a 

bűncselekmények megelőzése, nyomozása, 

felderítése, a vádeljárás lefolytatása vagy 

büntetőjogi szankciók végrehajtása 

céljából végzett kezelése tekintetében a 



természetes személyek védelméről és az 

ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint 

a 2008/977/IB tanácsi kerethatározat 

hatályon kívül helyezéséről 

 2003/98/EK irányelv a közszféra 

információinak további felhasználásáról 

 

 

 Szellemi alkotások joga az információs 

társadalomban 

Tematika G. Bevezetés 
a. A szellemi alkotások jogának 

története, célja és 
alapfogalmai 

b. A kreatív alkotások 
terjesztése az információs 
társadalomban 

c. Nemzetközi IP jogi 
dokumentumok 

d. Engedélyezés 
H. IP szabályozás az EU-ban 

a. Infosoc irányelv 
i. Jogszabályok 

ii. Kapcsolódó esetek 
b. Közös jogkezelés 
c. Számítógépes szoftverek 

védelme 
d. Szoftverlicencek 
e. Sui generis adatbázis 

védelem 
f. IoT kihívások. Az érzékszervi 

adatok jogszerű sorsát 
I. Az IP-jogok alternatív eszközei 

a. Creative Commons 
b. Digitális jogok kezelése 
c. Nyílt forráskódú szoftverek 

ökoszisztémája 
 

Jogszabály: Berne Convention for the Protection of 

Literary and Artistic Works of September 9, 

1886. 

 WIPO Copyright Treaty (Geneva) – 20. 

December 1996. 

  „Infosoc Directive” 2001/29/EC on the 

harmonisation of certain aspects of 

copyright and related rights in the 

information society 



 „Software Directive” 2009/24/EC on the 

legal protection of computer programs 

 „Database Directive” 96/9/EC on the legal 

protection of databases 

 „DMCA” Digital Millennium Copyright Act 

(USA) 112 Stat. 2860 (1998) 

 UsedSoft Gmbh v. Oracle Inc. case. [C-

128/11] 

 Nintendo case [C-335/12] 

 ACI Adam v. Stichting case [C-435/12] 

 

 

 Elektronikus kereskedelem joga 

Tematika E. Általános rész 
a. Az elektronikus 

kereskedelem technológiai 
környezete és üzleti 
modelljei 

i. Online áruk és 
szolgáltatások 

ii. EDI / EFT 
iii. Online vásárlás 

(webáruházak, 
elektronikus 
katalógusok) 

iv. Közösségi 
finanszírozás 

v. IT startup 
ökoszisztéma 

vi. Online piacterek 
b. Szerződéskötés az 

elektronikus környezetben 
c. A fogyasztók védelme 
d. A szolgáltatók és a közvetítők 

felelőssége 
e. Figyeljük-kapok-down 
f. On-line vitarendezés 
g. A digitális egységes piac és az 

elektronikus kereskedelem 
uniós szabályozása 

i. Jogszabályok 
ii. Esetjog 

F. Különös rész 
a. Fizetési módok, elektronikus 

banki és pénzügyi 
technológiák 

b. Elektronikus reklám, 



internetes marketing és 
spam szabályozás 

c. Online és elektronikus 
szerencsejáték 

d. Elektronikus közbeszerzés 
 

Jogszabály: 2000/31/EK irányelv a belső piacon az 

információs társadalommal összefüggő 

szolgáltatások, különösen az elektronikus 

kereskedelem egyes jogi vonatkozásairól 

 2005/29/EK irányelv – a belső piacon az 

üzleti vállalkozások fogyasztókkal szemben 

folytatott tisztességtelen kereskedelmi 

gyakorlatairól, valamint a 84/450/EGK 

tanácsi irányelv, a 97/7/EK, a 98/27/EK és a 

2002/65/EK európai parlamenti és tanácsi 

irányelvek, valamint a 2006/2004/EK európai 

parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról 

(Irányelv a tisztességtelen kereskedelmi 

gyakorlatokról) 

 2015/2366/EU irányelv (2015. november 

25.) a belső piaci pénzforgalmi 

szolgáltatásokról és a 2002/65/EK, a 

2009/110/EK és a 2013/36/EU irányelv és a 

1093/2010/EU rendelet módosításáról, 

valamint a 2007/64/EK irányelv hatályon 

kívül helyezéséről  

 2009/110/EK irányelv az elektronikuspénz-

kibocsátó intézmények tevékenységének 

megkezdéséről, folytatásáról és prudenciális 

felügyeletéről, a 2005/60/EK és a 

2006/48/EK irányelv módosításáról, valamint 

a 2000/46/EK irányelv hatályon kívül 

helyezéséről 

 2009/22/EK irányelv a fogyasztói érdekek 

védelme érdekében a jogsértés 

megszüntetésére irányuló eljárásokról 

 2011/83/EU irányelv a fogyasztók jogairól a 

93/13/EGK tanácsi irányelv és az 1999/44/EK 

európai parlamenti és tanácsi irányelv 

módosításáról, valamint a 85/577/EGK 

tanácsi irányelv és a 97/7/EK európai 

parlamenti és tanácsi irányelv hatályon kívül 

helyezéséről 



 2013/11/EU irányelv a fogyasztói jogviták 

alternatív rendezéséről, valamint a 

2006/2004/EK rendelet és a 2009/22/EK 

irányelv módosításáról (fogyasztói alternatív 

vitarendezési irányelv) 

 524/2013/EU rendelet a fogyasztói jogviták 

online rendezéséről, valamint a 

2006/2004/EK rendelet és a 2009/22/EK 

irányelv módosításáról (fogyasztói online 

vitarendezési irányelv) 

 2015/1051 végrehajtási rendelet – a 

fogyasztói jogviták online rendezéséről szóló 

524/2013/EU európai parlamenti és tanácsi 

rendeletben előírt online vitarendezési 

platform feladatai ellátásának módjáról és a 

panaszok bejelentésére szolgáló elektronikus 

űrlap kitöltésének módjáról, és az online 

vitarendezési kapcsolattartó pontok közötti 

együttműködés módjáról 

 Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 

2018/302 rendelete (2018. február 28.) a 

belső piacon belül a vevő állampolgársága, 

lakóhelye vagy letelepedési helye alapján 

történő indokolatlan területi alapú 

tartalomkorlátozással és a megkülönböztetés 

egyéb formáival szembeni fellépésről, 

valamint a 2006/2004/EK és az (EU) 

2017/2394 rendelet, továbbá a 2009/22/EK 

irányelv módosításáról 

 

 

  Az elektronikus aláírás és az informatikai 

biztonság jogi szabályozása 

Jogszabály: 2016/1148 irányelv a hálózati és 

információs rendszerek biztonságának az 

egész Unióban egységesen magas szintjét 

biztosító intézkedésekről 

 910/2014/EU rendelet a belső piacon 

történő elektronikus tranzakciókhoz 

kapcsolódó elektronikus azonosításról és 

bizalmi szolgáltatásokról, valamint az 

1999/93/EK irányelv hatályon kívül 

helyezéséről 



 

 

Bibliografie   
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9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, 

asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

   

 

 

 

 

 

10. Evaluare 

Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 metode de evaluare 10.3 Pondere din 

nota finală 

10.4 Curs    

   

10.5 Seminar/laborator    

   

10.6 Standard minim de performanţă 

   

 

 

 

 

 



 

Data completării  Semnătura titularului de curs  Semnătura titularului de seminar 

........22.05.2018................  ...............................   ................................... 

 

Data avizării în departament              Semnătura directorului de departament  

...........................................      …............................  

  



FIŞA DISCIPLINEI 

1. Date despre program 

1.1 Instituţia de învăţământ 

superior 

Universitatea Babeș-Bolyai 

1.2 Facultatea de drept 

1.3 Departamentul de drept privat 

1.4 Domeniul de studii drept 

1.5 Ciclul de studii Master 

1.6 Programul de studiu / 

Calificarea 

Drept privat al Uniunii Europene (în limba maghiară) 

 

2. Date despre disciplină 

2.1 Denumirea 

disciplinei 

DREPTUL MUNCII EUROPEAN 

2.2 Titularul activităţilor de curs Prof. dr. Gyula BERKE 

2.3 Titularul activităţilor de seminar Prof. dr. Gyula BERKE 

2.4 Anul de studiu  2.5 Semestrul 1 2.6. Tipul de 

evaluare 

EXAMEN 

SCRIS 

2.7 Regimul 

disciplinei 

 

 

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice) 

3.1 Număr de ore pe săptămână 3 Din care: 3.2 curs 2 3.3 seminar/laborator 1 

3.4 Total ore din planul de învăţământ 42 Din care: 3.5 curs 28 3.6 seminar/laborator 14 

Distribuţia fondului de timp: ore 

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe  

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren  

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri  

Tutoriat  

Examinări   

Alte activităţi: ..................  

3.7 Total ore studiu individual  

3.8 Total ore pe semestru  

3.9 Numărul de credite  

 

4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1 de curriculum   

4.2 de competenţe   

 

5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

 

5.1 De desfăşurare a 

cursului 

  

5.2  De desfăşurare a 

seminarului/laboratorului 

  



6. Competenţele specifice acumulate 
C

o
m

p
et

en
ţe

 p
ro

fe
si

o
n

a
le

   
C

o
m

p
et

en
ţe

 

tr
a
n

sv
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le

 

  

 

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor acumulate) 

 

 

8. Conţinuturi 

8.1 Curs Metode de predare Observaţii 

1. Az európai munkajog és szociálpolitika fogalma 
2. Az európai szociálpolitika kialakulása és történeti 

fejlődése napjainkig 
3. Az Európai Unió Működéséről Szóló Szerződés 

munkajogi és szociálpolitikai tárgyú rendelkezései, 
valamint az Európai Alapjogi Charta 

4. A személyek (munkavégzési célú) szabad mozgása az 
EGT-ben 

5. A szociális biztonsági rendszerek koordinációja az EGT-
ben 

6. Az anti-diszkriminációs európai jog 
7. A vállalkozások átstrukurálásának európai munkajogi 

szabályai 
8. A munkáltató tájékoztatási kötelezettsége a 

munkaszerződés (munkaviszony) feltételeiről; az 
atipikus munkaviszonyok szabályozása 

9. A munkavállalók kiküldése szolgáltatás nyújtása 
keretében 

Curs interactiv  

7.1 Obiectivul general al 

disciplinei 
  

7.2 Obiectivele specifice 

 

 

 

 

 

 

  



10. Egyes különleges helyzetű munkavállalói csoportok 
védelme 

11. A munkaidő megszervezésének kérdései az európai 
munkajogban 

12. A nemzetközi (kollíziós) munkajog európai szabályai  
13. Kollektív munkajogi intézmények az európai 

munkajogban 
14. Az európai munkajog és szociálpolitika fejlődésének 

perspektívája 

 

   

   

Bibliografie 

 

1. Kiss György (szerk.): Az Európai Unió munkajoga. Bp., 2001, Osiris Kiadó 

2. Bankó Zoltán - Berke Gyula - Kiss György: Kommentár a munka törvénykönyvéhez. Bp., 

2017, Wolters Kluwer 
3. Prugberger Tamás - Nádas György: Európai és magyar összehasonlító munka- és 
közszolgálati jog. Bp., 2014, Wolters Kluwer 
 

 

 

 

8.2 Seminar / laborator Metode de predare Observaţii 

   

   

Bibliografie  

 

 

 

 

 

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, 

asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

   

 

 

 

 

 

10. Evaluare 

Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 metode de evaluare 10.3 Pondere din 

nota finală 

10.4 Curs    

   

10.5 Seminar/laborator    

   

10.6 Standard minim de performanţă 

 

 

 



Data completării  Semnătura titularului de curs  Semnătura titularului de seminar 

.......22.05.2018.................  ...............................   ................................... 

 

Data avizării în departament              Semnătura directorului de departament  

...........................................      …............................  

  



FIŞA DISCIPLINEI 

1. Date despre program 

1.1 Instituţia de învăţământ 

superior 

Universitatea Babeș-Bolyai  

1.2 Facultatea de drept  

1.3 Departamentul de drept public  

1.4 Domeniul de studii drept  

1.5 Ciclul de studii Master  

1.6 Programul de studiu / 

Calificarea 

Drept privat al Uniunii Europene (în limba maghiară)  

 

2. Date despre disciplină 

2.1 Denumirea disciplinei Az Európai Bíróság joggyakorlata a belső piacon 

Piața internă în practica Curții Europene de Justiție 

2.2 Titularul activităţilor de curs Prof. dr. SZALAYNÉ SÁNDOR ERZSÉBET 

2.3 Titularul activităţilor de seminar Prof. dr. SZALAYNÉ SÁNDOR ERZSÉBET 

2.4 Anul de studiu I 2.5 Semestrul 2 2.6. Tipul de evaluare C 2.7 Regimul disciplinei  

 

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice) 

3.1 Număr de ore pe săptămână 3 Din care: 3.2 curs 2 3.3 seminar/laborator 1 

3.4 Total ore din planul de învăţământ 42 Din care: 3.5 curs 28 3.6 seminar/laborator 14 

Distribuţia fondului de timp:  ore 

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe  

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren  

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri  

Tutoriat  

Examinări   

Alte activităţi: ..................  

3.7 Total ore studiu individual  

3.8 Total ore pe semestru  

3.9 Numărul de credite 6 

 

4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1 de curriculum   

4.2 de competenţe   

 

5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

 

5.1 De desfăşurare a 

cursului 

  

5.2  De desfăşurare a 

seminarului/laboratorului 

  



6. Competenţele specifice acumulate 
C

o
m

p
et

en
ţe

 p
ro

fe
si
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n

a
le

   
C

o
m
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et

en
ţe

 

tr
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n
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7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor acumulate) 

 

 

8. Conţinuturi 

8.1 Curs Metode de predare Observaţii 
1. A Bíróság szerepe az uniós jogfejlesztésben – 

dinamikus jogértelmezés 
2. Az utóbbi öt év általános trendjei a Bíróság 

joggyakorlatában 
3. A Bíróság által kifejlesztett értelmezési „tesztek” és 

formulák szerepe 
4. A klasszikus formulák: Dassonville-formula, Keck-

formula, Cassis-formula 
5. Az arányossági teszt alkalmazása  
6. Legújabb jogesetek I.: áruforgalom 
7. Legújabb jogesetek II.: munkavállalás 
8. Legújabb jogesetek III.: szolgáltatások szabadsága 
9. Legújabb jogesetek IV.: uniós polgárság 
10. Legújabb jogesetek V.: egyenlő bánásmód elve 
11. Legújabb jogesetek VI.: menekültek, migráció 
12. Legújabb jogesetek VII.: közös kül-és 

biztonságpolitika 
13. Legújabb jogesetek VIII.: román ügyek a Bíróság 

előtt  
14. Legújabb jogesetek IX.: magyar ügyek a Bíróság 

előtt 

  

7.1 Obiectivul general al 

disciplinei 
  

7.2 Obiectivele specifice 

 

 

 

 

 

 

  



 

   

Bibliografie 
- Horváth Zsuzsanna, Mohay Ágoston, Pánovics Attila, Szalayné Sándor Erzsébet: Európai közjog 2.: 

Elektronikus oktatási segédanyag, Pécs: PTE ÁJK, 2016. 222 p.  
- Szalayné Sándor Erzsébet tanulmányai az alábbi kötetben: Mohay Ágoston, Szalayné Sándor Erzsébet (szerk.): 

Az Európai Unió joga: C/2. témakör: Az Európai Unió joga. 310 p., (3. kiadás), Budapest; Pécs: Dialóg 
Campus Kiadó, 2015.  
1. A belső piac fogalma, kialakulása. Jogalkotás - dereguláció a belső piacon, pp. 218-221. 
2. Személyek szabad mozgása. Kivételek a személyek szabad mozgásának biztosítása alól, pp. 222-233. 
3. A munkavállalók szabad mozgása. A letelepedés szabadsága önálló vállalkozók esetében, pp. 234-243. 
4. A letelepedés szabadsága vállalkozások esetében, pp. 244-247. 
5. A diplomák, szakképesítések kölcsönös elismerése. Az ügyvédi hivatás gyakorlása az Európai Unió más 

tagállamában, pp. 247-256. 
6. Az áruk szabad mozgása, a vámok és azzal azonos hatású díjak tilalma. A mennyiségi korlátozások és az 

azokkal azonos hatású intézkedések tilalma. Az áruk szabad mozgásának megengedett korlátozása. A 
diszkriminatív adóztatás tilalma, pp. 256-274 

7. A szolgáltatások szabad mozgása, pp. 275-283. 
8. A tőke szabad mozgása, pp. 284-290. 
9. Az Európai Unió Bíróságának joggyakorlata. Link: http://curia.europa.eu/juris/recherche.jsf?language=hu 

8.2 Seminar / laborator Metode de predare Observaţii 

   

   

   

   

   

   

   

   

Bibliografie  

 

 

 

 

 

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, 

asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

   

 

 

 

 

 

10. Evaluare 

Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 metode de evaluare 10.3 Pondere din 

nota finală 

10.4 Curs    

   

10.5 Seminar/laborator    

   

10.6 Standard minim de performanţă 

   

 

 



 

 

 

Data completării  Semnătura titularului de curs  Semnătura titularului de seminar 

........22.05.2018..............  ...............................   ................................... 

 

Data avizării în departament              Semnătura directorului de departament  

...........................................      …............................  

  



FIŞA DISCIPLINEI 

1. Date despre program 

1.1 Instituţia de învăţământ 

superior 

Universitatea Babeș-Bolyai 

1.2 Facultatea de drept 

1.3 Departamentul de drept privat 

1.4 Domeniul de studii  

1.5 Ciclul de studii  

1.6 Programul de studiu / 

Calificarea 

 

 

2. Date despre disciplină 

2.1 Denumirea disciplinei A VÁLLALKOZÁSOK ÁTSTRUKTÚRÁLÁSÁNAK EURÓPAI MUNKAJOGI 

SZABÁLYAI 

Restructuring Enterprises under the Law of European Union 

Restructurarea companiilor conform normelor UE 

2.2 Titularul activităţilor de curs Berke Gyula 

2.3 Titularul activităţilor de seminar Berke Gyula 

2.4 Anul de studiu  2.5 Semestrul  2.6. Tipul de evaluare  2.7 Regimul disciplinei  

 

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice) 

3.1 Număr de ore pe săptămână 3 Din care: 3.2 curs 2 3.3 seminar/laborator 1 

3.4 Total ore din planul de învăţământ 42 Din care: 3.5 curs 28 3.6 seminar/laborator 14 

Distribuţia fondului de timp: ore 

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe  

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren  

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri  

Tutoriat  

Examinări   

Alte activităţi: ..................  

3.7 Total ore studiu individual  

3.8 Total ore pe semestru  

3.9 Numărul de credite  

 

4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1 de curriculum   

4.2 de competenţe   

 

5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

5.1 De desfăşurare a 

cursului 

  



 

6. Competenţele specifice acumulate 

C
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a
le
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ţe

 

tr
a
n

sv
er

sa
le

 

  

 

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor acumulate) 

 

 

8. Conţinuturi 

8.1 Curs Metode de predare Observaţii 

1. Az átstruktúrálási irányelvek megszületésének körülményei 
2. A csoportos létszámcsökkentésről szóló irányelv 
3. A transzfer irányelv I. (tárgyi és személyi hatálya) 
4. A transzfer irányelv II. (a munkavállalók védelme és a kollektív 

munkajogi szabályok) 
5. Az inszolvencia irányelv I. (a fizetésképtelenség fogalma) 
6. Az inszolvencia irányelv II. (a bérgarancia rendszer jellemzői) 
7. Az átstruktúrálási irányelvek bírói gyakorlata 
8. Az atipikus munkaviszonyok és a vállalkozások átstruktúrálása 
9. A határozott időre létesített munkaviszony 
10. A részmunkaidőre létesített munkaviszony 
11. A munkaerő-kölcsönzés 
12. A távmunka 
13. A vállalkozások átstruktúrálása határokon átnyúlóan 
14. Kollektív munkajogi kérdések a vállalkozások átstruktúrálása 

körében 

Curs interactiv  

5.2  De desfăşurare a 

seminarului/laboratorului 

  

7.1 Obiectivul general al 

disciplinei 
  

7.2 Obiectivele specifice 

 

 

 

 

 

 

  



   

Bibliografie 

 

1. Kiss György (szerk.): Az Európai Unió munkajoga. Bp., 2001, Osiris Kiadó 

2. Bankó Zoltán - Berke Gyula - Kiss György: Kommentár a munka törvénykönyvéhez. Bp., 2017, 

Wolters Kluwer 
3. Prugberger Tamás - Nádas György: Európai és magyar összehasonlító munka- és közszolgálati 
jog. Bp., 2014, Wolters Kluwer 
 

 

 

8.2 Seminar / laborator Metode de predare Observaţii 

   

   

   

   

   

   

   

   

Bibliografie  

 

 

 

 

 

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, 

asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

   

 

10. Evaluare 

Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 metode de evaluare 10.3 Pondere din 

nota finală 

10.4 Curs    

   

10.5 Seminar/laborator    

   

10.6 Standard minim de performanţă 

   

 

 

Data completării  Semnătura titularului de curs  Semnătura titularului de seminar 

.....22.05.2018...................  ...............................   ................................... 

 

Data avizării în departament              Semnătura directorului de departament  

...........................................      …............................  

  



FIŞA DISCIPLINEI 

1. Date despre program 

1.1 Instituţia de învăţământ 

superior 

Universitatea Babeș-Bolyai  

1.2 Facultatea de drept  

1.3 Departamentul de drept public  

1.4 Domeniul de studii drept  

1.5 Ciclul de studii Master  

1.6 Programul de studiu / 

Calificarea 

Drept privat al Uniunii Europene (în limba maghiară)  

 

2. Date despre disciplină 

2.1 Denumirea disciplinei Az egyén jogi helyzete az Európai Unióban 

2.2 Titularul activităţilor de curs Prof. dr. SZALAYNÉ SÁNDOR ERZSÉBET 

2.3 Titularul activităţilor de seminar Prof. dr. SZALAYNÉ SÁNDOR ERZSÉBET 

2.4 Anul de studiu I 2.5 Semestrul 2 2.6. Tipul de evaluare EX. 

scris 

2.7 Regimul disciplinei  

 

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice) 

3.1 Număr de ore pe săptămână 3 Din care: 3.2 curs 2 3.3 seminar/laborator 1 

3.4 Total ore din planul de învăţământ 42 Din care: 3.5 curs 28 3.6 seminar/laborator 14 

Distribuţia fondului de timp: ore 

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe  

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren  

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri  

Tutoriat  

Examinări   

Alte activităţi: ..................  

3.7 Total ore studiu individual  

3.8 Total ore pe semestru  

3.9 Numărul de credite 6 

 

4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1 de curriculum   

4.2 de competenţe   

 

5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

 

5.1 De desfăşurare a 

cursului 

  

5.2  De desfăşurare a 

seminarului/laboratorului 

  



6. Competenţele specifice acumulate 
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7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor acumulate) 

 

 

8. Conţinuturi 

8.1 Curs Metode de predare Observaţii 
1. Az egyén jogi helyzete az általános nemzetközi jogban 

2. Az egyén és jogi helyzetének változása Európában 

3. Az Európa Tanács szerepe az ember jogainak 

felértékelődésében 

4. Az európai gazdasági integráció útja egy politikai entitás 

kialakulása felé – az egyén szerepe 

5. Az egyén státusának szabályozása az Európai Unió eredeti 

alapító szerződéseiben – személyek gazdasági célú szabad 

mozgásának szabályai  

6. Az Európai Bíróság szerepvállalása az emberi 

jogok/alapjogok közösségi szintű védelmében – a kezdeti 

elutasítástól a bírói aktivizmusig 

7. Az emberi jogok/uniós alapjogok „átvándorlása” az 

íratlan uniós jogból az írott uniós jogba: Európai Unióról 

szóló Szerződés 6. cikke, a csatlakozás kérdése az Emberi 

Jogok Európai Egyezményéhez, az Európai Unió Alapjogi 

Chartája 

  

7.1 Obiectivul general al 

disciplinei 
  

7.2 Obiectivele specifice 

 

 

 

 

 

 

  



8. Az egyén jogi helyzetét szabályozó normák kritikai 

értékelése 

9. Az Európai Bíróság szerepe az emberi jogok/uniós 

alapjogok és a gazdasági célú személymozgás szabadsága 

összhangjának megteremtése terén  

10. Az uniós polgárság intézményének fejlődése, jogi 

szabályozása 

11. Az Európai Bíróság szerepének változása az uniós 

polgárság intézményének megítélésében 

12. Az egyenlő bánásmód elve és a diszkrimináció tilalom az 

uniós jogban 

13. Az egyén perképessége az uniós joggal összefüggő viták 

során a nemzeti bíróság, az Emberi Jogok Európai Bírósága 

valamint az Európai Bíróság előtt. 

14. A harmadik államok állampolgárainak jogállása az uniós 

jogban – a nemzetközi migráció hatása az uniós jogra 

 

   

   

Bibliografie 
- Szalayné Sándor Erzsébet: A személyek jogállása az uniós jogrendben, Budapest, 2014  

232 p. Link a monográfia teljes szövegéhez:  

http://m.ludita.uni-nke.hu/repozitorium/bitstream/handle/11410/8568/Teljes szöveg!?sequence=1&isAllowed=y 

- Szalayné Sándor Erzsébet: Az egyén jogi helyzete az Európai Unióban, Bukarest, 2015, Editura Hatmangiu, 146 
p.  

- Szalayné Sándor Erzsébet - Mohay Ágoston: Multilevel Protection of Fundamental Rights in the Europen Union 
and in Hungary, In: Marcel Szabó, Petra Lea Láncos, Réka Varga (eds): Hungarian Yearbook of International 
Law and European Law, 2013, Hague: Eleven Intl. Publishing, pp. 403-432. 

- Elisabeth Sándor-Szalay: EU and EHCR – de Facto and Formal Accession of the EU to  the European 
Convention on Human Rights, in: Jerzy Jaskiernia (ed): Wpływ standardów międzynarodowych na rozwój 
demokracji i ochronę praw człowieka: International Standards’ Influence on Development of Democracy and 
Protection of Human Rights. Warsaw: Wydawnictwo Sejmowe, 2013. pp. 295-307. (2.) 

- Elisabeth Sándor-Szalay: Drepturile fundamentale în Europa, la răscruce de drumuri, In: Raluca Bercea (ed): Mai 
este Curtea Europeană a Drepturilor Omului un mechanism judiciar eficient?. Bucuresti: Universal 
Juridic, 2013. pp. 69-84. 

- European Human Rights Law Review számai – online letölthető cikkek. Link: https://academic.oup.com/hrlr  

 

 

 

 

8.2 Seminar / laborator Metode de predare Observaţii 

   

   

   

   

   

   

   

   

Bibliografie  

 

 

 

https://academic.oup.com/hrlr


 

 

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, 

asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

   

 

 

 

 

 

10. Evaluare 

Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 metode de evaluare 10.3 Pondere din 

nota finală 

10.4 Curs    

   

10.5 Seminar/laborator    

   

10.6 Standard minim de performanţă 

   

 

 

 

 

 

 

Data completării  Semnătura titularului de curs  Semnătura titularului de seminar 

.....22.05.2018...................  ...............................   ................................... 

 

Data avizării în departament              Semnătura directorului de departament  

...........................................      …............................  

 


