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Európai igazságügyi portál: e-justice 
 

Az Európai Unióban mőködı jogászok felé régi 
adósságot törlesztett az EU a nyáron: az E-justice 
portál (https://e-justice.europa.eu/home.do) 
megindulásával immár egyetlen helyen 
tájékozódhatnak a szakemberek az Európai 
Unióban alkalmazandó jog elemeirıl: a portál 
ugyanis összegyőjtötte az uniós, a nemzetközi és  a 
nemzeti jogok adatbázisait, beleértve a 
joggyakorlathoz hozzáférés lehetıségeit; az 
igazságszolgáltatási rendszerekrıl, a jogi 
szakmákról és a jogászképzésrıl szóló 
információkat.  A portál az EU valamennyi hivatalos 
nyelvén elérhetı, és  a linkeken kívül számos 

releváns dokumentumot is tartalmaz. 
 
 
Gazdasági kormányzás, foglalkoztatási iránymutatáso k 
 
Októberben több, a gazdasággal kapcsolatos dokumentumot készítettek 
elı és fogadtak el az EU illetékesei. Elkészültek a gazdasági 
kormányzással  foglalkozó munkacsoport ajánlásai 
http://www.consilium.europa.eu/App/NewsRoom/loadDocument.aspx?id
=339&lang=HU&directory=en/ec/&fileName=117236.pdf valamint a 
Tanács határozata a tagállamok foglalkoztatási politikáihoz kialakított iránymutat ásokról    
http://register.consilium.europa.eu/pdf/en/10/st14/st14338.en10.pdf , mely a Lisszaboni 
Stratégiát felváltó Europa 2020 stratégia http://ec.europa.eu/eu2020/index_en.htm részét 
képezi.  
 
 
Az európai jog alapjai 
 
A lisszaboni változások figyelembe vételével újra megjelent az ABC of 
European Union law / Das ABC des Rechts der Europäischen Union címő, 
népszerő kiadvány, melyet az EU Bookshop oldaláról letölteni és 
papírformátumban megrendelni is lehet, angol, német és francia nyelven.  
http://bookshop.europa.eu/is-bin/INTERSHOP.enfinity/WFS/EU-Bookshop-
Site/en_GB/-/GBP/ViewPublication-Start?PublicationKey=OA8107147  
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Új helyen a PTE ÁJK Európai Dokumentációs Központ –  nyitva a Tudásközpont 
Képes beszámoló az elıkészületekrıl, a költözésrıl, új helyünkrıl 
 
 
A Dél-Dunántúli Regionális Könyvtár 
és Tudásközpontba a költözés 
augusztus közepén kezdıdött meg, 
így a nyáron sok elıkészítı munkát 
végeztek el a beköltözı könyvtárak 

régi 
telep-

helyeik
-en.  A 
selejtezés, válogatás után a könyvek 
új jelzeteket kaptak, valamint 
mindegyikbe RFID-s azonosító is 
került: ez az állományvédelem mellett 
a könyvek azonosítására is szolgál.  A költözés heteiben 

elıszöt ládákba, majd az új polcokra kerültek dokumentumaink. Itt 
figyelni kellett arra is, hogy az azonos témájú könyvek ugyanoda 
kerüljenek, függetlenül attól, hogy a Megyei-Városi Könyvtár vagy 
az Egyetemi Könyvtár tulajdonában vannak. Így a 
Tudásközpontban – a különgyőjtemények, többek között az 
Európai Dokumentációs Központ kivételével – az egyes témákat 
csak egy helyen találjuk meg, a következık szerint: 
 

1. emelet: újságok, napilapok, 
hetilapok, szépirodalom, irodalom- 
és nyelvtudományok, nyelvkönyvek, 
helytörténet, nemzetiségi győjtemény  
2. emelet: tudományos győjtemény 
(az irodalom, zene, jog- és 
közgazdaságtan kivételével 
valamennyi tudományág) és 

folyóirataik  
3. emelet: jogtudomány, közgazdaságtan, vezetés-szervezés, statisztika és a kapcsolódó 
szakfolyóiratok  
4. emelet: zenei győjtemény, gyermek- és ifjúsági irodalom. 
 
Az Európai Dokumentációs Központ a 3. emelet függıfolyosóján, a nagy olvasóterem fölött 
kapott helyet. Folyamatosan bıvülı győjteményünkkel és a megszokott szolgáltatásainkkal 
várjuk olvasóinkat, kutatóinkat! A Tudásközpont minden nap 8-20 óráig tart nyitva. 
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Új könyvek az Európai Dokumentációs Központban 
 

This eagerly awaited new edition has been significantly revised after 
extensive user feedback to meet current teaching requirements. The 
first major textbook to be published since the rejuvenation of the 
Lisbon Treaty, it retains the best elements of the first edition – the 
engaging, easily understandable writing style, extracts from a variety 
of sources showing the creation, interpretation and application of the 
law and comprehensive coverage. In addition it has separate 
chapters on EU law in national courts, governance and external 
relations reflecting the new directions in which the field is moving. The 
examination of the free movement of goods and competition law has 
been restructured. Chapter introductions clearly set out what will be 
covered in each section allowing students to approach complex 
material with confidence and detailed further reading sections 
encourage further study. Put simply, it is required reading for all 
serious students of EU law. 

European Union Law: Cases and Materials / Damian Chalmers, Gareth Davies, Giorgio Monti  

Cambridge, New York;  Cambridge University Press, 2010 

 

An authoritative and informed description of all legal effects of the Treaty 
of Lisbon, comparing them to the ex-ante situation and helping readers to 
understand its roots and the consequences of its provisions. 

Contextual legal analysis explains the reasons why the agreed provisions 
have been adopted and their interdependence. 

Outlines the workings, limitations and challenges of an organisation which 
plays an important role in the political, economic and social lives of all 
Europeans. 

The Lisbon Treaty. A Legal and Political Analysis / Jean-Claude Piris 

Cambridge, New York;  Cambridge University Press, 2010 

 

 

 The Substantive Law of the EU by Catherine Barnard is the perfect 
resource for anyone wishing to gain a thorough grasp of the four freedoms in 
EU law. An introductory chapter outlines the background to EU law in this 
area: the role of free trade theory, the evolution and expansion of the 
internal market and the fundamental principles underpinning this process. 
The following sections then provide a detailed examination of the four 
freedoms - goods, persons, services, and capital - which make up the core 
of EU law. 

 
The fully revised and updated third edition addresses the significant recent 
developments in EU legislation including expanded coverage of the free 
movement of services and more detailed consideration of the derogations 
and limitations to the four freedoms. Regular case studies help to unlock the 

subtleties of EU law in operation and frequent diagrams and flow charts clarify the more complex 
areas of substantive law.  

The Substantive Law of the EU. The Four Freedoms / Catherine Barnard 

Oxford ; New York : Oxford University Press, 2010. 


