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Soha nem látott mértékű kutatás-fejlesztési beruházások 
kezdődnek Európában  
 
Az EU kiemelt kutatás-fejlesztési programja, 
a Horizont 2020keretében már az indulást 
követő első két évben 15 milliárd euró jut 
munkahelyteremtő projektek támogatására. 
A múlt héten nyilvánosságra hozták a projektek 
támogatására szolgáló első pályázati 
felhívásokat: ezzel kezdetét vette a Horizont 
2020 program. 
Az elkövetkező hét évben az egyetemek, 
kutatóintézmények és vállalatok 80 milliárd eurót 
fordíthatnak kutatás-fejlesztési célokra, azaz 
innovatív új termékek és szolgáltatások 
létrehozására. 
Az Unió azt reméli, hogy ez a nagyléptékű beruházás fellendíti Európa tudásalapú gazdaságát, 
hozzájárul a tudományos áttörések eléréséhez és így az EU képes lesz lépést tartani globális 
versenytársaival. 
Az innováció és a növekedés előmozdítása 
A program várhatóan magánforrásokat is vonz majd, emellett pedig kezdőtőkét nyújt a 
vállalkozásoknak, hogy több technológiai újítás és felfedezés jöhessen létre, valamint hogy az 
innovációk minél egyszerűbben juthassanak el a tervezőasztaltól a vásárlókig. 
A 2014–15-ös időszakban a kis- és középvállalkozások 500 millió euróra pályázhatnak ezen célok 
megvalósítása érdekében. 
Ez az első alkalom, hogy a Bizottság kétéves időszakra határozta meg a támogatási prioritásait, 
amivel még stabilabb alapot teremtett az EU kutatási politikája számára. A támogatások a 2014–15-ös 
időszakban tizenkét területre fognak összpontosulni. Ilyen kiemelt terület lesz például a személyre 
szabott egészségügyi ellátás, a digitális biztonság, valamint az intelligens városok létrehozása. 
A program a kutatók számára támogatásokat kínál az Európai Kutatási Központon keresztül, a fiatal 
tudósoknak pedig ösztöndíj-lehetőségeket nyújt. 
Az ipari szereplőknek nyújtott finanszírozás célja többek között az információs és kommunikációs 
technológiák, a nanotechnológia, a korszerű gyártás, a robotika, a biotechnológia és az űrkutatás 
fellendítése. 
Emellett viszont az egészségügy, a mezőgazdaság, az energiaipar és a közlekedés is támogatáshoz 
jut majd a program társadalmi kihívások kezelésére elkülönített költségvetéséből. 
Egyszerűbbé válik a forrásokhoz való hozzáférés 
A Horizont 2020 program teljes költségvetésének legalább 60%-a a fenntartható fejlődéssel, legalább 
35%-a pedig az éghajlatváltozással kapcsolatos célokat fogja szolgálni. 
Az EU korábbi kutatási programjaival összehasonlítva a Horizont 2020 keretében egyszerűbb lesz a 
pályázati eljárás, hamarabb értesítik a résztvevőket a támogatási döntésekről, így az új projektek 
fejlesztése a lehető legrövidebb időn belül megkezdődhet majd. 
Sajtóközlemény – Megkezdte működését a Horizont 2020, az EU kutatási alapja  

Gyakran feltett kérdések a Horizont 2020 programmal kapcsolatban  

Uniós kutatási támogatás igénylése   

Háttér-információk az EU kutatási politikájáról: a Horizont 2020 weboldala  

Forrás: http://ec.europa.eu/news/science/131216_hu.htm (2013-12-18) 

 

 

  

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-1232_hu.htm
http://ec.europa.eu/news/science/131216_hu.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-13-1085_en.htm
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/home.html
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-13-1085_en.htm
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/home.html
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-13-1085_en.htm
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/home.html
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-13-1085_en.htm
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/home.html
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en
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Serbia to start accession negotiations in January 2014 
 

On 17 December 2013 the Council discussed the EU 

enlargement and stabilisation and association process 

and adopted the general EU position on accession 

negotiations with Serbia. 

The general EU position on negotiations 

with Serbia includes the negotiating 

framework which sets out the principles governing 

the accession negotiations. The ministers agreed 

that the first intergovernmental conference with Serbia 

would take place in January 2014. 

The Council took note of the progress achieved by Albania and looked forward to a decision 

regarding the granting of candidate status to Albania in June 2014. The ministers also commended 

Albania on its intensified efforts in the fight against corruption and organised crime. 

The EU welcomed Turkey's signing of the readmission agreement and the initiation of the dialogue on 

visa liberalisation. The ministers also called on Turkey to sustain the regained momentum in the 

accession negotiations. 

The Council also discussed progress in Montenegro, the former Yugoslav Republic of 

Macedonia,Bosnia and Herzegovina and Kosovo. 

Council conclusions on enlargement and stabilisation and association process 

 

 
 

Forrás: http://www.consilium.europa.eu/homepage/highlights/serbia-to-start-accession-negotiations-in-january-2014?lang=en 
(2013-12-18) 

Kép forrása: http://hu.wikipedia.org/wiki/Szerbia_z%C3%A1szlaja (2013-12-18) 

  

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/genaff/140142.pdf
http://www.consilium.europa.eu/homepage/highlights/serbia-to-start-accession-negotiations-in-january-2014?lang=en
http://hu.wikipedia.org/wiki/Szerbia_z%C3%A1szlaja
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Új dokumentumok az Európai Dokumentációs Központban 
 

 

Wägenbaur, Bertrand: 
Court of Justice of the European Union: 
commentary on statute and rules of 
procedure  
  
München : C.H. Beck ; Oxford, U.K. ; Portland, Or. : 
Hart ; Baden-Baden : Nomos, cop. 2013  
ISBN:  978 3 406 60325 9  
 
 

 

 

PTE ÁJK EDK: 

http://corvina.tudaskozpont-

pecs.hu/WebPac/CorvinaWeb?action=onelong&showty

pe=longlong&recnum=859730&pos=4 
 

 

 

 

 

 

 

Der Kommentar gibt einen vollständigen und aktuellen Überblick über das Verfahrensrecht vor den 

Europäischen Gerichten auf der Grundlage des Lissabon-Vertrags. Berücksichtigt sind alle zum 1. 

November 2012 in Kraft getretenen Änderungen des Statuts und der Verfahrensordnung des ECJ. Die 

im Primärrecht nur im Ansatz geregelten Zuständigkeiten und Klagearten vor dem Gerichtshof (ECJ), 

dem Gericht (GC) und dem Gericht für den öffentlichen Dienst (TCS) werden vor allem im Protokoll 

über die Satzung des Gerichtshofs, und den Verfahrensordnungen des EuGH und des EuG 

konkretisiert. 

Das auf mehrere Ebenen verteilte Europäische Prozess- und Verfahrensrecht wird anhand der 

einschlägigen Rechtsprechung der Europäischen Gerichte kommentiert und bietet so die Möglichkeit 

einer schnellen Orientierung bei Klagen vor den Europäischen Gerichten. Hinweise auf die ebenfalls 

wichtigen, von den Gerichten selbst erlassenen "Dienstanweisungen" bzw. "Praktischen Anweisung 

für die Parteien" runden die Darstellung ab. 

 

Inhalt 

 Protokoll über die Satzung des Gerichtshofs 

 Verfahrensordnung des Gerichtshofs der Europäischen Union (RP ECJ) 

 Verfahrensordnung des Gerichts der Europäischen Union (RP GC) 
 
 
 
Forrás: http://www.beck-shop.de/Waegenbaur-European-Court-of-Justice-Statute-Rules-of-
Procedure/productview.aspx?product=31049 (2013-12-18) 

Tartalomjegyzék: http://www.beck-shop.de/fachbuch/inhaltsverzeichnis/Waegenbaur-Court-Justice-European-Union-
9783406603259_2412201206150282_ihv.pdf (2013-12-18) 

 

 

http://corvina.tudaskozpont-pecs.hu/WebPac/CorvinaWeb?action=onelong&showtype=longlong&recnum=859730&pos=4
http://corvina.tudaskozpont-pecs.hu/WebPac/CorvinaWeb?action=onelong&showtype=longlong&recnum=859730&pos=4
http://corvina.tudaskozpont-pecs.hu/WebPac/CorvinaWeb?action=onelong&showtype=longlong&recnum=859730&pos=4
http://www.beck-shop.de/Waegenbaur-European-Court-of-Justice-Statute-Rules-of-Procedure/productview.aspx?product=31049
http://www.beck-shop.de/Waegenbaur-European-Court-of-Justice-Statute-Rules-of-Procedure/productview.aspx?product=31049
http://www.beck-shop.de/fachbuch/inhaltsverzeichnis/Waegenbaur-Court-Justice-European-Union-9783406603259_2412201206150282_ihv.pdf
http://www.beck-shop.de/fachbuch/inhaltsverzeichnis/Waegenbaur-Court-Justice-European-Union-9783406603259_2412201206150282_ihv.pdf
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Blutman László: 
Az Európai Unió joga a gyakorlatban  
 
2., átdolg. kiad.  
Budapest : HVG-Orac, 2013  
ISBN: 978 963 258 202 3  

 
 
 
 
PTE ÁJK EDK: 
http://corvina.tudaskozpont-
pecs.hu/WebPac/CorvinaWeb?action=onelong&sho
wtype=longlong&recnum=858442&pos=1 
 
 
 
 
 
 
 

A könyv első kiadása óta sok változás történt az Európai Unió jogában. A pénzügyi és gazdasági 
válság sok új jogi megoldást kényszerített ki a gazdasági és monetáris unió területén, felgyorsult az 
uniós jogalkotás a szabadságon, biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló térség tekintetében, 
átalakult a komitológia rendszere, új tendenciák jelentkeztek a belső piac jogában, kiterjedt az Alapjogi 
Chartán alapuló alapjogi bíráskodás, és jónéhány fontos, Magyarországgal kapcsolatos ügyben 
döntött az Európai Unió Bírósága. Ezen felül, Horvátország csatlakozásával immár huszonnyolc 
tagállama lett az Uniónak, amely számos ponton változást hozott a szervezeti-döntéshozatali 
rendszerben. A könyv második kiadása követi ezeket a változásokat, a kiválasztott uniós jogterületek 
áttekintésén és elemzésén keresztül. 

A könyv célkitűzése változatlan: segítséget kíván nyújtani a nagy kiterjedésű, nehezen átlátható, a 
magyar jogtól eltérő sajátosságokkal rendelkező uniós joganyag megértéséhez, megkönnyítvén a 
magyar belső joggyakorlatban való használatát. Teszi ezt gyakorlati megközelítéssel, az egyes 
jogkérdések összefüggéseinek sokirányú felvázolásával, közel ezer jogesetre támaszkodva. A 
felhozott jogesetek elmozdulást jelentenek a jogszabályi szövegektől a gyakorlati problémák irányába, 
és betekintést engednek abba, hogy a gyakorlatban milyen összefüggésekben merülhetnek fel uniós 
jogviták. Mivel az uniós jog számos vonatkozásban egyfajta precedensjogként működik, a felhívott 
jogesetek kiindulópontot jelenthetnek a belső joggyakorlatban felmerülő uniós jogkérdések 
megoldásához, az uniós szabályok megfelelő és sikeres alkalmazásához. 

A kézirat lezárva: 2013. július 1. 

Forrás: http://www.hvgorac.hu/sites/portal/az_europai_unio_joga_a_gyakorlatban@901449_kiadvany.html (2013-

12-18) 

 

 

  

http://corvina.tudaskozpont-pecs.hu/WebPac/CorvinaWeb?action=onelong&showtype=longlong&recnum=858442&pos=1
http://corvina.tudaskozpont-pecs.hu/WebPac/CorvinaWeb?action=onelong&showtype=longlong&recnum=858442&pos=1
http://corvina.tudaskozpont-pecs.hu/WebPac/CorvinaWeb?action=onelong&showtype=longlong&recnum=858442&pos=1
http://www.hvgorac.hu/sites/portal/az_europai_unio_joga_a_gyakorlatban@901449_kiadvany.html
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Lőrinczné Bencze Edit:  

Az európai uniós bővítések elmélete és gyakorlata a 

horvát csatlakozás tükrében  

 

Budapest : Aposztróf ; Székesfehérvár : Kodolányi János Főiskola, 

2013  

ISBN: 978 615 5056 41 3  

 

 

PTE ÁJK EDK: 

http://corvina.tudaskozpont-

pecs.hu/WebPac/CorvinaWeb?action=onelong&showtype=longlon

g&recnum=856284&pos=1 
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Tóth Ákos: 

Kultúrafinanszírozás az Európai Unió tagállamaiban és 

Magyarországon 

 

Budapest : Akad. K., 2013  

ISBN: 978 963 05 9340 3  

  

 

PTE ÁJK EDK:  

http://corvina.tudaskozpont-

pecs.hu/WebPac/CorvinaWeb?action=onelong&showtype=longlon

g&recnum=850448&pos=1 

 

 

 

___________________________________________________________________ 

 

Kis Tamás  

Közös bölcsőnk, Európa : az európai identitás és 

egységgondolat kialakulásának története  

 

Budapest : Balassi, cop. 2013  

ISBN: 978 963 506 900 2  

  

 

PTE ÁJK EDK:  

http://corvina.tudaskozpont-

pecs.hu/WebPac/CorvinaWeb?action=onelong&showtype=longlo

ng&recnum=855335&pos=1 

http://corvina.tudaskozpont-pecs.hu/WebPac/CorvinaWeb?action=onelong&showtype=longlong&recnum=856284&pos=1
http://corvina.tudaskozpont-pecs.hu/WebPac/CorvinaWeb?action=onelong&showtype=longlong&recnum=856284&pos=1
http://corvina.tudaskozpont-pecs.hu/WebPac/CorvinaWeb?action=onelong&showtype=longlong&recnum=856284&pos=1
http://corvina.tudaskozpont-pecs.hu/WebPac/CorvinaWeb?action=onelong&showtype=longlong&recnum=850448&pos=1
http://corvina.tudaskozpont-pecs.hu/WebPac/CorvinaWeb?action=onelong&showtype=longlong&recnum=850448&pos=1
http://corvina.tudaskozpont-pecs.hu/WebPac/CorvinaWeb?action=onelong&showtype=longlong&recnum=850448&pos=1
http://corvina.tudaskozpont-pecs.hu/WebPac/CorvinaWeb?action=onelong&showtype=longlong&recnum=855335&pos=1
http://corvina.tudaskozpont-pecs.hu/WebPac/CorvinaWeb?action=onelong&showtype=longlong&recnum=855335&pos=1
http://corvina.tudaskozpont-pecs.hu/WebPac/CorvinaWeb?action=onelong&showtype=longlong&recnum=855335&pos=1
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A kohéziós politika elmélete és gyakorlata : 

Európai uniós fejlesztési programok - belülről 

nézve / szerk. Nagy Sándor Gyula és Heil Péter ; [társszerk. 

Kullmann Ádám]  

 

Budapest : Akad. K., 2013  

ISBN: 978 963 05 9385 4  

 

 

PTE ÁJK EDK:  

http://corvina.tudaskozpont-

pecs.hu/WebPac/CorvinaWeb?action=onelong&showtype=longl

ong&recnum=856277&pos=1  
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Andor László:  

 Erősödő Európa  
  

[Budapest] : Kossuth, cop. 2013  

 ISBN:  978 963 09 7707 4  

  

 

PTE ÁJK EDK:  

http://corvina.tudaskozpont-

pecs.hu/WebPac/CorvinaWeb?action=onelong&showtype=longl

ong&recnum=855177&pos=1  

http://corvina.tudaskozpont-pecs.hu/WebPac/CorvinaWeb?action=onelong&showtype=longlong&recnum=856277&pos=1
http://corvina.tudaskozpont-pecs.hu/WebPac/CorvinaWeb?action=onelong&showtype=longlong&recnum=856277&pos=1
http://corvina.tudaskozpont-pecs.hu/WebPac/CorvinaWeb?action=onelong&showtype=longlong&recnum=856277&pos=1
http://corvina.tudaskozpont-pecs.hu/WebPac/CorvinaWeb?action=onelong&showtype=longlong&recnum=855177&pos=1
http://corvina.tudaskozpont-pecs.hu/WebPac/CorvinaWeb?action=onelong&showtype=longlong&recnum=855177&pos=1
http://corvina.tudaskozpont-pecs.hu/WebPac/CorvinaWeb?action=onelong&showtype=longlong&recnum=855177&pos=1

