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A tantárgy feladata: Bevezetés az Európai Közösségek tárgykörben alkalmazott jogrendszerébe, kü-
lönös tekintettel a termék biztonságosságára vonatkozó szabályozásra. Az európai mőszaki sza-
bályozás alapján gyártják a mindennapjaikat körülvevı élet tárgyait: gépjármőveket, háztartási 
eszközöket, gépeket stb. Ezek tervezésére, gyártásra, ellenırzésre vonatkozó szabályozás - az 
EU szerzıdés alapján létrehozott rendszer szerinti jogszabályok-, melyek megismerését szolgál-
ja a tantárgy, bemutatva a létrejöttük jogi környezetét. 
Feladatomnak tekintem a tárgyi címben foglaltakról magas színvonalú elméleti és gyakorlati 
ismeretek átadását a közigazgatásban, a kereskedelemben valamint a terméktervezés és a gyár-
tás ill. a tanúsítás, minıségügy területen elhelyezkedni kívánó mérnököknek.  
A tantárgy leírása: Ismeretek az EU mőszaki szabályozásáról 
A mőszaki szabályozásról általában. Az Európai Közösségek létrejötte és szerzıdései, Szerzı-
dések módosítása - az  elmélyülés fıbb szakaszai. 
Az Európai Unió intézményrendszere és döntéshozatali mechanizmusa. A közösségi jogrend-
szer és az uniós vívmányok. A négy gazdasági szabadság. 
Az áruk akadálymentes szabad mozgását biztosító közös piac létrejöttéhez szükséges eredeti és 
innovatív eszközök, a Versenyképességi Tanács szerepe. 
Régi, új és az általános megközelítés. A biztonságos termékre vonatkozó követelemények 
megfogalmazása: irányelvek, rendeletek és  határozatok. 
A termékek forgalomba hozatalának közös keretrendszere. Követelmények az akkreditációval, 
piacfelügyelet szabályozásával összefüggésben valamint piacfelügyelet kapcsolódása a 
fogyasztóvédelemmel.  Megfelelıség értékelése, harmonizált szabványok és minıségbiztosítás.  
A magyar jogharmonizáció és átvétel eredményei; néhány terület bemutatása. 
A mőszaki szabályozás nemzetközi dimenziója. Multilaterális egyezmények az áruk 
kereskedelmérıl. 
  
Összefoglalás: a mérnöki felelısség új értelmezése – követelményei. 

Egyéni hallgatói feladatok: Egy termékre/termékcsoportra vonatkozó európai jogi szabályozás is-
mertetése, kapcsolódási pontok feltárása.    

A követelmények: Az aláírás megszerzésének a feltétele a házi feladat hiánytalan beadása és egy 
zárhelyi dolgozat teljesítése legalább elégséges eredménnyel. A zárthelyi egy alkalommal javít-
ható ill. pótolható.  
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