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a 2010. július 21-25-i, Tatranská Lomnicán tartott 
HOW TO BECOME HOMO EUROPEUS című  

ELSA nyári egyetemen való részvételről 
 
 
A HOGYAN VÁLJUNK HOMO EUROPEUS-szá c. EU jogi nyári egyetemre az Európai 
Joghallgatók Egyesülete (ELSA) szlovák részlegének szervezésében, cseh, lengyel, olasz, 
osztrák és szlovák joghallgatók részvételével került sor.  
 
2010. június 21-én, szerdán éjjel érkeztem Tatranská Lomnicára, majd másnap a luxemburgi 
Európai Bíróságon dolgozó Daniel Kazel cseh kollégám „Bevezetés az EU történelmébe”, 
valamint az „Európai Bíróság működése” c. interaktív workshopjain vettem részt – 
természetesen csak hallgatóként, hiszen a főszerep a diákoké volt.  
 
2010. július 23-án került sor az én előadásaimra, a délelőtt és a délután folyamán. A délelőtti 
(9 és 11.30 közötti) előadás első részében az uniós alapjogvédelmet jártam körül, különös 
hangsúlyt fektetve az alapjogi chartára, majd a fogyatékkal élő személyek jogain keresztül 
világítottam meg egy kisebbség jogérvényesítésének lehetőségeit. A charta mellett elsősorban 
a 2000/78/EK irányelvről szóltam, a diákoknak pedig a Sonia Chacón Navas és a Coleman 
jogeseteket adtam fel, amelyet a helyszínen oldottak meg. A délutáni előadást (14.30-tól 
16.30-ig) szintén egy bevezető elméleti és egy gyakorlati részre osztottam. A bevezetőben 
kritikusan elemeztem a szabadság, biztonság és jog érvényesülésén alapuló térség létrejöttét, 
különös tekintettel a tagállamok közötti bűnügyi együttműködésre. (A téma nem csupán 
kutatási területem az OKRI-ban, hanem a 2009/2010-es OKRI emlékévet lezáró nemzetközi 
konferencia témája is egyben.) A délutáni előadás második felében az adatvédelem 
lehetőségét tekintettem át a bűnügyi együttműködés területén, különös tekintettel a Lisszaboni 
Szerződés utáni fejleményekre.  
 
Minden délután egy-egy, a nyári egyetemen képviselt ország mutatta be nemzeti 
hagyományait és elemezte az EU-ban betöltött helyzetét, péntek késődélután a szlovák 
csoport beszámolóját hallgattam meg.  
 
2010. július 24-én Vlasta Kunová kolléganő előadására került sor az EU 
intézményrendszeréről, majd délután a diákok beszámolóit értékeltük, amelyben azt fejtették 
ki félig játékos, félig szakmai alapon, hogy valójában hogyan is váljunk homo europeus-szá. 
Vasárnap, 2010. július 25-én utaztam haza. 
 

A nyári egyetem honlapja:  
http://www.elsa.sk/ vagy http://www.elsa.sk/_index.php?page=18  
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