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ACTA
– konferencia –
FIDE KONFERENCIA A RÓMAI SZERZŐDÉS
60 ÉVES ELFOGADÁSÁNAK EMLÉKÉRE
Merre tovább Európai Unió?
2017. november 10., PPKE JÁK

A FIDE (franciául: Fédération Internationale pour le Droit Européen), azaz az Európai Jog Nemzetközi Szövetsége egy olyan független nemzetközi egyesület, melyet
1964-ben Brüsszelben alapítottak annak érdekében, hogy tagállamok feletti szinten
összekapcsolja az Európai Közösségek (ma EU) tagállamaiban létrehozott nemzeti
egyesületeket. A Szövetség tevékenységének legfőbb céljaként az Európai Közösségek jogának és intézményeinek tanulmányozását és kutatását jelölte meg a több mint
50 évvel ezelőtti alapításakor. Ennek alapján a Szövetség a következő feladatokat tűzte ki maga elé:
–– elősegíteni a Szövetség nemzeti tagegyesületei tevékenységét, közös összejövetelek szervezésével, valamint a tagegyesületek közti kapcsolatok támogatásával,
–– az európai jog és az EU tagállamainak nemzeti joga iránt érdeklődő jogászok
összefogása,
–– az európai integráció szervezeti-struktúráinak, illetve egyéb intézményeinek
fejlődése során felmerülő jogi kérdések megoldásainak közös tanulmányozása,
–– az európai jog iránt érdeklődők tájékoztatása, így az EU jog legfontosabb aktuális kérdéseiről is.
Külön kiemelést érdemel a FIDE legmagasabb rendezvénye, a kétévente megrendezésre kerülő kongresszus, amelynek külön jelentőséget ad, hogy 2016. májusában
a XXVII. kongresszusnak Magyarország volt a házigazdája, és a PPKE JÁK a fő
szervezője. Az egész európai FIDE szervezet elnöke és alelnöke a kongresszus előkészületi két évében hagyományosan a szervező, tehát esetünkben Darák Péter és Varga
Zs. András voltak.
Magyarország egyebekben érdemben először 2004-ben, Dublinban vett részt a
FIDE Kongresszusán és először képviseltette magát nemzeti jelentéstevőkkel, így
Czuczai Jenő ügyvéd a büntetőjogi és alkotmányjogi szekcióban, Martonyi János
ügyvéd a versenyjogiban és végül Sándor István az ELTE egyetemi adjunktusa a bevándorlás- és menekültjogi szekcióban. Ennek közvetlen előzménye volt, hogy 2003.

novemberében komoly előkészítői munka eredményeként megalakult hazánkban is a
FIDE Magyar Tagozat Egyesület, Czuczai Jenőt választva meg ügyvezető elnöknek és
Martonyi Jánost tiszteletbeli elnöknek.
A hazai tagozat kiemelkedő feladatai közé tartozik tehát a kétévente sorra kerülő
kongresszusokon való érdemi részvétel, hiszen ott a hagyományosan három fő témában előzetesen elkészült bevezetők és kérdőívek alapján részletesen mutatjuk be a kérdések hazai jogi megvalósulását, avatott szakértők előadásában. Ez a feladat jellemző
módon a kongresszusok előtt majdnem egy évet vesz igénybe.
A kongresszusok mellett a FIDE magyar tagozata egy-egy nagyobb rendezvényre
koncentrál évente, amint történt 2017. végén, amikor a Római Szerződés 60. évfordulója volt az az alkalom, amelyről érdemi konferenciával emlékeztünk meg, a PPKE
Szent II. János-Pál Dísztermében 2017. november 10-én. A IAS jelenlegi számában
olvashatjuk ennek a konferenciának az előadásait, egy-két más cikkel együtt, amelyek
ugyancsak a hatvan évre emlékeznek.
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a FIDE Magyar Tagozat Egyesület elnöke

