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SZÓBELI KÉRDÉSEK 
 

1. Ismertesse a nemzetközi kapcsolatok alapfogalmait, jellemzőit, rendezőelveit! Mutassa be 

az állam szerepét a nemzetközi rendszerben, eszközeit a kül-, biztonság- és 

védelempolitika kialakítása és működtetése terén! Határozza meg a kül-, biztonság- és 

védelempolitika viszonyrendszerét, a szuverenitás és a külügyi hatalom fogalmait és 

jellemzőiket! 

2. Mutassa be a kormányközi nemzetközi szervezeteket, mint a nemzetközi jog alanyait 

(fogalom, jellemzők, jogállás, tagság fokozatai, határozathozatal módja)! Példákkal 

szemléltesse, milyen típusú nemzetközi szervezeteket ismer!  

3. Ismertesse, hogy mit értünk külpolitika, diplomácia és nemzetközi jog alatt! Mutassa be az 

állam fogalmát, keletkezésének módjait és jogalanyiságának jellemzőit! Ismertesse az 

államelismerés és a kormányelismerés fogalmát, jellemzőit, elhatárolását! Ismertesse a 

nemzetközi jog alapelveit és forrásait! Mutassa be a jogforrási hierarchiát a nemzetközi 

jogban!  

4. Határozza meg a nemzetközi szerződést, mint a nemzetközi jog forrását (fogalom, 

elhelyezés a jogforrási hierarchiában, osztályozás)! Sorolja fel a nemzetközi szerződések 

tipikus elnevezéseit (legalább ötöt említsen)! Mi a fenntartás és kifogás intézményének 

lényege és joghatása? Ismertesse a nemzetközi szerződések időbeli, területi és személyi 

hatályát, érvénytelenségét, megszűnését! Csoportosítsa és jellemezze röviden a nemzetközi 

szerződések megszűnésének egyes okait!  

5. Ismertesse a magyar biztonság- és védelempolitika meghatározó tényezőit, 

alapdokumentumait és dimenzióit!  

6. Mutassa be az Európai Unió kül- és biztonságpolitikáját a Lisszaboni Szerződés 

rendelkezéseinek megfelelően (alapelvek és célkitűzések, eljárási szabályok, a tagállamok 

és egyes uniós intézmények hatáskörei)! Jellemezze az Európai Külügyi Szolgálatot! 

7. Ismertesse a NATO biztonság- és védelempolitikáját; a Befogadó Nemzeti Támogatás 

feladatait szövetségi keretben; a NATO Válságreagáló Rendszer és a Nemzeti Intézkedési 

Rendszer felépítését, működését, kapcsolódását! 

8. Ismertesse az Országgyűlésnek és illetékes bizottságainak, a köztársasági elnöknek, a 

Kormánynak és tagjainak legfontosabb feladat- és hatáskörét a külügyek terén! 

9. Ismertesse az uniós jog és a nemzetközi szerződések helyét a magyar jogrendben! 

Ismertesse az Európai Unió döntéshozatalával kapcsolatos magyar kormányzati 

koordinációt (szervek és hatáskör)! Ismertesse az Alkotmánybíróságnak a nemzetközi 

szerződések és az uniós jog vizsgálatával kapcsolatos hatásköreit! 

10. Határozza meg a külügyi közigazgatás fogalmát és sajátosságait! Mutassa be a 

külgazdasági és külügyminiszter feladat- és hatásköreit valamint a Külgazdasági és 

Külügyminisztérium szervezetét és működését!  

11. Mutassa be a magyar biztonsági és védelmi szektor állami szereplőit, és a 

biztonságpolitika, illetve a védelempolitika működését! 

 



 

12. Mutassa be Magyarország nemzetbiztonsági szolgálatait! Ismertesse a nemzetbiztonsági 

szolgálatok jogállását, működésük alapelveit és az általuk alkalmazható intézkedéseket! 

Mutassa be a nemzetbiztonsági szolgálatok parlamenti ellenőrzését! 

13. Ismertesse a külügyi igazgatási szervek feladatát és működését! Mutassa be a diplomáciai 

képviseletek feladatait a diplomáciai kapcsolatokról szóló 1961. évi bécsi szerződés 

értelmében! Határozza meg a konzuli igazgatás fogalomkörét! Ismertesse a konzulok 

rendészeti és idegenrendészeti igazgatás körében ellátandó feladatait (útlevél, vízum 

fogalma, típusai, az ún. „schengeni rendszer” lényege és jellemzői)!  

14. Ismertesse a diplomáciai képviselők jogállását (kiváltságok és mentességek)! Mennyiben 

tér el ettől a konzuli tisztviselők jogállása? Ismertesse a szakdiplomata fogalmát! Határozza 

meg a diplomáciai protokoll jellemzőit, a legfontosabb protokollfeladatokat! Mutassa be a 

külpolitikai látogatások hazai szabályozását! 

15. Mutassa be az országvédelem központi, területi és helyi igazgatását, szerveit és azok 

feladatait! Hogyan történik a nemzetgazdaság védelmi felkészítése és mozgósítása? 

Ismertesse a honvédelmi kötelezettségek rendszerét!  

16. Határozza meg a létfontosságú rendszerek és létesítmények védelmével kapcsolatos főbb 

feladatokat! 

17. Ismertesse, hogy mi célt szolgál a különleges jogrend, mely jogszabály és miként határozza 

meg a bevezetésével kapcsolatos tényállást, valamint melyek a kihirdetés szabályai! 

18. Jellemezze a nemzetbiztonsági szolgálatok által alkalmazható intézkedéseket! Mutassa be 

a nemzetbiztonsági szolgálatok adatkezelésének, titkos információgyűjtésének szabályait!  

19. Ismertesse a minősített információk védelméért felelős nemzeti szerveket és szervezeteket, 

a minősített információk védelmének elemeit, alapvető szabályait! 

20. Ismertesse a nemzetbiztonsági védelem és ellenőrzés szabályait! 

 


