ÁLLAMTUDOMÁNYI ÉS NEMZETKÖZI
TANULMÁNYOK KAR

ZÁRÓVIZSGA KÉRDÉSSOR – NIG BA– 2022. júniusi vizsgaidőszak
A KÉRDÉSSOR
Nemzetközi jog 1-2 és a Nemzetközi intézmények témakörökből

1. Az államiság a nemzetközi jogban – mitől állam az állam, az állami
szuverenitás és tartalma (joghatóság és immunitás)
2. A nemzetközi jog forrásainak áttekintése, a nemzetközi és a belső jog
viszonya, különös tekintettel a magyar alkotmányos rendszerre
3. A nemzetközi szerződések létrehozása, fenntartások. Hogyan köt
nemzetközi szerződést Magyarország?
4. Államok közötti viták békés rendezése, különös tekintettel a Nemzetközi
Bíróság működésére
5. Az állam nemzetközi jogi felelősségének legfontosabb kérdései: az
államfelelősség fogalmi elemei, a jogellenességet kizáró körülmények, az
állam felelősségének jogkövetkezményei
6. A diplomáciai és a konzuli kapcsolatok joga
7. Az emberi jogok nemzetközi védelme (források, intézmények) univerzális
és regionális szinten
8. A fegyveres erő alkalmazásának lehetősége a nemzetközi jog alapján (ius
ad bellum)
9. A hadviselésre vonatkozó nemzetközi jogi szabályok (ius in bello)
10. A különböző nemzetközi büntetőbírói fórumok
11. Az államok fennhatósága a különböző területrészeken a nemzetközi jog
alapján: tengerek, légtér, világűr
12. A nemzetközi szervezetek főbb jellemzői és típusai
13. Az ENSZ megalakulásának vázlatos története, az ENSZ főszervei, feladatuk
és hatásköreik
14. Az Európa Tanács története, szervezeti felépítése, feladatai
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15. Az EBESZ története, szervezeti felépítése, feladatai
16. A NATO története, szervezeti felépítése, feladatai

B KÉRDÉSSOR
Az EU jogrendszere/ EU gazdasági integráció témakörökből

1.

A gazdasági integráció fejlődésének az Európai Bizottság által 2017-ben
felvázolt forgatókönyvei

2.

A Gazdasági és Monetáris Unió elmélyítésének (a „GMU 2.0”-hoz vezető
útnak) szakaszai és az azokhoz tartozó legfontosabb lépések

3.

A közös költségvetés jól elkülöníthető korszakainak legfontosabb jellemzői
(a kezdetektől napjainkig)

4.

A közös költségvetés hosszú távú reformesélyei

5.

A 2008-as válság hatására az EU-n belül megvalósult, a gazdaságpolitikai
koordináció erősítését szolgáló reformok

6.

A gazdasági kormányzás körüli távlati célok és dilemmák

7.

Az Európai Unió jogforrási rendszere.

8.

Az európai integráció alapító és módosító szerződései

9.

Az Európai Tanács és az Európai Unió Tanácsa felépítése, működése és
funkciói

10. Az Európai Bizottság felépítése, működése és funkciói
11. Az Európai Bíróság felépítése, működése és funkciói. Az Európai Unió
Bírósága előtt lefolytatható eljárási típusok
12. Az Európai Parlament fejlődéstörténete, jelenlegi felépítése, működése és
funkciói
13. Az uniós jog természete, autonómiája, illetve a tagállami jog, az uniós jog
és a nemzetközi jog egymáshoz való viszonya
14. Az uniós döntéshozatal módja, rendes és különleges jogalkotási eljárások
15. Belső piac és a négy szabadság elve. Az áruk szabad mozgása és a
versenyjogi szabályok az Európai Unióban
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