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ZÁRÓVIZSGA KÉRDÉSSOR – NKK MA – 2022. júniusi vizsgaidőszak  

  

KÖZÖS KÉRDÉSSOR  

Magyar külügyi igazgatás gyakorlati kérdései / Az EU intézmény- és politikai 

rendszere / A nemzetközi jog és a nemzetközi szervezetek kihívásai a 21. században 

 
1. Mutassa be és hasonlítsa össze a külügyi igazgatás modelljeit! 

2. Mutassa be a magyar központi külügyi igazgatás szerkezetét, szereplőit, szervezetét és működését! 

3. Mutassa be a külpolitikai döntéshozatalban érintett magyar állami szerveket! 

4. Miért nevezzük különleges, ún. sui generis politikai rendszernek az Európai Uniót?  

5. Milyen szerepet játszik a Bizottság az uniós jogalkotásban? 

6. Mutassa be a Tanácsot és az Európai Tanácsot! 

7. Mutassa be az Európai Parlamentet! 

8. Mennyire demokratikus az Európai Unió? – Válaszában térjen ki a demokratikus deficit fogalmára! 

9. Mutassa be az európai uniós intézményrendszer jelenkori kihívásait! 

10. Ismertesse az uniós polgársággal járó többletjogokat! 

11. Mutassa be a nemzetközi jog és a nemzetközi szervezetek kihívásait a 21. században! 

12. Mutassa be a nemzetközi jog forrásait és alanyait! 

13. Mutassa be az állami szuverenitás fogalmát a nemzetközi jogban! 

14. Mutassa be az ENSZ kollektív biztonság rendszerét! 

15. Ismertesse a nemzetközi viták békés rendezésének nemzetközi jogi intézményeit és főbb szabályait 

és az erőszak tilalmának elvét a nemzetközi jogban! 
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BIZTONSÁGI TANULMÁNYOK SZAKIRÁNY KÉRDÉSSOR  
  

21. századi biztonsági kihívások /Nemzetközi biztonsági szervezetek / 

Biztonságelméletek / Az EU közös biztonság-és védelempolitikája 

 

1. Mutassa be a biztonság fogalmának változását, szűkebb és tágabb értelmezését, illetve a 

biztonság legfontosabb összetevői közötti viszonyt! 

2. Jellemezze a nemzetközi kapcsolatokat a 21. század elején! A globalizáció hatását a biztonságra! 

3. Mutassa be a stratégiai változásokat a hidegháború után, illetve a nemzetközi rendszer és a 

multipolaritás jellemzőit, valamint a gyenge és működésképtelen államok hatását a regionális 

biztonságra! 

4. Mutassa be az irreguláris migrációt mint egy 21. századi biztonsági kihívást és kezelésének 

lehetőségeit!   

5. Mutassa be a klímaváltozást mint egy 21. századi biztonsági kihívást és kezelésének lehetőségeit!   

6. Mutassa be az ENSZ helyét, szerepét és tevékenységeit a béke és biztonság fenntartásában. Az 

ENSZ konfliktuskezelése és békefenntartási tevékenységének fejlődése!   

7. Ismertesse a kollektív biztonság, a kollektív védelem és a kooperatív biztonság koncepcióit! 

8. Mutassa be az EBESZ-műveletek szerepét a békefenntartásban! 

9. Ismertesse és jellemezze a realista (biztonsági dilemma, offenzív és defenzív realizmus), liberális 

(demokratikus béke elmélete) és konstruktivista (biztonságiasítás) biztonsági modelleket!   

10. Ismertesse a biztonság fogalmának változását, szűkebb és tágabb értelmezését! A biztonság 

legfontosabb összetevői közötti viszony. A nemzeti, a nemzetközi és a globális biztonság 

értelmezése és összefüggésrendszere! 

11. Ismertesse a regionális biztonsági komplexum elméletét! Mutassa be a kelet-közép-európai 

szubrégió biztonságpolitikai értékelését! 

12. Ismertesse az EU közös biztonság- és védelempolitikájának fejlődését, és a Lisszaboni Szerződés 

utáni változásokat! 

13. Ismertesse az EU új globális kül- és biztonságpolitikai stratégiáját (2016)! 

14. Ismertesse a 2016 után, a KBVP területén bevezetett reformokat (pl. CARD, PESCO, MPCC)! 

15. Ismertesse az EU válságkezelési képességeit, folyó műveleteit és misszióit (pl. döntéshozatal, 

parancsnoki struktúra)! 
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EURÓPA-TANULMÁNYOK SZAKIRÁNY KÉRDÉSSOR  
  

Az európai integráció története és aktuális politikai és stratégiai kérdések / Az 

Európai Unió Bíróságának joggyakorlata/ Az EU külkapcsolati rendszere/ 

Szabadság, biztonság és jog érvényesülésének térsége 

 

  

1. Melyek az európai integráció legfontosabb jelenkori válságterületei? Milyen lehetséges megoldások 

és szcenáriók képzelhetők el?  

2. Melyek Ön szerint az Európai Unió jövőjének lehetséges irányai? 

3. Ismertesse a Lisszaboni Szerződés 7. cikkelyét és az Európai Unióban lévő jogállamisági vitákat!  

4. Ismertesse az EU ún. sui generis külpolitikai jellegét! 

5. Ismertesse az EU Külügyi és Biztonságpolitikai Főképviselőjét és az Európai Külügyi Szolgálatot!  

6. Ismertesse az EU globális kül- és biztonságpolitikai stratégiáját (2016) és az azt követően bevezetett 

reformokat! 

7. Ismertesse az EU koncentrikus külkapcsolati rendszerének főbb elemeit (pl. Európai 

Szomszédságpolitika, Európai Gazdasági Térség, Unió a Mediterráneumért)! 

8. Ismertesse az uniós jogforrások és egyéb jogi aktusok rendszerét!  

9. Mutassa be az uniós jog és a tagállami jogrendszerek viszonyát!  

10. Mutassa be az EU Bíróságának struktúráját és hatásköreit!  

11. Mutassa be az EU Bírósága által lefolytatható eljárásokat, különös tekintettel az előzetes 

döntéshozatali eljárásra!  

12. Ismertesse az alapjogvédelmet az EU-ban a Lisszaboni Szerződés után!  

13. Mutassa be a szabadság, biztonság és jog térségének kialakulását! 

14. Mutassa be a  szabadság, biztonság és jog térségének területén az Európai Unió programjait! 

15. Mutassa be az igazságügyi együttműködés újabb fejleményeit! 
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RENDÉSZETI TANULMÁNYOK SZAKIRÁNY KÉRDÉSSOR  
  

(Nemzetközi rendészeti együttműködés) Rendőri, rendészeti, bűnügyi és 

gazdaságvédelmi szervek felsőszintű irányítása/ Nemzetközi bűnügyi együttműködés 

jogi alapjai / Nemzetközi migráció / (Gyűlöletbűncselekmények, bűnüldözés és 

bűnmegelőzés az Európai Unióban) A gazdasági bűnözés elleni fellépés nemzetközi        

és európai dimenziói  

 

1. Ismertesse a nemzetközi büntetőjog fogalmát és célját!  

2. Ismertesse a nemzetközi bűncselekmény fogalmát, a fogalom történeti alakulását!  

3. Ismertesse az egyéni felelősségre vonásra felállított nemzetközi bíróságokat!  

4. Ismertesse a nemzetközi büntetőbíróság joghatóságát és a joghatóságába eső bűncselekményeket!   

5. Mutassa be a nemzetközi büntető bíróságot és az ügy elfogadhatóságát – elfogadhatatlanságát!   

6. Ismertesse az EU büntető politikáját!  

7. Mutassa be az egyes „harmonizált” bűncselekményi tényállásokat!  

8. Ismertesse a bűnügyi együttműködés alapjait!  

9. Ismertesse a kiadatás mibenlétét, a kiadatást Magyarországról, illetve a külföldi állam megkeresését       

10. Ismertesse a büntetőeljárás átadását és átvételét!  

11. Mutassa be a feljelentést külföldi államnál és az eljárási jogsegélyt!  

12. Ismertesse a végrehajtási jogsegélyeket!  

13. Mutassa be az európai elfogatóparancs jelentőségét, illetve a magyar szabályozás jellemzőit!  

14. Ismertesse az európai elfogatóparancs végrehajtását és kibocsátását!  

15. Vázolja fel és értékelje, hogy miként hathat a migrációra, a migrációs trendekre és törekvésekre, 

valamint a migráció egyes típusaira egy, a 21. század elején kialakuló globális gazdasági válság! 
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NEMZETKÖZI KÖZIGAZGATÁSI TANULMÁNYOK SZAKIRÁNY 

KÉRDÉSSOR 
  

Konzuli igazgatás és konzuli jog / Jogharmonizáció az Európai Unióban / Emberi 

jogok nemzetközi jogi védelme / Az európai közigazgatási tér fejlődése 

 

1. Mutassa be az emberi jogok univerzális védelmét az ENSZ keretében 

2. Mutassa be az emberi jogok regionális védelmét Európában (Európa Tanács, EBESZ, EU) 

3. Mutassa be az Emberi Jogok Európai Egyezménye és az Emberi Jogok Európai Bíróságát! 

4. Mutassa be az emberi jogok védelmének Európán kívüli regionális rendszereit (Afrikai Unió, 

Amerikai Államok Szervezete)!  

5. Ismertesse az „Európai közigazgatási tér” fogalmi-intézményi kereteit!  

6. Milyen elveket foglal magába a „jó közigazgatás” (good administration) fogalma az Európai Unió 

jogi dokumentumaiban?  

7. Mi a célja az EU „Better Regulation” politikájának?  

8. Mit jelent az integritás elve az európai közigazgatási kultúrában?  

9. Ismertesse a jogharmonizáció fogalmát és kereteit, illetve a jogharmonizációt a belső piacon! 

10. Ismertesse a tagállamok jogharmonizációs kötelezettségeit és e kötelezettség megszegésének 

jogkövetkezményeit! 

11. Milyen jogforrások bírnak döntő jelentőséggel a jogharmonizáció területén, mutassa be ezek jogi 

jellemzőit! 

12. Mit lépései vannak a jogharmonizációs kötelezettségek teljesítésének, mutassa be a magyar 

szabályozást! 

13. Jellemezze a konzuli tisztviselő közigazgatási jellegű feladatait! 

14. Mutassa be a konzuli védelem intézményét és hasonlítsa össze a diplomáciai védelem alkalmazási 

körével! 

15. Vesse össze a tiszteletbeli konzuli tisztviselőre és a "hivatásos" konzuli tisztviselőre vonatkozó 

szabályokat! 

 

 


