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KÖZÖS KÉRDÉSSOR
Nemzetközi jog / nemzetközi szervezetek / külügyi igazgatás
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A nemzetközi jog forrásai és alanyai
Az állami, mint a nemzetközi jog alanya – a szuverenitás fogalma a nemzetközi jogban
A nemzetközi jog és a belső jog viszonyának modelljei – a magyar szabályozás
A nemzetközi szerződések megkötésére vonatkozó nemzetközi jogi szabályok
Az emberi jogok védelme az univerzális nemzetközi jogban
Az emberi jog védelme a regionális nemzetközi jogban – különös tekintettel az Emberi Jogok
Európai Egyezményére
Az erőszak tilalmának elve a nemzetközi jogban
Terület és tér a nemzetközi jogban – a tengerjog és a légtér nemzetközi jogi szabályozása
A nemzetközi szervezetek, mint a nemzetközi jog alanyai – osztályozásuk lehetséges formái
Az Egyesült Nemzetek Szervezete – ENSZ Alapokmány, tagság, szervezeti felépítés, főbb
működési elvek
Az Európa Tanács és az Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezet – tagság, szervezeti
felépítés, főbb működési elvek – a két nemzetközi szervezet összehasonlító elemzése
Regionális nemzetközi szervezetek – egy, a vizsgázó választása szerinti regionális nemzetközi
szervezet részletes elemzése
A nemzetközi viták békés rendezésének nemzetközi jogi intézményei és főbb szabályaik
A külügyi igazgatás modelljei
A magyar központi külügyi igazgatás szerkezete, szereplői, szervezete és működése

BIZTONSÁGI TANULMÁNYOK SZAKIRÁNY KÉRDÉSSOR
Biztonságelméletek és nemzetközi humanitárius jog / Nemzetközi és európai biztonsági
kihívások
1. A biztonság fogalmának változása, szűkebb és tágabb értelmezése. A biztonság legfontosabb
összetevői közötti viszony. A nemzeti, a nemzetközi és a globális biztonság értelmezése és
összefüggésrendszere.
2. A nemzeti biztonság intézményrendszere, politikai, gazdasági, katonai és rendvédelmi összetevői.
A nemzeti és nemzetközi biztonság összefüggései. A Nemzeti Biztonsági Stratégia (2012)
jellemzése
3. A nemzetközi kapcsolatok jellemzése a XXI. század elején. A globalizáció hatása a biztonságra.
USA szerepe a világrend alakításában
4. Stratégiai változások a hidegháború után. A nemzetközi rendszer és a multipolaritás jellemzői. A
gyenge és bukott államiság regionális és globális hatásai.
5. A regionális biztonsági komplexum elmélete. A kelet-közép-európai szubrégió biztonságpolitikai
értékelése. Biztonságpolitikai együttműködés a V4-ben.
6. A nemzetközi szervezetek (ENSZ, EU, ET, NATO, EBESZ, Afrikai Unió, Öböl-menti
Együttműködési Tanács, Sanghaji Együttműködési Szervezet) helye, szerepe és tevékenysége a
béke és biztonság fenntartásában.
7. Az Európai Unió közös kül- és biztonságpolitikájának fejlődése. Az EU válságkezelési képességei,
folyó műveletei. A Lisszaboni Szerződés utáni változások a Közös Biztonság- és
Védelempolitikában (CSDP).
8. A hírszerzés és a biztonság. A globális információ-áramlás és az információs társadalom
biztonsági kockázatai és problémái. A magyar nemzetbiztonsági szolgálatok jellemzése.
9. Magyarország geopolitikai, geostratégiai helyzete, hatása a magyar kül- és biztonságpolitikára. A
Magyar Honvédség és a Rendőrség feladatai az ország védelmében
10. A biztonság és a fegyverkezés közötti összefüggések. A fegyverzet-korlátozás és a bizalomerősítő
intézkedések rendszere. A fegyverzetellenőrzés, leszerelés és non-proliferáció jellemzése, a
legfontosabb eredmények ismertetése
11. Stratégiaalkotás Magyarországon. A legfontosabb ágazati stratégiák (külpolitika, energiapolitika,
kiberbiztonság, migrációs politika, környezetvédelmi) bemutatása
12. A hadviselés és a műveleti környezet változása a 21. században. Katonai műveletek jellemzői és a
modern haderő. Magyarország hozzájárulása a nemzetközi béke és biztonsághoz.
13. A kollektív biztonság, a kollektív védelem és kooperatív biztonság koncepciója. Realista, liberális
és konstruktivista biztonsági modellek bemutatása és jellemzése
14. A válságreagáló műveletek stratégiai jelentősége és hatása. A konfliktusok kezelésének
tapasztalatai, az ENSZ konfliktuskezelési gyakorlatának értékelése. Az ENSZ békefenntartási
tevékenységének fejlődése.
15. A közigazgatás és a honvédelmi igazgatás rendszere Magyarországon. A különleges jogrend
tartalma, időszakai, szabályozása

EURÓPA-TANULMÁNYOK SZAKIRÁNY KÉRDÉSSOR
EU joga és politikái / EU-s és nemzeti döntéshozatali rendszerek
1. Melyek a párhuzamok és különbségek a nemzeti és az európai uniós politikai rendszerek között?
Mutassa be az európai uniós politikai rendszer sajátosságait!
2. Ismertesse a különböző integrációelméleti megközelítéseket az integráció folyamata (process) és
végkimenete (outcome) szempontjából!
3. Melyek az európai uniós közpolitikai rendszer sajátosságai? Melyek az európai uniós közpolitika
típusai?
4. „Az Európai Unió egy szabályozó állam.” Érveljen mellette és ellene!
5. Milyen legitimációs hiányosságai vannak az Európai Uniónak? Mit jelent a demokratikus deficit?
6. Mit jelent a tagállam – Európai Unió hatáskörmegosztás? Ismertesse a Lisszaboni Szerződés
rendelkezései alapján!
7. Mit jelent a nemzeti érdekérvényesítés az Európai Unióban? Mi a szerepe a tagállamoknak a
döntéshozatalban?
8. Mutassa be az Európai Bizottságot, kitérve a Spitzenkadidat rendszerre!
9. Mutassa be a Tanács és az Európai Tanács működését!
10. Mutassa be az Európai Parlament működését, illetve a nemzeti parlamentek szerepét!
11. Ismertesse az uniós jogforrások és egyéb jogi aktusok rendszerét!
12. Mutassa be az uniós jog és a tagállami jogrendszerek viszonyát!
13. Mutassa be az EU Bíróságának struktúráját és hatásköreit!
14. Mutassa be az EU Bírósága által lefolytatható eljárásokat, különös tekintettel az előzetes
döntéshozatali eljárásra!
15. Ismertesse az alapjogvédelmet az EU-ban a Lisszaboni Szerződés után!

