A közigazgatási szakvizsga
„Kül- és biztonságpolitikai ágazat” c. tananyagrészéhez tartozó
írásbeli esszé kérdések
(2022. március 1.)
Az írásbeli vizsgák részét képezik tesztfeladatok (mondat-kiegészítés, többszörös
választásos kérdés) és jogesetmegoldások is, de ezek a kérdések nem nyilvánosak!
15 PONTOS KÉRDÉSEK:
1.

Mutassa be részletesen, hogy pontosan milyen módon válnak a magyar jog
részévé a nemzetközi jog forrásai az Alaptörvény értelmében!

2.

Mutassa be a biztonságot fenyegető (a biztonságra negatívan ható)
tényezőket!

3.

Mutassa be az Országgyűlés külügyi igazgatásban betöltött szerepét!

4.

Mutassa be a köztársasági elnök és hivatali szervezete külügyi igazgatásban
betöltött szerepét!

5.

Mutassa be azokat a legfontosabb területeket, amelyekért a külgazdasági és
külügyminiszter a külpolitikáért viselt felelősségében felel!

6.

Mutassa
be
létfontosságú
rendszerek
és
létesítmények
infrastruktúrák) védelmének magyarországi rendszerét!

7.

Mutassa be a NATO Befogadó Nemzeti Támogatás lényegi elemeit!

8.

Mutassa be Magyarország Nemzeti Biztonsági Stratégiáját!

9.

Mutassa be a NATO válságreagálási rendszerét!

(kritikus

10. Mutassa be a Gazdasági és anyagi szolgáltatási kötelezettségeket!
11. Mutassa be a minősített információk védelméért felelős nemzeti biztonsági
szerveket és személyeket!
12. Ismertesse a nemzetbiztonsági szolgálatokat, főbb feladataikat és mutassa
be, hogy milyen munkamegosztásban tevékenykednek!
13. Mutassa be a magyar nemzetbiztonsági szolgálatok működésének elveit!
14. Mutassa be a nemzetbiztonsági
tevékenységének alapelveit!

szolgálatok

titkos

információszerző

15. Foglalja össze a minősített információk védelmével kapcsolatos biztonsági
alapelveket!
10 PONTOS KÉRDÉSEK:
1.

Magyarázza el a külpolitika, a nemzetközi kapcsolatok és a diplomácia közötti
fogalmi és tartalmi különbségeket!

2.

Mutassa be a nemzetközi szokásjog jellemzőit és hasonlítsa össze a
nemzetközi szerződéssel!

3.

Ismertesse a gazdasági és anyagi szolgáltatási kötelezettség lényegi elemeit!

4.

Ismertesse a nemzetközi jogalanyiság formáit és a nemzetközi jogalanyisággal rendelkező szereplőket!

5.

Mutassa be a walesi csúcstalálkozón elfogadott főbb fejlesztési kérdéseket,
amelyek a NATO készenléti szintjének erősítését célozzák!

6.

Mutassa be vázlatosan az Európai Unió közös kül- és biztonságpolitikájának
kialakulását az Amszterdami Szerződést megelőzően!

7.

Ismertesse, hogy milyen sajátosságokkal rendelkezik a közös kül- és
biztonságpolitika a Lisszaboni Szerződés hatályba lépését követően
(eszközök, döntéshozatal)!

8.

Mi a különbség a de iure és de facto kormány között?

9.

Mutassa be a Külgazdasági és Külügyminisztérium politikai és szakmai
szintjeit!

10. Mutassa be a Külgazdasági és Külügyminisztérium miniszteri és államtitkári
szintjeit!
11. Mutassa be részletesen az Európai Koordinációs Tárcaközi Bizottság azon
speciális feladatait, amelyek nem sorolhatók az „egyebek” kategóriába!
12. Ismertesse, hogy mit
legfontosabb szabályai!

értünk

tartós

külszolgálat

alatt

és

melyek

a

13. Ismertesse, hogy mit értünk akkreditáció alatt! Határozza meg, hogy mi az
agrément és az agréation!
14. Mutassa be a diplomáciai és konzuli
külkapcsolati jog legfontosabb forrásait!

kapcsolatok

joga,

valamint

a

15. Ismertesse, hogy melyek a diplomáciai képviselet legfontosabb feladatai az
1961. évi Bécsi Diplomáciai Egyezmény alapján!
16. Ismertesse, hogy melyek az állandó képviseletek legfontosabb feladatai az
1975. évi bécsi egyezmény alapján!
17. Ismertesse, hogy milyen típusú vízumokat ismer a közösségi vízumkódex
értelmében!
18. Mutassa be a diplomáciai képviselők sérthetetlenségét és joghatóság alóli
mentességét (polgári eljárás, büntetőeljárás, tanúvallomás, végrehajtási
eljárás)! Ismertesse, hogy mennyiben tér el ettől a konzuli tisztviselők
jogállása!
19. Mutassa be az EU biztonság-és védelempolitikájának fejlődését!
20. Ismertesse a NATO hármas alapfeladatát
elfogadott Stratégia Koncepció alapján!

a

lisszaboni

NATO-csúcson

21. Ismertesse a NATO Befogadó Nemzeti Támogatás alapelveit!
22. Ismertesse a NATO válságreagáló rendszer lényegi elemeit!
23. Mutassa be a védelmi és biztonsági tevékenységek összehangolásának
rendszerét!
24. Ismertesse a védelmi és biztonsági igazgatás területi és helyi szerveit és
feladataikat!
25. Mutassa be a védelmi és biztonsági tevékenységek összehangolásában
közreműködő szerveket!
26. Ismertesse a biztonságpolitika és a védelempolitika lényegét!
27. Mutassa be Magyarország védelempolitikáját!
28. Ismertesse a Katasztrófavédelmi Koordinációs Tárcaközi Bizottság (KKB) és
a Honvédelmi Igazgatási Koordinációs Tárcaközi Munkacsoport (HIKOM)
rendeltetését és feladatait!
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29. Mutassa be a nemzetgazdaság védelmi felkésztését és mozgósítását!
30. Mutassa be a hadkötelezettség, a polgári védelmi kötelezettség, a honvédelmi
munkakötelezettség, valamint a gazdasági és anyagi szolgáltatási
kötelezettség lényegi elemeit!
31. Mutassa be az Állandó Strukturált Együttműködést!
32. Mutassa be a nemzetbiztonsági szolgálatok parlamenti ellenőrzését!
33. Mutassa be a polgári nemzetbiztonsági szolgálatokat!
34. Ismertesse a titkos adatgyűjtés törvényességét biztosító elveket!
35. Ismertesse a személyi biztonság ellenőrzésének fogalmát és legfontosabb
elveit!
36. Mutassa be a Nemzeti Biztonsági Felügyelet (NBF) szerepét és feladatait az
információvédelem terén!
37. Ismertesse, milyen
üzemeltetőjének!

feladatai

vannak

a

létfontosságú

rendszerelem

5 PONTOS KÉRDÉSEK:
1.

Mutassa be a nemzetközi jog és a külpolitika közötti kölcsönhatás elemeit!

2.

Röviden definiálja a gazdaságdiplomáciát, a kulturális diplomáciát és
viszonyukat a diplomáciához!

3.

Ismertesse, hogy melyik nemzetközi szerződés sorolja fel az állam ismérveit
és melyek azok!

4.

Mutassa be a szövetségi állam és az államszövetség közötti különbséget!

5.

Ismertesse,
hogy
„hányféle”
nemzetközi
Alkotmánybíróság esetjoga alapján!

6.

Foglalja össze röviden, hogy mit tartalmaznak az EU általános eljárási
szabályai a KKBP-re vonatkozóan!

7.

Sorolja fel Magyarország Alaptörvényben rögzített külpolitikai alapelveit!

8.

Mutassa be vázlatosan a külgazdasági és külügyminiszter legalább öt olyan
feladatkörét, melyek a miniszter külgazdaságért való felelőssége körébe
tartoznak!

9.

Ismertesse, hogy kik minősülnek a külképviselet tagjainak!

szerződés

létezik

az

10. Mutassa be, hogy mi a különbség a „diplomata” és a „szakdiplomata” között!
11. Ismertesse, hogy mit takar az „exequatur” kifejezés és mi a jelentősége!
12. Ismertesse a tiszteletbeli konzuli intézményre és annak
vonatkozó legfontosabb nemzetközi jogi és hazai szabályokat!

működésére

13. Sorolja fel, a legalacsonyabbtól a legmagasabbig haladva, a biztonságot
veszélyeztető tényezőket!
14. Foglalja össze röviden a Washingtoni szerződés 5. cikkelyében foglalt
kötelezettség lényegét!
15. Ismertesse a NATO Válságreagálási Kézikönyv rendeltetését!
16. Mutassa be a Nemzeti Veszélyhelyzet-kezelési Központ szerepét
Katasztrófavédelmi Koordinációs Tárcaközi Bizottság munkájában!
17. Határozza meg, hogy melyek a védelmi
összehangolásában közreműködő szervek!
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és

biztonsági

a

tevékenység

18. Fogalmazza meg a NATO Befogadó Nemzeti Támogatás lényegét!
19. Mutassa be a polgári védelmi kötelezettséget!
20. Ismertesse a hírszerzés fogalmát!
21. Sorolja fel a magyar nemzetbiztonsági szolgálatokat!
22. Mutassa be, hogy miben különbözik a Terrorelhárítási Információs és Bűnügyi
Elemző Központ tevékenysége a többi nemzetbiztonsági szolgálat
tevékenységétől!
23. Mutassa be, mikor köteles a nemzetbiztonsági szolgálat hivatásos állományú
tagja megtagadni a kapott utasítás végrehajtását, és kinek kell arról jelentést
tennie!
24. Soroljon fel legalább három olyan szervet, amelynél a nemzetbiztonsági
szervek nem kezdeményezhetik fedett munkaviszony létrehozását!
25. Ismertesse, hogy mikor kell megszüntetni a külső engedélyhez kötött titkos
információgyűjtést!
26. Mutassa be az Európai Külügyi Szolgálatot!
27. Mutassa be, melyek a külső engedélyhez kötött titkos információgyűjtés
módszerei!
28. Sorolja fel a minősített információk védelmét szolgáló biztonsági területeket!
29. Ismertesse az elektronikus információ védelem elemeit!
30. Ismertesse, hogy melyek a minősített adatok védelmének elemei!
31. Ismertesse, hogy melyek a minősítéssel védhető közérdekként definiált
adatok!
32. Mutassa be, hogy milyen minősítési szinteket írnak elő a magyar
jogszabályok, s ezek hogyan viszonyulnak a jogosulatlan betekintés
kármértékéhez!
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