Szóbeli kérdések
(2018. október 25.)
KÜL- ÉS BIZTONSÁGPOLITIKAI ÁGAZAT
VÁLASZTHATÓ TÁRGYI VIZSGATÁRGY
1.

Ismertesse a nemzetközi kapcsolatok alapfogalmait (nemzetközi rendszer, külpolitika,
külügyi hatalom) azok jellemzőit, rendezőelveit, egymáshoz való viszonyukat! Mutassa
be a nemzetbiztonsági szolgálatok parlamenti ellenőrzését!

2.

Mutassa be az állam fogalmát, keletkezésének módjait és jogalanyiságának jellemzőit!
Ismertesse az államelismerés és a kormányelismerés fogalmát, jellemzőit,
elhatárolását! Határozza meg a szuverenitás fogalmait és jellemzőiket! Mutassa be a
honvédelmi kötelezettségek rendszerét!

3.

Ismertesse a nemzetközi jog jellemzőit, annak alapelveit és forrásait! Mutassa be a
jogforrási hierarchiát a nemzetközi jogban! Hasonlítsa össze a szokásjogot és a
nemzetközi szerződést. Mutassa be az országvédelem rendszerét!

4.

Határozza meg a nemzetközi szerződést mint a nemzetközi jog forrását! Sorolja fel a
nemzetközi szerződések tipikus elnevezéseit! Mi a fenntartás és kifogás intézményének
lényege és joghatása? Mutassa be az országvédelemben közreműködő központi, területi
és helyi szervek védelmi feladatait!

5.

Ismertesse a nemzetközi szerződések időbeli, területi és személyi hatályát! Mutassa be
Magyarország nemzetbiztonsági szolgálatait, és főbb feladataikat!

6.

Mutassa be a kormányközi nemzetközi szervezeteket mint a nemzetközi jog alanyait
(fogalom, jellemzők, jogállás, tagság fokozatai)! Ismertesse a nemzetbiztonsági
szolgálatok jogállását és az általuk alkalmazható intézkedéseket!

7.

Ismertesse a nemzetközi szerződések hazai előkészítésének és létrehozásának
folyamatát a nemzetközi szerződésekkel kapcsolatos eljárásról szóló 2005. évi L.
törvény alapján. Mutassa be a biztonságot veszélyeztető tényezőket!

8.

Mutassa be a nemzetközi jog és a belső jog viszonyának kérdéseit, a dualista és monista
elméleteket! Ismertesse az uniós jog és a nemzetközi szerződések helyét a magyar
jogrendben! Foglalja össze a nemzetbiztonsági szolgálatok működési elveit!

9.

Ismertesse a közös európai kül- és biztonságpolitika fejlődését a Lisszaboni Szerződést
megelőző időszakban. Ismertesse a minősített adat védelmével kapcsolatos személyi és
az adminisztratív biztonságra vonatkozó szabályokat!

10. 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)! Foglalja össze a minősített adat védelmével
kapcsolatos fizikai biztonságra és elektronikus információvédelemre vonatkozó főbb
szabályokat!
11. Mutassa be az Európai Unió Kül- és Biztonságpolitikai Főképviselőjének feladatait és az
Európai Külügyi Szolgálatot! Mutassa be a minősített információk védelméért felelős
nemzeti biztonsági szerveket és a biztonsági alapelveket!

12. Ismertesse az Országgyűlésnek és illetékes bizottságainak, a köztársasági elnöknek, a
Kormánynak és tagjainak legfontosabb feladat- és hatáskörét a külügyek terén! Mutassa
be a NATO biztonság- és védelempolitikáját!
13. Mutassa be a külügyi igazgatás fogalmát és sajátosságait! Sorolja fel a külügyi igazgatás
szerveit. Mutassa be a különleges jogrendet, a kihirdetés szabályait és a különleges
jogrendi helyzetekre okot adó tényállásokat!
14. Ismertesse az Európai Unió döntéshozatalával kapcsolatos magyar kormányzati
koordinációt (szervek és hatáskör)! Mutassa be a NATO Válságreagáló Rendszert!
15. Mutassa be a külgazdasági és külügyminiszternek a külpolitika területén viselt feladatés hatásköreit! Mutassa be a létfontosságú rendszerek és létesítmények védelmével
kapcsolatos főbb feladatokat!
16. Mutassa be a külgazdasági és külügyminiszternek a külgazdaságpolitikai és egyéb
területeken viselt feladat- és hatásköreit! Mutassa be az Európai Unió közös biztonságés védelempolitikáját!
17. Vázolja fel a Külgazdasági és Külügyminisztérium szervezetét és működését, a politikai
és a szakmai szint viszonyát! Ismertesse a nemzetbiztonsági védelem és ellenőrzés
szabályait!
18. Ismertesse a külügyi igazgatási szervek feladatát és működését! Mutassa be a
diplomáciai képviseletek feladatait a diplomáciai kapcsolatokról szóló 1961. évi bécsi
szerződés értelmében! Mutassa be a NATO Befogadó Nemzeti Támogatás feladatait!
19. Határozza meg a konzuli igazgatás fogalomkörét! Ismertesse a vízum fogalmát és az
ún. „schengeni rendszer” lényegét. Mutassa be a titkos információgyűjtés szabályait!
20. Ismertesse a diplomáciai és konzuli képviselők jogállását (kiváltságok és mentességek)!
Határozza meg a diplomáciai protokoll jellemzőit! Mutassa be a nemzetgazdaság
védelmi felkészítését és mozgósítását!
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