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A képzés délelőtti szakasza – Kül- és biztonságpolitika és a külügyi igazgatás rendszere 180    
Tankönyv: 5-71. oldal 

Dia: 3-43. 

1. fejezet – A nemzetközi kapcsolatok alapfogalmai és nemzetközi jogi alapvetés 

 
60 

előadás és 

konzultáció 
ellenőrző kérdések projektor 

Tk.: 5-26. oldal 

3-16. dia 

1.1. alfejezet - Nemzetközi rendszer, külpolitika, diplomácia, nemzetközi jog 10     

1.2. alfejezet - A nemzetközi jog fogalma, tárgya, forrásai 10     

1.3. alfejezet - A nemzetközi jog alapelvei 10     

1.4. alfejezet - Az állam a nemzetközi jogban 10     

1.5. alfejezet - A nemzetközi kapcsolatok alanyai 10     

1.6. alfejezet - A nemzetközi szerződés 5     

1.7. alfejezet - A nemzetközi jog és a belső jog viszonyának kérdései 5     

2. fejezet - Az Európai Unió kül- és biztonságpolitikája és Magyarország 40 
előadás és 

konzultáció 
ellenőrző kérdések projektor 

Tk.: 27-33. oldal 

17-23. dia 

2.1. alfejezet - Magyarország helyzete az Európai Unióban 10     

2.2. alfejezet - Az európai kül- és biztonságpolitika fejlődése 10     

2.3. alfejezet - Lisszaboni Szerződés és a közös kül- és biztonságpolitika 10     

2.4. alfejezet - Az Európai Külügyi Szolgálat 10     

3. fejezet – A magyar külpolitika magyar külügyi igazgatás intézmény- és szabályrendszere 

 30 
előadás és 

konzultáció 
ellenőrző kérdések projektor 

Tk.: 34-45. oldal 

24-32. dia 

3.1. alfejezet - A külügyi igazgatás fogalma és sajátosságai 15     

3.2. alfejezet - A külügyi igazgatás szervei 15     

4. fejezet - A magyar kül- és biztonságpolitika gyakorlati aspektusai 40 
előadás és 

konzultáció 
ellenőrző kérdések projektor 

Tk.:46-71. oldal 

33-43. dia 

4.1. alfejezet - A magyar külpolitika és külügyi igazgatás működési rendje 10     

4.2. alfejezet - A külképviseletek 5     

4.3. alfejezet - Konzuli képviseletek 10     

4.4. alfejezet -A diplomáciai védelem és a konzuli védelem 5     

7.5. alfejezet - Diplomáciai és konzuli kiváltságok és mentességek 5     

4.6. alfejezet - Diplomáciai protokoll 5     

Tananyagrész összefoglaló, ellenőrző kérdések  10     



 

A képzés délutáni szakasza – II. Rész Biztonság- és védelempolitika 180    Tankönyv: 72-124. oldal 

1. fejezet – A biztonság-és védelempolitika alapjai 15 
előadás és 

konzultáció 
ellenőrző kérdések projektor 

Tk.: 72-76. oldal, 

44-47. dia 

1.1. alfejezet – A biztonság-és védelempolitika tárgya és tényezői       

1.2. alfejezet - A biztonságra negatívan ható tényezők      

2. fejezet – Magyarország biztonság-és védelempolitikája 10 
előadás és 

konzultáció 
ellenőrző kérdések projektor 

Tk.: 77-81. oldal 

48-50. dia 

2.1. alfejezet - Magyarország biztonságpolitikája      

2.2. alfejezet - Magyarország védelempolitikája      

3. fejezet – A létfontosságú rendszerek és létesítmények védelme 10 
előadás és 

konzultáció 
ellenőrző kérdések projektor 

Tk.82.-83. oldal 

51-53. dia 

4. fejezet – A NATO biztonság- és védelempolitikája 20 
előadás és 

konzultáció 
ellenőrző kérdések projektor 

Tk.: 84-88. oldal 

54-59. dia 

4.1. alfejezet - A washingtoni szerződés      

4.2. alfejezet - A NATO feladatrendszere      

4.3. alfejezet - A NATO napjainkban      

4.4. alfejezet - NATO Befogadó Nemzeti Támogatás      

4.5. alfejezet - A NATO Válságreagálási Rendszer      

5. fejezet – Az Európai Unió biztonság-és védelempolitikája 10 
előadás és 

konzultáció 
ellenőrző kérdések projektor 

Tk.: 89-92. oldal 

60-62. dia 

5.1. alfejezet - Az európai biztonság-és védelempolitika fejlődése      

5.2. fejezet - A közös biztonság-és védelempolitika      

6. fejezet – A védelem és biztonság rendszere 20 
előadás és 

konzultáció 
ellenőrző kérdések projektor 

Tk.: 93-100. oldal 

63-68. dia 

6.1. alfejezet - Védelmi és biztonsági igazgatás      

6.2. alfejezet - Védelmi és biztonsági igazgatás központi szervez, intézményei és feladataik      

6.3. alfejezet - Védelmi és biztonsági igazgatás területi és helyi szervei      

6.4 alfejezet - A védelmi és biztonsági tevékenységek összehangolásában közreműködő szervek      

6.5 alfejezet - A nemzetgazdaság védelmi és biztonsági célú felkészítése és mozgósítása      

7. fejezet – Különleges jogrend 25     

7.1. alfejezet - Rendkívüli állapot  
előadás és 

konzultáció 
ellenőrző kérdések projektor 

Tk.: 101-104. oldal 

69-77. dia 

7.2. alfejezet - Szükségállapot      



7.3. alfejezet - Megelőző védelmi helyzet      

7.4. alfejezet - Terrorveszélyhelyzet      

7.5. alfejezet - Váratlan támadás      

7.6. alfejezet - Veszélyhelyzet      

7.7. alfejezet - Honvédelmi válsághelyzet      

8. fejezet – A védelmi és biztonsági kötelezettségek rendszere 10     

8.1. alfejezet - A hadkötelezettség  
előadás és 

konzultáció 
ellenőrző kérdések projektor 

Tk.: 105-107. oldal 

78-82. dia 

8.2. alfejezet - A polgári védelmi kötelezettség      

8.3. alfejezet - A honvédelmi munkakötelezettség      

8.4. alfejezet - A gazdasági és anyagi szolgáltatási kötelezettség      

9. fejezet – Nemzetbiztonsági ismeretek 35     

9.1. alfejezet – Nemzetbiztonsági tevékenység alapjai  
előadás és 

konzultáció 
ellenőrző kérdések projektor 

Tk.: 108-117. oldal 

83-96. dia 

9.2. alfejezet – A magyar nemzetbiztonsági szolgálatok jogállása irányítása, működési alapjaik      

9.3. alfejezet – A magyar nemzetbiztonsági szolgálatok és feladataik      

9.4. alfejezet – A magyar nemzetbiztonsági szolgálatok működésének elvei és gyakorlata      

9.5. alfejezet – A nemzetbiztonsági szolgálatok által alkalmazható intézkedések      

9.6. alfejezet – A titkos információgyűjtés      

9.7. alfejezet – A nemzetbiztonsági védelem és ellenőrzés szabályai      

9.8. alfejezet – A nemzetbiztonsági szolgálatok parlamenti ellenőrzése      

10. fejezet - A nemzeti minősített információk védelme 15     

10.1. alfejezet – A minősített információk védelméért felelős nemzeti biztonsági szervek és személyek  
előadás és 

konzultáció 
ellenőrző kérdések projektor 

Tk.: 118-124. oldal 

97-104. dia 

10.2. alfejezet – Biztonsági alapelvek      

10.3. alfejezet – A minősített információk védelmének elemei      

Tananyagrész összefoglaló, ellenőrző kérdések 10     

      

 


