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SZTE ÁJTK Nemzetközi jogi és Európa-jogi Tanszék

Nemzetközi jog II. (SZ) – 2013/2014. I. félév
JNA, JLS, JL8, JLK tagozatok
Elızetes (beugró) kérdések
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Mi a lényege a tiszta lap elvének?
Mi a nemzetközi jogi opció?
Mi a nemzetközi szerzıdés beiktatása elmulasztásának joghatása?
Mi a notifikáció?
A "kompromisszum" elnevezés milyen fajtáját jelöli a nemzetközi szerzıdéseknek?
A büntetı joghatóságot megalapozó elvek a nemzetközi jogban.
A nemzetközi szerzıdés megszőnésének esetei a nemzetközi jog általános szabályai
alapján
8.
A párhuzamos joghatóság lényege.
9.
A származtatott (származékos) felelısség esetei.
10. A ténybeli tévedés, mint érvénytelenségi ok, melyik két feltétel együttes fennforgása
esetén állapítható meg?
11. A visszaküldés (refoulment) tilalma.
12. Az 1969. évi bécsi egyezmény rendelkezése szerint mennyi a nemzetközi szerzıdés
felmondásának felmondási ideje?
13. Az állam megszőnésének módjai.
14. Az ENSZ-ben hogy választják az ENSZ Fıtitkárát?
15. Az Észak-atlanti Szerzıdés értelmében mi a közös védelmi erıfeszítés elve?
16. Az imperatív nemzetközi jogi norma fogalma, és mondjon négy példát rá!
17. Hány bíróból áll a Nemzetközi Bíróság?
18. Határozza meg az egyoldalú kötelezettségvállalás fogalmát a Francia nukleáris
kísérletek ügye alapján!
19. Milyen esetekben lehet büntetıjogi felelısségre vonni diplomáciai mentességgel
rendelkezı személyeket a Nemzetközi Bíróság 2000. április 11-i letartóztatási parancs
ügyében hozott ítélete alapján?
20. Ki kérhet tanácsadó véleményt a Nemzetközi Bíróságtól?
21. Milyen esetben semmis a nemzetközi szerzıdés az 1969-es bécsi egyezmény szerint?
22. Milyen bőncselekményekre terjed ki a Nemzetközi Büntetıbíróság hatásköre?
23. Ki az ad hoc bíró a Nemzetközi Bíróságon?
24. Mit jelent a „nullum crimen sine lege” elve?
25. Ki a kombattáns?
26. Ismertesse az Alaptörvény Q) cikk (2) – (3) bekezdéseiben (korábban Alkotmány 7. §
(1) bekezdésében) foglalt szabályt!
27. Hol van a légi tér és a világőr határa?
28. Hol mőködik a Nemzetközi Bíróság?
29. Határozza meg az Estrada-elv lényegét!
30. Kik a Biztonsági Tanács állandó tagjai?
31. Ki a hontalan?
32. Ki a jelenlegi ENSZ Fıtitkár?
33. Melyek az állam elismerésének a joghatásai?
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34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.

Melyek az állam ismérvei?
Melyek az ENSZ fı szervei.
Kik és mikor hozták az elsı Bécsi döntést; milyen területekre vonatkozott?
Kik lehetnek a nemzetközi jog alanyai?
Kinek a nevéhez főzıdik a nyílt tenger szabadságának elve?
Mely államokkal, hol írták alá a Párizs környéki békeszerzıdéseket?
Mely szerv fogadta el az éghajlatváltozásról szóló keretegyezményt (1992)?
Melyek a fokozott felelısség esetei a nemzetközi jogban?
Melyek a jogellenességet kizáró körülmények?
Melyek a nemzetközi jog forrásai, és megállapításának segédeszközei a Nemzetközi
Bíróság Statútuma szerint?
44. Melyek a nemzetközi szerzıdésekhez való csatlakozás objektív feltételei?
45. Mit jelent, hogy a nemzetközi szervezetek jogalanyisága szubjektív?
46. Mit jelent az uti possidetis elve?
47. Határozza meg a de facto állami szervek fogalmát a Nicaragua ügy alapján!
48. Határozza meg a ratifikáció fogalmát!
49. Mit jelent az egyenlı távolság elve, és milyen jogviták eldöntésénél alkalmazzák?
50. Melyek a nemzetközi szerzıdésekhez való csatlakozás szubjektív feltételei?
51. Melyek a regionális, általános hatáskörő nemzetközi szervezetek?
52. Mi a különbség a bejegyzés elve és a székhely elve között?
53. Melyek az ENSZ szakosított intézményeinek ismérvei?
54. Melyek voltak a területszerzés jogcímei - egyes területenként megjelölve - a Horthykorszak terület-gyarapodásainál?
55. Melyik Egyezményben szabályozta az Európa Tanács a kisebbségi nyelvek védelmét?
56. Melyik évben lett tagja Magyarország az ENSZ-nek, a NATO-nak és az Európa
Tanácsnak?
57. Melyik szerzıdés kodifikálja a nemzetközi diplomáciai kapcsolatok szabályait?
58. Mi a „soft-law”?
59. Mi a cesszió?
60. Mi a csatlakozó övezet és mekkora a maximális kiterjedése?
61. Mi a de facto kormány?
62. A clausula rebus sic stantibus alkalmazásának feltételei a nemzetközi szerzıdés
megszőnésénél az 1969. évi Bécsi Egyezmény szerint?
63. A csatlakozás lehetısége szempontjából milyen nemzetközi szerzıdéseket ismer?
64. A diplomáciai menedékjog lényege.
65. A Duna hatályos szabályozása mely nemzetközi egyezményen alapul? (megkötés
helye, éve)
66. A jogalkotási joghatóság lényege.
67. Mit jelent a „sic utere tuo” elve?
68. A jóvátétel formái.
69. A kisebbség jellemzıi az Európa Tanács 1201/1993. sz. ajánlása alapján.
70. A Martens-klauzula.
71. A menekült fogalma a nemzetközi jogban?
72. A nemzetközi jog fogalma.
73. Soroljon fel a nemzetközi jog alapelvei közül legalább hatot.
74. A nemzetközi jogi felelısség keletkezésének általános feltételei.
75. Mi a diplomáciai védelem nyújtásnak két alapfeltétele?
76. Soroljon fel legalább 8 ENSZ szakosított intézményt!
77. Soroljon fel legalább hármat a kiutasítás nemzetközi jogi korlátai közül!
78. Mi a folyamatos jogsértés?
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79.
80.

Mi a forum prorogatum?
Mi a hivatalos elnevezése az ENSZ keretében az Emberi Jogok védelmére 1966-ban
létrejött két általános nemzetközi egyezménynek?
81. Mi a humanitárius intervenció?
82. Mi a különbség a beltenger és parti tenger jogállása között?
83. Mi a különbség a diplomáciai mentesség és kiváltság között?
84. Mi a különbség a diplomáciai védelem és konzuli védelem között?
85. Mi a különbség a kiadatás és az átadás között?
86. Kik a tiszteletbeli konzulok?
87. Kik és mikor hozták a második Bécsi döntést; milyen területekre vonatkozott?
88. Kik voltak a kisantant tagjai?
89. Mi a különbség a közös érdekő és egyetemes érdekő nemzetközi folyó között?
90. Mi a különbség a közvetítés és jószolgálat között?
91. Mi a különbség a menekült és az oltalmazott között a magyar menedékjogban?
92. Mi a különbség a nemzetközi szerzıdés szerzıdésszegés vagy ellenintézkedés
(represszália) címén történı felmondása között?
93. Mi a közös vonása a partikuláris és regionális nemzetközi szervezeteknek, és mi a
különbség közöttük?
94. Mi a különbség a retorzió és represszália között?
95. Mi a különbség a szükséghelyzet és a végszükség között?
96. Mi a különbség az állam de facto és de iure elismerése között?
97. Mi a különbség az annexió és a debelláció között?
98. Mi a passzív személyi elv?
99. Mi a reálunió?
100. Mi a szükségcselekmény?
101. Mi a tenger fogalma?
102. Mi az elıvigyázatosság elve?
103. Mi az erga omnes felelısség?
104. Mi az opinio iuris?
105. Mi az önsegély?
106. Mi az ultra vires aktus?
107. Mi különbözteti meg a bíráskodást az egyéb vita elintézési eljárásoktól?
108. Mi minısül fontos kérdésnek az ENSZ Közgyőlésében, és melyek ezek a kérdések?
109. Mikor és hol fogadták el az államok közötti nemzetközi szerzıdések jogát kodifikáló
nemzetközi egyezményt?
110. Mikor és hol fogadták el az Emberi Jogok Európai Egyezményét?
111. Mit jelent a nemzetközi jogban a nemzetközi szerzıdés autentikus értelmezése?
112. Mit jelent a nemzetközi jogban az inter alios acta szabálya?
113. Mit jelent a nemzetközi szerzıdésekhez főzött fenntartás?
114. Mit jelent a travaux preparatoires?
115. Mikor és hol fogadták el az ENSZ menekültekrıl szóló nemzetközi egyezményét?
116. Mikor és hol fogadták el az ENSZ tengerjogi egyezményét?
117. Mikor jött létre az Európa Tanács és hol van a székhelye?
118. Milyen feltételekkel közlekedhetnek hadihajók a Dunán?
119. Milyen nemzetközi bíróságok mőködnek Hágában?
120. Milyen nemzetközi jogsértést takar az igazságszolgáltatás megtagadása?
121. Mit jelent a betudhatóság, mint az államok nemzetközi jogi felelısségének feltétele?
122. Mit jelent a hadviselı félként való elismerés?
123. Mit jelent a honosság fogalma?
124. Mit jelent a ius soli elve?
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125. Mit jelent a pacta sunt servanda elve?
126. Mit jelent a relatív állami immunitás.
127. Mit jelent a res communis omnium usus?
128. Mit jelent a terra nullius?
129. Sorolja fel azt a négy jogi megoldást, amelyen a Nemzetközi Bíróság joghatósága
alapulhat!
130. Soroljon fel legalább 7 féle elnevezéső nemzetközi szerzıdést!
131. Kik tekinthetık védett személynek az 1949. évi Genfi Egyezmények értelmében?
132. Mit jelent a „nulla poena sine lege” elve?
133. Mit jelent a lex posterior derogat legi priori szabálya?
134. Sorolja fel azokat a szerzıdés-megszőnési eseteket, amelyekre hivatkozott
Magyarország a Bıs-Nagymaros ügyben!
135. Sorolja fel az államterület megszerzésének jogcímeit!
136. Sorolja fel a nemzetközi szerzıdés megtámadhatósági okait!
137. Sorolja fel a nemzetközi környezetvédelmi jog alapelveit!
138. Nevezzen meg öt olyan nemzetközi szervezetet, amelynek Magyarország tagja!
139. Nevezzen meg olyan területszerzési jogcímeket, amelyek jogellenesek a hatályos
nemzetközi jog alapján!
140. Nevezzen meg legalább három olyan nemzetközi szerzıdést, amely nemzetközi
szokásjogot kodifikált!
141. Nevezzen meg legalább három olyan nemzetközi bíróságot, amely elıtt Magyarország
peres félként szerepelhet!
142. Mit jelent a lex specialis derogat legi universale szabálya?
143. Nevezzen meg legalább 5 tiltott hadviselési eszközt, fegyvert!
144. Nevezzen meg három olyan területszerzési jogcímet, amely jogszerő a hatályos
nemzetközi jog alapján!
145. Mit takar a nemzetközi jog primátusának kelseni tétele?
146. Mit nevezünk partikuláris nemzetközi jogszabályoknak?
147. Mit nevezünk autonóm egyoldalú aktusoknak?
148. Mit jelent a viszonosság?
149. Mit jelent a változó szerzıdési határok elve?
150. Soroljon fel három nemzetközi tengeri csatornát!
151. Soroljon fel legalább négy egyoldalú nemzetközi jogügyletet!
152. Soroljon fel legalább öt elfogadhatósági feltételt az Emberi Jogok Európai Bíróságának
eljárásában!

