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Külpolitika 

Külpolitika meghatározása 

az állam saját döntése alapján 

1. a nemzeti érdekek, nemzeti 

szerepek meghatározása; 

 

2. az érdekeken alapuló 

külpolitikai orientációk kijelölése, 

rövid- és hosszabbtávú 

külpolitikai célok meghatározása; 

 

3.konkrét külpolitikai 

cselekedetek tervezése és 

végrehajtása. 

Nemzetközi jog Hogyan 

több állam külpolitikai célkitűzéseinek 

összeegyeztetése útján 



Diplomácia 

5 

Diplomácia, mint tevékenység 
Diplomácia, mint szervezet 
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Külügyi hatalom 

Régen 

 

Napjainkban 

Külügyi 
hatalom 

Kormány 

Országgyűlés 

Külügyminiszter 

Köztársasági 
elnök 

Külügyi 

hatalom 
 



Külügyi hatáskörök megosztása 

 

Országgyűlés 

Kormány 

Köztársasági 
elnök 

Külügyminiszter 

jogalkotás 

ellenőrzés 

előkészítés 

jogalkotás koordináció 

képviselet 

Nemzetközi 
szerződések 

képviselet 

Állampolgársági 
ügyek 

Követküldési 
jog 

Külpolitika 
irányítása 

Nemzetközi 
képviselet 

előkészítés 
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Külügyi közigazgatás 

 

 

• Állami, kormányzati politika érvényesítésére irányul. 

• Nem a belső jog, hanem nemzetközi jogi szabályok által határozzák meg. 

• Az államok egymás közötti megegyezését tükrözi. 

• Nemcsak Magyarországon, hanem más állam területén is gyakorolható. 

• Csak a Külgazdasági és Külügyminisztérium és külképviseletei látnak el 

külügyi igazgatási tevékenységet. 

• Kivételesen – a konzuli területen – érvényesül hatósági tevékenység, 

egyébként nem létesül hatóság–ügyfél jogviszony. 

• A mérlegelési jogkörben hozott döntések a jellemzők, a nemzetközi jogi 

kötelezettségek keretei közt. 

 



IV. rész: Külképviseletek, speciális külügyi 

képviseletek 
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Külképviseletek fajtái 

 

 

Nagykövetségek, Konzuli képviseletek (főkonzuli, konzuli,alkonzuli 

rangban,konzuli ügynökségek) 

 

Állandó képviseletek (New Yorkban,Genfben és Bécsben az ENSZ mellett, 

EU,NATO, UNESCO, OECD, WTO melletti képviseletek) 

 

Utazó nagykövetek és konzulok 

 

Laptop-diplomaták 

 



Egy speciális külképviselet 

Az Európai Külügyi Szolgálat (EKSZ) az EU 

diplomáciai testülete. 

Feladata: 

Támogatja a főképviselőt az EU kül- és biztonságpolitikájának 

kialakításában és végrehajtásában. 

Gondoskodik a nem uniós országokkal kialakított diplomáciai 

kapcsolatokról és stratégiai partnerségekről.  

Együttműködik az EU-tagországok, az ENSZ és más, meghatározó 

jelentőségű szervezetek és országok diplomáciai szolgálatával. 

 



Kérdéssor 

1. Mi a külügyi hatalom? 

2. Sorolja fel a külügyi közigazgatás jellegzetességeit? 

3. Melyek az ún. külügyi hatáskörök? 

4. Mely szervek gyakorolhatnak külügyi hatásköröket? 

5. Mit jelent diplomácia? 

6. Hogyan kapcsolódik össze a külpolitika a diplomáciai és a 

nemzetközi jog? 

7. Melyek a külügyi igazgatás szervei? 

8. Milyen típusai vannak a külképviseleteknek? 

9. Kik azok a szakdiplomaták, mondjon példát! 
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Az olvasóleckében használt képek és ábrák 

online nyilvánosan hozzáférhetőek a google  

rendszerében. 
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KÖSZÖNÖM A FIGYELMET! 
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