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Az egyén helyzete a nemzetközi jogban – ellenőrző kérdések 
 

Kurzus: Nemzetközi jog II. (2018) 

Dr. Szalai Anikó  

(SZTE ÁJTK Nemzetközi Jogi és Európa-jogi Tanszék) 

 

 

Milyen jogállása lehet a nemzetközi jog alapján a területnek? 

Mit jelent a terra nullius? 

Hogyan válhat egy terület uratlanná? 

Foglalja össze röviden a Palmas-sziget ügy lényegét! 

Mi az államterület? Melyek az államterület részei? 

Mit jelent az úszó államterület? Mit jelent a repülő államterület? 

Mik a területi főhatalom jellemzői? 

Mit jelent a személyi felségjog? 

Milyen területszerzési jogcímek vannak? 

Melyek a jogszerű területszerzési jogcímek a jelenlegi nemzetközi jog alapján? 

Mit jelent az occupatio? 

Mi a különbség az occupatio és az occupatio bellica között? 

Mi a különbség az annexió és a debelláció között? 

Mit jelent a cesszió? 

Mit jelent a cesszió plebiscitum és mondjon rá példát? 

Hogyan valósulhat meg a nemzetközi jogban az elbirtoklás? 

Mi a különbség a közigazgatási cesszió és a cesszió között? 

Mit jelent a földrajzi összefüggés? 

Mi az államhatár fogalma? 

Mit jelent a Thalweg? 

Mit az asztronómiai határ? 

Milyen határmegvonási elvek vannak? 

Mit jelent a cabotage? 

Melyek a fő elvei a nemzetközi folyókon való hajózásnak? 

Mit jelent a hajózás szabadsága? 

Ismertesse a Duna nemzetközi szabályozását! 

Foglalja össze a Duna Bizottság tevékenységét! 

Melyek a Duna parti államai? 

Mondjon példát a nemzetközi folyók és tavak hajózáson kívüli hasznosítására! 

Mi a tenger fogalma? 

Melyek a tengeri államterületek? 

Mely tengeri területek nem minősülnek államterületnek? 

Mikor és hány egyezményben kodifikálták először a tengerjog szabályait? 

Mikor és hol fogadták el az ENSZ Tengerjogi Egyezményét? 

Melyek az államterület tartozékai? 

Mi a parti tenger jogi helyzete? 

A parti tenger alapvonalát hogyan állapítják meg? 

Mi a különbség a parti tenger és a beltenger 

jogállása között? 

Mit jelent a szigetközi tenger? 

Mit jelent a békés áthaladás joga a parti tengeren? 

Mi a különbség az öböl és a történeti öböl között? 
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Mi a kikötők jogi helyzete? 

Mely egyezmények szabályozzák a légitér jogi helyzetét? 

Melyek a légi közlekedés szabadság-elvei? 

Mely egyezmények szabályozzák a légi közlekedés biztonságát veszélyeztető 

cselekményeket? 

Minek a rövidítése az ICAO? 

Mi a különbség a parti tenger és a csatlakozó övezet jogi helyzete között? 

Milyen szabályok vonatkoznak a kizárólagos gazdasági övezetre? 

Mi a kontinentális talapzat földrajzi és jogi fogalma? 

Sorolja fel a kontinentális talapzat elhatárolásának elveit? 

Mit jelent a res communis omnium usus? 

Mely területek minősülnek mindenki által szabadon használható területnek? 

Mi a nyílt tenger fogalma? 

Mit jelent a nyílt tenger szabadságának elve? 

Milyen szabályok vonatkoznak a nyílt tengeren a jogellenes cselekmények megtorlására? 

Mi a kalózkodás? 

Mi a tengerfenék jogi helyzete? 

Mi a Zóna? 

Milyen vitarendezési szervet hozott létre az ENSZ Tengerjogi Egyezménye? 

Melyik szerv felügyeli a Zóna gazdasági kiaknázását? 

Mi a különbség a tengerszoros és a tengeri csatorna között? 

Mondjon példákat a tengerszorosra és a tengeri csatornára! 

Mely egyezmények vonatkoznak a világűr jogi helyzetére? 

Hol van a légi tér és a világűr határa? 

Mondjon példát a különleges státuszú területekre? 

Mit jelent, hogy egy terület nemzetközi igazgatás alatt áll? Mondjon rá példát! 

Mi a különbség az Antarktisz és az Arktisz szabályozása és jogi helyzete között? 

Mit jelent a szektor-elmélet? 

 

 

 


