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Kérdéssor 

Nemzetközi jog II. 

Nemzetközi szervezetek 

Szerző: Dr. Sziebig Orsolya Johanna 

1. Ismertesse röviden a nemzetközi szervezetek kialakulásának történetét! 

2. Nevezze meg azokat a fontosabb történelmi eseményeket, amelyek jelentőséggel bírtak a nem-
zetközi szervetek kialakulásában! 

3. Mikor jöttek létre a mai értelemben vett nemzetközi szervezetek? 

4. Határozza meg a nemzetközi szervezetek fogalmát! 

5. Határozza meg, mit jelent az IGO elnevezés! 

6. Határozza meg mit jelent az NGO elnevezés! 

7. Melyek a nemzetközi szervezetek közös ismérvei? 

8. Jellemezze a nemzetközi szervezetek jogalanyiságát! 

9. Mi az alapító okirat és tipikusan milyen tartalmi elemekkel rendelkezik? 

10. Tipikusan milyen jellegű szervekkel rendelkeznek a nemzetközi szervezetek? 

11. Mikor jött létre az ENSZ és milyen fő szervei vannak? 

12. Csoportosítsa a nemzetközi szervezeket tagság és hatáskör szerint! 

13. Mondjon példákat az egyes csoportokra! 

14. Mikor jött létre a NATO és milyen céllal? 

15. Mit jelent a közös védelmi erőfeszítés elve? 

16. Milyen korszakokat nevezhetünk meg a NATO történetében? 

17. Ismertesse vázlatosan a NATO szervezeti felépítését! 

18. Ismertesse a NATO legfontosabb polgári és katonai szerveit! 

19. Nevezze meg a legfontosabb NATO központokat! 

20. Mikor lett Magyarország a NATO tagja? 

21. Hogyan csatlakozhat egy állam a NATO-hoz? 

22. Mikor jött létre az Európa Tanács? 

23. Ismertesse az Európa Tanács tagsági feltételeit! 

24. Nevezze meg az Európa Tanács legfontosabb intézményeit és azok feladatait! 

25. Soroljon fel legalább öt olyan egyezményt, amelyeket az Európa Tanács keretében fogadtak el! 

26. Milyen feladattal jött létre az Emberi Jogok Európai Bírósága? 

27. Hol van az Európa Tanács székhelye? 

28. Mi volt az EBESZ jogelőd szervezete? 



Jelen tananyag a Szegedi Tudományegyetemen készült az Európai Unió 
támogatásával.  
Projekt azonosító: EFOP-3.4.3-16-2016-00014 

29. Milyen célkitűzéssel került sor a hidegháború korszakában az EBEÉ konferenciákra? 

30. Nevezze meg az EBESZ intézményesülése során létrejött szerveket és azok feladatait! 

31. Mely városokban találhatóak a legfontosabb EBESZ központok? 

32. Mikor intézményesült az EBESZ és melyik városhoz köthető? 

33. Mikor fogadták el a Helsinki Záróokmányt? 

34. Mit jelent a Helsinki dekalóg kifejezés? 

35. Mit jelent az ún. három kosár kifejezés? 

36. Mi volt az ún. Marshall-segély jelentősége? 

37. Mikor jött létre az OECD? 

38. Mi volt az OECD elődszervezete? 

39. Hol van az OECD központja? 

40. Milyen fő területekre koncentrál az OECD tevékenysége napjainkban? 

41. Nevezze meg az OECD legfontosabb szerveit! 


