
BA képzés záróvizsga tételsor 

Nemzetközi, összehasonlító és európai politika 

1. Az összehasonlító politika „nagy” elméletei:  rendszerelméletek, modernizációs elméletek 

2. A törvényhozások típusai 

3.  Egységes és osztott végrehajtó hatalom 

4.  A nem demokratikus politikai rendszerek jellemzői 

5. A többségi és a konszenzusos demokráciák jellemzői 

6. A területi hatalommegosztás kérdése: a föderációk típusai 

7. Angolszász politikai rendszerek összehasonlítása 

8. A német és a francia politikai intézményrendszer összehasonlítása 

9. Az európai integráció alapjai: a nemzetközi politika és a gazdasági integráció alapfogalmai 

10. Az Európai Unió intézményrendszerének kormányközi és szupranacionális elemei  

11. Az európai egységfolyamat céljai és kihívásai a II. világháború után és napjainkban  

12. Az Európai Unió válságai napjainkban: pénzügyi válság, Brexit, migráció, 
euroszkepticizmus 

13. Az Európai Unió keleti bővítése, a magyar EU-tagság jellemzői  

14. A demokratikus deficit és a tagállami demokrácia kérdései 

15. A tagállamok EU-politikáinak meghatározó tényezői, és gyakorlati bemutatásuk 
Németország és Franciaország példáján 

16. Az Európai Unió politikái - rendszerezésük alapja, kategóriái  

17. Ázsia politikai rendszerei. A hármas (India, Japán, Kína) egyik tagjának politikai-hatalmi 
működésének bemutatása 

18. Ázsia helye-szerepe a világban a 21. században. Ázsia nemzetközi pozíciójának, illetve a 
kontinens konfliktusosságának legfőbb trendjei  

19. Közel-keleti és észak-afrikai politikai rendszerek. Egy szabadon választott ország 
politikai-hatalmi működésének bemutatása 

20. A MENA régió helye-szerepe a világpolitikában napjainkban. Közel-Kelet és Észak-
Afrika nemzetközi pozíciójának és biztonsági dinamikájának legfőbb trendjei  

21. Latin-Amerika politikai rendszerei. Egy szabadon választott dél/közép-amerikai ország 
politikai működésének bemutatása 



22. Szubszaharai Afrika a 21. században. A kontinens politikai berendezkedései, nemzetközi 
kapcsolatrendszerei, és biztonsági folyamatai 

23. Oroszország politikai-hatalmi rendszere. Az orosz „szuverén demokrácia” főbb 
karakterjegyei,  intézményi és kulturális jellemzői 

24. Oroszország helye-szerepe a világpolitikában a 21. században. Oroszország nemzetközi 
pozíciójának, és a poszt-szovjet térség biztonsági dinamikájának legfőbb trendjei  

25. A nemzetállam és szuverenitás átalakulása a nemzetközi kapcsolatokban XVII-XX. 
században  

26. A bipoláris világrend és a multipoláris világrend a realista és neorealista 
megközelítésekben  

27. A nemzetközi kapcsolatok szereplői és motivációi a liberális iskolák szerint. Központi 
témáik és javaslataik a globális viszonyokra vonatkozóan  

28. A nemzetközi kapcsolatok konstruktivista elméletei és központi témái  

29. A nemzetközi szervezetek osztályozása szerepük és funkcióik  

30. Az ENSZ alapokmánya és rendszere, szerepe a nemzetközi kapcsolatokban és a lehetséges 
reformjai  

31. Regionális nemzetközi szervezetek és együttműködések Európában  

32. A nem-állami szereplők kérdése: meghatározási és osztályozási kísérletek 
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