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Tanulási útmutató
Tananyag hossza:    10       dia

Tartalom:
A lecke bemutatja a fegyveres összeütközések szabályozásának történeti
kialakulását és a témakört szabályozó legfontosabb egyezményeket, amelyek
mind a mai napig hatályban vannak. A lecke tartalmazza a napjainkban
elfogadott és bevett humanitárius jogi megkülönböztető jelvényeket, továbbá a
fegyveres konfliktusok jogának legfontosabb alapelveit.

Áttekintésre szánt javasolt minimum időtartam:  15 perc 
Tanulásra szánt javasolt minimum időtartam:  25 perc

A tananyagot  fogalomtár és önellenőrző kérdések egészítik ki, amelyek a 
tananyag végén találhatók. 
Fogalomtár elsajátítására szánt javasolt minimum időtartam:  15 perc
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Bevezetés és történeti rész

Kép
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A szabályozás két fő területe

• Ius ad bellum – a fegyveres erőszak 
alkalmazásához („háborúhoz”) való jog

• Ius in bello – a fegyveres erőszak 
(„háborúban”) alkalmazásának joga: a kialakult 
fegyveres konfliktusokban tanúsított 
magatartásokat szabályozza
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Történelmi fejlődés
• 19. századra a hadviselés 

– káros hatásai a modernizációval növekednek
– tömegessé válik

• 1854–1856. krími háború
– humanitárius és jogi

igények
• 1863. Lieber-törvény

– átfogó szabályozás a
fegyveres hadviselés
szabályairól

• 1859. solferinói csata,  Jean-Henri Dunant

• 1876. Vöröskereszt Nemzetközi Bizottsága 5



Az első átfogó nemzetközi szerződés
• 1864. első Genfi egyezmény

– az egészségügyi tevékenység semleges és védendő 
cselekmény

– a sebesültek és betegek kímélete és védelme
– kötelező védő jelvény 
– a fegyveres konfliktusok jogának emberiességi ága, az ún. 

„genfi jog” első lépése
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Első tilalom

• 1868. Szentpétervári nyilatkozat
– 400 gramm tömegűnél könnyebb robbanó 

lövedékek (dum-dum lövedék) tilalma
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A hadijog kialakulása
• 1899-es és 1907-es hágai békekonferenciák –

hágai jog
– első átfogó szabályozás a hadviselésre nézve
– a fegyveres erőszak alkalmazására, a hadifoglyokkal 

való bánásmódra irányadó előírások
– a fegyveres konfliktusok esetén az abban semleges 

államok jogai és kötelességei
– mai napig hatályban + szokásjogi erő
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A jelenleg hatályos rendszer
• 1949 négy genfi egyezmény – genfi jog

– I. a hadra kelt fegyveres erők sebesültjei és betegei 
helyzetének javításáról

– II. a tengeri haderők sebesültjei és betegei helyzetének 
javításáról

– III. a hadifoglyokkal való bánásmódról
– IV. a polgári lakosság háború idején való védelméről

• Nemzetközi és nem nemzetközi fegyveres 
konfliktusokra is!
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Kiegészítő jegyzőkönyvek
• 1977 – I. Jegyzőkönyv az 1949-es genfi 

egyezmények kiegészítéséről és a nemzetközi 
fegyveres összeütközések áldozatainak védelméről

• 1977 – II. Jegyzőkönyv az 1949-es genfi 
egyezmények kiegészítéséről és a nem nemzetközi 
fegyveres összeütközések áldozatainak védelméről

• 2005 – III. Jegyzőkönyv egy további 
megkülönböztető jelvény elfogadásáról („vörös 
kristály”)
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Humanitárius jog: hágai jog + genfi 
jog összeolvadásával
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A fegyveres konfliktusok jogának alapelvei 
1. emberiesség elve:

- az emberi magatartások egy minimum szintje
- Martensz-klauzula
- megsértése                   emberiesség elleni bűncselekmények

2. katonai szükségesség elve:
- a hadviselők a katonai céljaik elérése érdekében tevékenykedjenek, korlát
- megsértése háborús bűntettek

3. megkülönböztetés elve:
- a támadható személyek / objektumok és a nem támadható

személyek / objektumok között
- semleges felektől, nem harcolóktól, stb.
- megsértése                    háborús bűntettek

4. arányosság elve:
- egyensúly biztosítása
- járulékos kár csökkentése 12



Fogalomtár
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1) Genfi jog: ius in bello, a nemzetközi jog azon szabályai (az 1949-es 4 db genfi
egyezmény és ezek kiegészítő jegyzőkönyvei), amelyek a háború áldozatait védik,
ma már a hágai joggal együtt alkotja a nemzetközi humanitárius jogot.

2) Hágai jog: a katonai vonatkozásban vett hadviselés nemzetközi jogi
szabályozása, azok az eljárások és fegyverek, amelyekkel a háborút jogszerűen
lehet folytatni. Alapja az 1899-es és 1907-es hágai békekonferenciák. Ma már a
genfi joggal együtt alkotja a nemzetközi humanitárius jogot.

3) Martensz klauzula: az 1907. évi IV. hágai Egyezmény záradéka. A polgári
személyek és kombattánsok a nem szabályozott esetekben is a nemzetközi jog
olyan elveinek oltalma és uralma alatt maradnak, amelyek a kialakult
szokásokból, az emberiesség alapelveiből és a közlelkiismeret követelményeiből
folynak.

4) Fegyveres konfliktus: elhúzódó fegyveres erőszak a kormányzati hatóságok és
szervezett fegyveres csoportok között, vagy ez utóbbi csoportok között.



Önellenőrző kérdések

✓ Mi a különbség a ius in bello és a ius ad bellum
között?

✓ Mi a jelentősége a Lieber törvénynek?
✓ Milyen személyi körre koncentrált az 1864. első 

Genfi egyezmény?
✓ Melyik nemzetközi dokumentum tartalmazott 

először fegyvertilalmi rendelkezést?
✓ Milyen területeket szabályoz az 1949-ben elfogadott  

négy genfi egyezmény?
✓ Melyek az elfogadott megkülönböztető jelképek?
✓ Mit takar a megkülönböztetés elve?
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Nézz utána!
• A genfi egyezmények – 60 év után. A Föld-rész Nemzetközi és 

Európai Jogi Szemle 2010/1-2. számában a humanitárius jogról 
szóló tanulmányok 5-104.oldal (L’ Harmattan Kiadó, III. 
évfolyam)

• Henckaerts, J-M: Tanulmány a nemzetközi humanitárius 
szokásjogról - Hozzájárulás a fegyveres összeütközések során 
alkalmazandó jogszabályok megértéséhez és tiszteletben 
tartásához. (ford: Varga Réka) Megjelenés: International Review 
of the Red Cross, March 2005, 3-40.
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*A tananyagban felhasznált képek online 
megtalálhatók és szabadon hozzáférhetők. 

*A tananyag kizárólag oktatási célból készült. 
*A tananyag a Szerző saját szellemi terméke, 
forrásként az adott tárgyhoz megjelölt kötelező 

irodalmi források kerültek felhasználásra.



Jelen tananyag a Szegedi Tudományegyetemen 
készült az Európai Unió támogatásával. 

Projekt azonosító: EFOP-3.4.3-16-2016-00014
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A fegyveres összeütközések nemzetközi joga
2. rész

Dr. Kertészné Dr. Váradi Szilvia



Tanulási útmutató
Tananyag hossza:     8      dia

Tartalom: A lecke bemutatja a fegyveres összeütközések jogának alkalmazási 
területeit, elhatárolja a nemzetközi fegyveres konfliktusokat a nem nemzetközi 
fegyveres konfliktusoktól, és megismerteti az egyes esetekre alkalmazható 
szabályokat. Részletezi a fegyveres konfliktusokban releváns személyi kört az 
egyes csoportok elhatárolásának ismérveit, az alkalmazandó és a felek által 
betartandó szabályokkal együtt. Végül megadja a katonai és nem katonai 
célpontok közötti fontos elhatárolás alapját és a megszállás fogalmát.

Áttekintésre szánt javasolt minimum időtartam:  15 perc 
Tanulásra szánt javasolt minimum időtartam:  25 perc

A tananyagot  fogalomtár és önellenőrző kérdések egészítik ki, amelyek a 
tananyag végén találhatók. 
Fogalomtár elsajátítására szánt javasolt minimum időtartam:  15 perc
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A hadijog alkalmazási köre

Kép
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1. Nemzetközi fegyveres konfliktusok

• a hadüzenet és az ultimátum ma már NEM 
releváns - a hadüzenet az „erőszak” bejelentésével, 
az ultimátum pedig az azzal való fenyegetéssel 
egyenértékű

• elegendő az államok közötti fegyveres 
ellenségeskedések megkezdődése, nem szükséges 
az államok formális bejelentése

• a hadijog alkalmazása a hadiállapot 
bejelentetésétől függetlenül kötelező!

• az alkalmazandó joganyag a nemzetközi hadijog 
teljes köre

4



2. Nem nemzetközi fegyveres konfliktusok

• Államon belüli konfliktus, polgárháború
• 1949-es genfi egyezmények közös 3. cikkének 

alkalmazása – minimumszabályok
• II. kiegészítő jegyzőkönyv – szokásjogi erő
• törekvés, hogy itt is a nemzetközi konfliktusokra 

vonatkozó szabályok váljanak alkalmazhatóvá
• az érintett állam általában fenntartja büntetőjogi 

igényét
• az emberi jogok és nemzetközi bírói fórumok 

jelentősége
5



Személyek a humanitárius jog területén

1. Kombattáns (harcos)
- felelős irányítás alatt állnak,
- megkülönböztető jelzést viselnek,
- nyíltan viselik fegyvereiket,
- a háború szabályait és szokásait

tiszteletben tartják
- támadhat, támadható
- hadijog keretében végrehajtott cselekmények miatt 

nem büntethető
- hadifogoly-státuszra jogosult
- állami parancsra / saját akaratból
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Személyek a humanitárius jog területén

2. Nem kombattánsok (nem harcosok)
- nem hajthatnak végre jogszerűen katonai vagy támadó 

jellegű cselekményeket,
- nem válhatnak támadások célpontjává
- nincs büntetlenség
- nincs hadifogoly-státusz
- általában védelem, kímélet

- Kik?
- a polgári lakosság
- akivel szemben valamilyen oknál fogva maguk a 

humanitárius jogi szabályok zárják ki a kombattáns
státuszt

- kém, zsoldos – felelősségre vonhatók
7



Személyek a humanitárius jog területén

+ Hadifogoly-státusz
- a hazájuk védelmében eljáró

kombattánsok
- fő jogi tartalma a büntetlenség
- Milyen bánásmód?
- 1949-es III. genfi egyezmény–

minimumszabályok
- Vöröskereszt Nemzetközi Bizottsága erős 

ellenőrzési hatáskör
- az ellenségeskedések végével haladéktalanul el 

kell engedni, haza kell szállítani
8



Objektumok a humanitárius jog területén

• Katonai célpontok
– katonai objektumok és célpontok jogszerűen

támadhatók
– azonosítás
– a katonai szükségesség elve alapján
– polgári objektumok is, ha katonai célra használják

• Kivétel: kiemelt védelem alatt álló 
objektumok (pl. kórházak, kulturális javak, emlékek, 
veszélyes erőket tartalmazó létesítmények)
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A megszállás

• A megszállt terület: a hadviselő állam területéből 
az ellenségeskedések eredményeképpen a másik 
fél tényleges ellenőrzése alá kerül

• A terület és annak lakossága – kímélet
• ENSZ BT felhatalmazás alapján jogszerű is lehet
• Megszálló hatalom:

– Jogszabályalkotási lehetőség
– Büntetőeljárás – a minimális garanciák betartásával
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Fogalomtár
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1) Hadüzenet: olyan nyilvános deklaráció, egyoldalú akaratnyilvánítás, 
amelynek tárgya, hogy az egyik állam a másikat meg fogja támadni, benne a 
támadás okát is meg kell jelölni.

2) Ultimátum: feltételhez kötött hadüzenet, amelyben meg kell jelölni, hogy 
mennyi idő alatt kell a közölt feltételt teljesíteni, ennek megtagadása esetén a 
hadiállapot beáll.

3) Megszállt terület: a hadviselő állam területéből az ellenségeskedések 
eredményeképpen a másik fél tényleges ellenőrzése alá került terület.

4) Kombattáns: harcos, akinek a polgári lakosságtól lehetőség szerint el kell 
különülnie. Jellemzői: felelős parancsnokság alatt áll, fegyverét nyíltan 
viseli, messziről felismerhető, megkülönböztető jelzést visel, a hadviselési 
szabályokat kötelező betartania, elfogása esetén a hadifogoly státuszra 
jogosult.



Önellenőrző kérdések

✓ Milyen fegyveres konfliktusokra alkalmazhatók a 
hadijog szabályai?

✓ Mi a különbség a nemzetközi és a nem nemzetközi 
fegyveres konfliktusok között?

✓ Milyen szabályok alkalmazhatóak a nem nemzetközi 
fegyveres konfliktusokra?

✓ Milyen személyi köröket határozhatunk meg a fegyveres 
konfliktusok esetén a humanitárius jog szempontjából?

✓ Mi a jellemző a nem kombattánsok csoportjára?
✓ Ismertesse, milyen jelentőséggel bír a hadifogoly-

státusz!
✓ Mit takar a megszállás fogalma?
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Nézz utána!

• Szendy István: A hadviselés, mint tudományelméleti és 
tudomány-rendszertani kategória DOI 
10.17047/HADTUD.2017.27.3–4.106

http://real.mtak.hu/69825/1/Ht_201734_108_131_u.pdf
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*A tananyagban felhasznált képek online 
megtalálhatók és szabadon hozzáférhetők. 

*A tananyag kizárólag oktatási célból készült. 
*A tananyag a Szerző saját szellemi terméke, 
forrásként az adott tárgyhoz megjelölt kötelező 

irodalmi források kerültek felhasználásra.



Jelen tananyag a Szegedi Tudományegyetemen 
készült az Európai Unió támogatásával. 

Projekt azonosító: EFOP-3.4.3-16-2016-00014
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Tanulási útmutató
Tananyag hossza:     5      dia

Tartalom: A lecke a humanitárius jog egyik legfontosabb szereplőjére, a
Nemzetközi Vöröskeresztre koncentrál, annak szervezetére, jellemzőire,
céljaira és feladataira. Bemutatja, hogy az egyes fegyveres konfliktusok esetén
milyen hatáskörre rendelkezik, hogyan járul hozzá a hágai jog és a genfi jog
betartásához, ellenőrzéséhez.

Áttekintésre szánt javasolt minimum időtartam:  10 perc 
Tanulásra szánt javasolt minimum időtartam:  15 perc

A tananyagot  fogalomtár és önellenőrző kérdések egészítik ki, amelyek a 
tananyag végén találhatók. 
Fogalomtár elsajátítására szánt javasolt minimum időtartam:   15 perc
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A Vöröskereszt Nemzetközi 
Bizottsága (ICRC)

Kép

3



Az ICRC szervezete és céljai

• Résztvevők:
• Vöröskereszt Nemzetközi Bizottsága

(International Commitee of the Red Cross – ICRC)
• az egyes államokon belül működő nemzeti 

társaságok (vörös kereszt vagy félhold társaságok)
• Nemzeti Vöröskereszt és Vörös Félhold Társaságok 

Nemzetközi Föderációja (International Federation
of Red Cross and Red Crescent Societies – IFRC),

• a genfi egyezményekben részes államok
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Vöröskereszt Nemzetközi Bizottsága -
ICRC

• székhely: Genf
• NEM nemzetközi szervezet
• svájci magánszervezet
• független, pártatlan
• humanitárius jog és hadijog területén alapvető 

szerep
• humanitárius jogi egyezmények kidolgozásában 

vezető szerep
• tudományos, szervező, oktatási és ezeket 

támogató tevékenység
5



Az ICRC hatáskörei
• különböző jellegű konfliktusokban eltérő
• humanitárius diplomácia alkalmazása

• nemzetközi fegyveres összeütközés
– egyértelmű jogok és kötelezettségek
– hadifoglyokkal való bánásmód ellenőrzése
– járművei és segélyszállítmányai szabadon mozoghatnak

• belső fegyveres konfliktus
– 1949-es genfi egyezmények közös 3. cikke
– a felek nem kötelesek elfogadni a segítségét

• belső zavargások vagy szórványos erőszak
– nincs nemzetközi jogi alap
– felajánlhatja a segítséget a kormányzatnak
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A humanitárius jog betartatása

• Részes államok feladata a felelősségre vonás
• Az 1949-es genfi egyezmények közös 1. cikke

„Magas Szerződő Felek kötelezik magukat, hogy 
minden körülmények között tiszteletben tartják és 

tiszteletben tartatják a jelen Egyezményt”

Büntetőjogi kérdés
„súlyos jogsértések” - nemzeti
(„grave breaches”) - nemzetközi szinten 

(erről lásd. Nemzetközi büntetőjog témakörét)
7



Fogalomtár
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1) Védőhatalom: semleges vagy az adott összeütközésben nem részes más 
állam, esetleg szervezet, amelyet az egyik összeütköző fél kijelöl, a másik fél 
elfogad és vállalja a védőhatalmi feladatokat. Biztosítja a konfliktusban 
érintett államok közötti érintkezést.

2) Állandó semlegesség: az állam vállalja, hogy katonai koalícióban és 
háborúban nem fog részt venni. Az állandó semlegesség alapulhat egyoldalú 
állami akaratnyilatkozaton vagy nemzetközi szerződésen.

3) Háborús semlegesség: egy konkrét háborúban az adott állam nem vesz részt.

4) Politikai semlegesség: el nem kötelezettség, amely során az adott állam 
vállalja, hogy egyik szembenálló tömbhöz sem csatlakozik. 



Önellenőrző kérdések

✓ Milyen részekből tevődik össze a Nemzetközi 
Vöröskereszt szervezete?

✓ Mutassa be a Nemzetközi Vöröskereszt jellemzőit!
✓ Határolja el egymástól a Nemzetközi Vöröskereszt 

feladatait attól függően, hogy milyen jellegű 
fegyveres konfliktusról van szó!

✓ Milyen eszközöket tartalmaz a nemzetközi jog a 
humanitárius jog betartására?

9



Nézz utána!
• Az ICRC hivatalos honlapja: https://www.icrc.org/en
• https://www.icrc.org/en/history

• Az ICRC tevékenységéhez lásd: 
https://www.youtube.com/watch?v=on9l0KvR5h4
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*A tananyagban felhasznált képek online 
megtalálhatók és szabadon hozzáférhetők. 

*A tananyag kizárólag oktatási célból készült. 
*A tananyag a Szerző saját szellemi terméke, 
forrásként az adott tárgyhoz megjelölt kötelező 

irodalmi források kerültek felhasználásra.
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Nemzetközi Jogi és Európa-jogi Tanszék
NEMZETKÖZI KÖZJOG II.

NEMZETKÖZI TANULMÁNYOK SZAKOS
HALLGATÓKNAK

A kollektív biztonság rendszere 
- különös tekintettel a NATO- és az ENSZ 
békefenntartó műveleteinek működésére

Dr. Hárs András
Jelen tananyag a Szegedi Tudományegyetemen készült 

az Európai Unió támogatásával. 
Projekt azonosító: EFOP-3.4.3-16-2016-00014



Tartalomjegyzék

2

Tananyag hossza: 38 dia

Tartalom:
I. A kollektív biztonság rendszere 
II. NATO 
III. Az ENSZ békefenntartó missziói
IV. Fogalomtár 
V. Önellenőrző kérdések 
VI. Ajánlott irodalom és filmajánló

Átolvasáshoz szükséges idő: 80 perc
Elsajátításhoz szükséges idő: min. 2,5 óra

A tananyagot  fogalomtár és önellenőrző kérdések egészítik ki, 
amelyek a tananyag végén találhatók. 



I. A kollektív biztonság rendszere 

3



A kollektív biztonság rendszere

• lényege: az államok azon felismerése, hogy 

biztonságuk érdekében össze kell fogniuk 

valamint, hogy a határokon átívelő problémák és 

ellenfelek jelentette kihívásokra megfelelő választ 

tudjanak adni



Kollektív biztonság - Előzmények

• Ókor 
– Déloszi Szövetség – Peloponnészoszi Szövetség

• Középkor
– keresztes hadjáratok

– európai szövetségi rendszerek

• Újkor
– harmincéves háború (1618-1648)

– Szent Liga (1684)

– Szent Szövetség (1815)

• Modern kor
– I. vh.: antant – központi hatalmak

– II. vh.: szövetségesek – tengelyhatalmak

– hidegháború: NATO – Varsói Szerződés



A nemzetközi béke és biztonság ellen 

irányuló fenyegetések

Jelentősen eltérő problémák – egy irányba tartó hatások:

• gazdasági, szociális, környezeti kihívások
– éhínség, vízhiány, túlnépesedés, járványok

• államok közötti és államon belüli konfliktusok
– 2008: Grúzia, 2013-:Szíria, 2014-: Ukrajna

• hagyományos és tömegpusztító fegyverek
– atomfegyverek – IAEA, CTBTO – l.d.: nki szervezetek

– tiltott fegyverek – l.d.: háború joga

• terrorizmus
– BT határozatok – fekete listák, célzott szankciók

– átfogó egyezmény hiánya, részleges megállapodások pl.: pénzmosás

– Al-Kaida, Iszlám Állam



Kollektív biztonság és kollektív 

védelem elhatárolása
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Kollektív biztonság Kollektív védelem

Jellemző szervezet: ENSZ NATO

Cél: A renitens tagokkal 

szembeni fellépés

Tagok védelme külső 

fenyegetéssel

szemben

Tagság: Lehetőleg minél több 

állam

Azonos értékeket

valló államok 

csoportja

Erőszak alkalmazá-

sának módja

Biztonsági Tanács

által elrendelt 

kényszerítő intézkedés

Kollektív önvédelmi 

jogra való hivatkozás



A kollektív biztonság rendszere

• elhatárolás: kollektív biztonság – kétoldalú 
segítségnyújtás vagy biztosítás (pl.: USA - Tajvan, 
USA - Dél-Korea, USA – Fülöp- Szigetek) 

• elsődleges letéteményes: ENSZ BT

• másodlagosan: regionális védelmi szerződések 
pl.: NATO

• erőszak alkalmazása – erőszak-monopólium

• kivételek: 
– ENSZ AO. 51.§: egyéni és kollektív önvédelem joga

– BT felhatalmazása, ill. VII. fejezet alapján történő 
intézkedések



A kollektív biztonság rendszere

• kapcsolat az elsődleges és a másodlagos rendszer 

között:

– ENSZ Alapokmánnyal és a BT kötelező 

határozatával nem lehet ellentétesen cselekedni

– a másodlagos szervezetek felkérésre járhatnak el

– DE: nem bővíthetik, pótolhatják vagy tolhatják 

ki időben a BT határozatát

– pl.: 1995: Bosznia, 2011: Líbia



A kollektív biztonság rendszere

• együttműködési formák az ENSZ és a regionális 

szervezetek között

– konzultáció – formális vagy informális megbeszélések

– diplomáciai támogatás – közvetítés tárgyalásos úton 

egy konfliktusban 

– hadműveleti támogatás – oktatás-képzés terén történő 

támogatás

– együttes telepítés – támogató funkció

– közös műveletek – terhek közös viselése, egységek 

közös irányítása



II. NATO 
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NATO

• létrehozása: 1949, Washington

• katonai – biztonsági jellegű szervezet 
– DE: fő feladata a kollektív védelem biztosítása a tagok 

felé

• szerepe: biztonságos közeget nyújtson a gazdasági 
fejlődéshez, növekedéshez és demokráciához

• szerep megváltozása a Hidegháború után



NATO

Észak-Atlanti Szerződés 5. cikk: 
közös védelmi erőfeszítés elve

„A Felek megegyeznek abban, hogy egyikük vagy többjük ellen, 
Európában vagy Észak-Amerikában intézett fegyveres támadást 
valamennyiük ellen irányuló támadásnak tekintenek és ennél 
fogva megegyeznek abban, hogy ha ilyen támadás bekövetkezik, 
mindegyikük az Egyesült Nemzetek Alapokmányának 51. cikke 
által elismert jogos egyéni vagy kollektív védelem jogát 
gyakorolva, támogatni fogja az ekként megtámadott Felet vagy 
Feleket azzal, hogy egyénileg és a többi Féllel egyetértésben 
azonnal megteszi azokat a intézkedéseket - ideértve a fegyveres 
erő alkalmazását is -, amelyeket a békének és biztonságnak az 
észak-atlanti térségben való helyreállítása és fenntartása 
érdekében szükségesnek tart.”



NATO

• célok újra definiálása a Hidegháború végével:

– krízishelyzetek– segítségnyújtás katasztrófák esetén

– békeműveletek– Partnership for Peace (PfP)

– kibervédelem

– együttműködés a szövetségen kívüli államokkal–

Mediterrán térség, Öbölállamok, Oroszo.???

– terrorizmus elleni harc – együttműködés az ENSZ-szel

– közös védelmi erőfeszítés alkalmazása 9/11 után

– kalózkodás elleni fellépés– együttműködés az EU-val



NATO – kibervédelem

• 2007: Észtország elleni kibertámadás

• 2013: Tallinn Manual / Tallinni Kézikönyv

– 2017: Tallinn Manual 2.0



NATO – kollektív védelem a 

gyakorlatban



NATO – kalózkodás elleni fellépés



NATO

• cél: együttműködési fórum biztonsági és védelmi 
kérdésekben a 29 tagállam vonatkozásában

• hasonló gondolkodású államok politikai és katonai 
szövetsége

• közös értékek: demokrácia, egyéni szabadságjogok, 
jog uralma – de: stratégiai érdekek

• konszenzussal történő döntéshozatal 

• katonaság a tagállamok kezében marad 
(kivéve közös műveletek)



NATO - Felépítés

• két ága: politikai és katonai

• központ: Brüsszel (Belgium)

Észak-atlanti Tanács

• fő döntéshozó szerv – katonai és politikai 
kérdésekben is

• konszenzus szükséges a döntéshozatalhoz

• találkozók/ülések: 
– minden évben/két évente: államfői szint

– rendszeres időközönként (három hónap-fél év): 
külügyminiszteri vagy hadügyminiszteri szinten 

– hetente: nagykövetek szintjén



NATO - Felépítés

Katonai Bizottság

• polgári ellenőrzés mellett végzi tevékenységét 

• Európai Szövetséges Legfőbb Parancsnokság / Supreme 
Headquarters Allied Powers Europe (SHAPE) – központ: 
Mons (Belgium)

• Amerikai parancsnokság – Norfolk (Virginia, USA), 

Főtitkár

• 4 évre választják meg

• képviseli a szövetséget

• elnököl az Észak-atlanti
Tanács ülésein

• jelenleg: Jens Stoltenberg 



NATO - Felépítés

• Partnerség a Békéért (PfP): 

– kétoldalú katonai együttműködés 

(pl. közös kiképzés, hadgyakorlatok, stb.) 

– sokszor a bővítés előzménye

• egyéb partnerségi megállapodások:

https://www.nato.int/cps/en/natohq/51288.htm
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NATO- vitatott esetek, ügyek

• 1982 – Falkland Háború (Argentina v. UK)



NATO- vitatott esetek, ügyek

• Törökország tagsága



NATO- vitatott esetek, ügyek

Kapcsolatok Oroszországgal

• 1997: kölcsönös együttműködési megállapodás

• 2014: Wales Summit Declaration

• 2016: Warsaw declaration 

on Transatlantic Security



NATO- vitatott esetek, ügyek

Kapcsolatok Oroszországgal



NATO- vitatott esetek, ügyek

• Védelmi kiadások – NATO elvárás: éves GDP 

2%-a



III. Az ENSZ békefenntartó missziói 



Békefenntartás

• szükség szülte megoldás

• szokásjogi úton alakult ki

– nem szerepel az Alapokmányban

• Dag Hammarskjöld: „hat és feles” tevékenység

– emlékérem

• Nem kényszerintézkedés!!!

• alapelvek: 

– semlegesség, pártatlanság

– beleegyezés

– önvédelmi célú fegyverhasználat



Békefenntartás

• főparancsnok elvben a Főtitkár
– gyakorlat: maga helyett parancsnokot vagy 

különmegbízottat nevez ki

• a Titkárság bonyolítja le – külön alosztályok 
szakosodtak rá (DPKO, DFS)

• jelenleg: 14 misszió
– főleg: Afrika, Közel-Kelet

– régóta működő missziók: Ciprus, India-Pakisztán, 
Izrael-Palesztina

• hozzájárulások mértéke eltérő

• 1988: Nobel-békedíj



Békefenntartás

• Első generáció (1948-1990)

– megfigyelői feladatok

– pontos, szűk mandátum

– kis létszámú misszió

– fegyverhasználat csak önvédelmi jelleggel

– pl.: Ciprus, Közel-Kelet, India-Pakisztán



Első generáció (1948-1990)



Békefenntartás

• Második generáció (1990-2000)

– hidegháború utáni lehetőségek

– polgárháborús helyzetek

– összetettebb mandátumok: több feladat, elégtelen 

eszközök

– 1992: Boutros Boutros Ghali – Békeprogram: 

preventív diplomácia, béketeremtés, 

békekikényszerítés, békefenntartás, békeépítés

– pl.: Szomália, Bosznia, Ruanda



Második generáció (1990-2000)



Békefenntartás

• Harmadik generáció (2000- )
– 2000: Brahimi-jelentés: első átfogó értékelés - fejlesztési 

szempontok: 
• világos, reális és megvalósítható mandátum

• valós támogatás a BT-től és a tagállamoktól

• megelőzés és konfliktushoz való visszatérés megakadályozása

• megfelelő pénzügyi, informatikai, katonai háttér

• precízebb koordináció az ENSZ-en belül és kívül felelősségvállalás a 
misszió során elkövetett cselekményekért

– visszatérés az alapelvekhez

– DE: immár VII. fejezetre hivatkozva hozza létre a BT

– összetett feladatkör: a békeépítés kap hangsúlyt

– pl.: Haiti, Elefántcsontpart, Libéria



Békefenntartás

• Harmadik generáció (2000- )

– „robosztus békemissziók”

– széles mandátum

– komplex feladatkör

– fegyveres erőszak alkalmazása: a polgári lakosság és a 
mandátum védelmében

– együttműködés a regionális szervezetekkel: EU, AU

– új típusú problémák – felelősség, kiválasztás, legitimáció

– pl.: Szudán-Dél-Szudán-Darfur, Kongói Demokratikus 
Köztársaság, Közép-Afrikai Közt.

– 2015 szeptember: Peacekeeping Summit



Harmadik generáció (2000- )



Mitől sikeres egy 

békemisszió? 

Elefántcsontpart

(2004-2016)

- fogadó állam támogatása

- helyi közösségek - bizalomépítés

- be nem avatkozás a helyi ügyekbe

- világos, egyértelmű mandátum

- a nemzetközi közösség támogatása

- újítások: kizárólag nőkből álló rendőri 

egységek bevetése (India)

- „robosztus” békeépítő feladatok sikerre 

vitele: politikai rendszer, 

igazságszolgáltatás, helyi és központi 

közigazgatás, gazdaság, társadalmi 

kohézió



IV. Fogalomtár
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Fogalomtár

• robosztus békemisszió: az új típusú békefenntartó missziók 

elnevezése, amelyek széles mandátummal, komplex feladatkörrel, 

jelentős emberállománnyal, huzamosabb időre jönnek létre és 

fegyveres erőt nem csupán önvédelmi célra, hanem a polgári 

lakosság és a mandátum védelmében is alkalmazhatnak.

• kollektív biztonság: az államok azon felismerése, hogy 

biztonságuk érdekében össze kell fogniuk valamint, hogy a 

határokon átívelő problémák és ellenfelek jelentette kihívásokra 

megfelelő választ tudjanak adni, ezáltal létrehoznak egy globális 

rendszert abból a célból, hogy a tagokat érintő kihívásokra 

közös, adekvát válaszokat adjon.
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Fogalomtár

• kollektív védelem: államok katonai szövetsége, amelynek során 

a tagok vállalják, hogy bármelyiküket érő külső támadás esetén 

együttesen lépnek fel a támadóval szemben.

• közös védelmi erőfeszítés elve: ha egy tagot támadás ér, a 

többiek azt úgy tekintik, mintha saját magukat érte volna a 

támadás – ENSZ AO. 51.§-ra hivatkozva megtesznek minden 

olyan lépést, amelyet a béke és biztonság helyreállítása érdekében 

szükségesnek tartanak. (Washingtoni Szerződés 5. §)
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V. Önellenőrző kérdések
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Önellenőrző kérdések

1) Melyek az ENSZ békefenntartó misszióinak 

alapelvei?

2) Jellemezze a békefenntartás 3. (jelenlegi) 

generációját!

3) Mikor és milyen céllal jött létre a NATO?

4) Mit értünk közös védelmi erőfeszítés elve alatt?

5) Mi a kollektív biztonság lényege és milyen 

szinteken valósulhat meg?
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Önellenőrző kérdések

6) Mi a különbség kollektív biztonság és kollektív 
védelem között?

7) Hogyan változtak a NATO célkitűzései a 
hidegháború lezárultával?

8) Mit értünk robosztus békefenntartó misszió alatt?

9) Mi a NATO-főtitkár feladata és hogyan kerül 
megválasztásra?

10)Hogyan, milyen módokon valósul meg az ENSZ 
és a regionális szervezetek közötti együttműködés 
a kollektív biztonság terén?
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VI. Ajánlott irodalom és filmajánló
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Ajánlott irodalom

• Kende Tamás – Nagy Boldizsár – Sonnevend Pál – Valki
László: Nemzetközi Jog, Complex, Budapest, 2014, 581-582, 
585-598 717-788.

• Kovács Péter: Nemzetközi Közjog, Osiris, Budapest, 2011. 
93-110, 311-324.

• Kardos Gábor – Lattmann Tamás (szerk.): Nemzetközi Jog, 
ELTE Eötvös Kiadó, Budapest, 2010, 267-330.

• Malcolm N. Shaw: Nemzetközi Jog, Complex, Budapest, 2008, 
907-944, 1005-1040.

• Sulyok Gábor: Az Egyesült Nemzetek Szervezetének 
Biztonsági Tanácsa – Összetétel, szavazás, reform, Complex, 
Budapest, 2009.

• Kajtár Gábor: A nem állami szereplőkkel szembeni önvédelem 
a nemzetközi jogban, ELTE Eötvös Kiadó, Budapest, 2014.
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Filmajánló

• Shake Hands with the Devil: The Journey of  

Romeo Dallaire – 2005

• The Whistleblower - 2010



*A tananyagban felhasznált képek online 

megtalálhatók és szabadon hozzáférhetők. 

*A tananyag kizárólag oktatási célból készült. 

*A tananyag a Szerző saját szellemi terméke, 

forrásként az adott tárgyhoz megjelölt kötelező 

irodalmi források kerültek felhasználásra.
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Jelen tananyag a Szegedi Tudományegyetemen 

készült az Európai Unió támogatásával. 

Projekt azonosító: EFOP-3.4.3-16-2016-00014
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Nemzetközi Jogi és Európa-jogi Tanszék
NEMZETKÖZI KÖZJOG II.

NEMZETKÖZI TANULMÁNYOK SZAKOS
HALLGATÓKNAK

Az állam nemzetközi jogi megközelítése
Dr. Hárs András

Jelen tananyag a Szegedi Tudományegyetemen 
készült az Európai Unió támogatásával. 

Projekt azonosító: EFOP-3.4.3-16-2016-00014



Tartalomjegyzék

2

Tananyag hossza: 38 dia

Tartalom:
I. Az állam létrejötte, az államiság elemei
II. Államelismerés, kormányelismerés
III. Az állam büntető joghatósága
IV. Államok megszűnése, államutódlás
V. Fogalomtár
VI. Önellenőrző kérdések
VII.Ajánlott irodalom

Átolvasáshoz szükséges idő: 75 perc
Elsajátításhoz szükséges idő: min. 2,5 óra

A tananyagot  fogalomtár és önellenőrző kérdések egészítik ki, 
amelyek a tananyag végén találhatók. 



I. Az állam létrejötte, az államiság elemei
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Az állam, mint a nemzetközi jog alanya

• állam: általános alany

• a nemzetközi jog alapvető (és sokáig egyetlen) 

alanya

• a mai napig döntő befolyást gyakorol a 

nemzetközi jog alakulására

• a nemzetközi jog két elsődleges forrásának –

szerződések és szokásjog – fő formálója
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Az állam létrejötte

• az államiság kritériumai – az 1933-as „Az államok 

jogairól és kötelezettségeiről szóló montevideói 

egyezmény” szerint:

– állandó lakosság

– meghatározott terület

– kormányzat

– más államokkal való kapcsolattartás lehetősége

• államelismerés: nem eleme az államiságnak!!!



Lakosság

• nincs minimum lakosságszám meghatározva, de az 
állam létrejövetelekor már jelen kell lennie

• mini/törpe államok: Andorra, Monaco, 
Liechtenstein, San Marino – alacsony 
lakosságszámuk ellenére a nemzetközi jog alanyai

• speciális helyzet: Vatikán – a nemzetközi jog 
különleges alanya; a nemzetközi közösség nem 
minden tagja ismeri el államként

• virtuális államok: interneten szerveződő államok 
vagy adóelkerülés céljából létrejövő államalakulatok

• nem tekinthetők államnak



Lakosság

– tényleges kapcsolat az állam és polgárai között –

állampolgárság

– eltérő szóhasználat – eltérő jelentéstartam: nép, 

lakosság, állampolgár

• értéksemleges kifejezés: lakosság

– állampolgárság, mint jogok és kötelezettségek kettőse

• jogok: aktív és passzív szavazati jog, emberi jogok

• kötelezettségek: adófizetés, sorkatonai szolgálat

7



Lakosság

Állampolgárság keletkezése:

• ius soli – területi elv: az adott állam területén 

való születéssel nyer állampolgárságot pl.: USA, 

Ausztrália

• ius sanguinis – vérségi elv: a szülő 

állampolgárságát örökli a gyermek

pl.: No., Ausztria, Svájc, Mo.



Terület

– fogalma: az állam határai által körbezárt szárazföld, 

kiegészülve a parti tengerrel és egyéb kivételes 

elemekkel (lajstromozott vízi és légi járművek)

– életvitelszerűen ott tartózkodó lakosság

– nincs minimum: 

pl. Tuvalu (26 km2, 10 ezer fős lakosság)



Terület

– a határviták nem jelentik az államként való elismerés 

akadályát

• pl.: 1912: Albánia – szerb és görög megszállás alatt

• pl.: 1948: Izrael – háború a szomszédokkal

• pl.: 1992: Szlovénia, Horvátország: elhúzódó határviták





Terület



Kormányzat

• def.: képesség arra, hogy tényleges hatalmat 
gyakoroljon az ott élők felett

• önálló és tényleges hatalomgyakorlás

• DE! l.d. Afganisztán, Szomália – bukott államok: olyan 
államalakulatok, amelyek nem képesek biztosítani a 
közszolgáltatásokat az ott élők számára (közrend, ivóvíz, 
élelmiszer, stb.) és amelyek ellenőrzése nem terjed ki az állam 
területének és lakosságának döntő részére

• a nemzetközi jog bízik az állami kontroll helyreállításában –
kormányzat hiányában sem beszélhetünk jogi értelemben 
megszűnt államról



Kormányzat



Kormányzat

• idegen megszállás kérdése

• pl.: Mo., balti államok, Lengyelország felosztásai

• nem a kormányforma 

vagy az alkotmányos 

berendezkedés határozza 

meg

• pl.: Róma, Fro., No.

15



Kapcsolattartás más államokkal

– saját aktusaival és saját diplomáciai szolgálata révén 

vegyen részt az államok közti kapcsolatokban

• nem feltétlen követelmény: mini államok felkérhetnek más 

államokat is a helyettük és nevükben való kapcsolattartásra

• l.d.: törpeállamok



ÖsszegzésÁllam

állandó terület

meghatározott lakosság

működő kormányzat

kapcsolattartás más államokkal

17
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elismerés



II. Államelismerés és kormányelismerés
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Szubjektív oldal - Államelismerés

• jelentése: az állam a másik felet egyenrangú 

partnernek, a nemzetközi jog alanyának ismeri el

• deklaratív hatály – nem feltétele az államiságnak, 

nincs hatással rá, de van összefüggés a két 

intézmény között

• önkéntes alapon történik – nem vonható vissza

• politikai eszköz



Államelismerés

1932: Stimson-doktrína: a másik állam által erőszak 

alkalmazásával létrehozott állam elismerése tilos

• 1931: Mandzsúria kapcsán fogalmazta meg az amerikai 

külügyminiszter

• 1980: ENSZ BT megtiltja a Töröko. által kikiáltott Észak-

ciprusi Török Köztársaság elismerését



Államelismerés

Az államelismerés módjai

• kifejezett vagy ráutaló magatartással történő

– kifejezett: okiratba foglalt, vagy más ünnepélyes formában 
megtett

– ráutaló: nincs formális aktus

• de jure vagy de facto

– de jure: teljes, végleges

– de facto: ideiglenes, korlátozott – elegendő idő elteltével de 
jure elismeréssé válhat

• ad hoc: kapcsolatfelvétel és egyes vitás kérdések rendezését 
lehetővé tévő ideiglenes kapcsolatfelvétel; olyan módon 
történik, hogy abból ne lehessen következtetni a két állam 
között, akár de facto elismerésre sem

– pl.: Izrael és arab szomszédai közötti hadifogolycsere egyezmények



Államelismerés

– az elismerés hatásai:

• a két állam vonatkozásában életbe lép a nemzetközi szokásjog

• az elismert állam igényelheti magának az állami immunitást

– tartalma: az államot, mint szuverént más állam bírósága, hatósága 

előtt mentesség illeti meg – nem lehet eljárni vele szemben

• a köztük lévő kérdések szabályozására nemzetközi szerződést 

köthetnek

• az elismerés kiterjed az elismert állam jogszabályaira, hatósági 

aktusaira, ítéleteire és pénzére

– az el nem ismert államoknak és velük szemben a többi 

államnak is tiszteletben kell tartania a nemzetközi jog 

alapnormáit (ENSZ Ao.-ban foglalt elvek, kógens 

normák)



Kormányelismerés

• általánosságban nincs rá szükség pl.: demokratikus 
választások során újonnan megválasztott kormány 
esetén

• különös jelentőségre akkor tesz szert, ha a kormány 
hatalomra kerülése körül valami probléma merül fel 
vagy az állammal történik valami, így különösen:
– még nem létező állam kormánya pl.: gyarmati 

függetlenség – hadviselő félként elismert felkelők

– alkotmányellenesen hatalomra kerülő kormány pl.: 1973 
Chile – Augusto Pinochet tábornok megbuktatja az 
Allende-kormányt



Kormányelismerés

24

Augusto Pinochet tábornok és 
Salvador Allende chilei elnök

Algéria függetlenségének 
kikiáltása (1962)



Kormányelismerés

– Tobar-elv: az Amerikai Államok Szervezetének 
gyakorlata alapján: egy alkotmányellenesen 
hatalomra jutó kormányzat mindaddig nem 
ismerhető el, amíg demokratikus választásokon 
meg nem erősítik

– Estrada-elv: sokat támadott, ellentmondásos elv, 
amely szerint az államoknak tartózkodniuk kell 
más államok kormányának elismerésétől, mert 
ez az állásfoglalás már önmagában is sérti az 
állam szuverenitását és a belügyekbe való 
beavatkozásnak számít



III. Az állam büntető joghatósága
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Az állam joghatósága

• büntető joghatósági elvek:

– területi elv

– állampolgársági elv

• aktív személyi elv

• passzív személyi elv

– védelmi elv

– egyetemlegesség/univerzalitás elve



Az állam joghatósága

1.) területi elv: az állam a területén elkövetett 
cselekmények vonatkozásában jogosult és kötelezett 
is eljárni
– több állam területén lezajló cselekmények pl.: folyó 

szennyezése, nemzetközi bűncselekmények –
embercsempészet esetén mindegyik államnak lehet 
joghatósága

– l.d. Lotus ügy 1927 – ÁNB (Fro. v. Töröko.)
• jelentősége: hogyan járjanak el a felek a joghatósági elvek 

ütközése esetén?

(http://www.worldcourts.com/pcij/eng/decisions/1927.09
.07_lotus.htm)



Az állam joghatósága

2.) állampolgársági elv

–aktív személyi elv: az állam bünteti az 

állampolgárai által elkövetett cselekményeket, 

függetlenül az elkövetés helyétől

–passzív személyi elv: az állam az 

állampolgárai sérelmére külföldön elkövetett 

cselekményeket is bünteti



Az állam joghatósága

3.) védelmi elv: idegen állampolgárok külföldön 

követnek el olyan cselekményt, amely az 

elkövetés szerinti államban nem feltétlen számít 

bűncselekménynek, viszont sérti az állam 

biztonságát

pl.: orosz hackerek elfogása nyaralás közben



Az állam joghatósága

4.) univerzalitás/egyetemlegesség elve

– a nemzetközi közösség által különösen veszélyesnek 
tekintett bűncselekmények esetén bármely állam 
jogosult eljárni 

– nem kell konkrét kapcsolat az elkövető, a sértett és az 
eljárni szándékozó állam között

– üldözendő cselekmények: az 1949. évi genfi 
egyezmények súlyos megsértése (háborús 
bűncselekmények, emberiesség elleni bűncselekmények, 
népirtás) vagy transznacionális cselekmények 
pl.: kalózkodás



Eichmann ügy (1962)



IV. Az állam megszűnése és államutódlás
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Államok megszűnése

• Megszűnési okok :

– terület – önmagában a terület csökkenése nem képez 

megszűnési okot

pl.: Banglades, Jugoszlávia, Lengyelország

– lakosság: csak akkor, ha nem marad lakosság; 

általában összefügg a területvesztéssel

– konszenzusos megszűnés 

pl.: SZU, Csehszlovákia



Államok megszűnése



Államutódlás

• def.: valamely államnak egy másik állam által 

való felváltása annak területi szuverenitása és az 

ebből folyó jogai és kötelezettségei tekintetében

• kérdés: az elődállam által szerzett jogok és vállalt 

kötelezettségek átszállása

• Pl.: Szovjetunió ENSZ BT tagsága és adósságai



Államutódlás

• eltérő megközelítések: folyamatosság elve vs. tiszta 

lap elve – eltérő helyzetekben alkalmazandók

• folyamatosság elve: az elődállam által szerzett jogok és 

vállalt kötelezettségek továbbvitele, átszállása

• tiszta lap (clean slate) elve: az újonnan létrejövő állam 

választhat, hogy mely nemzetközi szerződésekhez kíván 

csatlakozni
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Államutódlás

1.) államterület átszállása

pl.: Hong-Kong, Makaó

2.) államegyesülés: két vagy több állam elveszti korábbi 
jogalanyiságát és egy új állam jön létre 

pl.: 1990 Észak- és Dél-Jemen

3.) beolvadás: egy állam önkéntes 
döntése nyomán elveszti jogalanyiságát 
és beolvad egy másik államba, míg a 
másik állam identitása azonos marad

pl.: 1990: NDK beolvadása az NSZK-ba



Államutódlás

4.) felbomlás, szétválás: 
egy állam úgy válik szét részekre, 
hogy azok közül egyik sem folytatja 
az elődállam jogi identitását

- pl.: Jugoszlávia

5.) kiválás: egy állam függetlenné 
válik, amely az elődállam államiságát
nem érinti

- pl.: 1971: Banglades kiválása 
Pakisztánból



Államutódlás

• állampolgárság kérdése

– lehetséges problémák: hontalanság, kettős 

állampolgárság

– nemzetközi jogi opció: államutódlás esetén, ha 

továbbra is létezik az elődállam, vagy van olyan 

állam, amely a területén lévő nemzetiséget képviselni 

tudná, akkor az állampolgár maga választhatja meg, 

hogy mely állam polgára kíván lenni, azonban ez 

költözéssel járhat (l.d.: Trianon)



V. Fogalomtár
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Fogalomtár

• állam: a nemzetközi jog általános alanya, amely állandó 

lakossággal, meghatározott területtel, kormánnyal és 

más államokkal való kapcsolattartás lehetőségével 

rendelkezik

• állampolgárság: tényleges kapcsolat az állam és 

polgárai között

• terület: az állam határai által körbezárt szárazföld, 

kiegészülve a parti tengerrel és egyéb kivételes 

elemekkel (lajstromozott vízi és légi járművek)
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Fogalomtár

• ius soli elve / területi elv: az egyén az adott állam 

területén való születéssel nyer állampolgárságot 

• ius sanguinis elve / vérségi elv: a szülő 

állampolgárságát örökli a gyermek

• hontalanság: amikor egy természetes személy nem 

rendelkezik egy állam állampolgárságával sem

• kapcsolattartás más államokkal: az állam saját aktusaival 

és saját diplomáciai szolgálata révén vegyen részt az államok 

közti kapcsolatokban
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Fogalomtár

• Stimson-doktrína: 1932-ben az akkori amerikai külügyminiszterről 

elnevezett elv, amelynek lényege, hogy a másik állam által erőszak 

alkalmazásával létrehozott állam elismerése tilos

• Tobar-elv: egy alkotmányellenesen hatalomra jutó kormányzat 

mindaddig nem ismerhető el, amíg demokratikus választásokon meg 

nem erősítik

• Estrada-elv: az államoknak tartózkodniuk kell más államok 

kormányának elismerésétől, mert ez az állásfoglalás már önmagában is 

sérti az állam szuverenitását és a belügyekbe való beavatkozásnak 

számít

• állami immunitás: az államot, mint szuverént más állam bírósága, 

hatósága előtt mentesség illeti meg – nem lehet eljárni vele szemben
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Fogalomtár

• területi elv: az állam a területén elkövetett cselekmények 

vonatkozásában jogosult és kötelezett is eljárni

• aktív személyi elv: az állam bünteti az állampolgárai által elkövetett 

cselekményeket, függetlenül az elkövetés helyétől

• passzív személyi elv: az állam az állampolgárai sérelmére külföldön 

elkövetett cselekményeket is bünteti

• védelmi elv/állami önvédelem elve: idegen állampolgárok külföldön 

követnek el olyan cselekményt, amely a elkövetés szerinti államban nem 

feltétlen számít bűncselekménynek, viszont sérti az állam biztonságát

• egyetemlegesség/univerzalitás elve: a nemzetközi közösség által 

különösen veszélyesnek tekintett bűncselekmények esetén bármely 

állam jogosult eljárni 
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Fogalomtár

• bukott állam: olyan államalakulatok, amelyek nem képesek biztosítani 

a közszolgáltatásokat az ott élők számára (közrend, ivóvíz, élelmiszer, 

stb.) és amelyek ellenőrzése nem terjed ki az állam területének és 

lakosságának döntő részére

• államutódlás: valamely államnak egy másik állam által való felváltása 

annak területi szuverenitása és az ebből folyó jogai és kötelezettségei 

tekintetében

• tiszta lap elve: az elődállam által szerzett jogok és vállalt 

kötelezettségek továbbvitele, átszállása

• nemzetközi jog opció: államutódlás esetén, ha továbbra is létezik az 

elődállam, vagy van olyan állam, amely a területén lévő nemzetiséget 

képviselni tudná, akkor az állampolgár maga választhatja meg, hogy 

mely állam polgára kíván lenni
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VI. Önellenőrző kérdések
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Önellenőrző kérdések

1) Melyek az állam fogalmi elemei? Melyik nemzetközi szerződésben és 
mikor kerültek lefektetésre?

2) Milyen elvek mentén történhet az állampolgárság megszerzése?

3) Mit értünk hontalanság alatt? 

4) Mit értünk bukott állam alatt? Nevezzen meg 2 példát!

5) Mit jelent, hogy az államelismerés deklaratív hatályú?

6) Ismertesse a Stimson-doktrína lényegét! Mely államok 
vonatkozásában bír(t) jelentőséggel?

7) Melyek az államelismerés joghatásai? 

8) Mi a különbség a de jure, a de facto és az ad hoc elismerés között? 

9) Melyik kormány szorul elismerésre? Mit jelent a kormányelismerés?

10) Mennyiben érinti az államterület és a lakosság megváltozása az 
államiságot?
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Önellenőrző kérdések

11) Mi a különbség a Tobar-elv és az Estrada-elv között? 

12) Mi a különbség az államelismerés és a kormányelismerés 
között? 

13) Mely elvek mentén történhet az állam joghatóságának 
megállapítása?

14) Mit értünk emigráns kormány alatt? 

15) Mit jelent az államok közötti utódlás? 

16) Milyen esetei vannak az utódlásnak?

17) Mit jelent a tiszta lap (clean slate) elve? 

18) Az állam területének idegen hatalom általi megszállása egyet 
jelent-e az államiság megszűnésével?

19) Mi a különbség kiválás és felbomlás között?

20) Mit értünk nemzetközi jogi opció alatt?
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VII. Ajánlott irodalom
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Ajánlott irodalom

• Kovács Péter: Nemzetközi Közjog, Osiris, Budapest, 2011. 93-110, 
143-160.

• Kardos Gábor – Lattmann Tamás (szerk.): Nemzetközi Jog, ELTE 
Eötvös Kiadó, Budapest, 2010,105-131.

• Malcolm N. Shaw: Nemzetközi Jog, Complex, Budapest, 2008, 178-
187, 339-374, 779-820.

• Anthony Aust: Handbook of  International Law, Cambridge University 
Press, 2012

• Ádány Tamás Vince: Mikronemzeti törekvések a nemzetközi jogi 
államfogalom tükrében, Pázmány Law Working Papers, 2015/11
(http://plwp.eu/docs/wp/2015/2015-11_Adany.pdf)

• Kajtár Gábor: Az Iszlám Állam nemzetközi jogi státusa és annak 
joghatásai, Külügyi Szemle, 2016/4 
(http://kki.hu/assets/upload/Kajter.pdf)
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*A tananyagban felhasznált képek online 

megtalálhatók és szabadon hozzáférhetők. 

*A tananyag kizárólag oktatási célból készült. 

*A tananyag a Szerző saját szellemi terméke, 

forrásként az adott tárgyhoz megjelölt kötelező 

irodalmi források kerültek felhasználásra.
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I. A nemzetközi büntetőjog fogalma és 
kialakulása
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A nemzetközi büntetőjog fogalma

• kialakulásának nehézsége – állami 
büntetőmonopólium (cselekmények meghatározása, 
büntetés kiszabása és végrehajtása terén)

• def.: „olyan szabályrendszer, ami arra szolgál, 
hogy megtiltsa a nemzetközi bűncselekmények 
elkövetését, és kötelezze az államokat az ilyen 
bűncselekmények kivizsgálására és az elkövetők 
megbüntetésére, akiknek egyéni büntetőjogi 
felelőssége közvetlenül a nemzetközi jogból 
ered.”

• egyetemes érdek az elkövetők felelősségre vonása



Kialakulásának nehézségei

• hasonló értékrendszer hiánya

• „inter arma silent leges”

• nemzetközi-jellegű intézmények hiánya

• állami szuverenitás elvének egyeduralma



Fórumok

ENSZ

nemzetközi

(állandó és ad hoc)

hibrid

nemzeti



A nemzetközi büntetőjog 

kialakulása

• 1474: Peter von Hagenbach
pere
– Merész Károly burgundiai herceg 

vazallusaként 
Breisach városában elkövetett 
cselekedetei miatt 
vonták felelősségre

– 28, a Német-Római Birodalom 
különböző 
államaiból származó bírából álló 
testület 
ítélkezett felette



A nemzetközi büntetőjog kialakulása

• 1841: rabszolga-kereskedelem eltörlése

– a szerződésben részes felek lehetővé tették egymásnak, 
hogy a szerződés betartásának ellenőrzésére egymás 
területére belépjenek

=/= a rabszolgaság tilalmával (utolsó állam: Brazília –
1888)



A nemzetközi büntetőjog kialakulása

• 1856: kalózlevelek kiadásának tilalma

– nyílt tengeren elkövetett cselekmények: 

egyik államnak sem volt joga eljárni 

– egyetemes joghatóság 

(bármely állam eljárhat velük szemben)



Az Első Világháború (1914-1918) 

tapasztalatai

• igény a felelősségre vonásra

• nemzetközi jogból eredő jogsértések
(genfi jog szabályai, 1899, 1907: I. és II. Hágai 
Békekonferencia)

• tömegesség: elkövetők, áldozatok, cselekmények magas száma

• technikai fejlődés – viszonylag jól dokumentált jogsértések

• DE: csak a II. Világháború borzalmai váltják ki a modern 
nemzetközi büntetőjog megjelenését



A nemzetközi büntetőjog kialakulása

Kísérletek a felelősségre vonásra:

• II. Vilmos német császár 
felelősségre vonására tett kísérlet

• német katonák bíróság elé 
állítása 
„a háború törvényeinek és 
szokásainak megsértése miatt”

• törökök felelősségre vonása 
az örmény népirtásért



II. A nürnbergi és tokiói törvényszékek
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Nürnbergi Törvényszék (1945-1946)

• megalakítása: 1945-ben az USA, Nbr., Fro., SZU 

között kötött egyezménnyel

• célja: 24 politikus, katona, gazdasági vezető 

felelősségre vonása

• tárgyi joghatósága: béke elleni-, háborús-, 

emberiesség elleni bűncselekmények

• jelentősége: első nemzetközi bírói testület, amely 

a nemzetközi jog alapján ítélkezett



Nürnbergi Törvényszék (1945-1946)

• elvek:

– megállapítható az egyéni büntetőjogi felelősségre 
vonás nemzetközi bűncselekmények elkövetéséért

– a hivatali státusz nem lehet gátja a felelősségre 
vonásnak

– az elöljárói parancs nem ment fel a felelősség alól

• egyéb perek (Katonai Főparancsnokság, orvosok, 
bírák perei)

• Magyarország: népbírósági perek

– pl.: Szálasi, Imrédy, Bárdossy



Távol-keleti Nemzetközi Katonai 

Törvényszék (Tokiói Törvényszék)

• 1946 – Tokió – amerikai kezdeményezés –

Douglas McArthur tábornok napiparancsa

• elnevezése: Távol-keleti Katonai Törvényszék 

/ International Military Tribunal for the Far East



Távol-keleti Nemzetközi Katonai 

Törvényszék (Tokiói Törvényszék)

• tárgyi joghatóság: béke elleni-, háborús-, emberiesség 
elleni bűncselekmények

• legfőbb japán háborús bűnösök felelősségre vonása

• fő probléma: Hirohito japán császár amnesztiát kapott



A Nürnbergi- és Tokiói Törvényszék 

működésének hibái, hiányosságai

• szelektivitás: csak a vesztesek cselekményét 

vizsgálták

• bírói és ügyészi oldalon nem vehettek részt japán 

és német jogászok

• visszaható hatály tilalmának megsértése



III. A nemzetközi büntetőbíráskodás 
fejlődése 1945-1992 között
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A nemzetközi büntetőjog fejlődése 

1945-1993
• egyezmények:

– 1968: a háborús és emberiesség elleni 

bűncselekmények el nem évüléséről

– 1973: apartheid-egyezmény

(bűncselekményként való meghatározás)



A nemzetközi büntetőjog fejlődése 

1945-1993

• hidegháború hatása
– a fejlődés lelassul

– politikai szempontok kerülnek 
a jogiak elé

• technikai fejlődés
– szinte azonnali tudósítás a háborús és emberiesség elleni 

bűncselekményekről – hírérték

– nyomásgyakorlás az államokra a fellépés érdekében –
CNN-hatás



IV. A 90-es évek ad hoc törvényszékei 
(ICTY, ICTR)
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Ad hoc törvényszékek –

Volt Jugoszlávia Nemzetközi 

Törvényszék (ICTY)
• 1992: BT határozat annak eldöntésére, hogy 

történtek-e nemzetközi bűncselekmények a volt 
Jugoszlávia területén

• 1993: BT felállítja a Jugoszlávia Nemzetközi 
Büntető Törvényszéket a délszláv háború 
borzalmainak hatására

• hivatalos elnevezése: A volt Jugoszlávia területén 
1991 óta elkövetett, a nemzetközi humanitárius 
jogot súlyosan sértő cselekményekért felelős 
személyek megbüntetésére létrejött Nemzetközi 
Törvényszék

• székhely: Hága



Ad hoc törvényszékek –

Volt Jugoszlávia Nemzetközi 

Törvényszék (ICTY)

• tárgyi joghatóság: háborús-, emberiesség elleni 

bűncselekmények, népirtás

• időbeli joghatóság: 1991. január 1-től elkövetett 

cselekmények vonatkozásában

• párhuzamos, elsődleges joghatóság: ha más 

bíróság már megkezdte az eljárást, azt fel kell 

függeszteni; az ilyen joghatósággal rendelkező 

bíróság számára elsőbbséget kell biztosítani



Ad hoc törvényszékek –

Volt Jugoszlávia Nemzetközi 

Törvényszék (ICTY)

• kötelező az együttműködés

• eljárása kétszintű: 
– első fok – tanács

– másodfok: Fellebbviteli Tanács

– Ügyészség, Hivatal

• jelentősége: első, BT által létrehozott büntető 
fórum

• 2017. november 29-én befejezi működését



Az ICTY 

tevékenysége

híresebb ügyek: 

Tadić – 20 év

Karadžić – 40 év

Mladić – életfogyt.

Milosević, Praljak



Ad hoc törvényszékek –

Ruanda Nemzetközi Törvényszék 

(ICTR)
• 1994: a BT határozatával létrehozza a ruandai 

népirtás bűnöseinek felelősségre vonására

• székhelye: Arusha, Tanzánia

• tárgyi joghatóság: háborús-, emberiesség elleni 

bűncselekmények, népirtás

• párhuzamos, elsődleges joghatóság

• jelentőség: jogfejlesztő tevékenység a népirtás 

fogalmával kapcsolatban



ICTR - Akayesu-ügy (2001)

• korábban tanár, majd ruandai Taba közösség 
polgármestere és a helyi rendőri erők vezetője

• vád: népirtás, emberiesség elleni 
bűncselekmények, humanitárius jog súlyos 
megsértése, nemi erőszak

• a népirtás vádja:
• nem akadályozta meg a körzetében végrehajtott 

népirtást

• rendszeresen uszított a tuszi kisebbség elleni 
atrocitásokra

• maga is rendelt el kivégzéseket

• szexuális erőszak, mint a népirtás egyik elkövetési 
magatartása

• ítélet: életfogytiglani szabadságvesztés

• jelentőség: első alkalommal történt felelősségre 
vonás népirtásért (2001!!!)



V. A Nemzetközi Büntetőbíróság (ICC)
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Nemzetközi Büntetőbíróság (ICC)

• 1998: római konferencián fogadják el a statútumát

• 2002. július 1-től lépett hatályba

• magyar bírája: Kovács Péter

• tárgyi joghatósága:
– háborús bűncselekmények

– emberiesség elleni bűncselekmények

– népirtás

– agresszió (2018. július 17. óta)

• időbeli joghatósága: 2002. július 1 után elkövetett 
cselekmények vonatkozásában

• területi joghatóság: részes állam területén elkövetett-, 
vagy részes állam polgára által elkövetett cselekmények



Nemzetközi Büntetőbíróság (ICC)

• komplementer joghatóság: csak akkor járhat 
el, ha az állam, amely joghatósággal bír, nem 
hajlandó vagy nem képes eljárni az ügyben

• az eljárás kezdeményezése: részes állam, 
főügyész, ENSZ Biztonsági Tanácsa által

• a felelősségre vonás irányai:

– különösen súlyos bűncselekmények

– sok sértett

– vezetők, irányítók, parancsnokok vonatkozásában



Nemzetközi Büntetőbíróság (ICC)

• nem tagállam területén és nem tagállam polgára 

által elkövetett cselekmények esetén:

– eseti alávetési nyilatkozat

– BT az Ao. VII. fejezete alapján hozott kötelező 

erejű határozattal elé utalja

• BT 12 hónapra fel is 

függesztheti a NBB 

előtt lévő ügyet



ICC – Al-Bashir-ügy

• 1989 óta hivatalban lévő szudáni elnök

• 2009: elfogatóparancs

• indoka: Darfúr régióban elkövetett – háborús és 

emberiesség elleni bűncselekmények

• azóta sem sikerült elfogni

• jelentőség: hivatali státusz

nem mentesít a felelősségre

vonás alól (elvben)



Nemzetközi Bűncselekmények

• Agresszió
– az 1928-as Kellogg-Briand paktumból vezette le a 

Nürnbergi Törvényszék

– 3314/1974-es ENSZ KGY határozat tartalmazza
• magatartások például: fegyveres támadás, megszállás, 

bombázás, blokád, terület elcsatolása, zsoldosok alkalmazása, 
stb.

– 2018 júliusától eljárhat az ICC

• Háborús bűncselekmények
– 1949-es genfi egyezmények és az 1977-es I. 

kiegészítő jegyzőkönyv tartalmazza

– az államoknak kötelező eljárni vagy kiadni a feltételezett 
elkövetőt



Nemzetközi Bűncselekmények

• Emberiesség elleni bűncselekmények

– a Nürnbergi Törvényszék alkalmazta először

– tartalmazza pl.: polgári lakosság elleni támadást, 
szexuális erőszak

– nem csak háború esetén büntetendő

• Népirtás

– 1948: Népirtás elleni egyezmény

– korlátozott körben érvényesül

– lényeges elem: szándék



VI. Hibrid nemzetközi büntető 
törvényszékek
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A nemzeti bíróságok szerepe

• előnyök
– jobb hozzáférés a bizonyítékokhoz és tanúkhoz

– alaposabb helyismeret

– lakosság könnyebben nyomon követheti

– költséghatékony

• hátrányok
– potenciális elfogultság

– közvélemény által gyakorolt nyomás a bíróságra

– bírák felkészültsége a nemzetközi jog alkalmazása terén

– infrastruktúra hiánya

• univerzális joghatóság
– belga univerzális joghatóság törvény (1993-2003)

• „aut dedere aut judicare”-elv: vagy eljár az állam nemzetközi 
bűncselekmények vonatkozásában, vagy kiadja olyan állam részére, 
amely hajlandó az eljárás lefolytatására



Hibrid nemzetközi büntető 

törvényszékek

Jellegzetességei: 
– nemzeti és nemzetközi elemek keverednek 

– nemzetközi jog alkalmazása; 

– vizsgált cselekmények köre: nemzetközi 
bűncselekmények 

– székhely: elkövetés helye

– alkalmazottak: általában külföldi vagy részben külföldi 
bírák

– Statútuma: ENSZ és az érintett állam megállapodása 
szerint

– dinamikusan igazodik a helyi igényekhez 
(döntéshozatal módja, büntetés-végrehajtás helye, 
bűncselekményi kör, büntetési tételek, alkalmazandó jog, 
stb.)



Hibrid nemzetközi büntető 

törvényszékek
1.) Sierra Leone-i Különbíróság (SCSL)

- létrehozás: 2002 

- székhely: Free Town (Sierra Leone), 
Hága (Hollandia)

- célja: az 1996-os polgárháború során 
elkövetett cselekmények kivizsgálása

- bíráinak kiválasztása: ENSZ főtitkár és a kormányok 
képviselői együtt

- tárgyi joghatóság: háborús- és emberiesség elleni bcsk, 

- speciális szabályok: lányok molesztálása, házak felgyújtása

- jelentőség: gyermekkatonák toborzásának jogi megítélésének 
kidolgozása, 
volt államfő elítélése

- Charles Taylor-ügy



A Sierra Leone-i 

Különbíróság (SCSL)

Charles Taylor-ügy

– 1997-2003 között Libéria elnöke

– támogatta a felkelőket Sierra Leone-ban azért, 
hogy a helyi gyémántlelőhelyeket 
megkaparinthassa („véres 
gyémántok”)

– 2006-ban elmenekült Nigériába, 
de kiadták a Különbíróságnak

– 2013: jogerősen 50 év letöltendő 
szabadságvesztés büntetésre ítélték, 
amelyet az Egyesült Királyságban tölt le



Charles Taylor-ügy

Vádak: háborús bcsk, emberiesség elleni bcsk, nemzetközi humanitárius 
jog súlyos megsértése (11)

• polgári lakosság megfélemlítése, kollektív büntetések alkalmazása

• emberölés

• élet, egészség, testi épség elleni erőszak

• nemi erőszak

• szexuális rabszolgaság

• emberi méltóság megsértése

• kegyetlen, embertelen bánásmód

• fosztogatás

• személyi szabadság megsértése (emberrablás)

• kényszermunka alkalmazása

• gyermekkatonák toborzása és bevetése



Hibrid nemzetközi büntető 

törvényszékek
2.) Súlyos Bűncselekmények Kivizsgálására Létrehozott 

Tanács Kelet-Timorban

- integrálták a helyi bírósági rendszerbe – ítélőtáblai szint

- nemzetközi és helyi súlyos/erőszakos bcsk esetén járt el

3.) Kambodzsai Bíróságok Mellett Működő Különleges 
Tanács

- 1974-1979 közötti Vörös Khmer 
rendszer visszaéléseit hivatott feltárni

- nemzeti és nemzetközi jogot is alkalmaz

- döntéseinek meghozatalához egy 
külföldi bíró szavazatára is szükség van



Hibrid nemzetközi büntető 

törvényszékek

4.) Iraki Különleges Törvényszék

- az iraki koalíciós erők hozták létre 2003-ban 
a Baath Párt rendszerének idején elkövetett 
bcsk kivizsgálására

- iraki jogászok alakítják működését

- első ügye: Szaddám Huszein pere

5.) Libanoni Különbíróság

- 2004-2005 közötti robbantásos merényletek ügyében jár el (Rafik
Hariri libanoni elnök és más befolyásos libanoni politikusok ellen 
elkövetett cselekmények

- székhely: Leidschendam, Hollandia

- jelentőség: első fórum, amely terrorcselekmények ügyében jár el –
saját terrorizmus-fogalom alkalmazása



A különböző bírósági formák 

alkalmazásának előnyei és hátrányai

Előnyök Hátrányok

Nemzetközi bíróságok pártatlanság távolság az elkövetés helyétől

szakértelem korlátozott kapacitás

nemzetközi legitimáció költséges

nincs politikai nyomás hosszadalmas eljárás

Nemzeti bíróságok könnyebb hozzáférés a 

bizonyítékokhoz és tanúkhoz

esetleges elfogultság

alaposabb helyismeret közvélemény nyomása

lakosság könnyebben nyomon 

követheti

bírák felkészültsége a nemzetközi 

jog alkalmazása terén

költséghatékony infrastruktúra hiánya

Hibrid bíróságok kombinálja a nemzeti és a 

nemzetközi bíróságok előnyeit

magasabb költség

lassabb eljárás



VII. Fogalomtár
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Fogalomtár

• nemzetközi büntetőjog: olyan szabályrendszer, 
ami arra szolgál, hogy megtiltsa a nemzetközi 
bűncselekmények elkövetését, és kötelezze az 
államokat az ilyen bűncselekmények kivizsgálására 
és az elkövetők megbüntetésére, akiknek egyéni 
büntetőjogi felelőssége közvetlenül a nemzetközi 
jogból ered.

• párhuzamos, elsődleges joghatóság: ha más 
bíróság már megkezdte az eljárást, azt fel kell 
függeszteni; az ilyen joghatósággal rendelkező 
bíróság számára elsőbbséget kell biztosítani.
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Fogalomtár

• komplementer joghatóság: csak akkor járhat 

el, ha az állam, amely joghatósággal bír, nem 

hajlandó vagy nem képes eljárni az ügyben.

• aut dedere aut judicare -elv: az állam vagy 

eljár nemzetközi bűncselekmények 

vonatkozásában, vagy kiadja olyan állam részére, 

amely hajlandó az eljárás lefolytatására.
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VIII. Önellenőrző kérdések

47



Önellenőrző kérdések

1) Mit értünk nemzetközi büntetőjog alatt?

2) Mely mérföldkövek vezettek a nemzetközi büntetőjog 
kialakulásához?

3) Milyen kísérletek történtek a nemzetközi felelősségre 
vonásra az I. világháború után?

4) Melyek voltak a Nürnbergi Törvényszék által általános 
éllel megállapított elvek?

5) Milyen kritikai észrevétellel illethető a Nürnbergi és a 
Tokiói Törvényszék működése?

6) Melyek voltak a hidegháború alatt elfogadott 
legfontosabb nemzetközi büntetőjogi témájú 
egyezmények?

7) Mit értünk párhuzamos, elsődleges joghatóság alatt?
48



Önellenőrző kérdések

8) Foglalja össze röviden az Akayesu-ügy lényegét!

9) Mely cselekményekre terjed ki a Nemzetközi 
Büntetőbíróság tárgyi joghatósága?

10) Mit értünk komplementer joghatóság alatt?

11) Ismertesse vázlatosan a Nemzetközi Büntetőbíróság és 
az ENSZ Biztonsági Tanácsának kapcsolatát!

12) Ki kezdeményezhet eljárást a Nemzetközi 
Büntetőbíróság előtt?

13) Milyen előnyökkel és hátrányokkal rendelkeznek a 
nemzetközi büntetőbíróságok (nemzeti 
büntetőfórumokkal összevetve)?

14) Soroljon fel 4 olyan államot, ahol hibrid törvényszék 
működik!
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IX. Ajánlott irodalom és filmajánló
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Ajánlott irodalom

• Kende Tamás – Nagy Boldizsár – Sonnevend Pál – Valki
László: Nemzetközi Jog, Complex, Budapest, 2014, 541-
570.

• Kardos Gábor – Lattmann Tamás (szerk.): Nemzetközi 
Jog, ELTE Eötvös Kiadó, Budapest, 2010, 367-389.

• Ádány Tamás: A Nemzetközi Büntetőbíróság 
joghatósága, Pázmány Press, Budapest, 2014.

• Hoffmann Tamás: Az emberiesség elleni 
bűncselekmények nemzetközi és magyar szabályozása, 
Állam és Jogtudomány, 58, 2017, 29-55. 
http://real.mtak.hu/54642/1/2017_01_Hoffmann_u.pdf

• M. Nyitrai Péter: Nemzetközi és európai büntetőjog 11-20., 24-
32 o.
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Filmajánló: 

Nürnberg (Nuremberg) – 2000

Hotel Ruanda – (Hotel Rwanda) - 2004



*A tananyagban felhasznált képek online 

megtalálhatók és szabadon hozzáférhetők. 

*A tananyag kizárólag oktatási célból készült. 

*A tananyag a Szerző saját szellemi terméke, 

forrásként az adott tárgyhoz megjelölt kötelező 

irodalmi források kerültek felhasználásra.
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Jelen tananyag a Szegedi Tudományegyetemen 

készült az Európai Unió támogatásával. 
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NEMZETKÖZI KÖZJOG II. - NEMZETKÖZI TANULMÁNYOK SZAKOS
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A természetes és jogi személyek nemzetközi jogi 
helyzete

1/3

Szalai Anikó



Tanulási útmutató
Tananyag hossza: 18    dia
Tartalom:
- A magánfél és a nemzetközi jog
- Az állampolgárság fogalma, többes állampolgárság
- Az állampolgárság változása
- Hontalanság és honosság
- A külföldiek jogi helyzetének jellemzői
- A nemzetközi jog szerepe a külföldiek jogi helyzetére vonatkozóan
- A külföldiek bebocsátása és elküldése

Áttekintésre szánt javasolt minimum időtartam:   15 perc 
Tanulásra szánt javasolt minimum időtartam: 40 perc

A tananyagot  fogalomtár és önellenőrző kérdések egészítik ki, amelyek a 
tananyag végén találhatók. 
Fogalomtár elsajátítására szánt javasolt minimum időtartam:   10 perc
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Az állampolgárság, honosság és a 
külföldiek helyzete

3



A magánfelek és a nemzetközi jog

• Természetes személyek
• Jogi személyek

• Emberi jogok és kisebbségek védelme, 
állampolgársággal kapcsolatos kérdések

• Gazdasági társaságok és a nemzetközi 
kereskedelem és beruházások fejlődése, 
honosság kérdése

4

Magánfelek



Az állampolgárság fogalma és keletkezése
• = az egyén és az állam között fennálló, 

kölcsönösségen alapuló, jogokat és kötelezettségeket 
tartalmazó jogviszony, amely bizalmi viszonyt, 
közelséget feltételez az állam és a polgára között

• Nottebohm-ügy (Nemzetközi Bíróság, 1955)
• Állampolgárság keletkezése: 

– törvény erejénél fogva (ius soli, ius sanguinis, tartós 
letelepedés, családi állapot változása)

– Honosítással (egyedi közigazgatási aktussal)
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Kettős vagy többes állampolgárság

• Problémák: Mounier-ügy

• Többes állampolgárságból fakadó problémák
• Többes állampolgárság kiküszöbölése

- Új szerzésével automatikusan elveszti 
- Többes állampolgárság keletkezésénél választ
- Lemondás megkönnyítése
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Az állampolgárság változása

• Állampolgárság kérdése államutódlás esetén (nemzetközi 
jogi opció)

• Lakosságcsere
• Korlátozott rendelkezési szabadság (beleszólás):

– A személy akaratán kívül ne szerezzen (kivéve pl. 
születésnél)

– A személy akaratán kívül ne veszítse el 
– A lemondás lehetősége (korlátokkal)
– Kérelmezési jog, és a kérelem hátrányos 

megkülönböztetés nélküli elbírálása
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Az állampolgárság hiánya: 
Hontalanság

• = hontalan az a személy, amely egy állam 
állampolgárságával sem rendelkezik

• 1954. évi egyezmény a hontalan személyek jogállásáról
• 1961. évi egyezmény a hontalanság eseteinek 

csökkentéséről
• Kedvezmények illetik meg
• Hontalanság megelőzése és kiküszöbölése:

– Állampolgárság megadásának kötelezettsége
– Könnyített állampolgárság-szerzés
– Állampolgárság elvesztésének korlátozása

8

Filmajánló: 
Terminál (2004)



A jogi személy honossága

• = jogi kapocs az állam és a jogi személy között
• Kapcsoló elvek:

– Székhelyelmélet
– Inkorporációs elmélet
– Kontroll elv

• Háromszintű szabályozás
– belső jog (l. 2017. évi XXVIII. tv. a nemzetközi 

magánjogról)
– uniós normák szerepe (Überseering, Centros ügyek)
– nemzetközi jog - kapcsolóelvek ütközése esetén 

(Barcelona Traction ügy)
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A külföldi személyek jogi helyzetének általános 
jellemzői

• Külföldiek: kettős (többes) joghatóság alatt
• Idegenjog: speciális rendelkezések 

külföldiekre
– Idegenrendészet
– Ingatlanszerzés 
– Adózás 
– Munkavállalás 
– Gazdasági tevékenység folytatása

10



A külföldiek jogi helyzete és a nemzetközi jog

• Hármas szabályozás: 
hazai jog – EU szabályok – nemzetközi jog

• Nemzetközi jog:
1. Elvek - szokásjog
2. Szerződéses jog 
(pl. beruházásvédelem, emberi jogok, 
vízummentességi megállapodások, kiadatási 
szerződések, menekültjog, stb.)
3. Viszonosságra épülő gyakorlat

11



A külföldiek belépése az állam területére

• Külföldiek beutazása – általános feltételek:
1. Úti okmány
2. Vízum (beutazáshoz, és tovább- vagy visszautazáshoz)
3. Anyagi fedezet
4. Nem áll kiutasítás, beutazási és tartózkodási tilalom 
hatálya alatt
5. Nem veszélyezteti az EGT valamely tagállamának 
nemzet- vagy közbiztonságát, vagy nemzetközi 
kapcsolatait

• Határátlépés - okmányok
• Tartózkodás

12



A külföldiek elküldése az állam területéről -
módjai

• Kiutasítás
• Visszautasítás (kitoloncolás)
• Átadás
• Kiadatás

13



Fogalomtár

14

Állampolgárság = az egyén és az állam között fennálló, kölcsönösségen alapuló, jogokat és 
kötelezettségeket tartalmazó jogviszony, amely bizalmi viszonyt, közelséget feltételez az állam és a 
polgára között

Hontalan = az a személy, amely egy állam állampolgárságával sem rendelkezik

Honosság = jogi kapocs az állam és a jogi személy között

Kiutasítás = a bűncselekményt elkövető nem saját állampolgár személy kötelezése arra, hogy hagyja 
el az állam területét

Kitoloncolás = kényszerintézkedés az állam területének elhagyására kötelezett személlyel szemben, 
amennyiben önként nem hagyja el a területet, „kikísérés”

Átadás = az Európai Unió tagállamai közötti bűnügyi együttműködés, amely során a büntetőeljárás 
alá vont személyt az egyik tagállam átadja a másik számára a büntetőeljárás lefolytatása vagy a 
büntetés végrehajtása érdekében

Kiadatás = a nem Európai Uniós tagállamok közötti, nemzetközi szerződésen alapuló bűnügyi 
együttműködés, amely során a büntetőeljárás alá vont személyt az egyik tagállam átadja a másik 
számára a büntetőeljárás lefolytatása vagy a büntetés végrehajtása érdekében



Önellenőrző kérdések

✓ Milyen területeken, kérdésekben vethet fel 
problémát a többes állampolgárság?

✓ Milyen kapcsolóelvek határozhatják meg a 
honosságot?

✓ Milyen formái lehetnek a külföldi államterületről 
való eltávolításának?

✓ Ki a hontalan?

✓ Hogyan válhat valaki hontalanná?

✓ A kiutasításnak milyen nemzetközi jogi akadályai 
lehetnek?
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Nézz utána!

• Könyv:
– Betty Mahmudi – Willam Hoffer: Lányom nélkül soha, 

Ulpius Ház, Budapest, 2007.

• Film:
– Terminál (2004)
– Roman Polanski: Körözött és kívánatos (2008)

16



*A tananyagban felhasznált képek online 
megtalálhatók és szabadon hozzáférhetők. 

*A tananyag kizárólag oktatási célból készült. 
*A tananyag a Szerző saját szellemi terméke, 
forrásként az adott tárgyhoz megjelölt kötelező 

irodalmi források kerültek felhasználásra.
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Tanulási útmutató
Tananyag hossza: 16    dia
Tartalom:
- Diplomáciai menedékjog
- Területi menedékjog
- A menekült fogalma
- A menekültjog alapelvei
- A menekültstátusz elismerése és megszűnése
- Kiegészítő védelem - oltalmazott
- Menekültjog Magyarországon

Áttekintésre szánt javasolt minimum időtartam:   15 perc 
Tanulásra szánt javasolt minimum időtartam: 40 perc

A tananyagot  fogalomtár és önellenőrző kérdések egészítik ki, amelyek a 
tananyag végén találhatók. 
Fogalomtár elsajátítására szánt javasolt minimum időtartam:   10 perc
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A menedékjog

3



Azílum - Diplomáciai menedékjog

• = menedék nyújtása a nagykövetségen olyan, nem 
köztörvényes bűncselekménnyel vádolt 
személynek, akinek az életét közvetlen veszély 
fenyegeti

• Nem általános szokásjog, de regionálisan létezhet 
• Haya de la Torre ügy - Nemzetközi Bíróság 

(1950-1951)
• Napjainkban pl.: Julian Assange és a Wikileaks-

ügy
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A menekültek védelmének jogi keretei és az 
ENSZ Menekültügyi Főbiztossága

• A menekültek védelmének keretei:
- Nemzetközi jog: 1951. évi genfi egyezmény a menekültekről
- Európai uniós jog
- Nemzeti jog

• ENSZ Menekültügyi Főbiztossága (UNHCR)
- menekültként ismer el
- figyeli az államok menekültrendszereit
- képzéseket szervez
- ország-információkat nyújt
- orvosi, jogi, pszichológiai programokat finanszíroz
- nemzeti szabályozásokra javaslatokat tesz
- együttműködik NGO-kkal
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A menekült fogalma
Az 1951. évi genfi egyezmény alapján: 

„Aki … faji, vallási okok, nemzeti hovatartozása, illetve 
meghatározott társadalmi csoporthoz való tartozása, avagy 

politikai meggyőződése miatti üldözéstől való megalapozott 
félelme miatt az állampolgársága szerinti országon kívül 

tartózkodik, és nem tudja, vagy az üldözéstől való félelmében 
nem kívánja annak az országnak a védelmét igénybe venni; 

vagy aki állampolgársággal nem rendelkezve és korábbi 
szokásos tartózkodási helyén kívül tartózkodva ilyen 

események következtében nem tud, vagy az üldözéstől való 
félelmében nem akar oda visszatérni.”

Kivéve: nemzetközi bűncselekményt elkövetők; súlyos, nem 
politikai bűncselekményt elkövetők; az ENSZ céljaiba ütköző 

cselekményt elkövető
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A menekültjog alapelvei

• A hátrányos megkülönböztetés tilalma
• A család egységének elve
• Az üldözéssel vagy egyéb súlyos sérelemmel 

fenyegető országba való visszafordítás vagy 
visszaküldés tilalma (non-refoulement elve)
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A menekült jogai, helyzete

• Eljárás: a belső jog szabályozza, nem a 
nemzetközi jog

• A menekültként elismert személy jogai:
– Nemzeti bánásmód: alapfokú oktatás, vallásszabadság, 

jegyrendszer
– Legnagyobb kedvezményes bánásmód: gyülekezési 

jog, munkavállalás
– A külföldiekre általában vonatkozó bánásmód: minden 

más területen
• A státusz megszűnése: már nem fenyegeti veszély 

vagy másfajta jogi státuszt szerez (pl.: 
állampolgárságot)

8



Uniós/magyar kiegészítő védelem - oltalmazott

• Európai uniós jog alapján
– Akit halálbüntetés fenyeget
– Akit visszaküldése esetén kínzás, kegyetlen, 

embertelen bánásmódban részesítenének
– Akinek élete vagy testi épsége nemzetközi vagy 

belső fegyveres konfliktus során alkalmazott 
megkülönböztetés nélküli erőszak miatt súlyosan 
fenyegetett

• A magyar jogi elnevezése: oltalmazott
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A menekültjog szabályozása Magyarországon

• 1989: a menekültek védelme alkotmányos szinten (Alkotmány 65. 
§) és a genfi egyezmény kihirdetése (1989. évi 15. tvr.)

• 1997: a területi korlátozás feloldása, új menekülttörvény 
• 2000: Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal (BÁH) felállítása
• 2004: EU-csatlakozás, új szabályozási szint
• 2007: Új menekülttörvény – EU szabályozással összhangban

• Belső, alapvető jogforrások:
Alaptörvény XIV. cikk (3) bekezdés
2007. évi LXXX. tv. a menedékjogról
301/2007. (XI. 9.) Korm. rendelet - a törvény végrehajtásáról
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Magyar jogi megoldások – a menedékes

2007. évi LXXX. törvény, 19. §
Magyarország menedékesként ideiglenes védelemben részesíti azt a külföldit, 
aki Magyarország területére tömegesen menekülők olyan csoportjába tartozik, 
amelyet
• a) az Európai Unió Tanácsa - a lakóhelyüket elhagyni kényszerült 

személyek tömeges beáramlása esetén nyújtandó átmeneti védelem 
minimumkövetelményeiről, valamint a tagállamok e személyek befogadása 
és a befogadás következményeinek viselése tekintetében tett erőfeszítései 
közötti egyensúly előmozdítására irányuló intézkedésekről szóló, 2001. 
július 20-i, 2001/55/EK tanácsi irányelvben (a továbbiakban: 2001/55/EK 
irányelv) meghatározott eljárás szerint - ideiglenes védelemre jogosultként 
elismert, vagy

• b) a Kormány ideiglenes védelemre jogosultként ismert el, mivel a 
csoportba tartozó személyek hazájukból fegyveres konfliktus, polgárháború 
vagy etnikai összecsapás, illetve az emberi jogok általános, módszeres vagy 
durva megsértése - így különösen kínzás, kegyetlen, embertelen vagy 
megalázó bánásmód - miatt elmenekülni kényszerültek.
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Fogalomtár

12

Diplomáciai menedékjog = menedék nyújtása a nagykövetségen olyan, nem köztörvényes 
bűncselekménnyel vádolt személynek, akinek az életét közvetlen veszély fenyegeti

Menekült = „Aki … faji, vallási okok, nemzeti hovatartozása, illetve meghatározott társadalmi 
csoporthoz való tartozása, avagy politikai meggyőződése miatti üldözéstől való megalapozott félelme 
miatt az állampolgársága szerinti országon kívül tartózkodik, és nem tudja, vagy az üldözéstől való 
félelmében nem kívánja annak az országnak a védelmét igénybe venni; vagy aki állampolgársággal 
nem rendelkezve és korábbi szokásos tartózkodási helyén kívül tartózkodva ilyen események 
következtében nem tud, vagy az üldözéstől való félelmében nem akar oda visszatérni.”

Belső menekült = személyek, akik menekülésre vagy az otthonuk elhagyására kényszerültek, 
különösen fegyveres összeütközés, általánossá vált erőszak, az emberi jogok megsértése, természeti 
vagy ember által okozott katasztrófák következtében, vagy azért, hogy ennek hatásait elkerüljék, de 
nem lépték át a nemzetközileg elismert államhatárt



Önellenőrző kérdések

✓ Mi a különbség a menekült és a menedékes között?

✓ Sorolja fel a menekülteket megillető jogokat a 
nemzetközi jogszabályok alapján!

✓ Ki a menekült az 1951-es genfi egyezmény alapján?

✓ Mit jelent a non-refoulment elve?

✓ Melyek a menekültjog alapelvei?

✓ Kiket tekintünk oltalmazott személynek az Európai 
Unió joga alapján?
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Nézz utána!

• Könyv:
– Greg Mortenson – David Oliver Relin: Three Cups of Tea, 

Penguin Group, 2007.

• Film:
– After Spring (2012)
– A WikiLeaks-botrány (2013)
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*A tananyagban felhasznált képek online 
megtalálhatók és szabadon hozzáférhetők. 

*A tananyag kizárólag oktatási célból készült. 
*A tananyag a Szerző saját szellemi terméke, 
forrásként az adott tárgyhoz megjelölt kötelező 

irodalmi források kerültek felhasználásra.
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Tanulási útmutató
Tananyag hossza: 20    dia
Tartalom:
- Az emberi jogok védelmének kezdetei
- Az emberi jogok kialakulásának korszakai
- Az emberi jogok védelmének szintjei, az univerzális és a regionális 

védelemhez kapcsolódó egyezmények
- A kisebbségek védelme
- A kisebbségek védelmének kezdete
- Kisebbségvédelem az ENSZ-ben
- Kisebbségvédelem az Európa Tanácsban

Áttekintésre szánt javasolt minimum időtartam:   20 perc 
Tanulásra szánt javasolt minimum időtartam: 45 perc

A tananyagot  fogalomtár és önellenőrző kérdések egészítik ki, amelyek a 
tananyag végén találhatók. 
Fogalomtár elsajátítására szánt javasolt minimum időtartam:   10 perc 2



Az emberi jogok és a kisebbségek 
védelme

3



Az emberi jogok védelmének kezdetei

• 1776. Virginiai Nyilatkozat (USA)
• 1776. Függetlenségi Nyilatkozat (USA)
• 1787/1789. Alkotmány (USA)
• 1789. Emberi és Polgári Jogok Nyilatkozata 

(Franciaország)
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Az emberi jogok kialakulásának korszakai
• Első generációs jogok

- Politikai és polgári jogok
- államokat csak tűrési kötelezettség terheli
- pl.: véleménynyilvánítás szabadsága

• Második generációs jogok
- Gazdasági, szociális és kulturális jogok
- XX. sz. közepe
- pozitív tevést követel a megvalósítás, de függ az ország anyagi
helyzetétől
- pl.: munkabérhez való jog

• Harmadik generációs jogok
- szolidaritási jogok
- csak az államok összefogásával valósítható meg.
- pl.: egészséges környezethez való jog.
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Az emberi jogok védelmének szintjei 

• Univerzális emberi jogok
– Általános és speciális egyezmények
– ENSZ jogfejlesztő tevékenysége
– ENSZ Emberi Jogi Bizottság, emberi jogi főbiztos

• Regionális emberi jogok
– Elsőként Európában
– Majd Dél- és Közép-Amerika, Afrika, arab területek

• (Nemzeti szintű védelem – lásd alkotmányjog)
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Az emberi jogok általános védelme – EJENY, 
PPJNE

• 1948. Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozata
– ENSZ közgyűlési határozat, nem kötelező, de szokásjoggá 

vált
• 1966. Polgári és Politikai Jogok Nemzetközi 

Egyezségokmánya
– Első generációs jogok
– Ellenőrző szerv: 

Emberi Jogok Bizottsága (Genf)
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Az emberi jogok általános védelme – GSZKJNE 

• 1966. Gazdasági Szociális és Kulturális Jogok 
Nemzetközi Egyezségokmánya
– Második generációs jogok
– Ellenőrző szerv: ENSZ Gazdasági és Szociális 

Tanácsa
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Globális egyezmények speciális emberi jogi 
területeken

• 1965. A faji megkülönböztetés tilalmáról szóló 
egy.

• 1979. A nőkkel szembeni megkülönböztetés 
tilalmáról szóló egyezmény

• 1984. A kínzás, kegyetlen, embertelen bánásmód 
elleni egyezmény

• 1989. A gyermekek jogairól szóló egyezmény
• 2006. Fogyatékossággal élő személyek jogairól 

szóló egyezmény
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Az emberi jogok regionális védelme – Európa 

• 1950. Emberi Jogok Európai Egyezménye
– Európa Tanács keretében
– Jogok széles köre az egyezményben és a hozzá tartozó 16 

kiegészítő jegyzőkönyvben (ebből hatályban 15)
– Ellenőrzés: Emberi Jogok Európai Bírósága

• 1961. Európai Szociális Charta
– Európa Tanács keretében
– Szociális jogok

• 1987. Kínzás elleni európai egyezmény
- Európa Tanács keretében
- Ezen kívül még számos speciális egyezmény az ET keretében

• 2000. Alapjogi Charta
– Európai Unió keretében
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Az emberi jogok regionális védelme Európán 
kívül

• 1969. Emberi Jogok Amerika-közi Egyezménye
– Közép- és Dél-Amerika
– Az európaihoz hasonló
– Ellenőrző szerve: bíróság

• 1981. Emberek és népek jogainak afrikai chartája
– 1998 óta bíróság is van, mint ellenőrző szerv
– Gyenge védelmi szint

• 1990. Emberi Jogok Iszlám Nyilatkozata
• 1990. Emberi Jogok Arab Chartája
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A kisebbségek védelme

• Egyén és/vagy közösség védelme?
• Az egyenlőség biztosítása már védelem?
• Mi az identitás?
• Külön jogok vagy az emberi jogok része?
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A kisebbségvédelem kezdete

• 1648 – vallásszabadság

• 1919 – Nemzetek Szövetsége és Párizs 
környéki békeszerződések – összetett védelmi 
rendszer:
– A békeszerződésben
– Kétoldalú kisebbségvédelmi szerződések 
– Egyoldalú kisebbségvédelmi nyilatkozatok

13



Kisebbségvédelem az ENSZ-ben

• 1945 – 1966: nem kell külön védelem
• 1966: Polgári és Politikai Jogok Nemzetközi 

Egyezségokmányának 27. cikke
„Olyan államokban, ahol nemzeti, vallási vagy 
nyelvi kisebbségek élnek, az ilyen kisebbségekhez 
tartozó személyektől nem lehet megtagadni azt a 
jogot, hogy csoportjuk más tagjaival együttesen saját 
kultúrájuk legyen, hogy saját vallásukat vallják és 
gyakorolják, vagy hogy saját nyelvüket használják.”
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Kisebbségvédelem az Európa Tanácsban

• 1992 – Regionális és kisebbségi nyelvek európai 
chartája

• 1995 – Keretegyezmény a nemzeti kisebbségek 
védelméről

• Plusz: Emberi Jogok Európai Egyezménye 
– 8. cikke – vallásszabadság
– 14. cikke – megkülönböztetés tilalma

15



Fogalomtár

16

Első generációs jogok = politikai és polgári jogok

Második generációs jogok = gazdasági, szociális és kulturális jogok

Harmadik generációs jogok = szolidaritási jogok

Kisebbség = az embereknek egy államon belüli olyan csoportja, amelynek tagjai 
ennek az államnak a területén laknak és annak állampolgárai, régi, szilárd és 
tartós kapcsolatot tartanak fenn ezzel az állammal, sajátos etnikai, kulturális, 
vallási vagy nyelvi jellegzetességekkel rendelkeznek, és kellően reprezentatívak, 
bár számszerűleg kisebbségben vannak ezen állam egy körzetének lakossága 
körében, valamint arra törekednek, hogy közösen megőrizzék közös 
identitásukat, kultúrájukat, hagyományaikat, vallásukat vagy nyelvüket



Önellenőrző kérdések

✓ Mit értünk az emberi jogok generációi alatt?

✓ Mi az Emberi Jogi Bizottság szerepe az ENSZ 
keretében létrehozott emberi jogi védelmi 
rendszerben?

✓ Soroljon fel három emberi jogi egyezményt, 
melyeket az Európa Tanács keretében fogadtak el!

✓ Ismertesse a Regionális vagy Kisebbségi Nyelvek 
Európai kartájának főbb rendelkezéseit!

✓ Mi a különbség az univerzális és a regionális emberi 
jogi védelem között?
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Nézz utána!

• Könyv:
– Mary Ann Glendon: A World Made New: Eleanor

Roosevelt and the Universal Declaration of Human Rights, 
Random House, 2002.

• Film:
– Hotel Ruanda (2004)
– Schindler listája (1993)
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*A tananyagban felhasznált képek online 
megtalálhatók és szabadon hozzáférhetők. 

*A tananyag kizárólag oktatási célból készült. 
*A tananyag a Szerző saját szellemi terméke, 
forrásként az adott tárgyhoz megjelölt kötelező 

irodalmi források kerültek felhasználásra.



Jelen tananyag a Szegedi Tudományegyetemen 
készült az Európai Unió támogatásával. 

Projekt azonosító: EFOP-3.4.3-16-2016-00014
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Az államterület és más területek nemzetközi jogi 
helyzete

1/2

Szalai Anikó



Tanulási útmutató
Tananyag hossza: 20    dia
Tartalom:
- Az államterület és más területek
- Az államterület fogalma és alkotó elemei
- Az államterület megszerzésének és elvesztésének jogcímei régen és ma
- A vízi államterület
- A Duna jogi helyzete
- A tengeri államterület
- Az államterület tartozékai
- A légi tér nemzetközi jogi helyzete
Áttekintésre szánt javasolt minimum időtartam:   20 perc 
Tanulásra szánt javasolt minimum időtartam: 45 perc

A tananyagot  fogalomtár és önellenőrző kérdések egészítik ki, amelyek a 
tananyag végén találhatók. 
Fogalomtár elsajátítására szánt javasolt minimum időtartam:   10 perc
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Az államterület és más területek
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A terület jogállás szerinti felosztása
• Államterület

– Szárazföldi
– Vízi: 

• Édesvízi
• Tengeri

– Légi

• Nem államterület
– Uratlan terület
– Mindenki által szabadon használható 

terület
• Nyílt tenger
• Mélytengerfenék
• Nemzetközi légtér
• Világűr

– Különleges státuszú terület
• Területigazgatási jogok nem saját 

államterületen
• Nemzetközi igazgatás alatt álló területek
• Sarkvidékek
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Az államterület fogalma és alkotó elemei

• Fogalma: az államterület az a 
térség, ahol az állam minden 
más állam kizárásával területi 
főhatalmat gyakorol

• Alkotó elemei: 
szárazföldi, vízi, légi

• Kvázi államterületek: 
úszó államterület, 
repülő államterület

5
Kép forrása: canstockphoto.com



Az államterület megszerzésének és elvesztésének 
jogcímei régen és ma

• Természeti esemény
• Okkupáció
• Annexió
• Cesszió
• Elbirtoklás
• Területszerzés ellenszolgáltatásért
• Közigazgatási cesszió
• Földrajzi összefüggés
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A vízi államterület
• Édesvízi államterület 
• Több állam területére eső tavak – közös megegyezés

Pl.: Fertő-tó
• Folyók 

- nemzetközi folyó = vízi út, amely legalább két 
államon folyik keresztül vagy közöttük határt képez
- a nemzetközi folyók hajózási szabályai: 
hajózás szabadsága, cabotage, stb.
- folyók nem hajózási célú használata: 
mezőgazdaság, öntözés, halászat, stb.
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A Duna jogi helyzete
• szabályozás története (1815, 1856, 1921)
• 1948. évi belgrádi egyezmény és az 1998. évi kiegészítő 

jegyzőkönyve
• Duna Bizottság, parti állam és nem parti állam tagok
• jelenlegi kihívások, Rajna-Majna-Duna-csatorna

9
Képek forrása: hu.wikipedia.com



A tenger fogalma és nemzetközi szabályozása

• A tenger = sós víz, amelyről a világtenger 
bármely pontjára hajóval el lehet jutni

• A szabályozás kialakulása
- szokásjog
- 1958 - Genf: 4 egyezmény (nyílt tenger, 
parti tenger és csatlakozó övezet, halászat, 
kontinentális talapzat)
- 1982. évi ENSZ Tengerjogi Egyezménye
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A tenger jogállása

• A tenger jogállása
- államterületet képező: pl. parti tenger, 
beltenger, szigetközi tenger
- államterület tartozékai: csatlakozó övezet, 
kizárólagos gazdasági övezet, kontinentális 
talapzat
- nem államterületet képező: nyílt tenger
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Tengeri államterület: parti tenger és beltenger
• Parti tenger

- az alapvonaltól a tenger felé eső 12 tengeri mérföldnyi 
sáv
- az alapvonal megállapítására eltérő szabályok léteznek a 
partvonal rajzolatának megfelelően (lapos part, csipkézett 
part, partközeli szigetek, öböl, szigetállam)
- parti tenger jogállása: államterület, de a békés célú 
áthaladást meg kell engedni más állam hajóinak

Parti tenger
Alapvonal
Beltenger
Szárazföld

12
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Más tengeri övezetek
• Az államterület tartozékai olyan tengeri területek, amelyek 

nem tartoznak az állam tulajdonába (nem államterület), 
azonban a parti államnak kizárólagos jogosítványai vannak

• Az államterület tartozékai:
– Csatlakozó övezet
– Kizárólagos gazdasági övezet
– Kontinentális talapzat

13
Kép forrása: quora.com



A légi tér nemzetközi jogi helyzet
• Kiterjedése: a föld felszínétől a világűr határáig (ahol a levegő 

felhajtóerejét kihasználva lehet repülni)
• egyezmények: 1919 - Párizs, 1929 - Varsó, 1944 - Chicago
• ICAO: Polgári Légi Közlekedési Szervezet
• A polgári légi közlekedés szabályai, szabadságelvei:

– Békés átrepülés joga
– Technikai célú leszállás joga
– Áruk és utasok felvétele, kirakása 

a saját vagy más állam területén

14
Kép forrása: hu.wikipedia.org; 123rf.com 



A légi közlekedés biztonságát veszélyeztető cselekmények elleni 
küzdelem

• 1963. évi Tokiói Egyezmény a légi járművek fedélzetén elkövetett 
bűncselekményekről 

• 1970. évi Hágai Egyezmény a légi járművek jogellenes hatalomba 
kerítésének leküzdéséről 

• 1971. évi Montreali Egyezmény a polgári repülés biztonsága elleni 
jogellenes cselekmények leküzdéséről

• 1988. évi kiegészítő Jegyzőkönyv az 1971. évi Montreali Egyezményhez a 
nemzetközi polgári repülést szolgáló repülőterek elleni jogellenes és 
erőszakos cselekmények visszaszorításáról

15
Kép forrása: youtube.com



Fogalomtár

16

államterület = az a térség, ahol az állam minden más állam kizárásával területi főhatalmat gyakorol

occupatio = egyoldalú foglalás, uratlan terület birtokba vétele a terület jogszerű megszerzésének 
céljával

debelláció = a terület amiatt válik uratlanná, mivel a megszerzője háborúban megsemmisítette a 
terület kormányát, államigazgatását

annexió = fegyveres erőszakkal terület szerzése egy másik államtól

cesszió = ingyenes területszerzés

nemzetközi folyó = vízi út, amely legalább két államon folyik keresztül vagy közöttük határt képez

cabotage = szállítási vagy fuvarozási tevékenység, egy adott ország területének két pontja között, 
amelyet az adott országban nem honos gazdasági szereplők végeznek. Eredetileg hajózási kifejezés, a 
tengeri államok saját kikötői közötti, illetve a nemzetközi folyamok egy államhoz tartozó szakaszán 
zajló forgalomra vonatkozott.

tenger = sós víz, amelyről a világtenger bármely pontjára hajóval el lehet jutni



Önellenőrző kérdések

✓ Milyen jogállása lehet a nemzetközi jog alapján a 
területnek?

✓ Mi az államterület? Melyek az államterület részei?

✓ Milyen területszerzési jogcímek vannak?

✓ Mi a különbség az annexió és a debelláció között?

✓ Milyen fajtái vannak a cessziónak?
✓ Mit jelent a cabotage?

✓ Melyek a fő elvei a nemzetközi folyókon való 
hajózásnak?
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Nézz utána!

• Könyv: Jules Verne: A dunai hajós

• Zene: Ifj. Johann Strauss: Kék Duna keringő

• Film: Senkiföldje (No Man’s Land, 2001)
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*A tananyagban felhasznált képek online 
megtalálhatók és szabadon hozzáférhetők. 

*A tananyag kizárólag oktatási célból készült. 
*A tananyag a Szerző saját szellemi terméke, 
forrásként az adott tárgyhoz megjelölt kötelező 

irodalmi források kerültek felhasználásra.
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Az államterület és más területek nemzetközi jogi 
helyzete
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Szalai Anikó



Tanulási útmutató
Tananyag hossza: 20    dia
Tartalom:
- A terület jogállás szerinti felosztása
- Uratlan terület
- A mindenki által szabadon használható területek fajtái
- Az emberiség egészének javát szolgáló területek, erőforrások
- Egyes mindenki által szabadon használható területek 
- A különleges státuszú területek
- A különleges státuszú területek egyes fajtái

Áttekintésre szánt javasolt minimum időtartam:   20 perc 
Tanulásra szánt javasolt minimum időtartam: 45 perc

A tananyagot  fogalomtár és önellenőrző kérdések egészítik ki, amelyek a 
tananyag végén találhatók. 
Fogalomtár elsajátítására szánt javasolt minimum időtartam:   10 perc
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A nem államterület
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A terület jogállás szerinti felosztása
• Államterület

– Szárazföldi
– Vízi: 

• Édesvízi
• Tengeri

– Légi

• Nem államterület
– Uratlan terület
– Mindenki által szabadon használható 

terület
• Nyílt tenger
• Mélytengerfenék
• Nemzetközi légtér
• Világűr

– Különleges státuszú terület
• Területigazgatási jogok nem saját 

államterületen
• Nemzetközi igazgatás alatt álló területek
• Sarkvidékek
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Uratlan terület
• Terra nullius
• Felfedezéssel vagy egyoldalú foglalással (occupatio) 

megszerezhető terület
• Palmas-sziget ügye (1928)

5
Kép forrása: hu.wikipedia.org



A mindenki által szabadon használható terület 
fogalma és fajtái

• A mindenki által szabadon használható terület:
– nyílt tenger
– nemzetközi/nyílt légtér

• Az emberiség közös öröksége: 
– kontinentális talapzaton túli mélytengerfenéknek
– a Hold és a Naprendszer égitestjei
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Az emberiség közös ügye, közös öröksége és a 
világörökség

• Az emberiség közös öröksége
– Mélytengerfenék
– Hold és a Naprendszer égitestjei

• Az emberiség közös ügye
– Az éghajlat változása
– A biológiai sokféleség megőrzése

• A világörökség
– UNESCO-védelem egyes államterületeknek
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Egyes mindenki által szabadon használható 
területek: Nyílt tenger 

• = a tenger minden olyan része, 
amely nem tartozik a 
kizárólagos gazdasági 
övezethez, a parti tengerhez 
vagy egy állam belvizeihez 
vagy szigetállam szigetközi 
tengeréhez

• Szabadságjogok: szabad 
halászat, hajózás, kiaknázás, 
üldözés

• joghatóság gyakorlása és a 
jogellenes cselekmények 
megtorlása a nyílt tengeren

• kalózkodás és más illegális 
tevékenységek
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Egyes mindenki által szabadon használható 
területek: Mélytengerfenék 

• = A kontinentális talapzatnak nem minősülő, azon túli 
mélytengeri altalaj

• A teljes terület összefoglaló neve: a Zóna
• Jelentősége: tengerfenéken és benne lévő természeti 

kincsek kiaknázása
• Kiaknázást felügyelő szerv: Nemzetközi Tengerfenék 

Hatóság
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Egyes mindenki által szabadon használható 
területek: Világűr

• Légi tér és világűr határa: Kármán-vonal (80-100 km)

10
Kép forrása: hu.wikipedia.org



A különleges státuszú területek

• Minden olyan nem államterület, amely nem 
uratlan terület és nem is mindenki által szabadon 
használható

• Tipikusan szerződéseken vagy szokásjogon alapul 
a terület státusza, vagy történelmi eseményekhez 
kapcsolódik

• 3 fajtája:
– Területigazgatási jogok nem saját államterületen
– Nemzetközi igazgatás alatt álló területek
– Sarkvidékek

11



Más állam területének igazgatása

• gyarmati múlthoz kapcsolódó jogintézmények: 
koncesszió, bérlet, protektorátus, 
mandátumrendszer, gyámsági rendszer, 
önkormányzattal nem rendelkező területek

• több állam általi megszállás
• nemzetközi szolgalom

12



A nemzetközi igazgatás 

• = állam(ok) és/vagy nemzetközi 
szervezet(ek) igazgatják az 
adott területet

• egy nemzetközi szervezet által 
közvetlenül igazgatott területek 
- Nemzetek Szövetsége: 

Danzig
- ENSZ: Namíbia, Kambodzsa, 

Kelet-Szlavónia
• több nemzetközi szervezet általi 

igazgatás: Koszovó

• Palesztina és Jeruzsálem 
speciális helyzete

• Nyugat-Berlin speciális 
helyzete

13



Egyéb: Antarktisz

• Antarktisz
– Földrajzi jellemzők: 

jéggel borított szárazföld
– Jogi helyzete: 1959 –

Antarktisz-egyezmény

14

Kép forrása: www.britannica.com



Egyéb: Arktisz

• Északi-sarkvidék 
(Arktisz)
– Földrajzi jellemzők: 

állandóan befagyott 
tengervíz

– Jogi helyzete: szokásjogi 
alap

– Szektor-elmélet: USA, 
Kanada, Dánia, 
Norvégia, Oroszország 
szektorai

15
Kép forrása: mapcruzin.com



Fogalomtár

16

Res communis omnium usus = mindenki által szabadon használható terület, például a nyílt tenger

Kalózkodás = magántulajdonban lévő hajó legénysége vagy utasai által magáncélok érdekében 
elkövetett törvénytelen erőszak, feltartóztatás vagy fosztogatás, amely másik hajó vagy a fedélzetén 
lévő személyek ellen irányul a nyílt tengeren

Szektor-elmélet = az Északi-sarkvidék felosztására vonatkozó elmélet, miszerint az Északi-
sarkvidéken azon 5 államnak vannak területi jogai, amelyeknek az államterülete túlnyúlik az Északi-
sarkkörön (Norvégia, Oroszország, USA, Kanada és Dánia)

Nemzetközi igazgatás alatt álló terület = állam(ok) és/vagy nemzetközi szervezet(ek) igazgatják az 
adott területet

Gyarmati múlthoz kapcsolódó jogintézmények = koncesszió, bérlet, protektorátus, 
mandátumrendszer, gyámsági rendszer, önkormányzattal nem rendelkező területek

Kármán-vonal = a légtér és a világűr határát jelölő földrajzi terület, körülbelül 80-100 km-es 
magasságban, nevét Kármán Tódor magyar származású tudósról kapta, aki először számolta ki



Önellenőrző kérdések

✓ Hogyan válhat egy terület uratlanná?
✓ Foglalja össze röviden a Palmas-sziget ügy lényegét!
✓ Mely területek minősülnek mindenki által szabadon 

használható területnek?
✓ Mi a nyílt tenger fogalma?
✓ Mit jelent a nyílt tenger szabadságának elve?
✓ Mi a kalózkodás?
✓ Mi a Zóna?
✓ Mely egyezmények vonatkoznak a világűr jogi helyzetére?
✓ Mi a különbség az Antarktisz és az Arktisz szabályozása és 

jogi helyzete között?
✓ Mit jelent, hogy egy terület nemzetközi igazgatás alatt áll? 

Mondjon rá példát!
17



Nézz utána!

• Könyv: 
– Nina Willner: 40 ősz, Maxim Könyvkiadó, Budapest, 2017.
– John Le Carré: A kém, aki bejött a hidegről, Európa Kiadó, 

Budapest, 1990.

• Film:
– Karib-tenger kalózai (2003)
– Gravitáció (2013)

18



*A tananyagban felhasznált képek online 
megtalálhatók és szabadon hozzáférhetők. 

*A tananyag kizárólag oktatási célból készült. 
*A tananyag a Szerző saját szellemi terméke, 
forrásként az adott tárgyhoz megjelölt kötelező 

irodalmi források kerültek felhasználásra.



Jelen tananyag a Szegedi Tudományegyetemen 
készült az Európai Unió támogatásával. 

Projekt azonosító: EFOP-3.4.3-16-2016-00014



Nemzetközi jogi és Európa-jogi Tanszék

NEMZETKÖZI KÖZJOG II. - NEMZETKÖZI TANULMÁNYOK SZAKOS
HALLGATÓKNAK

Nemzetközi jogi és Európa-jogi Tanszék

Jelen tananyag a Szegedi Tudományegyetemen készült az Európai 
Unió támogatásával. 

Projekt azonosító: EFOP-3.4.3-16-2016-00014

Bevezetés a nemzetközi környezetvédelmi jog 
alapjaiba

Dr. Sziebig Orsolya Johanna



Tanulási útmutató
Tananyag hossza:     13      dia

Tartalom:
A nemzetközi környezetvédelmi jog jelentősége 4-5. old.
A környezetvédelmi szabályozás története 7-8. old.
Közös Jövőnk c. jelentés 9. old.
Fenntartható fejlődés 10. old.
Fogalomtár 11-12. old.
Önellenőrző kérdések 13. old.

Áttekintésre szánt javasolt minimum időtartam:   4 óra 
Tanulásra szánt javasolt minimum időtartam: 1 óra

A tananyagot  fogalomtár és önellenőrző kérdések egészítik ki, amelyek a 
tananyag végén találhatók. 
Fogalomtár elsajátítására szánt javasolt minimum időtartam: 0,5  óra

2



A nemzetközi környezetvédelmi jog 
jelentősége

3



Miért van szükség a környezeti kérdések 
nemzetközi jogi szabályozására?

• Globális környezeti problémák:
• globális felmelegedés, klímaváltozás, szélsőséges időjárási 

jelenségek, 
• ózonréteg elvékonyodása,
• biodiverzitás (biológiai sokféleség) csökkenése,
• hulladékkezelés hiányosságai – műanyagszennyezés, 

természeti elemek szennyezése

Filmajánló:  Az özönvíz előtt
https://www.youtube.com/watch?v=B4X8P_x2AbQ&t=4s

4

https://www.youtube.com/watch?v=B4X8P_x2AbQ&t=4s


Miért van szükség a környezeti kérdések 
nemzetközi jogi szabályozására?

• A globális környezeti problémák globális, nemzetközi 
összefogást igényelnek az államok részéről.

• A nemzetközi jog érvényesíthetősége nagyban függ a politikai 
akarattól és egyes államokban (pl. USA) a lobbytól. 

• Klímaváltozás nem egyenlő a globális felemelegedéssel!

5



A környezetvédelmi szabályozás története
• A környezetvédelem az ember által okozott, vagy okozandó kár

minimalizálását jelenti a természetes és mesterséges (épített)
környezet, azaz az ember érdekében.  Természetvédelem
(ember által még nem, vagy nagyon kismértékben módosított
élőhelyek védelme).

• Története: korábban is voltak bizonyos állatvédelmi szabályok,
de a nemzetközi környezetvédelmi szabályozás csak az 1950-es
évektől fejlődött.

• Szabályozás motorja: ENSZ létrehozása volt, nemzetközi
egyezmények megkötése az államok között.

• Relatíve elég fiatal területe a nemzetközi jognak.

6



Fejlődési korszakok
• Első korszak – felismerés 1900-1945
• Második korszak – intézményesülés 1945-1972

– ENSZ Konferencia az Emberi Környezetről 1972. Stockholm -
nyilatkozat

• Harmadik korszak – hatékony koordinációs rendszer
kialakítása 1972-1992
– Környezet és Fejlődés Világkonferencia 1992. Rio de Janeiro
– Fenntartható Fejlődés Bizottsága (1993) - végrehajtás
– Éghajlatváltozásról szóló Keretegyezmény
– Biológiai Sokféleségről szóló Egyezmény
– Nyilatkozat
– Agenda 21: Feladatok a XXI. századra

• Negyedik korszak – integráció 1992-
– Fenntartható Fejlődés Konferencia 2002. Johannesburg (Föld csúcs

+10) 2012. Rio (Rio +20)
7



1972. Stockholmi Konferencia

8



Közös jövőnk c. jelentés

• 1984. Környezet és Fejlődés Világbizottsága
• 1987. Közös Jövőnk c. jelentés
• Fenntartható fejlődés fogalma

9

„A fenntartható fejlődés olyan fejlődés, 
amely kielégíti a jelen generáció 

szükségleteit anélkül, hogy 
veszélyeztetné a jövő generációk 

esélyét arra, hogy ők is kielégíthessék 
szükségleteiket.”



Fenntartható fejlődés pillérei:
környezet, gazdaság, társadalom

10



Fogalomtár

11

❑ Fenntartható fejlődés: a fenntartható fejlődés olyan fejlődés, amely kielégíti
a jelen generáció szükségleteit anélkül, hogy veszélyeztetné a jövő generációk
esélyét arra, hogy ők is kielégíthessék szükségleteiket.

❑ Brundtland-bizottság: 1984-ben hozták létre a Környezet és Fejlődés
Világbizottságot, amelyet Gro Harlem Brundtland, egykori norvég miniszter-
elnök vezetett.

❑ Közös Jövőnk c. jelentés: 1987. A Világbizottság jelentése, amely elsőként
fogalmazta meg a fenntartható fejlődést.

❑ Környezeti konferenciák: az ENSZ keretében megrendezésre kerülő olyan
konferenciák, ahol a nemzetközi közösség államai környezeti kérdésekről
tárgyalnak. 1972. Stockholm, 1992. Rio de Janeiro, 2002. Johannesburg,
2012. Rio de Janeiro



Fogalomtár

12

❑ Globális környezeti problémák: olyan környezeti problémák, amelyek a
Föld egészére kiterjednek. Ezek közé sorolható a klímaváltozás, globális
felmelegedés, az ózonréteg elvékonyodása.

❑ Természetvédelem: ember által még nem, vagy nagyon kismértékben
módosított élőhelyek védelme.

❑ Környezetvédelem: az ember által okozott, vagy okozandó kár
minimalizálását jelenti a természetes és mesterséges (épített) környezet, azaz
az ember érdekében.



Önellenőrző kérdések

✓ Soroljon fel globális környezeti problémákat!
✓ Határozza meg a fenntartható fejlődés fogalmát!
✓ Sorolja fel a nemzetközi környezetvédelmi jog 

fejlődési korszakait!
✓ Sorolja fel a környezeti konferenciákat és az ott 

elfogadott dokumentumokat!
✓ Ismertesse a Környezet és Fejlődés Világbizottságot!
✓ Határozza meg a környezetvédelem és 

természetvédelem fogalmait!

13



Nézz utána!
Milyen államoknak van a leginkább környezetvédelem orientált 

szabályozása?
Milyen államok maradnak le a környezeti cselekvésben?

Mi a különbség a klímaváltozás és a globális felmelegedés 
között?

Mit jelent az ún. „green governance”?

14



*A tananyagban felhasznált képek online 
megtalálhatók és szabadon hozzáférhetők. 

*A tananyag kizárólag oktatási célból készült. 
*A tananyag a Szerző saját szellemi terméke, 
forrásként az adott tárgyhoz megjelölt kötelező 

irodalmi források kerültek felhasználásra.



Jelen tananyag a Szegedi Tudományegyetemen 
készült az Európai Unió támogatásával. 

Projekt azonosító: EFOP-3.4.3-16-2016-00014



Nemzetközi jogi és Európa-jogi Tanszék

NEMZETKÖZI KÖZJOG II. - NEMZETKÖZI TANULMÁNYOK SZAKOS
HALLGATÓKNAK

Nemzetközi jogi és Európa-jogi Tanszék

Jelen tananyag a Szegedi Tudományegyetemen készült az Európai 
Unió támogatásával. 

Projekt azonosító: EFOP-3.4.3-16-2016-00014

A nemzetközi környezetvédelem szervezeti keretei és 
a környezetvédelmi jog alapelvei

Dr. Sziebig Orsolya Johanna



Tanulási útmutató
Tananyag hossza:     18      dia

Tartalom:
A nemzetközi környezetvédelem szervezeti keretei 3-5. old.
A nemzetközi környezetvédelmi jog forrásai 6-8. old.
A nemzetközi környezetvédelmi jog forrásai – alapelvek 9-16. old.
Fogalomtár 17-18. old.
Önellenőrző kérdések 19. old.

Áttekintésre szánt javasolt minimum időtartam:   1,5 óra 
Tanulásra szánt javasolt minimum időtartam:  1 óra

A tananyagot  fogalomtár és önellenőrző kérdések egészítik ki, amelyek a 
tananyag végén találhatók. 
Fogalomtár elsajátítására szánt javasolt minimum időtartam:   0,5 óra
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A nemzetközi környezetvédelem 
szervezeti keretei

3



Főbb szervezetek

• Globális szervezetek: ENSZ, UNEP (ENSZ Környezeti
Programja, 1972.), szakosított intézmények: UNESCO, FAO,
WHO, WMO, IAEA, IMO, ICAO, pénzügyi intézmények

• Regionális szervezetek: Európai szinten (pl. Európa Tanács),
de más regionális szervezeteknek is van programja pl. Afrikai
Unió

• Privát szektor

• NGO: civil szféra (Aarhus Egyezmény)

4



UNEP: ENSZ Környezeti Programja

Támogatja a nemzetközi környezetvédelmi együttműködést; 
Támogatást és iránymutatást nyújt az ENSZ intézményeinek; 
Tudományos testületén keresztül támogatja a nemzetközi 
tudományos közösséget, hogy részt vállaljanak az ENSZ 
környezeti programjainak megvalósításában. 
1972-ben hívták életre, a Stockholmi Konferencián
„globális környezeti napirend” kidolgozása
Koordinálja az ENSZ környezettel kapcsolatos tevékenységét

UNEP történetéről:
https://www.youtube.com/watch?v=LwS1eZAnUNc

5
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A nemzetközi környezetvédelemi jog 
forrásai
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Jogforrások
• Szerződéses jog: keretegyezmények/egyezmények, 

szerződések, mellékletek, listák/jegyzőkönyvek
• Szokásjog, környezetjogi elvek: dokumentumokban, 

nyilatkozatokban, kiemelkedő bírósági döntésekben található 
meg

• Szabályozás területei:
– Globális szabályozás
– Szektorális szabályozás: Flóra/fauna (természetvédelem), 

Édesvizek, Talaj, Tenger, Légkör, Veszélyes hulladék és 
veszélyes anyagok

7



Keretegyezmények, Jegyzőkönyvek
• Minél több állam bevonása a szabályozásba
• Probléma meghatározása, közös célkitűzések
• Sokszor tudományos bizonytalanság/politika
• Puha kötelezettségvállalások
• Nem lehet kikényszeríteni a vállalásokat
• Fogalom-meghatározások, közös célkitűzések, szervezeti keretek és további 

jogalkotásra való felhívás
• Finanszírozás kérdése-pénzalapok
• Mellékletek, listák - keretegyezmények kiegészítése
• Konkrét és kikényszeríthető kötelezettségek

• Jegyzőkönyvek is módosíthatók

• A sztratoszferikus ózonréteg védelméről szóló, Bécsben 1985. március 22.
napján aláírt egyezmény + Montreáli jegyzőkönyv

• Éghajlat-változási keretegyezményének (UNFCC) kiegészítő jegyzőkönyve,
Kiotói Jegyzőkönyv (1997)

8



A nemzetközi környezetvédelemi jog 
forrásai

- alapelvek

9



I. Kárért való állami felelősség elve
• Kárért való állami felelősség elve (az államok

szuverenitással rendelkeznek különböző
környezeti erőforrásaik felett, és felelősséggel
tartoznak, hogy ne okozzanak határon átnyúló
környezeti károkat)

10



(1) károkozás tilalma (általános) – Stockholm-21. elv, Rio-
2. elv

(2) a környezet védelme, megőrzése, fenntartása 
(általános) – Rio-7. elv

(3) az elővigyázatosság elve (specifikus – tudományos 
bizonytalanság) – Rio-15. elv

„A környezetre vonatkozó nemzetközi jognak része az 
államok azon általános kötelezettségének léte, melynek 
célja biztosítani, hogy a joghatóságán és ellenőrzésén 
belüli tevékenységek tartsák tiszteletben más államok, 

vagy a nemzeti ellenőrzésen kívüli területek 
környezetét.” 

11

II. Megelőzés elve



III. Elővigyázatosság elve

12

• A környezet védelme érdekében az Államok, lehetőségeiknek
megfelelően, széles körben törekedni fognak az
elővigyázatosságra. Ahol súlyos és visszafordíthatatlan
károsodás fenyeget, a teljes tudományos bizonyosság hiánya
nem használható fel indokolásként a környezetrombolást
megakadályozó, hatékony intézkedések elhalasztására.



IV. Együttműködés elve

13

Több módon megvalósulhat, egyezmények eleme:
1. Tájékoztatás (veszélyes tevékenységről - Rio-19. elv)
2. Konzultáció (veszélyes tevékenységről - Rio-19. elv)
3. Értesítés (környezeti ártalomról, akut veszélyhelyzetről - Rio-

18. elv)
4. Segítségnyújtás (Rio-18. elv – a nemzetközi közösség)
5. Környezeti ártalmak enyhítése



V. Szennyező fizet elve

14

• Nem alkalmazzák nemzetközi szinten – fejlettebb
államok, OECD

• „A nemzeti hatóságoknak törekedniük kell a
környezeti költségek megosztásának és a gazdasági
eszközök felhasználásának elősegítésére, tekintetbe
véve azt a megközelítést, hogy alapvetően a
szennyezőnek kell viselnie a szennyezés költségét,
figyelemmel a közérdekre, a nemzetközi kereskedelmi
és befektetési folyamatok eltorzítása nélkül.”

• Költségelosztás
• Alkalmazási problémák



VI. Közös de megkülönböztetett felelősség elve
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• Fejlett és fejlődő országok közötti különbségtétel
• Eltérő mértékben járultak hozzá a környezeti problémák 

kialakulásához
• Gazdasági erő – mit tudnak tenni?
• Egyezményekben is megjelenik 
• UNFCCC, Kiotói Jegyzőkönyv
• Klímaváltozás elleni küzdelem

• „Elismerve, hogy különleges intézkedést igényel a fejlődő
országok igényeinek kielégítése, beleértve a kiegészítő
pénzügyi forrásokról és a szükséges technológiák
hozzáférhetőségéről való gondoskodást…”



VII. Fenntartható fejlődés elve
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Fogalomtár

17

❑ Nemzetközi környezetvédelmi jog forrásai: azon jogforrások összessége, 
amelyek a nemzetközi környezetvédelmi normákat tartalmazzák.

❑ Alapelvek (princípiumok): olyan alapvető jelentőségű megállapítások,
elvek, amelyek a környezetvédelmi jogban – különösen a bíróságok
gyakorlatában – meghatározó jelentőséggel bírnak. Sok esetben meg-
találhatóak konferenciák záró dokumentumaiban és bírósági döntésekben is.

❑ Keretegyezmény: olyan nemzetközi egyezmények, amelyek nem konkrétan
kikényszeríthető kötelezettségeket tartalmaznak, hanem keret jellegű
megállapodásokat.

❑ Jegyzőkönyv: a keretegyezmény kiegészítő nemzetközi szerződés, amely
önmagában is módosítható. Kikényszeríthető nemzetközi kötelezettségeket
tartalmaznak.



Fogalomtár
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❑ Elővigyázatosság elve, elővigyázatos megközelítés: a környezet védelme
érdekében az államok, lehetőségeiknek megfelelően, széles körben törekedni
fognak az elővigyázatosságra. Ahol súlyos és visszafordíthatatlan
károsodás fenyeget, a teljes tudományos bizonyosság hiánya nem
használható fel indokolásként a környezetrombolást megakadályozó,
hatékony intézkedések elhalasztására.

❑ Közös de megkülönböztetett felelősség elve: az államok különböző
mértékben járultak hozzá a jelenlegi, globális környezeti problémákhoz. Így a
környezetvédelmi intézkedésekhez is különböző mértékben járulnak hozzá,
erőforrásaikhoz mérten. Több nemzetközi környezetvédelmi szerződés is erre
az elvre épül.

❑ Nyilatkozatok: a környezeti konferenciák záródokumentumai, elvileg nem
kötelezők, de soft law jelentőségével bírnak. Megjelennek bennük a
környezeti alapelvek.



Önellenőrző kérdések

✓ Sorolja fel a környezeti alapelveket!
✓ Mit jelent az ún. elővigyázatosság elve?
✓ Mit jelent az ún. megelőzés elve?
✓ Határozza meg a közös de megkülönböztetett 

felelősség elvét!
✓ Keretegyezmények fogalma
✓ Jegyzőkönyvek fogalma
✓ Sorolja fel a nemzetközi környezetjog forrásait!

19



Nézz utána!
SDGs, MDGs

https://www.un.org/sustainabledevelopment/sustainable-
development-goals/

20
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*A tananyagban felhasznált képek online 
megtalálhatók és szabadon hozzáférhetők. 

*A tananyag kizárólag oktatási célból készült. 
*A tananyag a Szerző saját szellemi terméke, 
forrásként az adott tárgyhoz megjelölt kötelező 

irodalmi források kerültek felhasználásra.



Jelen tananyag a Szegedi Tudományegyetemen 
készült az Európai Unió támogatásával. 

Projekt azonosító: EFOP-3.4.3-16-2016-00014



Nemzetközi jogi és Európa-jogi Tanszék

NEMZETKÖZI KÖZJOG II. - NEMZETKÖZI TANULMÁNYOK SZAKOS
HALLGATÓKNAK

Nemzetközi jogi és Európa-jogi Tanszék

Jelen tananyag a Szegedi Tudományegyetemen készült az Európai 
Unió támogatásával. 

Projekt azonosító: EFOP-3.4.3-16-2016-00014

A nemzetközi környezetvédelmi jog szektorális
területei

Dr. Sziebig Orsolya Johanna



Tanulási útmutató
Tananyag hossza:     25      dia

Tartalom:
Atmoszféra védelme 4-5. old Veszélyeztetett fajok kereskedelmi 
Ózonpajzs védelme 6-7. old. szabályozása 21. old.
Éghajlatváltozás szabályozása 8-13. old. Biológiai sokféleség védelme 22. old
Világűr védelme 14-15. old. Különösen veszélyes tevékenységek 23. old.
Tengeri környezet védelme 16-17. old. Fogalomtár 24. old.
Antarktisz védelme 18. old. Önellenőrző kérdések 25. old.
Flóra, fauna védelme 19-20. old.

Áttekintésre szánt javasolt minimum időtartam:   3 óra 
Tanulásra szánt javasolt minimum időtartam:  2 óra

A tananyagot  fogalomtár és önellenőrző kérdések egészítik ki, amelyek a 
tananyag végén találhatók. 
Fogalomtár elsajátítására szánt javasolt minimum időtartam:   0,5 óra
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A szabályozás területei-
szektorális jogterületek
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Az atmoszféra védelme
• Skandináv államok – légszennyezés 98%-a külföldről érkezik
• A sztratoszferikus ózonréteg védelméről szóló, Bécsben 1985. 

március 22. napján aláírt egyezmény
• Az ózonréteget lebontó anyagokról szóló, Montreálban 1987. 

szeptember 16-án aláírt jegyzőkönyv 
• Számos „puha” politikai jellegű kötelezettségvállalás
• Jegyzőkönyvek: kén kibocsátása (1985) nitrogén-oxidok 

(1988) illékony szerves vegyületek (1991) kénkibocsátás 
további csökkentése (1994) tartósan megmaradó szerves 
anyagok (POP) és nehézfémek (1998) savasodás, eutrofizáció
(1999) 

4



Az atmoszféra védelme
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Az ózonpajzs védelme

6

• A sztratoszferikus ózonréteg védelméről szóló, Bécsben 
1985. március 22. napján aláírt egyezmény

• Az ózonréteget lebontó anyagokról szóló, Montreálban 
1987. szeptember 16-án aláírt jegyzőkönyv 

• CFC gázok: 
kloro-fluoro-karbonok

• 1990: 595 ezer tonna
• 2011: 5 ezer tonna
• Fejlődő államok 
továbbra is használják



Sérült ózonpajzs gyógyulása
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Éghajlatváltozás
Az éghajlatváltozás vagy klímaváltozás a klíma, az éghajlat tartós és jelentős
mértékű megváltozását jelenti - helyi vagy globális szinten. A változás kiterjedhet
az átlaghőmérsékletre, az átlagos csapadék mennyiségre és a széljárásra. Az
éghajlatváltozás jelentheti az éghajlat változékonyságának módosulását is.

https://www.youtube.com/watch?v=ifrHogDujXw

• Globális felmelegedés: a Föld átlaghőmérsékletének emelkedése, amely
szélsőséges időjárási jelenségekhez vezet. Emelkedik a felszíni vizek és a
troposzféra hőmérséklete is.

• CO2 és más üvegházhatású gázok
• Közgyűlési nyilatkozatok (1988, 1989)
• 1989. Környezetről szóló Nyilatkozat
• 1992. UNFCCC (1994.) United Nations Framework Convention on Climate

Change
• Jelentések, programok kidolgozása, információcsere, oktatás
• Fejlődő államok

8
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Legnagyobb CO2 kibocsátó államok
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Éghajlat-változási Kormányközi Testület = 
IPCC

Interngovernmental Panel on Climate Change
• WMO és UNEP együtt hozta létre 1988-ban
• 2007-ben Béke Nobel-díj
• Összefoglaló jelentések
• Munkacsoportok és leltárkészítő egység
• Átfogó, objektív, átlátható kép
• WMO genfi székhelye
• Tudományos és szakmai felülvizsgálati 
folyamat – végső jelentés
• Eddig hat jelentés készült el (1990-2018)

Global Warming of 1,5 oC – 6. jelentés

https://www.ipcc.ch/sr15/
12

https://www.ipcc.ch/sr15/


Kiotói Jegyzőkönyv és Párizsi Klímaegyezmény

• Kiotói Jegyzőkönyv
– Elfogadása: 1997. 
– 2005-ben lépett hatályba, Európai Unió, Japán és Oroszország is részes féllé 

váltak.
– Hatálybelépéshez kellett: az 1990-es szén-dioxid kibocsátás 55%-át adó 

államok részes féllé váljanak.
– Kötelezettségvállalás idejére átlagosan 5%-al kell csökkenteniük az 

üvegházhatású gázok kibocsátását.
• Párizsi Klímamegállapodás

– 2015-ben, Párizsban fogadták el
– 2020 utáni időszakra vonatkozik
– a kormányok abban állapodtak meg, hogy jóval 2 °C alatt tartják a globális

éves átlaghőmérséklet emelkedését az iparosodást megelőző szinthez képest,
és erőfeszítéseket tesznek annak érdekében, hogy a hőmérséklet-emelkedés
mindössze 1,5 °C legyen

– https://www.consilium.europa.eu/hu/policies/climate-change/timeline/
13
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• Űrszemét: működő műholdakra, űrhajókra, űrállomásokra
veszélyt jelenthet; a 2013-ig pályára állított 6 ezer
űrobjektumból 5 ezer már nem működik.

• 1967. Világűregyezmény 9. cikk: el kell kerülni a világűr és az 
égitestek káros szennyezését

• 1972. Az űrobjektum által okozott károkért való 
felelősségről szóló egyezmény
– Felbocsájtó állam felelőssége

• 1979. Hold-egyezmény
– Megtiltja az égitestek környezetének megváltoztatását, és 

kötelezi az államokat, hogy tegyenek lépéseket a véletlen 
szennyezések ellen.

14

Világűr környezetvédelme



Űrszemét
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Tengeri környezet védelme

16

• 1982. évi tengerjogi egyezmény (UNCLOS)
• Tengeri környezet védelme, erőforrások kiaknázása,

hulladék, járművekről történő környezetszennyezés
• A hajókról történő szennyezés megelőzéséről szóló 1973.

évi nemzetközi egyezmény és az ahhoz csatolt 1978. évi
Jegyzőkönyv (MARPOL 1973/1978.)

• Az 1969. november 29-én kelt Brüsszeli Egyezmény az
olajszennyezésből eredő károkért való polgári jogi
felelősségről

• Az olajszennyezésből eredő károk megtérítése céljára
felállítandó nemzetközi alapról szóló egyezmény (1971)

• A tengerfenéken található ásványi erőforrások feltárásáról
vagy kiaknázásából eredő olajszennyezések vonatkozásában
felmerülő polgári jogi felelősségről szóló egyezmény (1977)



Olajszennyezés
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https://www.youtube.com/watch?v=CR2VDhdxdSU

• az 1960-70-es évek olajszennyezései felhívták a 
figyelmet a tengeri környezet sérülékenységére pl. 
Torrey Canyon, 1967.

https://www.youtube.com/watch?v=CR2VDhdxdSU


Antarktisz

18

• 1959. (1961.) Antarktisz-egyezmény – katonai tevékenység, 
nukleáris kísérlet és nukleáris hulladéklerakás tilalma

• 1972. Antarktiszi fókák védelméről
• 1980. Antarktiszi tengeri élő 
erőforrások megőrzéséről szóló 
Egyezmény – halak, kagylók, rákok, madarak

• 1988. Antarktiszi ásványi erőforrások szabályozásáról

• 1991. (1998.) Kiegészítő jegyzőkönyv – 50 éves időszakra
• Hat kiegészítő jegyzőkönyv



Fauna és flóra védelme

19

• Szabályozás jellege 
• Meghatározott faj védelme: 1973. Jegesmedvék 

védelméről szóló egyezmény, 1946. Nemzetközi 
bálnavadászati egyezmény

• Meghatározott természeti értékkel bíró terület védelme: 
2003. Kijevi Egyezmény a Kárpátok védelméről, 
Ramsari Egyezmény 1971. a nemzetközi jelentőségű 
vizes területekről, különösen, mint a vízimadarak 
élőhelyeiről

• Biológiai sokféleség védelme: 1992. Biológiai 
Sokféleség Egyezmény 

• Közvetett védelem: 1973. CITES Egyezmény



Legfontosabb egyezmények
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• Ramsari Egyezmény1971. Egyezmény a nemzetközi 
jelentőségű vizes területekről, különösen mint a vízimadarak 
élőhelyéről és az azt kiegészítő 1982-es Jegyzőkönyv

• Bonni Egyezmény 1979. Egyezmény a vándorló vadon élő 
állatfajok védelméről.

• 1979. Egyezmény az európai vadon élő növények, állatok és 
természetes élőhelyeik védelméről.



A veszélyeztetett fajokkal folytatott kereskedelem 
korlátozása
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• A veszélyeztetett vadon élő állat- és növényfajok nemzetközi
kereskedelméről, Washington, 1973. (CITES)

• Az egyezmény alapvető célja, hogy a Föld természeti rendszerének
pótolhatatlan részét képező veszélyeztetett vadon élő állat- és
növényfajokat megóvja a kereskedelmi célú kihasználástól, a jelen és
jövő nemzedékek számára fenntartsa, valamint az ezekhez szükséges
nemzetközi együttműködés rendszerét kialakítsa.

• I. Függelék: kipusztulással közvetlenül fenyegetett állat- és
növényfajok: teljes kereskedelmi tilalom.

• II. Függelék: aktuálisan veszélyeztetett állat- és növényfajok -
nemzetközi kereskedelmük szigorú szabályozás alá esik a túlhasználat
megakadályozása érdekében.

• III. Függelék: olyan állat- és növényfajok, melyek előfordulási
helyükön veszélyeztetettek, az illető országnak nemzetközi
együttműködésre van szükségük e fajok megóvása érdekében.



Biológiai sokféleség védelme
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• Biológiai sokfékeség egyezmény, 1992
• Célok: a biológiai sokféleség megőrzése, komponenseinek

fenntartható használata, a genetikai források hasznosításából (a
vadon élő élővilágból) származó haszon igazságos elosztása

• Néhány konkrét kötelezettség: az Egyezmény értelmében
minden fél vállalja, hogy: tevékenysége nem okoz környezeti
kárt határain kívül, nemzeti stratégiát alakít ki a biológiai
sokféleség védelmére és fenntartható hasznosítására, intézkedik
a veszélyeztetett fajok visszatérése, visszatelepítése érdekében,
a megőrzést segítő kutatási és képzési programokat hajt végre,
környezeti hatásvizsgálat alá veti azokat a terveket és
programokat, melyek káros hatással lehetnek az élővilágra.

• 2000. biológiai biztonságról szóló Cartagenai jegyzőkönyv



Különösen veszélyes tevékenységek szabályozása
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• Veszélyes hulladék kezelése: a veszélyes hulladékok
országhatárokat átlépő szállításának ellenőrzéséről és
ártalmatlanításáról szóló, Bázelben, 1989. március 22. napján
aláírt Egyezmény

• Ipari balesetek: 1992. az ipari balesetek országhatárokon túli
hatásairól szóló egyezmény

1986. Nukleáris balesetekről szóló korai tájékoztatással foglalkozó
egyezmény

1987. Nukleáris baleset, illetve a radiológiai szükséghelyzet esetén
való segítségnyújtásról szóló megállapodás



Fogalomtár
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❑ Szektorális szabályozás: a környezetvédelmi jog azon része, amely az egyes
környezeti tényezőket vagy jelenségeket helyezi védelem alá. Ide tartozik az
atmoszféra és a légkör; az ózonpajzs; a természeti területek; a flóra
(növényvilág) és fauna (állatvilág); a biológiai sokféleség védelme és a
különösen veszélyes tevékenységekre vonatkozó szabályozás.

❑ Biodiverztás: biológiai sokféleség, amely jelenti az egy adott területen élő
(általában 1 m2) fajok számát, vagy az egy fajon belüli genetikai sokféleséget.

❑ Különösen veszélyes tevékenységek: olyan tevékenységek, amelyek
különösen nagy kockázatot hordoznak, környezetszennyezők vagy magas a
környezeti károkozás esélye. Például: ipari tevékenység, veszélyes
hulladékok.



Önellenőrző kérdések

✓ Sorolja fel a nemzetközi környezetvédelmi 
szektorális területeit!
✓ Sorolja fel a nemzetközi környezetvédelmi jog egyes 

szabályozási területeihez kapcsolódó legfontosabb 
egyezményeket!

✓ Ismertesse az éghajlatváltozásra vonatkozó nemzetközi 
egyezményeket!

✓Milyen módon szabályozzák a veszélyeztetett fajok 
kereskedelmét?

✓Mit jelent a biológiai sokféleség?
25



Nézz utána!
A CITES

https://gordius.blog.hu/2017/06/21/elefanttemeto_536#more1261
1921

https://gordius.blog.hu/2017/01/01/vadvilag_vegveszelyben

https://gordius.blog.hu/2017/04/12/vadvilag_vegveszelyben_577

https://www.youtube.com/watch?v=cEnMlKWn2cM
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https://gordius.blog.hu/2017/06/21/elefanttemeto_536#more12611921
https://gordius.blog.hu/2017/01/01/vadvilag_vegveszelyben
https://gordius.blog.hu/2017/04/12/vadvilag_vegveszelyben_577
https://www.youtube.com/watch?v=cEnMlKWn2cM


*A tananyagban felhasznált képek online 
megtalálhatók és szabadon hozzáférhetők. 

*A tananyag kizárólag oktatási célból készült. 
*A tananyag a Szerző saját szellemi terméke, 
forrásként az adott tárgyhoz megjelölt kötelező 

irodalmi források kerültek felhasználásra.



Jelen tananyag a Szegedi Tudományegyetemen 
készült az Európai Unió támogatásával. 

Projekt azonosító: EFOP-3.4.3-16-2016-00014



Nemzetközi jogi és Európa-jogi Tanszék

NEMZETKÖZI KÖZJOG II. - NEMZETKÖZI TANULMÁNYOK SZAKOS
HALLGATÓKNAK

Nemzetközi jogi és Európa-jogi Tanszék

Jelen tananyag a Szegedi Tudományegyetemen készült az Európai 
Unió támogatásával. 

Projekt azonosító: EFOP-3.4.3-16-2016-00014

Nemzetközi szervezetek mint az államközi 
együttműködés formái – történet és csoportosítás

Dr. Sziebig Orsolya Johanna



Tanulási útmutató
Tananyag hossza:  19  dia

Tartalom:
A nemzetközi szervezetek története 3-8. old.
A nemzetközi szervezetek fogalma 9-11. old.
A nemzetközi szervezetek egyes fogalmi elemi 12-14. old.
A nemzetközi szervezetek csoportosítása 15. old.
A nemzetközi szervezetek tagsága és a megfigyelők 16. old.
Fogalomtár 17-18. old.
Önellenőrző kérdések 19. old.

Áttekintésre szánt javasolt minimum időtartam: 1,5 óra 
Tanulásra szánt javasolt minimum időtartam:  2 óra

A tananyagot  fogalomtár és önellenőrző kérdések egészítik ki, amelyek a 
tananyag végén találhatók. 
Fogalomtár elsajátítására szánt javasolt minimum időtartam: 0,5  óra
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Nemzetközi szervezetek története
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Történet

• Nemzetközi szervezetek története az ókorig nyúlik vissza
– Görög városállamok: szövetségek két típusa figyelhető meg: 

kereskedelmi és katonai célú együttműködések
• A városállamok nem tekinthetők mai értelemben vett 

államnak - a tartalom megfelelő, de a forma nem
– Római Birodalom: kiterjedt kapcsolatai voltak más államokkal, 

tartományokkal, politikai, katonai, védelmi célokból
• Nem stabil, hanem ad hoc jellegű együttműködés volt

• Modern értelemben vett együttműködés alapja: önálló, független, 
szuverén államok léte
– 1648. Vesztfáliai Békeszerződés
– Hatalmi egyensúly politikája miatt katonai szövetségek jöttek 

létre
4



Vesztfáliai Békeszerződés
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Történet

• Napóleoni háborúk Európája
– 1814-15 Bécsi Kongresszus
– Államok megegyeztek a Szent Szövetség létrehozásáról 

(osztrák, orosz, porosz felek együttműködése)
– Metternich-rendszer
– Állandósult együttműködési forma
– Keresztény erkölcs, morál értékeinek megerősítése
– Abszolút monarchiák megőrzése, ha bármely állam ellen 

támadást intéznek, a felek együttesen lépnek fel (forradalmak 
elsöprése)

– 1850-es években már gyengült az együttműködés sikeressége
• 1853-56. Krími Háború időszaka, Párizsi Kongresszus
• Új világrend alapjai: Bismarck-i rendszer
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Történet

• I. világháborút megelőzően létrejött katonai szövetségek
• I. világháborút követően: Nemzetek Szövetsége 1919. (1920.) 

– 1940. (1946.)
• II. világháborút követően: ENSZ (Egyesült Nemzetek 

Szervezete) létrehozása
• Mai értelemben vett nemzetközi szervezetek elődjei a XIX. 

század második felétől kezdődően jöttek létre
• 1863. Vöröskereszt Nemzetközi Bizottsága
• Általános Postaegyesület (ma: UPU) 1874., Nemzetközi 

Meteorológiai Szervezet 1873. (ma: WMO), Nemzetközi 
Egészségügyi Konferenciák 1851-1938-ig 14 konferencia 
1907. Nemzetközi Közegészségügyi Hivatal (ma: WHO)

7



Vöröskereszt
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• Solferinói csata 1859. jún. 24.
• Henry Dunant: Solferinói emlékek 1862.
• Konferencia, Vöröskereszt megalakulása, 1863.
• https://www.youtube.com/watch?v=7nyZdzGA1Q0

https://www.youtube.com/watch?v=7nyZdzGA1Q0


Nemzetközi szervezetek fogalma
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A nemzetközi szervezetek az államközi együttműködés 
azon formái, amelyek nemzetközi szerződés révén

jönnek létre több állam között, állandó struktúrával azaz 
legalább egy, de általában több állandó szervvel

rendelkeznek és az alapító okiratukból következően 
nemzetközi jogalanyisággal vannak felruházva.

Nemzetközi szervezetek közös ismérvei, kritériumai
• Államközi együttműködés
• Nemzetközi szerződés hozza létre – alapító okirat
• Állandó struktúrával rendelkezik
• Nemzetközi jogalanyisága van



NGO vagy IGO?
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• Kormányközi együttműködést takarnak
• IGO: intergovernmental organization és international

governmental organisation
• INGO: international non-governmental organization és
• NGO: non-governmental organization nem kormányzati

szervezetek pl. non-profit szektor
• A tárgyalások során az államot a miniszterelnök, az államfő

vagy a külügyminiszter képviseli



Problémák?
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Nemzetközi szerződés hozza létre
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• Nemzetközi szervezetet létrehozó nemzetközi szerződés: 
alapokmány, alapító okirat (elnevezése változatos)

• Alapokmányban megnevezésre kerül:
– Nemzetközi szervezet pontos elnevezése
– Tagok felsorolása
– Csatlakozási eljárás, arra vonatkozó szabályok
– Milyen céllal jött létre az együttműködés
– Struktúra, fő szervek és egyéb intézmények
– Költségvetés, állami hozzájárulás mértéke, finanszírozási kérdések
– Székhelye
– Hatáskörök, jogok, kötelezettségek

• Kivételesen klasszikus értelemben vett alapokmányról nem 
beszélhetünk pl. EBESZ



Állandó struktúrával rendelkezik
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• Rendszeresen ülésezik, esetlegesen konferenciák, csúcstalálkozók 
szervezése

• Valamilyen állandó struktúrával rendelkezik
• Tipikusan három szint:

– Plenáris jellegű szerv: valamennyi tagállamnak van részvételi
joga, elnevezése változatos (pl. Közgyűlés, Parlament,
Értekezlet)

– Döntéshozatali központ: általában nem minden tagállam
képviselteti magát, sokszor jellemző az egyhangú döntéshozatal
követelménye (Tanács, Bizottság, Igazgatóság)

– Adminisztratív jellegű szervezet: Titkárság, Hivatal, néhány
esetben főtitkár vezetésével, aki az egész szervezetet képviseli



Nemzetközi jogalanyisága van
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• Jogalanyiságának jellemzői:
– Származékos: jogalanyiságokat a létrehozó államoktól

nyerik
– Korlátozott: az államok a nemzetközi szervezeteket

meghatározott hatáskörökkel ruházzák fel, amelyek az
alapító okiratban kerülnek meghatározásra

– Szubjektív: a nemzetközi szervezetek jogalanyisága az
államok elismerésétől függ, akik elismerik a nemzetközi
szervezetet (pl. tagja vagy elismeri)
• Kivétel: ENSZ, amely objektív jogalanyisággal

rendelkezik, hatásköre, működése nem függ az államok
elismerésétől



Nemzetközi szervezetek csoportosítása
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• Tagság szerint
– Univerzális: nemzetközi szervezet munkájában minden független állam 

részt vehet
– Partikuláris: az államoknak csak egy csoportja rendelkezik tagsággal és a 

szervezetet ezzel a céllal is hozták létre
– Regionális: a nemzetközi szervezet munkájában az államok egy bizonyos 

földrajzi egységhez kötődő csoportja vesz részt
• Hatáskör szerint

– Általános: a nemzetközi szervezet minden olyan üggyel foglalkozhat, 
amely a nemzetközi együttműködés tárgya lehet (alapító okiratban történő 
felruházás alapján)

– Speciális: a szervezet tevékenysége a nemzetközi együttműködés 
meghatározott, speciális területeire terjed ki

Univerzális általános: ENSZ, Univerzális speciális: ENSZ szakosított
intézményei, pl. IMF, ILO, WHO, Regionális általános: Arab Liga,
Afrikai Unió, Amerikai Államok Szervezete, Partikuláris speciális:
NATO, OECD, EBESZ, Európa Tanács



A nemzetközi szervezetek tagsága és a megfigyelők
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• Teljes jogú tagság: eredeti (alapító) tagok és a később felvett tagok. 
– Szuverén államiság, mint előfeltétel
– Egyéni jogok és kötelezettségek
– Kollektív jogok és kötelezettségek

• Társult tagság: korlátozott jogokkal járó, különleges formájú részvétel a 
nemzetközi szervezetben.

• Részleges megfigyelők: a részleges tagok teljes joggal vesznek részt egy 
szélesebb értelemben vett szervezet egyes szerveiben. Pl. egy állam az 
„ENSZ család” szakosított intézményiben tag, de az ENSZ-nek nem.

• Megfigyelők: tagokon kívül, mások is részt vesznek a nemzetközi 
szervezet munkájában.
– Valamilyen formában jelen lehetnek a nemzetközi szervezet ülésein, de 

nem szavazhatnak.
– Jogosultságai különböznek attól függően, hogy milyen entitásról van 

szó: állam, nemzetközi felszabadító szervezet, NGO, IGO, természetes 
személyek.



Fogalomtár
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❑ Kormányközi nemzetközi szervezet: olyan nemzetközi szervezet, amelynek a 
tagjai államok, kormányközi együttműködés eredményeképpen jön létre.

❑ NGO: nem kormányzati szervezetek, nem alanyai a nemzetközi jognak.

❑ Vesztfáliai béke: a harmincéves háborút lezáró békeszerződés, 1648. Innen 
datálható a modern nemzetközi jog, az államok szuverén egyenlőségének elve.

❑ Alapító okirat: a nemzetközi szervezeteket létrehozó nemzetközi szerződés, 
amelynek változatos elnevezései lehetségesek: statútum, alapokmány, alkotmány.

❑ Partikuláris nemzetközi szervezet: az államoknak csak egy része rendelkezik 
tagsággal.

❑ Regionális nemzetközi szervezet: az egy régióhoz tartozó államok 
csatlakozhatnak, a partikuláris egyik alcsoportja.



Fogalomtár
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❑ Univerzális nemzetközi szervezet: nemzetközi szervezet munkájában minden 
független állam részt vehet

❑ Speciális nemzetközi szervezet: a szervezet tevékenysége a nemzetközi
együttműködés meghatározott, speciális területeire terjed ki. Pl. emberi jogok
védelme, környezetvédelem.

❑ Általános nemzetközi szervezet: a nemzetközi szervezet minden olyan üggyel
foglalkozhat, amely a nemzetközi együttműködés tárgya lehet (alapító okiratban
történő felruházás alapján)



Önellenőrző kérdések
✓ Határolja el egymástól az IGO-t és az NGO-t!
✓ Sorolja fel a nemzetközi szervezetek kialakulásának legfőbb 

pontjait!
✓ Mi a Vesztfáliai Békeszerződés jelentősége?
✓ Határozza meg a nemzetközi szervezetek fogalmát!
✓ Csoportosítsa a nemzetközi szervezeteket tagság és hatáskör 

szerint!
✓ Milyen tagsági formákat ismer? Mit jelentenek a különböző 

státuszok?
✓ Mikor jött létre a Vöröskereszt Nemzetközi Bizottsága?
✓ Milyen struktúrával rendelkezik egy nemzetköszi szervezet?
✓ Milyen témakörökre terjed ki az alapító szerződés?
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Nézz utána!
• Milyen módon kapcsolódhatnak be a nem kormányzati 
szervezetek (NGO-k) a kormányközi nemzetközi szervezetek 

munkájába?

Különösen:
Európa Tanács

ENSZ
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*A tananyagban felhasznált képek online 
megtalálhatók és szabadon hozzáférhetők. 

*A tananyag kizárólag oktatási célból készült. 
*A tananyag a Szerző saját szellemi terméke, 
forrásként az adott tárgyhoz megjelölt kötelező 

irodalmi források kerültek felhasználásra.



Jelen tananyag a Szegedi Tudományegyetemen 
készült az Európai Unió támogatásával. 

Projekt azonosító: EFOP-3.4.3-16-2016-00014



Nemzetközi jogi és Európa-jogi Tanszék

NEMZETKÖZI KÖZJOG II. - NEMZETKÖZI TANULMÁNYOK SZAKOS
HALLGATÓKNAK

Nemzetközi jogi és Európa-jogi Tanszék

Jelen tananyag a Szegedi Tudományegyetemen készült az Európai 
Unió támogatásával. 

Projekt azonosító: EFOP-3.4.3-16-2016-00014

A nemzetközi szervezetek működése és helye a 
nemzetközi rendben

Dr. Sziebig Orsolya Johanna



Tanulási útmutató
Tananyag hossza:  9  dia

Tartalom:
A kapcsolatrendszer mozzanatai 4. old.
Kiváltságok, mentességek 5. old.
Székhely-megállapodások 6. old.
Képviseletek 7-8. old.
Szerződéskötési képesség 9. old
Fogalomtár 10. old.
Önellenőrző kérdések 11. old.

Áttekintésre szánt javasolt minimum időtartam: 1 óra 
Tanulásra szánt javasolt minimum időtartam:  2 óra

A tananyagot  fogalomtár és önellenőrző kérdések egészítik ki, amelyek a 
tananyag végén találhatók. 
Fogalomtár elsajátítására szánt javasolt minimum időtartam: 0,5  óra 2



A nemzetközi szervezetek külső 
kapcsolatrendszere
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Kapcsolatrendszer mozzanatai

• Kiváltságok, mentességek és székhelymegállapodások
• Nemzetközi szervezetek mellé rendelt állandó képviseletek
• Nemzetközi szervezetek által létrehozott képviseletek
• Nemzetközi szervezetek által kötött nemzetközi szerződések
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Kiváltságok, mentességek
• Többoldalú egyezmények a nemzetközi szervezetek

kiváltságairól és mentességeiről pl. Egyesült Nemzetek
szakosított intézményeinek kiváltságairól és mentességeiről
szóló 1947. évi New Yorki Egyezmény

• Indok: nemzetközi szervezeteknek és tisztviselőiknek, a
tagállamok képviselőinek bizonyos védettséggel kell
rendelkezniük a tevékenységük ellátása érdekében.

• Kiváltságok: szervezetek vezetőinek személyes
sérthetetlensége, hivatali épületek és helységeik, az irattárak
sérthetetlensége.

• Mentesség: jogszabályok betartása – állam büntetőjogi, polgári
jogi és államigazgatási joghatósága alóli mentesség

• Mentességi egyezmények részletszabályokat tartalmaznak.
5



Székhely-megállapodások
• A nemzetközi szervezet a szervezet székhelyét biztosító 

állammal székhely-megállapodást köt.
• A székhelyállam nem biztos, hogy tagja a nemzetközi 

szervezetnek. 
• Tartalom: megerősítik az adott szervezet jogállását,

sérthetetlenségét, mentességeit, a tisztviselőkre és a küldöttségek
tagjaira nézve is.

• Küldöttségek beutazását engedélyeznie kell a székhelyállamnak.
• A nemzetközi szervezet központjának, székhelyének jogi 

szabályozása.
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Állandó képviseletek
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• Állandó képviseletek – a ülésekre érkező küldöttségeken túl az
államok állandó jelleggel képviseltetik magukat az adott nemzetközi
szervezet székhelyén.

• Először az ENSZ tekintetében alakult ki a gyakorlat.
• Sok más regionális, partikuláris nemzetközi szervezet mellett is

működnek állandó képviseletek: NATO, OECD, Arab Liga, Európa
Tanács.

• 1975. Bécsi Egyezmény az államok képviseletéről az egyetemes
jellegű nemzetközi szervezetek mellett (nincs hatályban).

• Képviselik a küldő államot a szervezetben, részt vesznek a
munkában, tájékoztatják a küldő államot.

• Nemzetközi szerződéseket tárgyalhatnak, de az aláíráshoz
felhatalmazás kell.

• Nem egyetemes szervezetek mellett működő képviseletek: egyes
esetekben diplomáciai képviseletek.



Nemzetközi szervezetek képviseletei
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• A nemzetközi szervezetek nem rendelkeznek aktív követküldési
joggal.

• Alapító okiratokban nem található rendelkezés a nemzetközi
szervezetek által küldött képviseletekre vonatkozóan.

• Azonban egyre több program
kívánta a konkrét, helyben
történő gazdasági-technikai segítséget
– képviseletek a fejlesztés területén
– UNDP irodák.
• Képviseletek a szervezetek egyes, meghatározott feladatainak

hatékonyabb ellátása érdekében – különösen humanitárius
feladatok ellátására.

• Képviseletek a tájékoztatás területén – információs központok.



Nemzetközi szervezetek szerződéskötési képessége
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• 1986. évi egyezmény: az államok és a nemzetközi szervezetek,
illetve a nemzetközi szervezetek egymás közötti szerződéseiről
szóló egyezmény.
– Olyan szerződéskötési képességgel rendelkezik, amely szükséges a

céljainak megvalósításához és funkcióinak ellátáshoz.
– A szerződéskötési képességet az alapító okiratok, vonatkozó

határozatok és a kialakult gyakorlat határozza meg.
– A szerződéskötési képesség korlátozottabb az államokénál.



Fogalomtár
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❑ Állandó képviseletek: a ülésekre érkező küldöttségeken túl az államok állandó
jelleggel képviseltetik magukat az adott nemzetközi szervezet székhelyén.

❑ Kiváltságok: szervezetek vezetőinek személyes sérthetetlensége, hivatali épületek
és helységeik, az irattárak sérthetetlensége.

❑ Mentességek: jogszabályok betartása alól nem mentesül, de azok megsértése
esetében is mentes az állam büntetőjogi, polgári jogi és államigazgatási
joghatósága alól.

❑ Székhely-megállapodás: a nemzetközi szervezet a szervezet székhelyét biztosító
állammal székhely-megállapodást köt. A megállapodások megerősítik az adott
szervezet jogállását, sérthetetlenségét, mentességeit, a tisztviselőkre és a
küldöttségek tagjaira nézve is.

❑ Szerződéskötési képesség: a nemzetközi szervezet azon képessége, hogy
államokkal vagy más nemzetközi szervezetekkel nemzetközi szerződéseket
kössön.



Önellenőrző kérdések
✓ Határozza meg, mit jelentenek az állandó küldöttségek!
✓ Lehetnek-e a nemzetközi szervezeteknek állandó 

képviseletei?
✓ Mit tartalmaznak az ún. székhely-megállapodások?
✓ Mit jelentlenek a kiváltságok, mentességek?
✓ Melyik nemzetközi egyezmény szabályozza a nemzetközi 

szervezetek szerződéskötési képességét?
✓ Jellemezze a nemzetközi szervezetek szerződéskötési 

képességét!
✓ Sorolja fel, milyen elemekből tevődik össze a nemzetközi 

szervezetek küldő kapcsolatrendszere!
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Nézz utána!
Milyen nemzetközi szervezeteknek van székhelye/irodája 

Magyarország területén?

Milyen jelentősége van az egyes nemzetközi szervezeteknek, a 
szerződésalkotás területén?

Különösen:
ENSZ

http://www.un.org/documents/
Európa Tanács

http://www.europatanacs.hu/index.php?workSpace=pages&id=2
&langId=1
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*A tananyagban felhasznált képek online 
megtalálhatók és szabadon hozzáférhetők. 

*A tananyag kizárólag oktatási célból készült. 
*A tananyag a Szerző saját szellemi terméke, 
forrásként az adott tárgyhoz megjelölt kötelező 

irodalmi források kerültek felhasználásra.
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