
Határellenőrzési szakismeretek „A” kérdéssor 
 
1/A.  Az államhatár, a határterület, az illetékességi terület, a határút, a határvíz fogalma és 

értelmezése. A schengeni „külső határok”, a schengeni „belső határok” és a 
határellenőrzés fogalmának meghatározása, értelmezése a Schengeni határ-ellenőrzési 
kódex alapján. 

 
2/A.  Magyarország államhatárainak kialakulása, az államhatár megjelölésének módjai és 

sajátosságai. 
 
3/A.  A Rendőrség határrendészeti szolgálati ágának szervezeti tagozódása, 

feladatrendszere. A Rendőrség határrendészeti feladatait meghatározó jogszabályok, 
közjogi szervezetszabályozó eszközök, belső rendelkezések.  

 
4/A.  Mutassa be az integrált határigazgatási és a magyar határbiztonsági rendszert! 
 
5/A.  A határrendészeti kirendeltség/határmenti rendőrkapitányság (a magyar-horvát 

viszonylatban határszakasszal rendelkező rendőrkapitányság) meghatározása, 
szervezeti felépítése, helye, szerepe, a rendőrség szervezetében, határrendészeti 
alapfeladatai. 

 
6/A.  Mutassa be a határrendészeti kirendeltség/határmenti rendőrkapitányság (a magyar-

horvát viszonylatban határszakasszal rendelkező rendőrkapitányság) határellenőrzési 
rendszerének elemeit és legfontosabb jellemzőit Komplex Határvédelmi Rendszerrel 
nem védett határszakaszon! (Rajzban is!).  

 
7/A. Mutassa be a határrendészeti kirendeltség határellenőrzési rendszerének elemeit és 

legfontosabb jellemzőit Komplex Határvédelmi Rendszerrel védett határszakaszon! 
(Rajzban is!). 

 
8/A.  A határőrizeti elvek meghatározása és érvényesülésük a határrendészeti 

kirendeltség/határmenti rendőrkapitányság (a magyar-horvát viszonylatban 
határszakasszal rendelkező rendőrkapitányság) tevékenységében. 

 
9/A.  Mutassa be a határrendészeti kirendeltség/határmenti rendőrkapitányság (a magyar-

horvát viszonylatban határszakasszal rendelkező rendőrkapitányság) tevékenysége 
megszervezésének folyamatát és a kirendeltség/kaptányság vezető elgondolásának 
tartalmát! 

 
10/A. A határrendészeti kirendeltség ügyeleti szolgálatának rendeltetése, alárendeltsége, 

feladatai, a szolgálat ellátás rendje. A határrendészeti feladatot ellátó járőr szolgálati 
tevékenységének irányítása.  

 
11/A. A határrendészeti feladatot ellátó járőr szolgálatba való felkészülésének rendje, 

öltözete, fegyverzete, felszerelése és megerősítése. A járőr feladata a menetvonalon és 
a tevékenységi körzetben. A járőr tevékenysége a szolgálati helyre kiérkezés után. A 
járőr feladata az államhatárral kapcsolatos jogellenes cselekmények, illetve jogsértésre 
utaló jelek észlelése esetén. 

 



12/A. A járőr (rendőr) által alkalmazható kényszerítő eszközök és azok alkalmazásának 
általános szabályai, a lőfegyverhasználat kivételével. 

 
13/A.  A járőr (rendőr) lőfegyver használati joga. A lőfegyverhasználatot megelőző 

intézkedések, a lőfegyverhasználatot követő feladatok és a kivizsgálás rendje. 
 
14/A. Mutassa be az Európai Határ és Partvédelmi Ügynökség (FRONTEX) létrehozásának 

célját és jellemezze az ügynökség meghatározó feladatait! 
 
15/A.  A határrendészeti célú rendőri művelet meghatározása, helye, szerepe a szolgálati 

tevékenységek rendszerében, jellemzői, a parancsnoki tevékenység elemei. 
 
16/A.  Mutassa be a határrendészeti helyzetértékelés tartalmát, helyét és szerepét a 

határrendészeti kirendeltség/határmenti rendőrkapitányság (a magyar-horvát 
viszonylatban határszakasszal rendelkező rendőrkapitányság) határrendészeti 
tevékenysége megszervezésének folyamatában, valamint az egyes elemekből 
levonható következtetéseket! 

 
17/A. Ismertesse a határátkelőhely és a határforgalom ellenőrzés meghatározását, a 

határátkelőhelyek létesítésének, megnyitásának, megszüntetésének rendjét, a 
határátkelőhelyek típusait!  

 
18/A. Ismertesse a határforgalom ellenőrzés során előforduló rendkívüli események 

értelmezését, jellemzőit, típusait, a váratlan helyzetekre vonatkozó Előzetes 
Intézkedési Tervvel szemben támasztott követelményeket és a terv főbb tartalmi 
elemeit!  

 
19/A. Ismertesse a dokumentáció készítés szabályait!  
 
20/A. Mutassa be a szabad mozgás uniós jogával rendelkező személyek határforgalom-

ellenőrzésének Schengeni határ-ellenőrzési kódex szerinti folyamatát a szisztematikus 
határforgalom-ellenőrzéssel összefüggésben! 

 
21/A. Ismertesse a határátkelőhely rendjének meghatározását, általános tartalmát, a soron 

kívüli ellenőrzéssel történő határátlépésre jogosult személyek, járművek és 
szállítmányok kategóriáit, átléptetésük rendjét.  

 
22/A. Ismertesse a határrendészeti kirendeltség együttműködésének fogalmát, elveit, 

tartalmát, az együttműködés megszervezésének és pontosításának rendjét!  
 
23/A.  Ismertesse a határrendészeti kirendeltségen tartandó értekezletek, koordinációk, 

eligazítások, megtartásának célját, rendjét és tartalmát!  
 
24/A.  Ismertesse a végrehajtó szolgálat ellenőrzésének célját, módszereit, tartalmát, az 

ellenőrzésre jogosultak körét, megtervezésének szempontjait, végrehajtásának 
szabályait! 

 

 



25/A.  Ismertesse a schengeni vízumok típusait, biztonsági elemeit, kiadásának rendjét a 
határátkelőhelyeken, valamint a vízumok tárolásával, kezelésével kapcsolatos 
szabályokat!  

 
26/A.  Ismertesse a harmadik ország állampolgára határátlépésének feltételeit a Schengeni 

határ-ellenőrzési kódex szerint, ha az utazás célja a schengeni területre történő 
beutazás és rövid idejű tartózkodás!   

 
27/A.  Ismertesse a Schengeni Információs Rendszer célját, felépítését, valamint a SIRENE 

irodák rendeltetését, meghatározó feladatait! 
 
28/A.  Ismertesse a kiskorú személyek határátlépésére vonatkozó speciális szabályokat és a 

határrendészeti szolgálati ág feladatait a kiskorú személyek emberkereskedelem és 
szexuális kihasználás elleni oltalmazásában. 

 
29/A. Ismertesse a határrendészeti szolgálati ág korrupciós veszélyeztetettségét és az azok 

elleni fellépés lehetőségeit, az ezzel kapcsolatos hatályos rendelkezéseket! 
 
30/A. Ismertesse a mélységi ellenőrzés fogalmát és szerepét az integrált határigazgatás 

rendszerében. 
 
31/A. Ismertesse a mélységi ellenőrzési tevékenységet végrehajtó rendőrségi szervezeti    

elemeket, azok felépítését és feladatrendszerüket! 
 
32/A. Ismertesse a mélységi ellenőrzés megtervezésére, megszervezésére irányuló 

tevékenység rendjét! 


