Felkészülési kérdések a határellenőrzési szakismeretek első köréhez
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.
Magyarország államhatárainak kialakulása, az államhatár megjelölésének módjai és
sajátosságai.
b) A Rendőrség határrendészeti szolgálati ágának szervezeti tagozódása, feladatrendszere. A
Rendőrség
határrendészeti
feladatait
meghatározó
jogszabályok,
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szervezetszabályozó eszközök, belső rendelkezések.
c) Az integrált határigazgatási és a magyar határbiztonsági rendszer. A határellenőrzési
rendszerek elemei és legfontosabb jellemzői az egyes határszakaszokon.
d) A schengeni határellenőrzés elvei, a határforgalom-ellenőrzés ideiglenes visszaállításának
lehetősége, módja, követelményrendszere.
e) A határrendészeti kirendeltség/határmenti rendőrkapitányság (a magyar-horvát
viszonylatban határszakasszal rendelkező rendőrkapitányság) meghatározása, szervezeti
felépítése, helye, szerepe, a rendőrség szervezetében, határrendészeti alapfeladatai.
f) A határőrizeti elvek meghatározása és érvényesülésük a
kirendeltség/határmenti
rendőrkapitányság
(a
magyar-horvát
határszakasszal rendelkező rendőrkapitányság) tevékenységében.
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g) A határrendészeti helyi szerv tevékenysége megszervezésének folyamata és a vezető
elgondolásának tartalma. A határrendészeti helyzetértékelés tartalma, szerepe a
határrendészeti tevékenység megszervezésének folyamatában, valamint az egyes
elemekből levonható következtetések.
h) A határrendészeti kirendeltség ügyeleti szolgálatának rendeltetése, alárendeltsége,
feladatai, a szolgálat ellátás rendje. A határrendészeti feladatot ellátó járőr szolgálati
tevékenységének irányítása.
i) 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. A járőr (rendőr) által alkalmazható kényszerítő eszközök és azok
alkalmazásának szabályai.
j) Az Európai Határ- és Partvédelmi Ügynökség (FRONTEX) létrehozásának célja és
feladatai, felelőssége.
k) A határrendészeti célú rendőri művelet meghatározása, helye, szerepe a szolgálati
tevékenységek rendszerében, jellemzői, a parancsnoki tevékenység elemei.
l) A határátkelőhely és a határforgalom ellenőrzés meghatározása, a határátkelőhelyek
létesítésének, megnyitásának, megszüntetésének rendje, a határátkelőhelyek típusai. A

határátkelőhely rendjének meghatározása, általános tartalma, a soron kívüli ellenőrzéssel
történő határátlépésre jogosult személyek, járművek és szállítmányok kategóriái,
átléptetésük rendje.
m) A határellenőrzéssel összefüggő bűncselekmények, azok jellemzői, az ellenük való fellépés
lehetősége és módja.
n) A határforgalom ellenőrzés során előforduló rendkívüli események értelmezése, jellemzői,
típusai, a váratlan helyzetekre vonatkozó Előzetes Intézkedési Tervvel szemben támasztott
követelmények és a terv főbb tartalmi elemei.
o) Dokumentáció készítés szabályai.
p) A szabad mozgás uniós jogával rendelkező személyek határforgalom-ellenőrzésének
Schengeni határ-ellenőrzési kódex szerinti folyamata. A harmadik ország állampolgára
határátlépésének feltételei a Schengeni határ-ellenőrzési kódex szerint, ha az utazás célja a
schengeni területre történő beutazás és rövid idejű tartózkodás.
q) A határrendészeti kirendeltség együttműködésének fogalma, elvei, tartalma, az
együttműködés megszervezésének és pontosításának rendje. A határrendészeti
kirendeltségen tartandó értekezletek, koordinációk, eligazítások, megtartásának célját,
rendjét és tartalmát!
r) A végrehajtó szolgálat ellenőrzésének célja, módszerei, tartalma, az ellenőrzésre
jogosultak köre, megtervezésének szempontjai, végrehajtásának szabályai.
s) A schengeni vízumok típusai, biztonsági elemei, a vízumok tárolásával, kezelésével
kapcsolatos szabályok.
t) A Schengeni Információs Rendszer, valamint a SIRENE iroda.
u) A kiskorú személyek határátlépésére vonatkozó speciális szabályok és a határrendészeti
szolgálati ág feladatai a kiskorú személyek emberkereskedelem és szexuális kihasználás
elleni oltalmazásában.
v) A határrendészeti szolgálati ág korrupciós veszélyeztetettsége és az azok elleni fellépés
lehetőségei, az ezzel kapcsolatos hatályos rendelkezések.
w) A mélységi ellenőrzés szerepe az integrált határigazgatás rendszerében, a mélységi
ellenőrzési tevékenységet végrehajtó rendőrségi szervezeti elemek feladatrendszere és a
mélységi ellenőrzés tervezésére és megszervezésére vonatkozó általános szabályok.

