Felkészülési kérdések a Határrendészeti igazgatás záróvizsga ismeretekhez
a) Az Európai Unióhoz vezető integrációs folyamat főbb állomásai, az Európai Unió és a
schengeni egyezmények.
b) A határrendészeti igazgatás feladatai, feladatokat ellátó szervek. A határrendészeti
igazgatás általános hatásköri és illetékességi szabályai. A határrendészeti igazgatási
tevékenységet meghatározó jogszabályok.
c) Kényszerintézkedések határrendészeti igazgatási tevékenység során.
d) Az idegenrendészeti eljárás menete.
e) A tömeges bevándorlással összefüggő válsághelyzet fogalma és sajátosságai.
f) Tiltott határátlépés, úti okmánnyal kapcsolatos szabálysértés, a határrendészeti
szabálysértés és a külföldiek rendészetével kapcsolatos szabálysértés tényállások
bemutatása, elemzése.
g) A Magyarország területén jogellenesen tartózkodó külföldivel szemben alkalmazható
intézkedések és azok jogszabályi alapjai.
h) A szabálysértési eljárások szerepe a határrendészeti tevékenységekben. A helyszíni
bírságolás a határrendészeti tevékenység során. A helyszíni bírság kiszabására jogosult
hatóságok. A helyszíni bírság összege és kiszabása.
i) Az utazás szabadságával kapcsolatos alapvető rendelkezések. Az útlevélhatóságok és
hatáskörük. Az úti okmány, az útlevél fogalma, az útlevelek típusai, az úti okmányok fajtái,
az úti okmánnyal kapcsolatos eljárás szabályai.
j) Univerzális nemzetközi jogi dokumentumok a menekültek védelméről: A menekültek
helyzetéről szóló Genfi Egyezmény (1951.) és a menekültek helyzetére vonatkozó New
York-i Jegyzőkönyv (1967.) főbb rendelkezései.
k) Az Európai Unió menekültügyi politikája, a menekültügyi kérelem elbírálására köteles
ország megállapítása az Európai Unióban (Dublini rendeletek). Az EURODAC rendszer.
l) A menekültügyi eljárás megindításának rendje normál és minősített időszakban, a
rendőrség tevékenységét a közreműködés során. Tranzitzóna fogalma, helye és szerepe a
tömeges bevándorlás okozta válsághelyzet elrendelése esetén.
m) Az idegenrendészet főbb feladatai, a tevékenységet meghatározó magyar és közösségi
jogszabályok, az idegenrendészeti feladatokhoz kapcsolódó főbb definíciók.
n) A szabad mozgás és tartózkodás joga. A szabad mozgás uniós jogával rendelkezők köre.
A három hónapot meg nem haladó magyarországi tartózkodás feltételei a szabad mozgás
uniós jogával rendelkezők esetében. A szabad mozgás és tartózkodás jogának közrendi,

közbiztonsági, vagy közegészségügyi okból történő korlátozása Magyarországon. A
beléptetés megtagadása szabad mozgás uniós jogával rendelkező személyek esetében.
o) A harmadik országbeli állampolgárok beutazásának és tartózkodásának szabályai a
schengeni térségen belül, a beutazás feltételei Magyarország területére – 180 napot belül
90 napot meg nem haladó és meghaladó tartózkodás esetén. A tartózkodási idő
számításának értelmezése. Beléptetés megtagadása, kötelezés a Magyarország elhagyására
a harmadik országbeli állampolgárok esetében (visszairányítás).
p) Az idegenrendészeti kiutasítás, a beutazási és tartózkodási tilalom elrendelésének esetei –
a rendőrségi eljárás során - harmadik országbeli állampolgárok esetében.
q) A harmadik országbeli állampolgárokat szállító fuvarozó, és a harmadik országbeli
állampolgárokat alkalmazó munkáltató felelőssége. A közrendvédelmi bírság.
r) A kitoloncolás elrendelésének és végrehajtásának szabályai.
s) Az idegenrendészeti eljárás során elrendelhető őrizetek típusai és a kijelölt helyen történő
tartózkodás elrendelésének szabályai.
t) Az őrizet végrehajtására vonatkozó szabályok (őrizetesek befogadása, elhelyezése,
kísérése, a fogva tartás megszüntetése, kísérése és őrzött szálláson kívüli őrzése, a
szállításra vonatkozó rendelkezések).
u) Visszafogadási egyezmények fogalma, célja, személyi hatálya, főbb tartalmi elemei. Saját
állampolgárok, harmadik ország állampolgárai visszafogadásának szabályai. A
visszafogadási egyezmények az Európai Unió migrációs szabályozási rendszerében, a
közösségi visszafogadási egyezmények.
v) A határrendsértések megelőzése. A folyamatban lévő határrendsértések megszakítása
esetén a helyszínen teendő intézkedések. A határrendsértések kivizsgálásának menete.
w) A vízumkiadási eljárás. Vízumok típusai, hatályuk és érvényességük. Vízumnyilvántartás
és a vízumkérelem rögzítése. Vízumok felülvizsgálata, visszavonása.
x) Külföldiek ellenőrzése.
y) Határrendészeti intézkedések a diplomáciai vagy nemzetközi szerződésen alapuló más
mentességet élvező személyekkel szemben.
z) Eljárás kísérő nélküli jogellenesen belföldön tartózkodó kiskorú elfogása esetén.

