
 
 
 
 
 

Idegenjog 
Felkészülési témakörök 

N 
 
Migrációelmélet 
 

1. A migráció meghatározása 
2. A migráció típusai (legfontosabb ismérvek alapján) 
3. Külső vagy belső migráció 
4. Kifelé vagy befelé irányuló migráció 
5. Egyéni vagy többes migráció 
6. Szabad akaraton alapuló vagy kényszer szülte migráció 
7. Időszakos vagy tartós migráció 
8. Gazdasági, politikai, ökológiai vagy kulturális migráció 
9. Ellenőrzött vagy ellenőrzésen kívüli migráció 
10. A migrációs folyamatok kialakulásának és fennmaradásának elméletei 
11. A push- és pull- elmélet 
12. A migráció neoklasszikus elméletei (makrogazdasági modell, mikrogazdasági modell) 
13. Új közgazdasági elméletek 
14. A duális vagy szegmentált munkaerő-piaci elmélet 
15. A kapcsolathálózati megközelítés 
16. Intézményelmélet 
17. Az agyelszívás jelensége 
18. A migrációra vonatkozó adatforrások és a statisztikai adatgyűjtés lehetősége, értékelése 
19. A migráció mint szabályozandó terület 
20. A migráció szabályozásának alapfogalmai 
21. A migrációs jog (ius migrandi, mozgásszabadság) 
22. Az idegenjog és az idegen 
23. A külföldi jog és a nemzetközi jog 
24. A migrációs szabályozás magyarországi szintjei 
25. A migrációs szabályozás magyarországi területei (a migráció joga, idegenjogi igazgatás, 

idegenrendészet, menedékjog, menekülők csoportjai, állampolgársági jog) 
 
Idegen a büntetőjogban 
 

26. A regularitás, irregularitás kérdése a migrációelméletben 
27. A terrorizmus elleni küzdelem idegenjogi és idegenrendészeti eszközei 
28. Menedékjogi kihívások a terrorizmus elleni küzdelemben 
29. Terrorizmus hatása az állampolgársági jogra 
30. Az irreguláris migráció kriminalizálása 
31. A migrációhoz kapcsolódó büntetőjogon kívüli szankciók lehetőségei 
32. A migrációval vagy a külföldiekkel összefüggő szabálysértések 
33. A migráció közigazgatási szankcionálása 
34. Az idegenekre vonatkozó büntető anyagi jogi szabályozás hatálya 
35. A kiutasítás  
36. A külföldiség megjelenése a büntetőjogban 
37. Külföldi mint a büntetőprocedúra alanya 
38. Az anyanyelvhasználat elve 
39. A külföldi joggyakorlását elősegítő tényezők 



 
 
 
 
 

40. Külföldivel szembeni büntetőeljárást kizáró ok 
41. Határzárral kapcsolatos bűncselekmény esetén alkalmazandó eltérő szabályok 
42. Az idegenekkel szembeni büntetőeljárás nemzetközi vonásai 
43. A külföldiekre vonatkozó büntetés-végrehajtási jogi szabályok 
44. A büntetés-végrehajtás átengedése 
45. A konzuli kapcsolattartás joga 
46. ENSZ dokumentumok büntetőjogi kapcsolata a külföldiekkel 
47. Kiadatás fogalma és alaptézisei 
48. A migráció szabályozásának alaptézisei 
49. Az idegenjog – mint a migráció szabályozásának különösen fókuszált területének – tézisei 
50. A migrációs jog, idegenjog és a büntetőjog általános összefüggései 
51. Külföldi büntető anyagi jogi szabályozásának tézisei 
52. A magyar büntető eljárásjog külföldiekkel összefüggő jellemzői 
53. Külföldi a büntetés-végrehajtásban 

 
Határrendészet 

 
54. Rendőrség, rendvédelem az Alaptörvényben 
55. Határrendészeti feladatok a Rendőrségi törvény (Rtv.) szerint 
56. Határrendészet fogalmi meghatározása 
57. Határőrizet, migráció kezelése elvei 
58. Tömeges bevándorlás okozta válsághelyzet elrendelésének törvényi szabályozása 

 


