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1. A legális és illegális bevándorlás kapcsolata, jellemzői, az ebből adódó (rendészeti) 

veszélyforrások és azok kezelésének lehetőségei. 

2. Az Európai Unió illegális migrációt kezelő politikája. 

3. A visszafogadási egyezmények végrehajtásából adódó rendőrségi feladatok. 

4. Az idegenrendészeti hatóságok és hatáskörük Magyarországon. 

5. A szabad mozgás uniós jogával rendelkező személyekkel kapcsolatos rendészeti 

szabályok és rendészeti intézkedések Magyarországon. 

6. A harmadik országok állampolgáraival kapcsolatos rendészeti szabályok és rendészeti 

intézkedések Magyarországon. 

7. A beutazási feltételek ellenőrzése, a beutazás megtagadása és a visszairányítás. 

8. A kiutasítás és a beutazási és tartózkodási tilalom. 

9. Magyarország határképviseleti rendszere. 

10. A Schengeni Információs Rendszer határrendészeti vonatkozásai. 

11. A schengeni övezetbe irányuló embercsempészés Magyarországi schengeni külső 

határszakaszán. 

12. A tömeges méretű illegális migráció kezelése. 

13. A Komplex Határvédelmi Rendszer alkalmazásának tapasztalatai és 

továbbfejlesztésének lehetőségei. 

14. Élőerő kiváltásának lehetséges eszközei a határőrizet végrehajtásában. 

15. Az embercsempész tevékenység megjelenési formái és elkövetési módszerei. 

16. A határrendészeti kirendeltség szervezeti felépítése, feladatai, hatásköre, helye és 

szerepe a határrendészeti rendszerben.   

17. A mesterséges intelligencia alkalmazásának lehetősége a határforgalom-ellenőrzésben. 

18. A kiemelt határrendészeti kirendeltség vezetési rendszerének felépítése, taralma. 

19. A határrendészeti kirendeltség nemzetközi együttműködése. 

20. A határrendészeti kirendeltség együttműködési rendszere, annak fejlesztési 

lehetőségei. 

21. A külképviseletek támogatása a határrendészeti szolgálati ág részéről. 

22. A határrendészeti kirendeltség rendészeti feladatokat támogató informatikai 

rendszerei. 



23. A határátkelőhely rendje, a határátkelőhely napi működésének irányítása. 

24. Az Európai Határ- és Partvédelmi Ügynökség részvétele a schengeni külső határok 

ellenőrzésében. 

25. A szabad mozgás uniós jogával rendelkező személyek harmadik országbeli 

családtagjainak jogállása a határellenőrzés folyamatában. 

26. A hatékony járványszűrés lehetséges eszközei és technológiája a határátkelőhelyeken. 

27. A magyar Határőrség szervezetének és tevékenységének változásai 1945-1989 között. 

28. A magyar Határőrség szervezetének és tevékenységének változásai 1989-2008 között. 

29. Határrendészet a schengeni csatlakozás jogszabályi környezetváltozásában. 

30. Profilalkotás elmélete és gyakorlata. 

31. Szolgálati kutyák és határrendészeti alkalmazásuk. 

32. A személyazonosítás helye és szerepe a határellenőrzésben és az illegális migráció 

elleni fellépés során. 

33. Okmányvizsgálati kihívások a terrorizmus és a szervezett bűnözés tükrében. 

34. Határon átnyúló rendőri együttműködések jelentősége. 

35. A rendőrség idegenrendészeti feladatainak változása 2014-től, és jövőképe az illegális 

bevándorlás jogszabályi kezelésének tükrében. 

36. Kockázatelemzés a határforgalom ellenőrzésében. 

37. A papíralapú térképek digitális kiváltásának lehetőségei a határrendészeti munkában. 

38. A mélységi ellenőrzési tevékenység helye és szerepe a rendőri intézkedések és 

feladatok rendszerében. 

39. Gépjármű- és kábítószer csempészet felderítésének lehetőségei. 

40. A schengeni térségen kívüli országok határrendészeti szervei és rendszerei. 

41. Kiskorúak jogellenes külföldre vitele és az ellene fellépés az egyes országokban 

42. Külföldi harcosok elleni fellépés lehetősége a határátkelőhelyeken. 

 


