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1. Az idegenrendészeti eljárás szabályainak változásai 1989-től napjainkig. 

2. Az idegenrendészeti szakterülettel együttműködő nemzetközi, emberi jogi és karitatív 

szervezetek tevékenysége. 

3. A visszafogadási egyezmények végrehajtásából adódó rendőrségi feladatok. 

4. A határrendsértések kivizsgálása és rendezése. 

5. Az idegenrendészeti hatóságok és hatáskörük Magyarországon. 

6. A szabad mozgás uniós jogával rendelkező személyekkel kapcsolatos rendészeti 

szabályok és rendészeti intézkedések Magyarországon. 

7. A harmadik országok állampolgáraival kapcsolatos rendészeti szabályok és gyakorlat 

Magyarországon. 

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

9. A kiutasítás és a beutazási és tartózkodási tilalom. 

10. A kitoloncolás szabályai, annak megszervezése és végrehajtása. 

11. Az őrizet szerepe, szabályai az idegenrendészeti eljárásban. 

12. Az úti okmányok hamisítási formái, felfedésének változásai a határrendészeti 

szolgálatnál. 

13. A határátkelőhelyen szolgálatot teljesítő állomány feladatrendszerének gyakorlati 

érvényesülése. 

14. A szolgálati hely megválasztásának, elfoglalásának, valamint az álcázás szabályai a 

határőrizeti feladatok végrehajtása során. 

15. A technikai eszközök szerepe és összehangolt alkalmazása a határellenőrzési 

tevékenységben. 

16. Migrációs/bevándorlási összekötő tisztviselők szerepe, tevékenysége, együttműködése 

az illegális migráció elleni küzdelemben. 

17. A nyílt információszerzés folyamata, megvalósulása, szerepe a határrendészeti 

kirendeltségen. 

18. A tömeges méretű illegális migráció kezelésére bevezetett intézkedések 

Magyarországon. 

19. A Komplex Határvédelmi Rendszer kialakítása, alkalmazásának tapasztalatai és 

továbbfejlesztési lehetőségei. 



20. A határőrizeti rendszer felépítése és működésének tapasztalatai a magyar-szerb 

viszonylatban a Komplex Határvédelmi Rendszer telepítése után. 

21. A határrendészeti kirendeltség végrehajtó szolgálatának megtervezése, megszervezése, 

ellenőrzése, a határrendészeti munkát befolyásoló tényezők.  

22. Az ellenőrző tevékenység szintjei és gyakorlati megvalósulása a határrendészeti 

kirendeltségen. 

23. A dokumentáció készítés szerepe, követelményei a határrendészetben. 

24. A határrendészeti kirendeltség határforgalom ellenőrző tevékenységének tervezése, 

szervezése, végrehajtása. 

25. A mélységi ellenőrzés szerepe hazánk és az Európai Unió közrendjének, 

közbiztonságának, határbiztonságának megteremtésében és fenntartásában. 

26. Légi határforgalom-ellenőrzés rendszere a Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi 

Repülőtéren. 

27. A schengeni külső határokon megvalósuló gépjárműcsempészet magyarországi 

vonatkozásai. 

28. Az államhatár rendjének megsértésével összefüggő árucsempészet Magyarország 

határain. 

29. Az európai határőrizeti rendszer (Eurosur) fejlesztésének eredményei és hatása a 

nemzeti határőrizeti rendszer fejlesztésére. 

30. A szisztematikus ellenőrzés bevezetése és gyakorlati tapasztalatai. 

31. Az európai automatizált határforgalom ellenőrzési rendszerek fejlesztésének 

eredményei, a kísérleti alkalmazások tapasztalatai. 

32. A Magyar Rendőrség határrendészeti stratégiájának érvényesülése és hatása a feladat 

végrehajtására. 

33. A határrendészeti kirendeltség tevékenysége megszervezésének elmélete és 

gyakorlata. 

34. Gépjárművek egyedi azonosító jelzéseinek vizsgálata a határforgalom-ellenőrzés 

során. 

35. A vízumkötelezettségek rendszere, a vízumok és vízum kiállítási eljárások szerepe a 

biztonsági szűrő rendszerben. 

36. Az idegenrendészeti meghallgatás legjobb gyakorlata. 

37. A Komplex Határvédelmi Rendszer és a tranzitzónák szerepe az illegális bevándorlás 

kezelésében. 



38. Ideiglenes szervezeti elemek a Rendőrségnél a 2014-2015-ös menekültügyi válság 

idején.  

39. Költséghatékony minőségfejlesztés és eredményesség növelés a rendőri feladatok 

ellátása során. 

40. Az intézkedő rendőr mérlegelési jogai, dilemmái, korrupciós veszélyeztetettsége a 

diszkrecionális jogalkalmazás során.  

41. A korrupciós cselekmények megelőzésének és felderítésének lehetőségei a 

határrendészeti szolgálati ágnál. 

42. Az ideiglenes biztonsági határzárral kapcsolatos bűncselekmények alakulása és a 

büntetőeljárások tapasztalatai.  

43. Az idegenrendészeti jogszabályok változása és hatása az illegális migrációra. 

44. Az őrzött szállás és a menekültügyi őrzött befogadó központ rendeltetése, a 

működtetés szabályai és tapasztalatai. 

45. A határőrizet légi támogatásának gyakorlati tapasztalatai és fejlesztésének lehetőségei. 

46. A határforgalom-ellenőrzés során végzett kutatások gyakorlati megvalósulása, 

tapasztalatai és eredményessége. 

47. A határrendészeti célú zárás és kutatás végrehajtása és gyakorlati tapasztalatai. 

48.  Kiskorúak jogellenes külföldre vitele és az ellene való fellépés az egyes országokban. 

49. Magyarországi érdekházasságok az idegenrendészet tükrében. 

 

 

 

 

 


