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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 határrendi egyezményei. 

10. Magyarország határképviseleti rendszere, a határképviselők feladatai, jogai, 

kötelezettségei. 

11. Határellenőrzés a schengeni térségben. 

12. A Schengeni Információs Rendszer határrendészeti vonatkozása. 

13. A Rendőrség és a Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal együttműködése. 

14. A schengeni övezetbe történő embercsempészés a magyarországi schengeni külső 

határszakaszokon. 

15. A tömeges méretű illegális migráció kezelésére bevezetett intézkedések 

Magyarországon. 

16. A Komplex Határvédelmi Rendszer kialakítása, alkalmazásának tapasztalatai és 

fejlesztésének lehetőségei. 

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

viszonylatban a határbiztonsági infrastruktúra telepítése után. 

18. Az embercsempész tevékenység megjelenési formái és elkövetési módszerei. 

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

szerepe a határigazgatási rendszerben. 

20. A kiemelt határrendészeti kirendeltség vezetési rendszerének felépítése, tartalma. 

21. A határrendészeti együttműködés. 

22. A külképviseletek szerepe vízumkiadásban. 



23. A határrendészeti kirendeltség rendészeti feladatokat támogató informatikai 

rendszerei. 

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

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

ellenőrzésében. 

26. A szisztematikus határforgalom-ellenőrzés ellenőrzés megvalósulásának tapasztalatai. 

27. A szabad mozgás uniós jogával rendelkező személyek harmadik országbeli 

családtagjainak jogállása a határellenőrzés folyamatában. 

28. A magyarországi államhatárok ellenőrzésének szabály- és szervezetrendszere 1945 

előtt.  

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

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

31. Határrendészet a schengeni csatlakozás jogszabályi környezetváltozásában. 

32. Profilalkotás elmélete és gyakorlata. 

33. Szolgálati állatok határrendészeti alkalmazása. 

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

elleni fellépés során. 

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

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

bevándorlás jogszabályi kezelésének tükrében. 

37. Kockázat elemzés a határforgalom ellenőrzésében. 

38. Gépjármű- és kábítószer csempészet felderítésének lehetőségei. 

39. A határforgalom-ellenőrzés intelligens eszközökkel történő kapacitásnövelése és 

automatizálása a Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér bővítése során.  

40. Mélységi ellenőrzési tevékenység helye és szerepe a rendőri intézkedések és feladatok 

rendszerében. 

41. Külföldi kiküldetések, külszolgálatok tapasztalatai, rendje és szerepe a 

határrendészetben. 

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

43. A tömeges méretű illegális migráció hatása a határrendészeti tevékenysége 2015. után. 

44. A határellenőrzés változása a technikai fejlesztések tükrében. 

45. Szabolcs-Szatmár-Bereg MRFK határszakaszán bekövetkezett légtérsértések 

bemutatása 2014-2017 évek között. 

46. A magyar békefenntartók afrikai jelenlétének határrendészeti jelentősége: nyugat-

szaharai és mozambiki esettanulmány. 



47. Illegális migráció elleni fellépés lehetőségei a Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi 

Repülőtéren. 

48. A magyar-ukrán kishatárforgalmi egyezmény megvalósulásának tapasztalatai. 

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

 


