
HATÁRRENDÉSZETI IGAZGATÁS 

 

1. Határolja el a be- és kiléptetés során kötelezően végrehajtandó eljárási elemeket? 

2. Határozza meg a szakirányító szervek funkcionális feladatait, a szervek közötti 

együttműködés területeit! 

3. Határozza meg az államhatár és határvonal fogalmát, ismertesse az államhatár 

megjelölésének folyamatát! 

4. Hogyan értelmezhető a biztonság? Hozzon példákat, egyet fejtsen ki! 

5. Ismertesse a beutazási és tartózkodási tilalomra vonatkozó előírásokat az Szmtv. és a 

Harmtv. rendelkezései alapján! 

6. Ismertesse a dokumentációs szakterülettel kapcsolatos uniós és a nemzeti adatbázisokat! 

7. Ismertesse a dokumentációs szakterülettel kapcsolatos uniós és a nemzeti 

szabályozásokat! 

8. Ismertesse a főbb veszélyforrásokat a belső határok mentén! 

9. Ismertesse a FRONTEX jogállását, célját és feladatait a határigazgatásban! Mutassa be a 

határigazgatást támogató programokat és kezdeményezéseket! 

10. Ismertesse a fuvarozókra és a munkáltatókra vonatkozó felelősségi szabályokat az Szmtv. 

és a Harmtv. rendelkezései alapján! 

11. Ismertesse a hamis/hamisított fiktív okmányok definícióit, valamint a biztonsági 

okmányok védelmi elemeit 

12. Ismertesse a Harmtv. szerint az előállítás és a visszatartás intézkedések alkalmazásának 

szabályait! 

13. Ismertesse a határon történő vízumkiadás szabályait a schengeni tagállamok külső határai 

tekintetében! 

14. Ismertesse a határrendészet fogalmát, a határrendészeti rendszer működését! 

15. Ismertesse a határrendészetben ható elveket, fejtsen ki közülük kettőt! 

16. Ismertesse a Határrendészeti Kirendeltség általános szervezeti felépítését, feladatait, 

tevékenységi és együttműködési rendszerét! 

17. Ismertesse a határrendészeti szolgálati ág központi irányításának megvalósulását az 

ORFK szervezeti felépítése szerint! 

18. Ismertesse a határrendi szerződések közül a szolgálati helye szerinti viszonylatú 

megállapodásokat, értelmezze a határrendsértés eseteit és kivizsgálásuk fő lépéseit! 

19. Ismertesse a hatáskörök megosztását az idegenrendészeti hatóságok között az Szmtv. és 

a Harmtv. rendelkezései alapján! 

20. Ismertesse a közös járőrszolgálat ellátására vonatkozó általános szabályokat, részletezze 

a szolgálati helyének megfelelő viszonylatot! 

21. Ismertesse a légi, a vízi, a közúti és a vasúti határátkelőhelyeken végrehajtandó 

ellenőrzésekre vonatkozó főbb schengeni előírásokat! 

22. Ismertesse a minimum és az alapos ellenőrzés közötti különbségeket! 

23. Ismertesse a nemzetközi határrendészeti együttműködés fő területeit, formáit, 

intézményeit! 

24. Ismertesse a rendőrség szerveinek idegenrendészeti feladatait! 

25. Ismertesse a schengeni vízumtípusokat, részletezze az egyes típusok tartalmát! 

26. Ismertesse az Amszterdami Szerződés és a Tamperei csúcstalálkozó jelentőségét a 

migrációkezelése tekintetében! 

27. Ismertesse az ellenőrzések könnyítésének fő szabályait, bevezetésének lehetséges 

körülményeit! 

28. Ismertesse az Szmtv. és a Harmtv. szerint a beléptetés megtagadására és a 

visszairányításra vonatkozó rendelkezéseket! 

29. Ismertesse, a határon átnyúló figyelésre vonatkozó szabályokat! 



30. Ismertesse, a határon átnyúló üldözésre vonatkozó szabályokat! 

31. Ismertesse, hogy melyek a legfontosabb intézkedések a SIS-ben észlelt találatok esetén! 

32. Ismertesse, hogy milyen feltételei vannak a belső határon a határellenőrzés 

visszaállításának, melyek a végrehajtandó intézkedések egy visszaállítás során! 

33. Ismertesse, hogy mit értünk a határbiztonság fogalma alatt, mi a helye és szerepe a 

határbiztonságnak a biztonság komplex rendszerében! 

34. Melyek a beutazási feltételek a schengeni tagállamokba? 

35. Mi a határrendészet lényege? 

36. Milyen alapvető törvényszerűségek hatnak a határrendészetben, nevezze meg ezeket és 

részletezzen közülük egyet! 

37. Milyen sajátosságokkal rendelkezik a határrendészeti szervek vezetési, irányítási 

rendszere? 

38. Mit jelent a bélyegzési kötelezettség, mely esetekben lehet ettől eltekinteni? 

39. Mutassa be a Hágai Programnak a migráció kezelését érintő célkitűzéseit! 

40. Mutassa be a határrendészet helyi szervezetei szintjén folyó vezetőmunka tartalmát, a 

szakirányítás sajátosságait, a vezetői hatáskörök és a vezetői fórumok rendszerét! 

41. Mutassa be a rendőrség határrendészeti igazgatási rendszerének megvalósulását területi 

szinten! 

42. Részletezze a kishatárforgalomra vonatkozó különleges szabályokat, az ilyen engedélyek 

birtokában beutazó személyek esetén követendő eljárási szabályokat! 

43. Részletezze, hogy mely esetekben lehetséges a vízummentes beutazás vízumkötelezett 

harmadik országbeli állampolgárok esetében! 

44. Sorolja fel a kompenzációs intézkedéseket, részletezze azok tartalmát! 

45. Sorolja fel az idegenrendészeti hatóságokat, valamint ismertesse az Szmtv. és a Harmtv. 

hatályát! 

46. Sorolja fel és ismertesse, hogy melyek a beléptetés feltételei a külső határokon harmadik 

országbeli állampolgárok esetében? 

47. Sorolja fel és ismertesse, hogy milyen könnyebbségeket élveznek a szabad mozgás jogát 

élvező személyek a beutazáskor! 

48. Sorolja fel és részletezze a „schengeni szűrőháló” elemeit! 

 


