MIGRÁCIÓS ÜGYINTÉZŐ KÉPZÉS - OKJ 52 347 07
SZAKMAI ZÁRÓ DOLGOZAT TÉMAKÖREI

1. A magyar állampolgárság megszerzésének történeti jogcímei
2. A magyar állampolgárság megszűnésének történeti jogcímei
3. A leszármazás
4. A hagyományos honosítás feltételei
5. A hagyományos honosítási eljárás
6. Az egyszerűsített honosítás és a visszahonosítás feltételei
7. Az egyszerűsített honosítási és a visszahonosítási eljárás
8. A magyar állampolgárság megszűnése
9. A magyar állampolgárság igazolása
10. A magyar állampolgárok adatainak felvétele a polgárok személyi adat és lakcímnyilvántartásába az állampolgársági eljárás során
11. A migráció helyzete és jellemzői Európa, ezen belül Magyarország tekintetében, figyelemmel az elmúlt három év eseményeire

Jellemezze Európa és ezen belül hazánk jelenlegi migrációs helyzetét, különös tekintettel a 2011-ben az Észak-Afrikai térségben, majd 2012ben Szíriában kialakult helyzetre? Lát-e összefüggést az események között? Véleménye szerint a térségben történt események hogyan érintik
hazánkat? Fogalmazza meg, hogy milyen intézkedéseket kellene/lehetne tenni az Európába áramló menekülthullám kezelése érdekében?
Illetve milyen jelenleg is meglévő jogi eszközöket ismer ennek kezelésre, megoldására?
12. Visszaélések a szabad mozgás és tartózkodás jogával

Ismertesse, milyen főbb visszaélések tapasztalhatóak a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek és – különösen- azok
családtagja(i) vonatkozásában (pl.érdekházasság). Fejtse ki részletesen, melyek a visszaélések főbb típusai, jellemzői, uniós és nemzeti
szinten milyen vizsgálatokat, intézkedéseket tesznek lehetővé a jogszabályok e személyek visszaéléseivel szemben!
13. Harmadik országbeli állampolgárok beutazása és tartózkodása vonatkozásában tapasztalat visszaélések
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Ismertesse, hogy az egyes beutazási és tartózkodási célokhoz köthetően, milyen főbb visszaélések tapasztalhatóak a harmadik országbeli
állampolgárok vízum-, tartózkodási engedély iránti kérelmei vonatkozásában? Fejtse ki részletesen a vonatkozó jogi szabályozást, melyek a
visszaélések főbb típusai, jellemzői az egyes célok tekintetében és a visszaszorításuk érdekében mit tehet a hatóság!
14. Jellemezze a gazdasági célú migrációt a hatályos idegenrendészeti jogszabályok tükrében

Ismertesse a migránsok helyzetét Európában, de különösen hazánkban, figyelemmel a migránsok munkaerő-piaci helyzetére, integrációjának
lehetőségeire, a civil szervezetek jelentőségére! Milyen általános és kiemelt lehetőségei vannak hazánkban a külföldieknek munkavállalásra,
keresőtevékenység folytatására, befektetésre, cégalapításra stb. a hatályos jogszabályokra is tekintettel?
15. Irány az Európai Unió! Az illegális migráció főbb jellemzői

Ismertesse az illegális migráció fő jellemzőit, tendenciáját. Mutassa be az illegális migrációhoz köthető jogszabályok által is szankcionált,
valamint büntetőjogilag is üldözött főbb típusokat? Milyen főbb jogszabályokhoz, egyezményekhez köthetőek a fenti visszaélésekkel
kapcsolatos intézkedések?
16. Őrizetben? Szabadon? Az idegenrendészeti kényszerintézkedések fajtái

Ismertesse az idegenrendészeti kényszerintézkedések fő fajtáit! Mi a céljuk az idegenrendészeti kényszerintézkedéseknek? Jellemezze az
idegenrendészeti őrizetet és a kijelölt tartózkodási helyen való tartózkodás intézményét. Miben látja a két intézmény közötti lényeges
különbségeket? A kifejtés során legyen tekintettel a szálláshely típusok közötti különbségekre is! Ön szerint miért fontosak az
idegenrendészeti kényszerintézkedések az illegális migráció szempontjából, van-e visszatartó erejük a megelőzés szempontjából?
17. A mélységi migrációhoz kapcsolódó komplex ellenőrzési rendszer működésének jellemzői

Ismertesse az illegális migráció fő jellemzőit, tendenciáját. Mutassa be az illegális migrációhoz kapcsolódó mélységi ellenőrzés hálózatát a
jelenlegi szabályozás alapján. Mely szervek által, és milyen összehangolt tevékenység alapján folytatódnak le a közös ellenőrzések? Ön
miben látja a mélységi ellenőrzések fontosságát, relevanciával bírnak-e az illegális migráció felderítése szempontjából?
18. Önkéntes hazatérés? Kitoloncolás? Néhány szó az idegenrendészeti jogsértés következményeiről
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Ismertesse az illegális migránsok hazatérésének lehetőségeit a hatályos jogszabályok alapján. Melyek az önkéntes hazatérés valamint
kitoloncolás közötti lényeges különbségek? Fejtse ki a kitoloncolás végrehajtásának menetét gyakorlati szempontból, és térjen ki az
országhatárig illetve a származási országig hatósági kísérettel történő visszatérés közötti különbségekre is. Miben látja az önkéntes hazatérés
elsőbbségének fontosságát az ország, illetve a schengeni államok szempontjából?
19. Közrendvédelmi bírság mint a munkáltatók szankciója az illegális foglalkoztatásért

Ismertesse a munkáltatók felelősségét az illegális migránsok foglalkoztatásával kapcsolatban. Milyen kötelezettségei vannak a munkáltatónak
az idegenrendészeti hatóságok felé a hatályos jogszabályok alapján? Ismertesse azt a lehetőséget, amellyel a munkáltatók nem jogkövető
magatartása szankcionálható! Ön szerint lehet-e a szankciónak visszatartó ereje és miért?
20. Az illegális migráció szabályozásának változásai az elmúlt években

Ismertesse, hogy hogyan változott az idegenrendészeti kiutasításhoz kapcsolódó szabályozás az elmúlt években. Milyen lehetőségeket ismer,
amelyek fennállása esetében idegenrendészeti kiutasítás nem alkalmazható? Lát-e összefüggést a menekültek számának megnövekedése és az
illegális migráció között? Ön miben látja az idegenrendészeti kiutasítás intézményének jelentőségét?
21. A menekültügyi hatóság felépítése, feladatai
22. A menekültügyi eljárás kezdeményezésére vonatkozó szabályok
23. A menedékkérők elhelyezése; esetei, helyszínei, feltételei
24. A kísérő nélküli kiskorúakra vonatkozó speciális szabályok a menekültügyi eljárásban
25. Az elfogadhatatlanság és a nyilvánvalóan megalapozatlanság a menekültügyi eljárásban; eseteik, szerepük, elhatárolásuk
26. A valószínűsítés a menekültügyi eljárásban
27. Tényállás-felderítés a menekültügyi eljárásban
28. Az üldöztetés és a súlyos sérelem közötti különbség, ennek okai és eredményei
29. Jogorvoslat a menekültügyi eljárásban
30. Nemzetközi védelemben részesített személyek jogai és kötelességei
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