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Hazánk biztonságáról ma már lehetetlen az európai és a globális biztonság elemzése nélkül 

vizsgálódni. Az államnak kötelessége biztosítania állampolgárainak a szabadság és a 

biztonság jogát, amit ık szubjektív biztonságérzetükön keresztül érzékelnek. Az elmúlt 

évtizedekben bekövetkezett események, melyek az illegális migráció és a nemzetközi 

terrorizmus által okozott biztonsági deficitre irányították figyelmünket, nagyban befolyásolták 

tudományos kutatásom témaválasztását.  A vizsgált idıszak elsısorban hazánk Európai 

Unióhoz, majd azt követıen a teljesjogú Schengen térséghez való csatlakozásig öleli fel, 

miközben megvalósult a biztonságért felelıs szervezetek, a rendırség és a határırség 

integrációja. 

Dolgozatomban a Magyar Köztársaság határbiztonsági rendszerét, az integrált rendırség 

feladatait érintıen az illegális migráció, valamint a nemzetközi terrorizmus hatásait kívánom 

elemezni, feldolgozni a Balkán térség biztonságának helyzetére vonatkozóan.        

  
 
A tudományos probléma megfogalmazása 

 

A határbiztonság Kelet-közép Európában jelenleg is meghatározó és még hosszú távon eleme 

marad a komplex biztonságnak. Szükségesnek és indokoltnak láttam, hogy a témám 

idıszerőségébıl adódóan, a tudományos kutatómunka követelményeinek megfelelıen 

elvégezzem az illegális migráció és a nemzetközi terrorizmus hatásainak vizsgálatát, különös 

tekintettel a Balkán térség biztonsági helyzetére oly módon, mely hozzájárulhat a további 

kutatásokhoz és elısegítheti az integrált rendırség eredményes tevékenységének 

továbbfejlıdését. Célkitőzésem az elmúlt évek, ezen belül leginkább hazánk Európai Unióhoz 

a teljes jogú Schengen térséghez való csatlakozása, biztonsági aspektusú tapasztalatainak 

közreadása, amelyhez kapcsolódik a rendırség és a határırség integrációja, az új integrált 

rendırség létrejöttének ismertetése.  

 
A kutatói hipotézis 
 
Véleményem szerint az integrált rendırségi szervezetben nem kap megfelelı hangsúlyt a 

követelményszintő határbiztonsági rendszer mőködtetése.  

A Balkán térség biztonsági helyzete továbbra sem stabil, Románia teljes jogú Schengen 

csatlakozását követıen a kontinens délkeleti irányból nyitottá válik, mely lehetıvé teszi, 

illetve felerısítheti az illegális migrációt, valamint a hozzá kapcsolódó bőncselekmények 

elkövetését.       
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A kutatás célkitőzései 
 
Értekezésemben a rendırség feladatait kívánom feltárni a Balkán térségbıl Magyarország felé 

irányuló illegális migráció és a nemzetközi terrorizmus elleni fellépés szemszögébıl, annak 

érdekében, hogy hozzájárulhassak ahhoz, hogy az integrált rendıri szervezet megfelelı 

hatékonysággal legyen képes kezelni a XXI. századi biztonsági kihívásokat és kockázatokat. 

Ennek érdekében konkrét kutatási célként jelöltem meg: 

1. Elemzem és értékelem az illegális migráció és a nemzetközi terrorizmus, valamint a 

biztonság összefüggéseit. 

2. Elemzem és értékelem a Balkán térség biztonsági helyzetét, annak hazánkra gyakorolt 

hatását, elsısorban Románia schengeni térséghez való csatlakozása terén. 

3. Vizsgálom és értékelem a határırség és a rendırség integrációja nyomán hogyan 

mőködik határbiztonsági rendszerünk, továbbá - a személyi állomány beválás 

vizsgálata alapján - képes-e a hatékony és eredményes tevékenységre. 

4. Rendszerbe foglalom a határbiztonsághoz kapcsolódó ismereteket, s mindezekbıl 

következtetni próbálok a jövıbeni feladatokra, változtatásokra. 

5. Következtetéseket és ajánlásokat fogalmazok meg a rendırség felkészülését, 

lehetséges feladatait érintıen, prioritást adva a követelményszintő illegális migráció 

kezelésnek, a határbiztonsági rendszer mőködtetésének, a Magyar Köztársaság EU-

elnöksége során jelentkezı rendırségi feladatoknak.            

 

A kidolgozás munkamódszere 

 
A téma kutatása és kidolgozása során az általános kutatási módszerek közül az analízist, a 

szintézist, az indukciót és a dedukciót alkalmazom. A vizsgálatok során elsısorban a 

nemzetközi és a hazai dokumentumok, a korábbi szakirodalom áttekintését végeztem el. A 

kutatás témakörével összefüggı fogalom használatomban a vonatkozó magyar szakirodalmi 

kifejezésekre, a külföldi és hazai -illegális migrációval, nemzetközi terrorizmussal foglalkozó- 

kutatók, szakértık publikációnak kategóriáira kívánok támaszkodni. Felhasználtam több, a 

témával kapcsolatos nemzetközi, tudományos, illetve szakmai konferenciákon elhangzott 

elıadást is. 

     Tudományos munkám megállapításait, eredményeit már több publikációban és konferencia 

elıadáson foglaltam össze. Szakmai tevékenységem keretében igyekeztem kutatásaim 

tapasztalatait, eredményeit az intézményi (korábban a határırség, jelenleg a rendırség) 

fejlesztésben hasznosítani. 
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A fejezetek rövid összefoglalása 

 
Az elsı fejezetben biztonsági kockázatok körét elsısorban nem a nemzetbiztonság, hanem a 

humánbiztonság kategóriájába kell sorolni. Jelen korunk kihívásai közé sorolhatjuk a 

nemzetközi migrációt, valamint a vele összefüggı nemzetközi terrorizmust, melyre hatékony 

válaszokat –természetesen mások mellett- , megítélésem szerint az integrált határigazgatás, 

valamint a határbiztonsági rendszer hatékony alkalmazása adhat. A szigorú és biztonságosnak 

mondott  határbiztonsági, mélységi ellnırzési rendszer ellenére „rések” mutatkoznak a 

„védıpajzson”, melyet külföldi és hazai példákon, statisztikai adatokon , esettanulmányokon 

keresztül bemutattam. A rendırség-határırség integrációját követıen tevékenységben jelentıs 

visszaesés mutatkozik. Ennek számos oka van, többek között az, hogy az integrációt 

követıen, a határterülettel rendelkezı megyei rendır-fıkapitányságok az IVK keretében 

végrehajtott ellenırzéseiket elsısorban a megyei bevetési osztályok állományával hajtják 

végre, más rendıri alegységek csak kis mértékben kerülnek bevonásra. 

Mivel a bevetési osztályok feladatrendszerükbıl adódóan az integrációt követıen egyaránt 

ellátnak határrendészeti, mélységi ellenırzési, közbiztonsági, közlekedésrendészeti, 

objektumırizeti és csapaterıs tevékenységeket is, ezért az IVK keretében – és így a mélységi 

migrációs ellenırzésekben - való alkalmazásuk száma folyamatosan csökkent. Az illegális 

migráció és az ahhoz kapcsolódó jogellenes cselekmények adatait összefoglaltam, valamint a 

veszélyeztetettség és fenyegetettség konkrét jellemzıit ismertettem. Az Európai Uniós és a 

magyarországi migrációs folyamatok bemutatása és elemzése során megállapítottam, hogy 

hazánknak nincs dokumentumokban rögzített migrációs politikája, illetve nincs ahhoz 

kapcsolódó migrációs, illegális migráció kezelésével foglalkozó stratégiája, így javaslatot 

tettem az illegális migráció elleni stratégia megalkotására, konkrétumokat fogalmaztam meg 

annak szerkezetére, tartalmi elemeire vonatkozóan.  

 
A második fejezetben a nemzetközi terrorizmus elleni küzdelem vizsgálata során 

megállapítottam, hogy a nyitott határok, az utazási lehetıségek, a fejlett technológia és az 

informatikai eszközök megkönnyítették a terrorcselekmények elkövetését. Ismertettem és 

elemeztem az integráció elıtti határırség és a rendırség, majd az integrált rendırség témához 

kapcsolódó szabályozását, tevékenységét. Megállapítottam, hogy a rendvédelmi szervek 

megtettek mindent annak érdekében, hogy a nemzetközi terrorizmus elleni harc hatékony 

legyen. A téma kutatása során hangsúlyt fektettem Magyarország soros elnökségi idıszakában 

jelentkezı rendırségi feladatokra, illetve szükségesnek tartom egy reagáló-válságkezelı 
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központ létrehozását, mely megfelelı hatékonysággal lenne képes kezelni a jelentkezı vagy 

kialakult, már bekövetkezett biztonsági kockázatokat. 

 

A harmadik fejezetben a vizsgálat során beigazolódott, hogy az integráció folyamata még 

nem zárult le, jelenleg is tart. Egyértelmő, hogy a kezdeti nehézségek ellenére, a volt határır 

állomány tagjai napjainkra rendelkeznek azon rendıri ismeretek alapjaival, amelyek 

szükségesen napi feladatellátásukhoz. A befogadó állományban jelentıs ellentéteket okozott a 

rendıri szakterületre érkezık adott magasabb beosztása, illetve az ebbıl adódó magasabb 

illetménye – fıleg az integráció elején –, a tapasztalat és ismerethiányból adódó kevesebb 

munkáért. Ez az ellentét nagyjából már megszőnt, de természetesen nem minden esetben 

nyomtalanul. A kapcsolódó másik probléma a közterületi rendıri tapasztalatok megszerzése, 

illetve az ehhez kapott segítség. A korábban is rendırként szolgálatot teljesítık közé került 

volt határıröknek könnyebb helyzete volt, mivel járırtársuk rendszerint volt rendır és így 

könnyebben megszerezhette, megszerezheti az alaprutint.  Más a helyzet az egy tömbben 

maradt volt határırökkel, akiknek nem, vagy kevés lehetıségük volt a rendıri munkát 

megtanulni. A volt határırök nagyrészt elfogadták jelenlegi helyzetüket, hajlandók ezt a 

munkát végezni, de tudomásul kell venni, hogy az integráció során nem több száz képzett 

rendır érkezett, hanem egy – a korábbi szervezetük megszőnése miatt – elbizonytalanodott 

volt határır állomány érkezett, került az integrált rendıri szervezetbe. 

Ki kell emelni több olyan volt határır kollégát is, akik nemcsak beilleszkedtek, de tanulási 

kedvükkel, nyitottságukkal és ezeken alapuló munkájukkal elismerést vívtak ki rendır 

kollégáikból, vezetıikbıl. 

 

A negyedik fejezetben a balkán térség helyzetét vizsgálva megállapíthatjuk, hogy a Balkán 

régiót illetıen a komplex társadalmi konfliktusok és környezeti veszélyek, veszélyforrások 

állandóan jelen vannak. A térség vizsgálata során olyan érzés erısödik meg a kutatóban, hogy 

a környezeti, társadalmi stabilitás és a béke átmeneti jellegő. A Görögország területére 

bejutott illegális bevándorlók komoly biztonsági kockázatot jelentenek nemcsak a görögök, 

hanem az Európai Unió számára is. A több tíz, egyes becslések szerint  akár százezer illegális 

migráns a görög társadalmi és gazdasági problémák miatt elıbb-utóbb elindul a kontinens 

központi és nyugati irányába. Egyrészük Macedónia és Szerbia érintésével éri el délrıl a 

Magyar Köztársaság államhatárát, míg másik részük délkeleti irányból Bulgária, Románia 

felıl próbál hazánk érintésével a fejlettebb országokba eljutni.  Románia és Bulgária 

várhatóan 2011-es Schengen térséghez való csatlakozása véleményem szerint tovább 
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mélyítheti a problémát, hiszen a kontinens délkeleti irányból nyitottá válik, megszőnik a 

határellenırzés a térség jelenlegi külsı határain, mely megkönnyíti az országok közötti 

mozgást. Az illegális migránsok bejutva az EU területére gyakorlatilag akadálytalanul 

juthatnak el  a fejlettebb területek irányába, kihasználva a transz-eurázsiai, transz-balkáni 

útvonalak vonulatát. Az érzékelhetı hektikus migrációs nyomás miatt továbbra is állandó 

biztonsági deficit fogja jellemezni a balkáni régiót. 

ÖSSZEGZETT KÖVETKEZTETÉSEK 

Kutatásaim alapján arra a következtetésre jutottam, hogy a nemzetközi migráció biztonsági 

kockázatai között a nemzetbiztonsági és közbiztonsági vonatkozásuak elhatárolásuk mentén 

különíthetık el, azonban a gyorsan változó környezetünkben nehezen választhatók szét. 

Napjaink több kutatójának a véleményét osztom, magam is úgy gondolom, hogy a 

szakirodalomban az emberi populációt érintı kockázatok körét elsısorban nem a 

nemzetbiztonság, hanem a humánbiztonság kategóriájába kell sorolni. Jelen korunk kihívásai 

közé sorolhatjuk a nemzetközi migrációt, valamint a vele kapsolódható nemzetközi 

terrorizmust, melyre hatékony válaszokat –természetesen mások mellett- , megítélésem 

szerint az integrált határigazgatás, valamint a határbiztonsági rendszer hatékony alkalmazása 

adhat.  

   Az Európai Uniós és a magyarországi migrációs folyamatok bemutatása és elemzése során 

megállapítottam, hogy hazánknak nincs dokumentumokban rögzített migrációs politikája, 

illetve nincs ahhoz kapcsolódó migrációs, illegális migráció kezelésével foglalkozó 

stratégiája, így javaslatot tettem az illegális migráció elleni stratégia megalkotására, 

konkrétumokat fogalmaztam meg annak szerkezetére, tartalmi elemeire vonatkozóan. 

Érintettem az integrált határigazgatás fejlesztésének lehetıségeit, kihangsúlyoztam a 

Magyarországon korábban bevált „CheckNet” rendszer frissítésének, újragondolásának, a 

rendszer exportálásának lehetıségét az Európai Uniós gyakorlatba, illetve kitértem a Frontex 

Ügynökség jövıbeli lehetséges feladataira.  

   A nemzetközi terrorizmus elleni küzdelem vizsgálata során megállapítottam, hogy a nyitott 

határok, az utazási lehetıségek, a fejlett technológia és az informatikai eszközök 

megkönnyítették a terrorcselekmények elkövetését. Ismertettem és elemeztem az integráció 

elıtti határırség és a rendırség, majd az integrált rendırség témához kapcsolódó 

szabályozását, tevékenységét. Megállapítottam, hogy a rendvédelmi szervek megtettek 

mindent annak érdekében, hogy a nemzetközi terrorizmus elleni harc hatékony legyen. A 
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téma kutatása során hangsúlyt fektettem Magyarország soros elnökségi idıszakában 

jelentkezı rendırségi feladatokra, illetve szükségesnek tartom egy reagáló-válságkezelı 

központ létrehozását, mely megfelelı hatékonysággal lenne képes kezelni a jelentkezı vagy 

kialakult, már bekövetkezett biztonsági kockázatokat. 

   Dolgozatom fontos elemének tartom a rendırség-határırség integrációja során, a rendırségi 

szervezetbe került, volt határır állomány – elsısorban rendırszakmai szempontból történı – 

beválásának vizsgálatát. A vizsgálat véleményem szerint egyedülálló, hiszen sem országosan, 

sem területi szinten nem végeztek még ilyen jellegő felmérést. A vizsgálat során 

bebizonyosodott, hogy a kezdeti nehézségek ellenére, a volt határırök rendelkeznek azon 

rendırszakmai ismeretekkel, amelyek szükségesek feladatuk ellátásához. Megállapítható 

továbbá, hogy az integráció még napjainkaban is tart, nem lezárt folyamat. Az az állomány, 

amely az integráció során nem egy „tömbben” maradt, hanem korábban is rendıri 

szervezetként mőködı szolgálati helyre került, sikeresen beilleszkedett. 

A Balkán térség vizsgálatakor megállapítottam, hogy a migrációs szempontú biztonsági 

kockázat továbbra is jelen van a régióban, amelynek tranzit szerepe nem csökkent; a transz-

eurázsiai és transz-balkáni úthálózat segítségével az illegális migránsok gyakorlatilag 

„akadályok” nélkül eljuthatnak az EU fejlettebb országaiba.  

A keleti, délkeleti irányból érzékelhetı migrációs nyomás hektikussága miatt, továbbra is 

állandó biztonsági deficit fogja jellemezni a balkáni régiót. Bulgária és Románia várhatóan 

2011-es schengeni térséghez való csatlakozása –a schengen követelményeknek való 

megfelelés ellenére-  véleményem szerint tovább erısíti a napjainkban is folyamatosan 

jelenlévı migrációs nyomást.            

ÚJ TUDOMÁNYOS EREDMÉNYEK 

Doktori értekezésemben megfogalmazottak alapján kutatásaim új tudományos 

eredményeinek tartom a következıket: 

 

1. Bizonyítottam, hogy a szigorú és biztonságosnak mondott határbiztonsági rendszer 

mőködése nem követelményszintő. A hektikusságot mutató illegális migrációs nyomás 

folyamatosan jelen van, továbbá a határırség-rendırség integrációját követıen az 

elvégzendı feladatok más prioritást kaptak. Az Integrált Vezetési Központ által 

mőködtetett mélységi migrációs ellenırzésére hivatott „CheckNet” rendszer nem 

hatékony, a rendszerben lévı problémákat bemutattam, ismertettem az illegális 
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migrációhoz kapcsolódó veszélyeztetettség és fenyegetettség konkrét jellemzıit, 

valamint javaslatot tettem a kezelésük feladataira. 

2. A kutatásaim alapján arra a következtetésre jutottam, hogy a migrációs helyzet 

hatékony kezelése érdekében szükséges egy komplex szemlélető migrációs politikából 

-véleményem szerint egyenesen következı- rendészeti ágazati, migrációs stratégia 

megalkotása, mely széles társadalmi konszenzuson alapszik. Nem a hosszútávú 

nemzet stratégia aspektusából, hanem a munkavégzéshez szükséges középtávú 

stratégia megalkotását tartom fontosnak. Dolgozatomban megpróbáltam az illegális 

migrációs stratégia -migrációs stratégia alstratégiája- szerkezeti felépítését és tartalmi 

elemeit bemutatni. Továbbá szükségesnek tartanám a legális migráció és bevándorlás, 

valamint az illegális migrációs helyzet kezelésének intézményi, szervezeti feladatait 

jól elkülöníteni, azokat profil tiszta szervezetekhez delegálni. 

3.  Beválás vizsgálat során elsıként bizonyítottam, hogy a volt határır állomány  

megfelel a szakmai követelményeknek. A vizsgálat véleményem szerint egyedülálló, 

hiszen sem országosan, sem területi szinten nem végeztek ilyen jellegő felmérést. A 

vizsgálat során bebizonyosodott, hogy a kezdeti nehézségek ellenére, a volt határırök 

rendelkeznek azon rendır-szakmai ismeretekkel, amelyek szükségesek a 

feladatellátásukhoz. Megállapítható továbbá, hogy az integráció még napjainkaban is 

tart, nem egy lezárt folyamat. 

4. A nemzetközi terrorizmus elleni tevékenységgel kapcsolatos felkészülés ismertetése 

során bemutattam a volt határırség és rendırség, valamint az integrált rendırség 

témához kapcsolódó szabályozását, elvégzett és jövıbeli feladatait, hangsúlyt adva 

Magyarország 2011-es EU-elnöksége idején jelentkezı feladatoknak, valamint 

javaslatot dolgoztam ki a reagáló-válságkezelı központ felállítására, felépítésére. 

5. A Balkán térség biztonságának értékelésekor elemeztem, feltártam a napjainkban is 

tapasztalaható folyamatosan jelenlévı biztonsági kockázatot. A régió tranzit szerepe 

nem csökkent, a transz-eurázsiai és transz-balkáni úthálózat segítségével az illegális 

migránsok gyakorlatilag „akadályok” nélkül eljuthatnak az EU fejlettebb országaiba. 

A keleti, délkeleti irányból érzékelhetı migrációs nyomás hektikusságot mutat, 

azonban továbbra is állandó biztonsági deficit fogja jellemezni a balkáni régiót. 

Románia és Bulgária várhatóan 2011-es Schengen térséghez való csatlakozása 

véleményem szerint, a két állam tranzit szerepe miatt tovább mélyítheti a problémát, 

hiszen a kontinens délkeleti irányból nyitottá válik, megszőnik a határellenırzés a 

térség jelenlegi külsı határain, mely megkönnyíti az országok közötti mozgást. 
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A TUDOMÁNYOS EREDMÉNYEK GYAKORLATI HASZNOSÍTHATÓSÁG A, 
AJÁNLÁSOK 

 

A kutatásaim során feltárt, elemzett és a doktori értekezésemben megfogalmazott tudományos 

eredmények felhasználására a fejezetek végén részletes javaslatot fogalmaztam meg. 

Összefoglalásaként, javaslataim hasznosíthatóságára -véleményem szerint- az integrált 

rendırség mőködésének és határbiztonsági rendszerének javításában látok reális lehetıséget. 

A volt határır állomány beválásának megismételt -szempontrendszerének elemeit tekintve 

bıvített-, illetve országos szintő vizsgálata hozzájárulhatna ahhoz, hogy reális képet kapjunk 

az integráció jelenlegi helyzetérıl. A migrációs helyzet „kezelésére” egy széles társadalmi 

konszenzuson nyugvó, komplex stratégia megalkotása szükséges, melynek alstratégiájaként 

az illegális migrációs helyzet kezeléséhez kapcsolódó programok és feladatok lennének 

megjelenítve.    

A mélységi ellenırzésre hivatott szervezeti elemek feladataiban prioritást kell biztosítani a 

migrációs tartalmú tevékenységnek. A legális migráció és bevándorlás, valamint az illegális 

migráció kezelésének intézményi, szervezeti feladatait jól el kell különíteni, azokat profil 

tiszta szervezetekhez kell delegálni. A nemzetközi terrorizmus elleni tevékenység során 

kiemelt figyelmet kell biztosítani Magyarország 2011-es EU-elnöksége idején jelentkezı 

feladatoknak, ezért szükségesnek tartom a rendırségi szervezeten belül felállítani a reagáló-

válságkezelı központot. A központ teljes körüen ellátná a jelentkezı veszélyek és válságok 

idején a tevékenységek operatív irányítását, az elsıdlegesen jelentkezı feladatok 

végrehajtását.  A Balkán térség biztonságának vizsgálata kapcsán tapasztalható a 

folyamatosan jelenlévı biztonsági kockázat, mely Bulgária és Románia várhatóan 2011-es 

Schengen térséghez való csatlakozása -a két állam  tranzit szerepe miatt- véleményem szerint 

megnövelheti délkeleti irányból a migrációs nyomást.  

 

 JAVASLAT A KUTATÁS TOVÁBBFOLYTATÁSÁRA 

 

Doktori értekezésemmel ráirányítottam a figyelmet néhány olyan kérdésre, amelyek 

jövıbeni aktualitásuk következtében további kutatásokat igényelnek. Ezek a következık: 

A beválás vizsgálat tapasztalatai alapján, szükségesnek tartom az országos szintő kutatás 

elvégzését. Véleményem szerint reális képet kapnánk az integrált rendırség jelenlegi 

helyzetérıl, természetesen prioritást adva a volt határır állomány beilleszkedésének. A 

vizsgálat eredménye hozzájárulhatna a jövıben végrehajtásra kerülı sikeres szervezeti 
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integrációk lebonyolításához.  A jövıben javaslom a hasonló szervezeti összevonások elıtt, a 

komplex szemlélető hatástanulmányok elvégzését.   

   A Balkán térség biztonságának kutatását, elemzését folytatni szükséges többek között a 

román-magyar határviszonylat határbiztonságának vonatkozásában. A kutatás eredménye 

reális helyzetértékelést adhat, továbbá prognosztizálhatja a jövıbeli változásokat és a 

jelentkezı rendvédelmi feladatokat, így megkönnyítené a rendırség vezetıinek döntését a 

változtatásokat illetıen.  

   Magyarország 2011-es soros EU-elnökségének idején, az elnökségi ciklus befejezı 

tagjaként a földrajzi prioritások terén kiegyensúlyozó szerepet tölthet be, melynek során 

további kutatási témákat lehet megjelölni: 

     Meggyızıdésem, hogy kutatómunkám több olyan kérdéskört is bemutatott és elemzett, 

amelyek megfelelı alapot nyújtanak a magyarországi határbiztonsági rendszer, az illegális 

migráció kezelésének, az integrált rendırség tevékenységének hatékonyabbá tételéhez. 

 

A SZERZİ PUBLIKÁCIÓS JEGYZÉKE 

Riadóval kezdıdött, Országhatár, 1996/25 Bp., 21. old. 

A nonverbális kommunikáció jelentısége a Határırségnél., ZMNE, TDK,-Bp.: 1996. 

Szerzıtárs: Dremmel István 

A külsı határellenırzés (horvát határszakasz) megvalósításának alapelvei a schengeni 

egyezmény alapján.BRSZK-Bp.: 1999. p. 1-26. 

Európai Uniós ismeretek - EU integráció-történet. Kanizsa hetilap ISSN 0865-3879 

1999.június 03. p. 19. ISSN 0865-3879 

Európai Uniós ismeretek  - A Parlament jogosítványai. Kanizsa hetilap ISSN 0865-3879 

1999.június 10. p. 21.  

Európai Uniós ismeretek - Felmentvényi eljárás. Kanizsa hetilap ISSN 0865-3879 

1999.június 17. p. 19.   

Európai Uniós ismeretek - EU kronológia. Kanizsa hetilap ISSN 0865-3879 1999.július 

01. p. 19.  

Európai Uniós ismeretek - EU szótár. Kanizsa hetilap ISSN 0865-3879 1999.július 08. 

p. 17.   



 

 11 

Európai Uniós ismeretek - EU kronológia, az Európai Unió intézményei. Kanizsa 

hetilap ISSN 0865-3879 1999.július 15. p. 19.   

Európai Uniós ismeretek - EU kronológia Kanizsa hetilap ISSN 0865-3879 1999.július 

22. p. 20.  

Európai Uniós ismeretek - Európai Bizottság. Kanizsa hetilap ISSN 0865-3879 

1999.augusztus 12. p. 19.  

Európai Uniós ismeretek - Az EU biztonságpolitikája. Kanizsa hetilap ISSN 0865-3879 

1999.augusztus 19. p. 21.  

Európai Uniós ismeretek - Európai Tanács. Kanizsa hetilap ISSN 0865-3879 

1999.szeptember 02. p. 19.  

Európai Uniós ismeretek - Az Európai Tanács. Kanizsa hetilap ISSN 0865-3879 

1999.szeptember 09. p. 19. 

Európai Uniós ismeretek - Az Európai Unió jelképei. Kanizsa hetilap ISSN 0865-3879 

1999.szeptember 16. p. 21. 

Európai Uniós ismeretek - EUROPOL. Kanizsa hetilap ISSN 0865-3879 

1999.szeptember 23. p. 19.  

Európai Uniós ismeretek - EU szótár.  Kanizsa hetilap ISSN 0865-3879 

1999.szeptember 30. p. 19.  

Európai Uniós ismeretek - A bíróság. Kanizsa hetilap ISSN 0865-3879 1999.október 

07.  p.  19.   

Európai Uniós ismeretek - A Számvevıszék. Kanizsa hetilap ISSN 0865-3879 

1999.október 14.   p.  17. 

Európai Uniós ismeretek  - A Parlament jogosítványai  ISSN 0865-3879 Kanizsa hetilap  

1999.október 21.   p. 19.  

Európai Uniós ismeretek - Az Európai Befektetési Bank. Kanizsa hetilap ISSN 0865-

3879 1999.november 25.   p. 19.  

Európai Uniós ismeretek - Döntéshozatal az Európai Unióban. Kanizsa hetilap ISSN 

0865-3879 1999.december 02.   p. 17.  

Európai Uniós ismeretek - Döntéshozatal az Európai Unióban. Kanizsa hetilap ISSN 

0865-3879  1999.december 09.  p.  19.  



 

 12 

Európai Uniós ismeretek - Európai Paralment. Kanizsa hetilap ISSN 0865-3879 

1999.december 16.   p. 19.  

Európai Integrációs Tansegédlet középiskolásoknak, PHARE pályázat, Kanizsa 

Felsıoktatásáért Alapítvány, -Nagykanizsa: 2000. p. 1-46. 

A civil szervezetek és a civil társadalom mőködésének hatása a rendvédelmi szerv      

vezetıjének munkájára.RTF.,-Bp.:2002.  p. 1-37. 

A Határırség tevékenységének néhány fontosabb összetevıje, lehetséges feladatai a     

nemzetközi terrorizmus elleni küzdelemben. Katonai Biztonsági Hivatal, Szakmai- 

Tudományos Szemle. 3. szám- Bp.: 2004.  p. 91-94.  

Nagykanizsa város erıfeszítései a romák helyzetének javítására. Új Honvédségi Szemle 

Bp. 2005./10  p. 71-76.  HU ISSN 1585-4467 

Konferencia kiadványban megjelent hozzászólás, korreferátum. Pécsi Tudományos 

Közlemények VI. Pécs 2006.  p 191-192.  HU ISSN 158989-1677 

Terrorizmus elleni küzdelem az EU határigazgatási rendszerében, a hazai gyakorlatban. 

ZMNE, Terrorizmus Konferencia kiadványa, 2006. 11. 08. p 19-25. 

http://portal.zmne.hu/pls/portal/docs/PAGE/ZPORTAL/ZMNE_ROOT/KUTATAS/KUTAT

AS_HDI/KONFERENCIAANYAGOK/TAB147774/NEMETH_JOZSEF.PDF 

 
Lt Col Jozsef Nemeth (Border Guard): COUNTERING TERRORISM IN THE 
FRAMEWORK OF THE EU BORDER ADMINISTRATION AND IN HUNGARIAN 
PRACTICE  

http://portal.zmne.hu/pls/portal/docs/PAGE/ZPORTAL/ZMNE_ROOT/KUTATAS/KUTAT

AS_HDI/KONFERENCIAANYAGOK/TAB147816/LT%20COL%20JOZSEF%20NEMET

H.DOC 

The role of the Bureaue of Border Patrol and its tasks against the terrorism: Domestic 

and international opportunities. AARMS Volume 6, Issue 4 (2007) 559-790  Bp. ISSN 1588-

8789 

A Zala Megyei Rendır-fıkapitányság és a Zala megyében mőködı cigány kisebbségi 

önkormányzatok együttmőködése, Társadalom és Honvédelem XII: évfolyam 1. szám-Bp.: 

2008.  p. 107-112. ISSN 1417-7293 

Térfigyelı kamerarendszerek Zala megyében, Jegyzı és Közigazgatás XI. évfolyam 4. 

szám-Bp.: 2009. p 42-43 .Szerzıtárs: Tiborcz János ISSN 1589-3383 



 

 13 

Integrált határigazgatás Schengen után, Pécsi Tudományos Közlemények X., Pécs: 

2009. p. 309-314. HU ISSN 158989-1677 

Illegális migráció-integrált határigazgatás, Társadalom és Honvédelem, I-II. szám-Bp.: 

2010. p. 131-140. ISSN 1417-7293 

A schengeni térség bıvítésének várható hatásai az illegális migráció aspektusából, Pécsi 

Tudományos Közlemények XI., Pécs: 2010.,  p 93-99. HU ISSN 158989-1677 

 
  
 

 SZERZİ EGYÉB TUDOMÁNYOS TEVÉKENYSÉGE 

 

A szerzı 2000-óta  minden évben nemzetközi, tudományos konferenciát szervez. Tudomány 

szervezıi tevékenységéért a Belügyminisztérium Tudományos Tanácsának elnöke 2005-ben, 

az országos rendırfıkapitány 2008-ban kiemelkedı tudományszervezıi és segítıi munkáért 

elismerésben részesítette. 

 Alapítása óta tagja a Magyar Rendészettudományi Társaságnak, annak határendészeti 

tagozatának. A Magyar Rendészettudományi Társaság -tagozat jogállású- Zala Megyei 

Csoportjának elnöke. 2008-óta tagja a Rendırség Tudományos Technológiai és Innovációs 

Tanácsának, továbbá tagja a Határrendészeti Munkacsoportnak. A Magyar 

Rendészettudományi Társaság elnöksége 2009-ben elismerésben részesítette. A Zrínyi Miklós 

Nemzetvédelmi Egyetem Vezérkari Tanfolyamán elıad, a Pannon Egyetem Kanizsai 

Kampuszán tanított.    



 

 14 

 

Szakmai önéletrajz: 

Személyi adatok: Németh József 

Születési hely: Nagykanizsa 

Születési idı: 19966. május 02. 

Cím: Nagykanizsa, Magyar u. 35. 

Telefon: +36302048846 

E-mail: nemethjo@zala.police.hu 

 

Tanulmányok: 

- 2004- Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem-Hadtudományi Doktori Iskola-PhD 

hallgató 

Téma: A Rendırség feladatai az illegális migráció és a nemzetközi terrorizmus elleni fellépés 
terén, különös tekintettel a Balkán biztonsági helyzetére. 
 

- 2001-2002 Rendırtiszti Fıiskola, integrált rendészeti vezetıképzı 
- 1993-1996 Zrínyi Miklós Katonai Akadémia- hadmőveleti-harcászati tiszt 
- 1984-1987 Kossuth Lajos Katonai Fıiskola- határırtiszt- általános gépészmérnök 

 
 
Nyelvismeret:  
 

- orosz: felsıfok „C” 585/4560-51/1994. 
- angol: középfok „B” 927511 2007. 
- német: alapfok „C” 758/1211/1994. 

 
Oktatói tevékenység: 
 

- Nemzetvédelmi Egyetem Vezérkari Tanfolyam 
- Pannon Egyetem Nagykanizsai Kampusz 

 
Szakmai tevékenység: 
 

- 1987-2007-ig különbözı határırtiszti, vezetıi beosztások a Nagykanizsai Határır-
igazgatóságon; 

- 2008. január elsejétıl a Zala Megyei Rendır-fıkapitányság Bevetési Szolgálat 
vezetıje, majd 2008. áprilisától Ellenırzési Szolgálatvezetı. 

 

 

Nagykanizsa, 2010. augusztus 19. 

 

                                                                                             Németh József 


