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1. Mi a migráció?
a. A tőke, a szolgáltatás és az áruk szabad áramlása
b. A kultúra és a vallás terjedése
c. Emberi vándorlás tartós letelepedési szándékkal
2. Ki az idegen?
a. Mindenki, akit nem ismerünk
b. Külföldi privilegizált beutazási és tartózkodási jogosultság nélkül
c. Egy angol New Yorkban
3. Mi az idegenjog?
a. A külföldiekre vonatkozó jogi szabályok összessége
b. A szabad mozgás és tartózkodásának joga
c. A külföldiekkel szembeni hatósági eljárás joga
4. Mi a visszaküldés tilalma (non-refoulement)?
a. A postai szolgáltatások korlátozása
b. A hibás áruk elfogadásának kötelezettsége
c. Külföldi visszairányításának és kiutasításának tilalma
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5. Milyen kapcsolat lehet a migráció és a terrorizmus között?
a. A migrációs csatornák útján a terrorizmus is terjedhet
b. A migránsok terroristák
c. A terroristák migránsok
6. Melyik büntetés alkalmazható csak a külföldire?
a. Kitiltás
b. Száműzetés
c. Kiutasítás
7. Bűncselekmény-e a tiltott határátlépés?
a. Igen, de csak a fegyveresen elkövetett határátlépés büntetendő
b. A tiltott határátlépés a rendszerváltoztatás óta nem bűncselekmény csak
szabálysértés
c. Igen, a 2015. évi tömeges méretű migráció óta az államhatár minden
jogellenes átlépése bűncselekmény
8. Büntetőeljárásban milyen sajátos jogai vannak a külföldi fogvatartottnak
a. Joga van interneten szabadon tartani a kapcsolatot a rokonaival
b. Joga van az anyanyelvhasználathoz, a konzuli védelemhez és a kötelező
védelemhez
c. Joga van a kiemelt egészségügyi ellátásra, az élelmezés pénzbeli
megváltására és kijelölt tartózkodási hely megválasztására
9. Melyik külföldi államból érkezik a legtöbb bűnelkövető Magyarországra?
a. Afganisztán, Szíria és Irak
b. Románia, Szerbia és Ukrajna
c. Ausztria, Szlovákia és Németország
10. Mi lehet az idegenektől félelem alapja?
a. Az idegenek által megvalósított cselekmények
b. Az idegenek által képviselt kultúra
c. Az idegenek jelenléte
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