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Rendészettudományi Kar   
 

TANTÁRGYI PROGRAM 

1. A tantárgy kódja: RHRTB22 

2. A tantárgy megnevezése (magyarul): A schengeni egyezménnyel kapcsolatos 
rendészeti és biztonsági tanulmányok  

3. A tantárgy megnevezése (angolul): Law enforcement and security studies on the 
Schengen Agreement  

4. Kreditérték: 3 kredit 

5. A szak(ok), szakirányok megnevezése (ahol oktatják): szabadon választható (angol 
nyelvű) 

6. Az oktatásért felelős oktatási szervezeti egység megnevezése: RTK Határrendészeti 
Tanszék  

7. A tantárgyfelelős oktató neve, beosztása, tudományos fokozata: Dr. habil. Varga 
János egyetemi docens;  

8. A tantárgy oktatói: Dr. habil. Varga János egyetemi docens; Dr. Kiss Lajos PhD 
adjunktus; dr. jur. Székely Zoltán tanársegéd  

9. A tanórák száma (előadás+gyakorlat): 15ea + 15gyak 

10. A tantárgy szakmai tartalma (magyarul): Az integrált határigazgatás és a schengeni 
normák szerinti határellenőrzés, a határellenőrzésben alkalmazott informatikai 
rendszerek és adatbázisok. Az útiokmányok és az útiokmányok leggyakoribb 
hamisítási formái. A Frontex, a Frontex által szervezett és a nemzeti határrendészeti 
műveltek. A határrendészeti műveletek gyakorlata.  

11. A tantárgy szakmai tartalma (angolul): Integrated border management and 
Schengen-compliant border control, databases and IT systems used. Travel documents 
and common trends of travel document forgeries. The Frontex, Frontek Joint 
Operations and national border policing operations. Border policing operations in 
practice. 

12. Elérendő kompetenciák (magyarul): A hallgatók megismerik az integrált 
határigazgatás rendszerét és a schengeni normák szerinti határellenőrzés tartalmát, a 
határellenőrzésben alkalmazott informatikai rendszereket és adatbázisokat.  

13. Elérendő kompetenciák (angolul): Students get acquainted with the integrated border 
management and content of Schengen-compliant border control, databases and IT 
systems used. 

14. Előtanulmányi kötelezettségek: nincs 

15. A tantárgy tematikája:  

15.1. Az integrált határigazgatás  

15.2. A schengeni normák szerinti határellenőrzés, a határellenőrzésben 
alkalmazott informatikai rendszerek és adatbázisok.  

15.3. Az útiokmányok és az útiokmányok leggyakoribb hamisítási formái.  

15.4. Az Európai Határ- és Parti Őrség, Az Európai Határ- és Partvédelmi 
Ügynökség.  
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15.5.  A Frontex által és a nemzeti szinten szervezett határrendészeti műveletek. 

16.  A tantárgy meghirdetésének gyakorisága/a tantervben történő félévi 
elhelyezkedése: minden őszi és tavaszi félévben az 5., 6., 7. és 8. félév 

17. A foglalkozásokon való részvétel követelményei, elfogadható hiányzások mértéke, 
távolmaradás pótlásának lehetősége: A tanórán a részvétel kötelező, mulasztás 
esetén a hallgató köteles a pótlás koordinálása érdekében egyéni konzultációt 
kezdeményezni, az előadás anyagát beszerezni, majd abból önállóan felkészülni. Az 
egyéni tanrendben tanulók számára a részvételi követelmény nem alkalmazandó. A 
távollétet a hiányzást követő első foglalkozáson kell igazolni. 

18. Félévközi feladatok, ismeretek ellenőrzésének rendje: A tanulmányi munka alapja 
az előadások rendszeres látogatása. Az ismeretek elsajátítása zárthelyi dolgozat útján 
kerül ellenőrzésre. 

19. Az aláírás és a kreditek megszerzésének pontos feltételei: A tantárgy előadásainak 
rendszeres látogatása. A zárthelyi dolgozat legalább elégséges szintű teljesítése minden 
tanulmányi rend esetében feltétele az aláírás megszerzésének. Kredit megszerzésének 
feltétele: legalább elégséges (2) félévközi jegy.  
A meg nem írt vagy sikertelen zárthelyi dolgozatot az oktató által megadott időpontban 
lehet javítani. A pót zárthelyi eredménytelensége esetén az adott témakörökből a 
szorgalmi időszak vége előtti ötödik napig a hallgató szóbeli beszámolót tehet. 

20. Irodalomjegyzék (magyarul, angolul): 

20.1. Kötelező irodalom:  

 Varga János: Az Integrált Határigazgatás európai uniós rendszere [The European 
system of the Integrated Border Management]; Hadtudományi Szemle, 2015/3; 
Budapest; 2015.; pp. 170-176.  

 Balla József: Az integrált határigazgatási rendszer működtetése Magyarországon 
[Operating the Integrated Border Management system in Hungary]; (Rendészeti Alap- 
és Szakvizsga Bizottság, Határrendészeti Igazgatás Tansegédlet 2013., II. Fejezet 2. 
alfejezet, - pp. 70-93.)  

 dr. Verhóczki János: A schengeni integrált határbiztonsági rendszer. [The Integrated 
Border Security System of the Schengen Area] (Sodorvonalon [In the stream-
channel]) MRTT Határrendészeti Tagozata 333-355. o. Budapest 2012. ISBN: 978-
963-08-3271-1). 

 Regulation (EU) 2016/399 of the European Parliament and of the Council  of 9 March 
2016 on a Union Code on the rules governing the movement of persons across borders 
(Schengen Borders Code) 

 Regulation (EU) 2016/1624 of the European Parliament and of the Council  of 14 
September 2016 on the European Border and Coast Guard and amending Regulation 
(EU) 2016/399 of the European Parliament and of the Council and repealing 
Regulation (EC) No 863/2007 of the European Parliament and of the Council, Council 
Regulation (EC) No 2007/2004 and Council Decision 2005/267/EC 

20.2. Ajánlott irodalom:  

 Commission recommendation (06/XI/2006) establishing a common "Practical 
Handbook for Border Guards (Schengen Handbook)"to be used by Member States' 
competent authorities when carrying out the border checks on persons 


