NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM
Rendészettudományi Kar
TANTÁRGYI PROGRAM
1.

A tantárgy kódja: RHRTB30

2.

A tantárgy megnevezése (magyarul): Határellenőrzés 1.

3.

A tantárgy megnevezése (angolul): Border Control 1.

4.

Kreditérték: 2

5.

A szak(ok), szakirányok megnevezése (ahol oktatják): Rendészeti alapképzési szak
határrendészeti rendőr szakirányán.

6.

Az oktatásért felelős oktatási szervezeti egység megnevezése: Határrendészeti
Tanszék

7.

A tantárgyfelelős oktató neve, beosztása, tudományos fokozata: Kui László
tanársegéd

8.

A tanórák száma (előadás+gyakorlat):
8.1. össz. óraszám: 15
8.1.1. Nappali munkarend: 15+0
8.2. heti óraszám nappali munkarend: 1

9.

A tantárgy szakmai tartalma (magyarul): A határrendészeti szolgálati ágnál a hallgatóval
szemben támasztott követelmények, az elvárt magatartás és viselkedés. A rendőri intézkedések
gyakorlása, a hivatástudat erősítése. A határellenőrzés alapfogalmai, uniós és magyar nemzeti
szabályozása.

10.

A tantárgy szakmai tartalma (angolul): Requirements of the border police service branch,
as well as expected behaviour and attitude. Police actions and calling to the profession. EU and
national regulatory framework as well as basic terms and definitions for border control.

11.

Elérendő kompetenciák (magyarul): A hallgató mélyrehatóan megismeri, és napi
tevékenységében alkalmazza a határrendészeti szolgálati ágnál támasztott követelményeket.
Jártasságát erősíti a rendőri intézkedések végrehajtásában, fejleszti hivatástudatát. Mélyrehatóan
megismeri a határellenőrzés alapfogalmait uniós és nemzeti szabályozását.

12.

Elérendő kompetenciák (angolul): The student will be familiarised with the requirements
of the border police service branch, as well as expected behaviour and attitude, becoming able
to comply with those in every-day duty. Enhances their expertise in police actions and calling to
the profession. Participants get deeply acquainted in EU and national regulatory framework as
well as basic terms and definitions for border control.

13.
14.

Előtanulmányi kötelezettségek: A tantárgy tematikája:
14.1. A határrendészeti szolgálati ágnál támasztott követelmények
14.2. Határrendészeti célú rendőri intézkedések végrehajtása
14.3. Határellenőrzés alapfogalmai
14.4. Határellenőrzés uniós szabályozása
14.5. Határellenőrzés magyar nemzeti szabályozása

15.

A tantárgy meghirdetésének gyakorisága/a
elhelyezkedése: tavaszi félév / 2. félév

tantervben

történő

félévi

16.

A foglalkozásokon való részvétel követelményei, elfogadható hiányzások mértéke,
távolmaradás pótlásának lehetősége: A tanórán a részvétel kötelező, igazolt mulasztás
esetén a hallgató köteles a pótlás koordinálása érdekében egyéni konzultációt
kezdeményezni.

17.

Félévközi feladatok, ismeretek ellenőrzésének rendje: A tanulmányi munka alapja az
előadások rendszeres látogatása.

18.

Az aláírás és a kreditek megszerzésének pontos feltételei: A tantárgy előadásaink
rendszeres látogatása. 30%-ot meghaladó hiányzás az aláírás megtagadását vonja maga
után. Kredit megszerzésének feltétele: legalább elégséges (2) félévközi jegy.

19.

Irodalomjegyzék (magyarul, angolul):
19.1.

Kötelező irodalom:

Varga – Verhóczki: Határrendészeti alapismeretek. [Introduction to Border
Policing]. Egyetemi jegyzet, NKE-RTK 2013. (in Hungarian)

Vájlok: Magyarország határképviseleti rendszere. [Border relations of
Hungary Egyetemi jegyzet, NKE-RTK 2013. (in Hungarian)

Az Európai Parlament és a Tanács 2016/399. EK rendelete (2016. március
9.) a személyek határátlépésére irányadó szabályok uniós kódexéről
(Schengeni határ-ellenőrzési kódex) [Schengen Border Code] (in
Hungarian)

A külső határellenőrzésre, kiutasításra és visszafogadásra vonatkozó
európai uniós schengeni katalógus frissített változata. [Schengen
catalogue] Az Európai Unió Tanácsa. Brüsszel, 2009. március 19. (28.05)
7864/09. (in Hungarian)

19.2.

Ajánlott irodalom:

Hautzinger (szerk.) Migráció és rendészet. [Migration and law
enforcemenet] Magyar Rendészettudományi Társaság Migrációs Tagozat.
Kódex Nyomda, Budapest, 2015. (in Hungarian)

Ritecz – Sallai: A migráció trendjei, okai és kezelésének lehetősége.
[Trends, reasons and handling of migration] Hanns Seidel Alapítvány.
Coroba Nyomda, Budaörs, 2015. (in Hungarian)

Kui László
tanársegéd

