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TANTÁRGYI PROGRAM 

1. A tantárgy kódja: RHRTB31 

2. A tantárgy megnevezése (magyarul): Határellenőrzés 2.  

3. A tantárgy megnevezése (angolul): Border Control 2.  

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: 0+15 

8.2. heti óraszám nappali munkarend: 1 

9. A tantárgy szakmai tartalma (magyarul): Az integrált határigazgatás rendszere és 

főbb elemei. A határellenőrzés rendje és tartalma. A határrendészeti szolgálati ág 

szervezete és tevékenysége. A korrupciós kockázatok és az ellene történő fellépés. . 

10. A tantárgy szakmai tartalma (angolul): Border control and the integrated border 

management concept of the EU. The structure and duties of the border policing service 

branch of the Hungarian National Police. Corruptions risks and possible steps for 

mitigation. 

11. Elérendő kompetenciák (magyarul): A hallgatók mélyrehatóan megismerik az 

integrált határigazgatás és főbb elemeit, a határellenőrzés rendjét és tartalmát, a 

határrendészeti szolgálati ág szervezetét és tevékenységét. A hallgató képes felismerni a 

korrupciós kockázatokat és a szükséges intézkedéseket megtenni.  

12. Elérendő kompetenciák (angolul): The student involved in this training should be 

acquainted to the roles and responsibilities of the administrative, policing and law 

enforcement organizations participating in the Integrated Border Management, as well 

as the border policing service branch of the Hungarian National Police. Course 

participants becomes competent in detecting signs of corruption and assessment of risk 

level, as well as protocol to be followed in such cases. 

13. Előtanulmányi kötelezettségek: Határellenőrzés 1. (RHRTB30) 

14. A tantárgy tematikája:  

14.1. Az integrált határigazgatás és elemei.  

14.2. A határellenőrzés.  

14.3. A határrendészeti szolgálati ág. 

14.4. Korrupció és az ellene való fellépés eljárásrendje. 



15.  A tantárgy meghirdetésének gyakorisága/a tantervben történő félévi 

elhelyezkedése: őszi félév / 3. félév 

16. 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. 

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: komplex (írásbeli és szóbeli) kollokvium, 

legalább elégséges (2) kollokviumi osztályzat. 

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. Az Európai Unió Tanácsa. 

Brüsszel, 2009. március 19. (28.05) 7864/09. [Schengen catalogue] (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, 

Budaőrs, 2015. (in Hungarian) 

 

 

Kui László 

tanársegéd 
 


