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1. A tantárgy kódja: RHRTB32 

2. A tantárgy megnevezése (magyarul): Határőrizet 

3. A tantárgy megnevezése (angolul): Border surveillance 

4. Kreditérték: 3  

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: Dr. Kiss Lajos 

egyetemi docens 

8. A tanórák száma (előadás+gyakorlat):  

8.1. össz. óraszám: 30 

8.1.1. Nappali munkarend: 15+15 

8.2. heti óraszám nappali munkarend: 1+1 

9. A tantárgy szakmai tartalma (magyarul): A határrendészeti kirendeltség (HRK) 

bemutatása, határőrizettel összefüggő feladatrendszere, ügyeleti rendszere. A 

határrendészeti járőrszolgálat tartalma, végrehajtásának módja, sajátosságai. A HRK 

alapvető határőrizet-technikai eszközei és szolgálati állatai, valamint azok alkalmazása. 

A technikai eszközök beszerzésére irányuló uniós pályázati rendszerrel kapcsolatos 

alapismeretek. A határrendészeti járőrszolgálat és a járőr fogalma, a járőr feladatai, 

együttműködési és jelentési rendszere. A határrendészeti rendőr feladatai az ideiglenes 

határrendészeti tevékenységekben. 

10. A tantárgy szakmai tartalma (angolul): Introduction of the border outposts and its 

tasks and responsibilities regarding border surveillance and situational command and 

control. Duty of patrolling the border, special requirements of border surveillance. 

Service animals and equipment of border outposts and their application. Basic 

knowledge on procurement of technical means through EU funding opportunities. 

Definition of border patrol, tasks, responsibilities, cooperation and reporting system of 

border patrols. Role of border patrols in border policing operations. 

11. Elérendő kompetenciák (magyarul): A hallgató megismeri a HRK határőrizettel és a 

határrendészeti járőrtevékenységgel összefüggő feladatrendszerét, ügyeleti rendszerét, 

képessé válik a határrendészeti járőrszolgálat és az ideiglenes tevékenységi formák 

végrehajtására. Képessé válik az alapvető határőrizet-technikai eszközök és szolgálati 

állatok alkalmazására. Megszerzi a technikai eszközök beszerzésére irányuló uniós 

pályázati rendszerrel kapcsolatos alapvető ismereteket. 

12. Elérendő kompetenciák (angolul): Students get acquainted with border surveillance 

tasks and responsibilities of border outposts as well as their situational command and 

control roles, become able to carry out border patrols and participate in border policing 



operations. Gains competence in application of service animals and basic equipment for 

border surveillance purposes. Acquires basic knowledge related to procurement of 

technical means through EU funding. 

13. Előtanulmányi kötelezettségek: Integrált rendőri ismeretek, Általános szolgálati 

ismeretek (RKNIB01), Lőkiképzés (RKNIB02) 

14. A tantárgy tematikája:  

14.1. A határrendészeti kirendeltség (HRK) bemutatása, határőrizettel összefüggő 

feladatrendszere 

14.2. A HRK alapvető határőrizet-technikai eszközei, szolgálati állatai. A határőrizeti 

célú ideiglenes biztonsági határzár felépítése, működése és hatása a határőrizet 

végrehajtására (szabotázsvédelmi rendszer, Command Centerek, hő-, és 

lézerkamera rendszer, rezgésérzékelők). 

14.3. Az uniós pályázati rendszerben történő eszközbeszerzésekkel kapcsolatos 

alapvető ismeretek. 

14.4. A határrendészeti járőrszolgálat. 

14.5. A járőr együttműködése. A HRK ügyeleti és jelentési rendszere és a járőr 

jelentései. 

14.6. Ideiglenes tevékenységi formák alkalmazása a határőrizeti tevékenység során. 

15.  A tantárgy meghirdetésének gyakorisága/a tantervben történő félévi 

elhelyezkedése: tavaszi félév / 4. félév  

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: szóbeli kollokvium. 

19.  Irodalomjegyzék (magyarul, angolul): 

19.1. Kötelező irodalom:  

 Csupor Zoltán, Molnár Ákos, Nagy Sándor, Székely Zoltán, Varga János (szerk.): 

Határrendészeti esettanulmányok gyűjteménye: Feladatok és példák a 

határellenőrzés végrehajtásáról [Border Case Studies: assignments and examples in 

border control] Budapest: NKE Szolgáltató Kft., 2015. 139 p. ISBN:978-615-5527-

19-7 (in Hungarian) 

 Kovács Gábor, Varga János, Molnár Ákos, Székely Zoltán, Varga János (szerk.): 

Az Európai Unióba irányuló tömeges migráció kezelésével kapcsolatos rendészeti 

feladatok megszervezése és vezetése I-II., [Law enforcement management and 

leadership of mass migration into the European Union I-II.] Budapest: Nemzeti 

Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Kar, 2015. 86 p. (in Hungarian) 

 Varga – Verhóczki: Határrendészeti alapismeretek. [Introduction to Border 

Policing] Egyetemi jegyzet, NKE-RTK 2013. (in Hungarian) 

19.2. Ajánlott irodalom:  



 Hautzinger (szerk.) Migráció és rendészet. [Migration and law enforcement] 

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: A magyar határőrizet technikai támogatásának aktuális helyzete. [The 

current situation of the technical supporting of the Hungarian border surveillance] 

Határrendészeti Tanulmányok 2016:(1) pp. 118-129. (2016) (in Hungarian) 
 

 

Dr. Kiss Lajos PhD 

egyetemi docens 
 

 


