
NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM   

Rendészettudományi Kar   

 

TANTÁRGYI PROGRAM 

1. A tantárgy kódja: RHRTB34 

2. A tantárgy megnevezése (magyarul): Határrendészeti hatósági tevékenységek 

3. A tantárgy megnevezése (angolul): Border regime 

4. Kreditérték: 4  

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: Vedó Attila, 

tudományos segédmunkatárs 

8. A tanórák száma (előadás+gyakorlat):  

8.1. össz. óraszám: 45 

8.1.1. Nappali munkarend: 15+30 

8.2. heti óraszám nappali munkarend: 1+2 

9. A tantárgy szakmai tartalma (magyarul): A határrendészeti hatósági tevékenységek 

típusai, az államhatár rendje, az útlevélrendészet, a menekültüggyel, a szabálysértési és 

a szakhatósági közreműködéssel kapcsolatos feladatok. A határrendészettel összefüggő 

szabálysértések esetén követendő eljárás, a helyszíni bírságolás szabályai. A rendőrség 

határrendészeti szolgálati ágának hatósági feladatrendszere, a kapcsolódó hatásköri és 

illetékességi szabályok a szervezeti felépítésre vonatkozóan. A határterületre jellemző 

hatósági eljárások rendje, az elkészítendő okmányok formai és tartalmi követelményei.  

10. A tantárgy szakmai tartalma (angolul): Different types of administrative tasks related 

to border regime, travel document administration, refugee administration, petty offence 

procedures and other special authorization procedures. How to issue tickets for petty 

offences or handling other small miscarriages. How to conduct special procedures related 

to cross-border relations and how to carry out border administration and management 

administration tasks, learning procedures specific for the border area, including process 

verbal through training across different case studies. 

11. Elérendő kompetenciák (magyarul): A hallgató mélyrehatóan megismeri a 

határrendészeti hatósági tevékenységek típusait, az államhatár rendjét, az 

útlevélrendészettel, a menekültüggyel, a szabálysértési és szakhatósági közreműködéssel 

kapcsolatos feladatokat. Mélyrehatóan megismeri a határrendészettel összefüggő 

szabálysértések esetén követendő eljárásokat és a helyszíni bírságolás szabályait, képes 

azok gyakorlatban történő alkalmazására. Megismeri a rendőrség határrendészeti 

szolgálati ágának hatósági feladatrendszerét, a vonatkozó hatásköri és illetékességi 

szabályokat. Mélyrehatóan megismeri a határterületre jellemző hatósági eljárások 

rendjét, az elkészítendő okmányok formai és tartalmi követelményeit képes ezen 

okmányok szakszerű elkészítésére. 



12. Elérendő kompetenciák (angolul): The students shall gain insight into several types of 

border administration, border regime, travel document administration, refugee 

administration, petty offence procedures and other special authorization procedures, 

including immigration control and enforcement. Persons involved in this training will 

become able to carry out tasks including of integrated border management, border 

policing and other related actions. Gets acquainted with handling petty offences, process 

verbal and ticketing. Familiarizes with the administrative units of the border policing 

service branch as well as with the regulatory framework. They will be in possession of 

the right attitude and ability to carry out police actions on persons crossing the border, 

able to provide the process verbal, official records and other necessary documents and 

files in the format necessary for stipulation. 

13. Előtanulmányi kötelezettségek: Határellenőrzés 2.  

14. A tantárgy tematikája:  

14.1. Hatósági feladatok az államhatár rendjének védelmében. 

14.2. A határrend. 

14.3. A határátkelőhely rendje.  

14.4. Útlevélrendészet.  

14.5. Menekültügyi feladatok. 

14.6. Szabálysértési eljárás. 

14.7. Helyszíni bírságolás. 

14.8. Szabálysértési eljárás és helyszíni bírságolás gyakorlása. 

14.9. Szakhatósági feladatok  

14.10. Határegyezmények  

14.11. Határrendészeti igazgatással kapcsolatos vadászatra és fegyvertartásra vonatkozó 

ismeretek  

14.12. Számonkérés  

15.  A tantárgy meghirdetésének gyakorisága/a tantervben történő félévi 

elhelyezkedése: őszi félév / 7. 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. Az egyéni tanrendben tanulók számára a részvételi követelmény nem 

alkalmazandó. 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: legalább elégséges (2.) 

kollokviumi jegy. 

19. Irodalomjegyzék (magyarul, angolul): 

19.1. Kötelező irodalom:  



 Molnár Ákos: A hatósági eljárások a határrendészetben [Administrative procedures 

in border policing] In: 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] NKE Szolgáltató Kft., Budapest, 2015, ISBN:978-615-

5527-19-7, 43-54. oldal. (in Hungarian) 

 Hegedűs Dániel – Molnár Ákos: A rendőrség szabálysértési feladatai, [Police tasks 

related to petty offences] Jegyzet. NKE, Budapest, 2014, 1-87. oldal (in Hungarian) 

 Molnar Ákos, Peczöli Ákos: Az embercsempészés új trendjei [Emerging trends of 

Human Trafficking] Magyar Rendészet 2016/1., pp. 97-114. (in Hungarian) 

 Görbe Attiláné dr. Zán Krisztina: A magyarországi migráció helyzete, kezelésének 

feltételei és lehetőségei [State of play of migration in Hungary, needs and 

opportunities in its handling] (doktori értekezés), 164 o. (in Hungarian) 

 Márton Anikó: Igazgatásrendészeti jog. [Administration Law] Budapest, NKE, 

ISBN 978-615-5527-10-4 (in Hungarian) 

 Emberi jogi garanciák és a nemzetközi migráció. [Human Rights and international 

migration] Jegyzet a rendészeti oktatás számára (Európai visszatérési alap, 2012. 

87.o.) (in Hungarian) 

19.2. Ajánlott irodalom:  

 Balla József: A biometrikus adatokat tartalmazó úti és személyazonosító okmányok 

biztonságnövelő hatása a határ és közbiztonság alakulására [Impact of biometric 

identification and travel documents towards enhancing border security and public 

order] In: Szelei Ildikó (szerk.) V. Hadtudományi doktorandusz fórum, 2012: 

abstract füzet. 33 p. Konferencia helye, ideje: Budapest, Magyarország, 2012.11.08, 

Budapest: Nemzeti Közszolgálati Egyetem, 2012. pp. 15-20. ISBN:978-963-

89546-9-5 (in Hungarian) 

 Balog Klaudia, Molnár Ákos: Vadászat Magyarországon: fellépés az orvvadászat 

ellen hazai szinten és nemzetközi vonatkozásban [Hunting in Hungary: fight against 

poaching on national and international level], Budapest, NKE, 2014. (in Hungarian)  

 Borzsák Benő, Ábel László: Vadászati alapismeretek [Introduction to Hunting]. 

Budapest, Mezőgazdasági Kiadó, 1988, ISBN: 963-232-67-33 (in Hungarian)  

 Hautzinger Zoltán (szerk.): A migráció bűnügyi hatásai. [Criminal effects of 

migration] Budapest, MRTT, 2016. ISBN: 978-615-80567-0-0 (in Hungarian) 

 

 

Vedó Attila 

 tudományos segédmunkatárs 
  



 


