NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM
Rendészettudományi Kar
TANTÁRGYI PROGRAM
1.

A tantárgy kódja: RHRTB35

2.

A tantárgy megnevezése (magyarul): Határrendészeti vezetési ismeretek 1.

3.

A tantárgy megnevezése (angolul): Border policing management and leadership 1.

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 PhD,
adjunktus

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 HRK helye, szerepe, feladatai,
határellenőrzési rendszere, a határellenőrzésben ható elvek és a HRK tevékenységének
megszervezése. Az alosztály vezető feladatai és kötelessége.

10.

A tantárgy szakmai tartalma (angolul): Border controlling tasks, roles and
responsibilities of the border outpost, principles of border control and management of
related activities. Tasks and responsibilities in position: Head of Subdepartment.

11.

Elérendő kompetenciák (magyarul): A hallgató megismeri a HRK feladatait,
tevékenységének megszervezési folyamatát, mélyrehatóan megismeri annak
határellenőrzési rendszerét, átlátja annak összefüggéseit. Képes az alosztályvezetői
feladatok ellátására.

12.

Elérendő kompetenciák (angolul): Students gets complex overview on tasks, roles and
responsibilities of a border outpost in the system of border controlling. Becomes able to
work as Head of Subdepartment.

13.

Előtanulmányi kötelezettségek: Határforgalom-ellenőrzés

14.

A tantárgy tematikája:
14.1.
A HRK határellenőrzési rendszere
A HRK feladatai, helye és szerepe a határellenőrzési rendszerben. A
határellenőrzésben ható elvek. A HRK határellenőrzési rendszere, működése,
térképen történő ábrázolása és leírása.
14.2.

A HRK tevékenységének megtervezése és megszervezése

A nemzetközi (CIRAM 2.0), nemzeti és területi szinten végzett elemző értékelő
munka. A HRK-en végzett elemző értékelő munka, a helyzet értékelése. Az
elgondolás kialakítási folyamata és tartalma. Az erő és eszköz elosztás.

14.3.
Az alosztályvezető
Az alosztályvezető feladatai, jogai és kötelességei.
15.

A tantárgy meghirdetésének gyakorisága/a
elhelyezkedése: tavaszi félév / 6. 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: Az aláírás és a félévközi értékelés feltétele a 17.
pontban meghatározottakon túlmenően az oktató által meghatározott feladatok és
anyagok határidőre történő elkészítése és leadása, a zárthelyi dolgozat sikeres megírása.

19.

Irodalomjegyzék (magyarul, angolul):
19.1.







tantervben

történő

félévi

Kötelező irodalom:
Pályakezdő tisztek kézikönyve [Handbook for young officers]; Nemzeti
Közszolgálati Egyetem, Budapest, 2013; pp. 33-142. ISBN 978 615 5305 153 (in
Hungarian)
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. ISSN 2060-0437 (in Hungarian)
Kovács Gábor: A határrendészetre ható törvényszerűségek és elvek
érvényesülése az illegális migráció elleni küzdelemben, [Principles and rules of
border policing in fighting illegal migration] Pécsi Határőr Tudományos
Közlemények, Pécs, 2015., - p. 211-221., ISBN 978-963-12-3927-0 (in
Hungarian)
Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/399 rendelete (2016. március 9.) a
személyek határátlépésére irányadó szabályok uniós kódexéről (Schengeni határellenőrzési kódex) [Shengen Border Code]; (in Hungarian)
A Bizottság Ajánlása (2006. november 6.) a tagállamok illetékes hatóságai által
a személyek határokon történő ellenőrzése során használandó közös „Határőrök
gyakorlati kézikönyve (Schengeni kézikönyv)” létrehozásáról [Schengen
Handbook for border guards]; (in Hungarian)

Dr. Kiss Lajos PhD
egyetemi adjunktus

