NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM
Rendészettudományi Kar
TANTÁRGYI PROGRAM
1.

A tantárgy kódja: RHRTB36

2.

A tantárgy megnevezése (magyarul): Határrendészeti vezetési ismeretek 2.

3.

A tantárgy megnevezése (angolul): Border policing management and leadership 2.

4.

Kreditérték: 5

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: 90
8.1.1. Nappali munkarend: 30+60
8.2. heti óraszám nappali munkarend: 2+4

9.

A tantárgy szakmai tartalma (magyarul): A HRK fórum és képzési rendszere.
Értekezletek és képzési foglakozások vezetése. A HRK-en végrehajtandó ellenőrzések. A
HRK szakirányítása. A HRK általánostól eltérő feladatai. A HRK tevékenysége
megszervezése egyes elemeinek gyakorlati feladat keretében történő gyakorlása.

10.

A tantárgy szakmai tartalma (angolul): Coordination and training systems of the border
outpost. Executing drills, trainings and meetings. Controlling at border outposts.
Management for border outposts. Special tasks of border outposts. Practice of planning
and designing through drills.

11. Elérendő kompetenciák (magyarul): A hallgató összefüggéseiben látja a HRK
tevékenysége megszervezésének folyamatát, képes a HRK tevékenységének
megszervezésére. Képes értekezletek és képzési foglakozások vezetésére. Mélyrehatóan
megismeri az ellenőrzésre vonatkozó szabályokat és alkalmas a HRK-en végrehajtandó
ellenőrzések végzésére. A HRK vonatkozásában megismeri a szakirányítói feladatokat.
Megismeri a HRK általánostól eltérő feladatait, képes ezek megszervezésére és
vezetésére. A gyakorlati feladat keretében különböző szerepkörökben képes korábban
megszerzett tudásának, képességeinek és attitűdjenek komplex alkalmazására, valamint
vezetői képességeinek fejlesztésére.
12. Elérendő kompetenciák (angolul): The student gets a complex overview on organization
of activities for a border outpost, will become able to organize such activities. Capable
to execute drills, trainings and meetings. Acquires deep knowledge in regulations related
to controlling and is able to carry out effective controlling on the border outpost. Learns
the managerial tasks related to a border outpost. Gets acquainted with special tasks of a
border outpost and able to organize and lead implementing actions. During the main drill,
shows competence to use the acquired knowledge in different roles effectively and
develops leadership skills.
13.

Előtanulmányi kötelezettségek: Határrendészeti vezetési ismeretek 1.

14. A tantárgy tematikája:
14.1.
A HRK együttműködése
A HRK együttműködésének tartalma, elvei, megszervezésének és végrehajtásának
rendje. A közös határmenti járőrszolgálat tervezése, szervezése és végrehajtása. A
Nemzeti Koordinációs központ rendeltetése és feladatai. A HRK lehetséges
részvétele a különböző FRONTEX tevékenységekben.
14.2.
A HRK fórumrendszere
A HRK-en tartandó értekezletek. Az értekezletek tartalma, az értekezletekre történő
felkészülés, az értekezletek vezetése. Gyakorlati foglalkozás keretében értekezletek
vezetése.
14.3.
A határrendészeti továbbképzés
A határrendészeti továbbképzés céljai és elvei. A képzési tevékenységekkel szemben
támasztott követelmények. Felkészülés képzési foglalkozás megtartására,
foglalkozási terv készítése. Oktatás és képzéstámogatási rendszerek (e-rendészet,
SPS, HRFO, FTP) Gyakorlati foglalkozás keretében képzési foglakozásra történő
felkészülés a foglakozási tervek bemutatása és megbeszélése.
14.4.
A HRK-en végrehajtandó ellenőrzések
A kirendeltség végrehajtó szolgálata ellenőrzésének célja, módszerei
megtervezésének, végrehajtásának szabályai, az ellenőrzésre jogosultak köre.
Az ellenőrzési tevékenység általános célja. A kirendeltség szolgálati ellenőrzéseinek
célja, rendszere, követelményei. A szolgálati ellenőrzések végrehajtásának
módszerei, szabályai. Az ellenőrzési feladatok megosztása. Az ellenőrzésre
jogosultak köre és feladatai. Az ellenőrzöttek jogai, kötelezettségei. A
határrendészeti kirendeltség egyéb ellenőrzési feladatai, azok tervezése és
végrehajtása. A kirendeltség belső ellenőrzési feladatainak rendszere. A belső
ellenőrzési feladatok tervezése, végrehajtásuk szabályai és követelményei. A
korrupció megelőzésével kapcsolatos vezetői feladatok rendszere. A korrupciós
cselekmény felfedése, a cselekmény észlelésekor követendő eljárások, intézkedések
rendje. A Robotzsaru Ellenőrzési modul alkalmazása.
14.5.
A HRK szakirányítása
A határrendészet szakirányításának értelmezése. A határrendészet központi szintű
szakirányítását megvalósító szervek és ezek feladatai. Az egyes beosztottak feladatai,
szakirányító tevékenysége. A határellenőrzés területi szintű szakirányítása. A külső
határos megyei rendőr-főkapitányságok szakirányító tevékenysége. A belső határos
megyei rendőr-főkapitányságok szakirányító tevékenysége. A határellenőrzés helyi
szintű szakirányítása.
14.6.
A HRK általánostól eltérő feladatai
A határellenőrzésben alkalmazható lehetséges szolgálati módok és azok tartalma. A
HRK váratlan, előre nem látható eseményekkel kapcsolatos feladatai. A HRK
minősített időszaki feladatai.
14.7.

Határrendészeti feladat

A korábban megszerzett tudás, képesség és attitűdök komplex alkalmazása a HRK
tevékenységének megszervezése során, beállított helyzetekben, különböző
feladatkörökben.
15.

A tantárgy meghirdetésének gyakorisága/a
elhelyezkedése: tavaszi félév / 8. félév

tantervben

történő

félévi

16.

17.
18.

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.
Félévközi feladatok, ismeretek ellenőrzésének rendje: A tanulmányi munka alapja az
előadások rendszeres látogatása.
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.
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 unió külső határainak hatékony őrizetére való felkészítés újabb
lehetősége: Szemelvények egy oktatói tanulmányút naplójából [A new
opportunity to prepare for better border surveillance at the external borders of the
Union: parts from a travel diary]; Magyar Rendészet, 2011/3; Budapest; 2011; pp.
27-34. ISSN 1586-2895 (nyomtatott) (in Hungarian)
 Vas Gizella: A határrendészet helye, szerepe a schengeni térségben [Role of
border policing in the Schengen Area]; Migráció és társadalom [Migration and
society],
2012.
1.
sz.;
letöltve:
http://rendeszet.hu/folyoirat/2012/1/hat%C3%A1rrend%C3%A9szet-helyeszerepe-schengeni-t%C3%A9rs%C3%A9gben (2016.06.13.) (in Hungarian)
 58/2013. (XII. 21.) ORFK utasítás az egyes eseményekkel kapcsolatos
parancsnoki kivizsgálások szempontrendszeréről és jelentési rendjéről. [Protocol
for inquiries] (in Hungarian)
 6/2012. (III.09.) ORFK utasítás az Ellenőrzési Szabályzatról. [Controlling
Manual] (in Hungarian)
Dr. Kiss Lajos PhD
egyetemi adjunktus

