
NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM   

Rendészettudományi Kar   

 

TANTÁRGYI PROGRAM 

1. A tantárgy kódja: RHRTB37 

2. A tantárgy megnevezése (magyarul): Határrendészeti igazgatás 

3. A tantárgy megnevezése (angolul): Border Policing  

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: 60 

8.1.1. Nappali munkarend: 15+45 

8.2. heti óraszám nappali munkarend: 1+3 

9. A tantárgy szakmai tartalma (magyar): A határrendészeti igazgatási 

tevékenységekkel összefüggő szakmai felügyelet rendje, a felügyeleti szervek. A 

határrendészeti igazgatás szakirányítási rendszere. A határeseményekkel kapcsolatos 

fogalmak, a viszonylatonkénti magyar határképviseleti rendszer, a határrendészeti 

szolgálati ág feladatai, helye és szerepe a határképviseleti rendszer működtetésében. A 

határrendészeti igazgatási tevékenységek szervezésének és vezetésének módszerei. 

Esettanulmányok alapján a határesemények kivizsgálásának gyakorlása.  

10. A tantárgy szakmai tartalma (angolul): Supervision and supervisory organizations in 

border policing. Management of border policing. Definitions related to border incidents, 

Hungarian border relations by relation, border policing service branch, its tasks and 

responsibilities in border relations. Organizing and leading border policing activities. 

Practicing inquiries on border incidents. 

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

határrendészeti igazgatási tevékenységgel összefüggő szakmai felügyelet rendjét, a 

felügyeleti szerveket, a határrendészeti igazgatás szakirányítási rendszerét, a 

határeseményekkel kapcsolatos fogalmakat, a viszonylatonkénti határképviseleti 

rendszert, a határrendészeti szolgálati ág feladatait, helyét és szerepét a határképviseleti 

rendszer működtetésében. A hallgató megismeri és képes a határrendészeti igazgatási 

tevékenységek megszervezésére és vezetésére.  

12. Elérendő kompetenciák (angolul):  Student will get possession of management skills 

related to border policing, supervision hierarchy, preservation of border regime, handling 

border incidents and controlling of border policing. Gains insight into definitions related 

to border incidents, border relations in general, Hungarian border relations by relation, 

border policing service branch, its tasks and responsibilities in border relations. Becomes 

able to perform integrated border management, border policing and other related tasks.  



13. Előtanulmányi kötelezettségek: Határrendészeti hatósági tevékenységek  

14. A tantárgy tematikája:  

14.1. Határrendészeti igazgatási tevékenységek szervezése és vezetése.  

14.2. A határrendészeti igazgatási tevékenységek szakmai felügyelete és szakirányítási 

rendszere.  

14.3. A határrendészeti igazgatás felügyeleti szervei.  

14.4. A határképviseleti rendszer.  

14.5. Határképviseleti rendszerek viszonylatonként, a határrendészeti szolgálati ág helye és 

szerepe a határképviseletben.  

14.6. Határesemények fajtái, fogalma és kivizsgálásuk rendje.  

14.7. Határesemények kivizsgálásának gyakorlása esettanulmányok alapján.  

14.8. Záróvizsga felkészítés.  

15.  A tantárgy meghirdetésének gyakorisága/a tantervben történő félévi 

elhelyezkedése: őszi félév / 8. 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) 

 Vájlok László: Magyarország határképviseleti rendszere.  [Border relations of 

Hungary] Budapest, NKE, 2013. ISBN 978-615-5344-09-1 (in Hungarian) 

 Varga János, Verhóczki János: Határrendészet. [Border policing] Budapest, NKE, 

2013, ISBN: 978-615-5344-11-4, 31-41. oldal. (in Hungarian) 

19.2. Ajánlott irodalom:  

 Fekszi László, Bónis Antal: Határesemények kivizsgálásával kapcsolatos eljárási 

szabályok [Protocol for investigation of border incidents], Budapest, ZMKA, 1965 

(in Hungarian) 

Vedó Attila 

tudományos segédmunkatárs 


