NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM
Rendészettudományi Kar
TANTÁRGYI PROGRAM
1.

A tantárgy kódja: RHRTB39

2.

A tantárgy megnevezése (magyarul): Mélységi ellenőrzés

3.

A tantárgy megnevezése (angolul): In-land checks

4.

Kreditérték: 2

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. jur. Székely
Zoltán r. őrnagy tanársegéd

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 mélységi ellenőrzés elve, országos
rendszere, végrehajtásának szabályozása és tartalma, a végrehajtó szervek tevékenysége.

10.

A tantárgy szakmai tartalma (angolul): Principles, network, regulatory environment
and content of in-land checks, role of participating organizations.

11.

Elérendő kompetenciák (magyarul): A hallgató megismeri a mélységi ellenőrzési és
közterületi támogató alegységek mélységi ellenőrzési feladatait, szervezetét és
tevékenységük rendszerét. Más tantárgyak tanulmányozása során megszerzett tudására
alapozva elsajátítja a mélységi ellenőrzés végrehajtásához szükséges gyakorlati
ismereteket. Képesség válik az intézkedések törvényes, pontos, biztonságos
végrehajtására. Jártasságot szerez a rendőri intézkedéseket végrehajtó szolgálati
személyek irányításában.

12.

Elérendő kompetenciák (angolul): The student involved in this training should be
acquainted to the roles and responsibilities related to in-land checks of the Special
Weapons and Tactics Units, their organization and standard operational procedures.
They shall be able to apply their knowledge from previous subjects to learn the theory
and practice of in-land checks for Immigration Control and Enforcement. Course
participants gain competence in carrying out and leading police measures.

13.

Előtanulmányi kötelezettségek: Intézkedéstaktika 5.

14.

A tantárgy tematikája:
14.1. A mélységi ellenőrzés, mint kompenzációs intézkedés.
14.2. A komplex migrációs ellenőrző háló.
14.3. A mélységi ellenőrzési és közterületi támogató alegységek.
14.4. Mélységi ellenőrzés során alkalmazandó rendőri intézkedések.

14.5. Mélységi ellenőrzés során alkalmazandó intézkedések gyakorlása.
14.6. Mélységi ellenőrzés tervezése és szervezése, végrehajtásának előkészítése.
14.7. Mélységi ellenőrzés végrehajtásának gyakorlása
14.8. Számonkérés
15.

A tantárgy meghirdetésének
elhelyezkedése: őszi félév / 7. félév

gyakorisága/a

tantervben

történő

félévi

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 előadásainak
rendszeres látogatása. A 8 tanórát meghaladó hiányzás az aláírás megtagadását vonja
maga után, kivéve, ha a hallgató egyéni tanulmányi rendben tanul vagy kedvezményes
tanulmányi rendben tanul és az óralátogatás alól a tantárgy oktatója felmentette. A
beadandó megírása és a zárthelyi dolgozat legalább elégséges szintű teljesítése minden
tanulmányi rend esetében feltétele az aláírás megszerzésének. A tantárgy értékelése
gyakorlati jeggyel történik. Kredit megszerzésének feltétele: legalább elégséges (2)
gyakorlati jegy.
A tantárgy előadásaink rendszeres látogatása. 30%-ot meghaladó hiányzás az aláírás
megtagadását vonja maga után. Kredit megszerzésének feltétele: legalább elégséges (2)
félévközi jegy.

19.

Irodalomjegyzék (magyarul, angolul):
19.1. Kötelező irodalom:
 Székely Zoltán: Az intézkedések jogi háttere [Legal basis of police actions] 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:978615-5527-19-7, 69-139. oldal. (in Hungarian)
 1994. évi XXXIV. törvény a Rendőrségről [Police Act] (in Hungarian)
 329/2007. (XII. 13.) Korm. rendelet a Rendőrség szerveiről és a Rendőrség
szerveinek feladat- és hatásköréről [Decree on police organizations, their tasks
and responsibilities] (in Hungarian)
 67/2007. (XII. 28.) IRM rendelet a Rendőrség szervei illetékességi területének
megállapításáról [Area of responsibility of police organizations] (in Hungarian)
 30/2011. (IX. 22.) BM rendelet a rendőrség szolgálati szabályzatáról [Code of
Conduct for Police] (in Hungarian)
 8/2010. (II. 19.) IRM–SZMM–PM–KHEM együttes utasítás az illegális
migráció és az ahhoz kapcsolódó más jogellenes cselekmények elleni hatósági
fellépés hatékonyságának növeléséről, illetve összehangolásáról [Joint Doctrine
on more effective and coordinated fight against illegal migration and other illegal
acts related] (in Hungarian)



24/2012. (XII. 29.) ORFK utasítás az általános rendőrségi feladatok ellátására
létrehozott szerv mélységi ellenőrzési és közterületi támogató alegységeiről
[Special Weapons and Tactics Units of the Police] (in Hungarian)

19.2. Ajánlott irodalom:
 Balla József: A rendészeti célú személyazonosítás biometriája, [Biometrics of
identification for law enforcement purposes] Határrendészeti Tanulmányok 13:
(3) pp. 4-19. (in Hungarian)
 Molnár Ákos – Peczöli Ákos: A nagyvárosi bűnözés jelenségei [Phenomenas of
City Crime] In: Gaál Gyula – Hautzinger Zoltán (szerk.) Tanulmányok a
"Biztonsági kockázatok - rendészeti válaszok" című tudományos konferenciáról.
[Conference papers from the „Security risks – law enforcement answers
conference] 406 p. Pécs: Magyar Hadtudományi Társaság Határőr Szakosztály
Pécsi Szakcsoport, 2014. pp. 207-216. (in Hungarian)
 Székely Zoltán: A kiterjesztett valóság és a robotok alkalmazási lehetősége
[Augmented reality and use of robots] Hadtudomány: A Magyar Hadtudományi
Társaság Folyóirata 25:(1-2) (2015) Napjaink Hadtudománya: Az
aszimmetrikus hadviselés. Budapest, Magyarország: 2014.11.12, ISSN 12154121, 158-162. oldal (in Hungarian)
 Varga János: Az Integrált Határigazgatás európai uniós rendszere, [The
European system of Integrated Border Management] Hadtudományi Szemle
015/3: pp. 170-176. (2015) (in Hungarian)
dr. jur. Székely Zoltán r. őrnagy
tanársegéd

