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TANTÁRGYI PROGRAM 

1. A tantárgy kódja: RHRTB40 

2. A tantárgy megnevezése (magyarul): Határrendészeti műveletek 

3. A tantárgy megnevezése (angolul): Border policing operations 

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. 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 lehetséges feladatai a Rendőrség 

által létrehozott ideiglenes szervezetekben, a határrendészeti műveletek hazai és 

nemzetközi gyakorlata. 

10. A tantárgy szakmai tartalma (angolul): Role of border outposts in temporary 

organizations of the police, national and international best practice of border policing 

operations. 

11. Elérendő kompetenciák (magyarul): A hallgató átfogó ismeretekkel rendelkezik a 

Rendőrség által létrehozott ideiglenes szervezetekről és a helyi szintű határrendészeti 

műveletek elméletéről és gyakorlatáról. A hallgató képes az egyes műveleti elemek 

tevékenységének megtervezésére és megszervezésére. 

12. Elérendő kompetenciák (angolul): Student achieves theoretical and practical 

knowledge on temporary organizations of the police and local border policing 

operations. The student will be able to plan, design and organize mission elements within 

an operation. 

13. Előtanulmányi kötelezettségek: - 

14. A tantárgy tematikája:  

14.1. A HRK lehetséges feladatai a Rendőrség által létrehozott ideiglenes 

szervezetekben 

A határrendészeti kirendeltség lehetséges feladatai a különböző törzsek munkájában 

és alárendeltségében. A határrendészeti kirendeltség feladatai menekültbiztosítási 

feladatokban (menekültbiztosító osztag, ideiglenes gyűjtőhely). 

14.2. A határrendészeti műveletek megtervezése, megszervezése és irányítása 



Határrendészeti műveletek megtervezése, megszervezése és irányítása. Az Európai 

Unió Tagállamai Külső Határain Való Operatív Együttműködési Igazgatásért Felelős 

Európai Ügynökséggel együttműködésben megszervezett határrendészeti műveletek 

megtervezése, megszervezése és irányítása és dokumentálása. 

A „Biztonságos Határ” határőrizeti műveleti terv alkalmazási módszertana a magyar-

szerb határszakaszon (elsődleges feladatként demonstratív rendőri jelenléttel az 

államhatár jogellenes átlépésének megakadályozása, az illegálisan Magyarország 

államhatárát átlépni szándékozó személyek államhatáron kívül tartása, az IBH-val 

kapcsolatos jogsértő cselekmények megelőzése, felderítése, szükség szerint 

megszakítása). 

14.3. A határrendészeti művelet  

Határrendészeti művelet végrehajtásának megtervezése és megszervezése. 

Terepszemrevételezés és a határrendészeti művelet végrehajtása 

15. A tantárgy meghirdetésének gyakorisága/a tantervben történő félévi 

elhelyezkedése: tavaszi félév / 8. félév. 

16. A foglalkozásokon való részvétel követelményei, elfogadható hiányzások mértéke, 

távolmaradás pótlásának lehetősége: A tanórákon a részvétel kötelező. Távollét esetén 

a hallgató köteles a pótlás érdekében a foglalkozás anyagát beszerezni és abból önállóan 

felkészülni. 30%-t meghaladó hiányzás esetén a hallgató köteles egyéni konzultációt 

kérni és az oktató által meghatározott anyagrészekből beszámolni. Az egyéni tanrendben 

részesülők is kötelesek a szemináriumon részt venni, a meghatározott feladatelemeket 

kidolgozni és a zárthelyi dolgozatot megírni. 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. Kötelező irodalom:  

 Varga János: Rendészeti mestervezetők képzése komplex törzsvezetési 

gyakorlaton; [Training of staff officers on a complex staff drill] Belügyi Szemle 

[Review of Internal Affairs]: A Belügyminisztérium Szakmai Tudományos 

folyóirata; Budapest, 2013;  pp. 109-117. ISSN 1789-4689 (in Hungarian) 

 Varga János: A tömeges méretű illegális migráció rendészeti kezelésére való 

felkészítés a rendészeti tisztképzésben [Training in the police commissioned 

officer education to handle mass migration with law enforcement tools]; 

Határrendészeti Tanulmányok [Journal of Boder Policing Studies], 2015/1. 

különszám; Budapest, 2015; pp. 4-12.; ISSN 2061-3997 (Online) (in Hungarian) 

 11/1998. (IV. 23.) ORFK utasítás a Magyar Köztársaság Rendőrségének 

Csapatszolgálati Szabályzata kiadásáról. [Police Support Units in the Hungarian 

National Police] (in Hungarian) 



 31/2010. (OT 17.) ORFK utasítás a rendőri csapaterővel megoldandó feladatok 

során alkalmazható térképekről. [Maps usable for supporting actions of the 

police] (in Hungarian) 
 

 

Dr. Kiss Lajos PhD 

egyetemi adjunktus 
 


