NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM
Rendészettudományi Kar
TANTÁRGYI PROGRAM
1. A tantárgy kódja: RHRTB51
2. A tantárgy megnevezése (magyarul): Határrendészeti szakismeretek
3. A tantárgy megnevezése (angolul): Border Policing Special Studies
4. Kreditérték és képzési karakter:
4.1. 1 kredit
4.2. a tantárgy elmélet vagy gyakorlati jellegének mértéke: 33 % gyakorlat, 66 % elmélet
5.

A szak(ok), szakirányok/specializációk megnevezése (ahol oktatják): Rendészeti Igazgatási

Alapképzési Szak, Határrendészeti Szakirány
6. Az oktatásért felelős oktatási szervezeti egység megnevezése: Határrendészeti Tanszék
7. A tantárgyfelelős oktató neve, beosztása, tudományos fokozata: Vedó Attila, tanársegéd
8.

A tanórák száma és típusa

8.1. össz óraszám/félév:
8.1.1. nappali munkarend: 42 (24 EA + 4 SZ + 14 GY)
8.1.2. levelező munkarend: 12 (8 EA + 2 SZ + 2 GY)
8.2. heti óraszám - nappali munkarend: 3
8.3. Az ismeret átadásában alkalmazandó további sajátos módok, jellemzők: 9.

A tantárgy szakmai tartalma (magyarul): Integrált határigazgatási ismeretek, Frontex

szerepe, tevékenysége. A határellenőrzéssel szemben támasztott európai uniós és schengeni
követelmények. A schengeni értékelő rendszer és a tagállamok sebezhetőségi értékelése. Az
integrált határigazgatási stratégia. Az EUROSUR működése. Elemző-értékelő munka a
határrendészetben. Határellenőrzés visszaállítása a belső határokon. A határrendészet nemzetközi
együttműködése. Mélységi ellenőrzés.
A tantárgy szakmai tartalma (angolul) (Course description): The basics of Integrated Border
Management, the role and activities of FRONTEX. EU and Schengen requirements set before
border control. The Schengen Evaluation System and vulnerability assessment of member states.
Integrated Border Management strategy. The operation of EUROSUR. Analysis and evaluation in
border management. Reinstatement of border control at the internal borders. International border
policing cooperation. Inland (after-entry) checks.
10. Elérendő kompetenciák (magyarul):
Tudása: Rendelkezik általános vezetés- és szervezéselméleti, gazdálkodási, valamint menedzsment
ismeretekkel. Birtokában van az európai integrált határigazgatási modell európai uniós, illetve

schengeni normatív szabályozásának, a szervezetekre és stratégiákra vonatkozó határrendészeti
szakmai ismereteknek.
Képességei: Magabiztosan alkalmazza a rendészeti szakterülethez kapcsolódó magyar közjogi,
rendészeti civiljogi, valamint nemzetközi és európai uniós jogszabályi és etikai normákat.
Megtervezi az európai integrált határigazgatási modell nemzeti vonatkozású, helyi szintű
határrendészeti elemeinek működtetését.
Attitűdje: Munkavégzése során politikamentesség, bajtársiasság, lojalitás jellemzi. Törekszik a
határellenőrzéssel szemben támasztott követelmények maradéktalan gyakorlati érvényesítésére.
Autonómiája és felelőssége: Felelősséget vállal a munkájával és a magatartásával kapcsolatos
szakmai, jogi és etikai normák és szabályok betartása terén. Vezetői iránymutatás alapján
érvényesíti a határrendészeti szolgálati ággal szemben megfogalmazott követelményeket.
Elérendő kompetenciák (angolul) (Competences – English):
Knowledge: On successful completion of the programme, students should be thoroughly familiar
with, and have a comprehensive understanding of general management and organisation theory, as
well as economic and executive management of EU and Schengen normative regulations of the
European Integrated Border Management Model, and border management expertise on
organizations and strategies.
Capabilities: On successful completion of the programme, students should be able to routinely and
confidently apply the Hungarian public law, civil legislation of law enforcement, as well as the
legal and ethical standards in international contexts and within the EU in relation to law
enforcement / design the operation of the national border management elements of the integrated
European border management model at local level.
Attitude: On successful completion of the programme, students should devote themselves to being
politically neutral, comradely, and loyal / strive to fully enforce the requirements for border control
in practice.
Autonomy and responsibility: On successful completion of the programme, students should be
able to take responsibility of ensuring compliance with professional, legal, as well as ethical
standards and regulations applicable to their work and conduct / enforce requirements for the border
guard service based on management guidance.
A tananyag kompetenciáinak meghatározása során figyelembe vettük a Frontex alábbi ajánlásait:


Szektorális Képesítési Keretrendszer a határőrök részére I. rész Sectoral Qualifications
Framework for Border Guarding Vol.I.; (2017) 172. p. (ISBN: 978-92-95205-82-6),



Szektorális Képesítési Keretrendszer a határőrök részére II. rész Sectoral Qualifications
Framework for Border Guarding Vol.II.; (2017) 58. p. (ISBN: 978-92-95205-83-3),



Közös Képzési Alaptanterv a határőrök és parti őrök középszintű vezetői részére az EU-ban
Common Core Curriculum for Border and Coast Guard Mid-level Managemnet in the EU;

(2019) 340. p. (ISBN: 978-92-9471-387-2),


Közös Képzési Alaptanterv a határőrök és parti őrök alapszintű képzésére az EU-ban
Common Core Curriculum for Border and Coast Guard Basic Training in the EU (2017)
378.p. (ISBN: 978-92-9520575-8) ajánlásait.

11. Előtanulmányi követelmények: Határrendészeti alapismeretek (RHRTB50)
12. A tantárgy tananyagának leírása, tematika. Description of the subject, curriculum
(magyarul, angolul - English):
12.1. Integrált határigazgatás (Integrated Border Management)
Az integrált határigazgatás mérföldkövei, elemei. A Frontex tevékenysége. EUROSUR helye,
szerepe a határellenőrzésben. Az integrált határigazgatási stratégia.
N: 4 óra előadás, L: 1 óra elmélet
12.2. Schengeni határellenőrzés (Schengen border control)
A határellenőrzéssel szemben támasztott európai uniós és schengeni követelmények. A schengeni
értékelő rendszer és a tagállamok sebezhetőségi értékelése. Határellenőrzés ideiglenes
visszaállítása a belső határokon, szükségletelemzés, az ideiglenes visszaállítás megszervezése, az
állomány felkészítése. Elemző-értékelő tevékenység és annak során alkalmazható adatbázisok. A
képi és nyílt forrású információgyűjtés lehetősége a határellenőrzést érintő kockázatelemzés során.
N: 10 óra előadás, 10 óra gyakorlat, L: 2 óra elmélet
12.3. Határrendészeti szolgálati ág (The border policing branch of the police service)
A határellenőrzés végrehajtásáért felelős szervek és szervezeti elemek, tevékenységükkel szemben
támasztott követelmények. A határellenőrzés végrehajtásának szervei, főbb feladatrendszerük. A
határrendészeti szolgálati ág tagozódása helyi, területi és központi szinten.
N: 2 óra előadás, 2 óra szeminárium, L: 1 óra előadás
12.4. Nemzetközi határrendészeti együttműködés (International border policing cooperation.)
Információcsere a közös kapcsolattartási szolgálati helyeken, közös határmenti járőrszolgálat
szabályai, tervezése, szervezése. Részvétel nemzetközi műveletekben.
N: 4 óra előadás, 4 óra gyakorlat, L: 2 óra elmélet, 2 óra gyakorlat
12.5. Magyarország határképviseleti rendszere (The border representation system of Hungary)
A határképviseleti tevékenységet meghatározó szabályozás. Az államhatár képviselete, a
határképviselet fejlődése. A határrend fenntartásáért felelős szervezetek és személyek. A
határképviseleti tevékenység végrehajtására létrehozott szervek és feladataik. Határrend,
határrendsértés kivizsgálása.
N: 4 óra előadás, 2 óra szeminárium, L: 2 óra elmélet, 2 óra szeminárium
13. A tantárgy meghirdetésének gyakorisága/a tantervben történő félévi elhelyezkedése:
tavaszi szemeszter/4. félév

14. A tanórákon való részvétel követelményei, az elfogadható hiányzások mértéke, a
távolmaradás pótlásának lehetősége:
A tanórák 100%-án kötelező a részvétel. Igazolatlan mulasztás esetén az aláírást meg kell tagadni.
Igazolt mulasztás esetén a hallgató köteles a pótlás érdekében az előadás anyagát beszerezni, abból
önállóan felkészülni. 30%-ot meghaladó hiányzás, függetlenül attól, hogy igazolt vagy igazolatlan,
az aláírás megtagadását vonja maga után.
15. Félévközi feladatok, ismeretek ellenőrzésének rendje:
A hallgató a félév során nappali szakon 1 zárthelyi dolgozatot és 1 beadandó esszét ír, valamint 1
kiselőadást tart, levelező szakon 1 zárthelyi dolgozatot és 1 beadandó esszét ír.
A zárhelyi dolgozat értékelése ötfokozatú skálán történik: 61 %-tól elégséges, 71 %-tól közepes,
81-tól % jó, 91 %-tól jeles.
Az esszé értékelése kétfokozatú: megfelelt / nem felelt meg. Az esszé értékelése szintén ötfokozatú
skálán történik. Nem megfelelt az esszé, ha abban tárgyi tévedések vannak, nem a
megadott/választott témához kapcsolódik, ha a cím és a tartalom nincs összhangban, az előadó a
saját állításait nem tudja indokolni.
A meg nem írt zárhelyi dolgozatot az oktató által meghatározott időpontban egy alkalommal lehet
pótolni. Az elégtelen zárthelyi dolgozatot az oktató által meghatározott időpontban egy alkalommal
lehet javítani, annak sikertelensége esetén az aláírás megtagadható. A javító zárhelyi dolgozat
eredménytelensége esetén az adott témakörből a szorgalmi időszak vége előtti tizedik munkanapig
az oktató a hallgató részére méltányos esetben szóbeli beszámolót engedélyezhet.
A kiselőadás értékelése kétfokozatú: megfelelt / nem felelt meg. Nem megfelelt a kiselőadás, ha
abban tárgyi tévedések vannak, nem a megadott/választott témához kapcsolódik, ha a cím és a
tartalom nincs összhangban, az előadó a saját állításait nem tudja indokolni, megvédeni, illetve ha
előadásmódja nem magabiztos tárgyi tudást sugároz.
Kiselőadás pótlása csak abban az esetben lehetséges, ha azt a hallgató betegsége vagy egyéb
méltányolható okból számára engedélyezett távollét miatt nem tudta a megadott időpontban
megtartani. A pótlás feltétele, hogy a hallgató az előadását a tervezett bemutatás időpontjára
eljuttassa az oktatónak (elektronikusan vagy nyomtatva). Kiselőadás pótlása az oktató által
megadott időpontban történik.
Nem megfelelő kiselőadás javítására nincs lehetőség.
16. Az értékelés, az aláírás és a kreditek megszerzésének pontos feltételei:
16.1. Az aláírás megszerzésének feltételei:
Az aláírás megszerzésének feltétele a 14. pontban meghatározott arányú részvétel a
foglalkozásokon és a 15. pontban meghatározott félévközi feladatok legalább elégséges teljesítése.

16.2. Az értékelés:
A félév értékelése kollokvium – írásbeli vagy szóbeli kollokvium, ötfokozatú értékelés. A vizsga
során a félévben elhangzott, a 12. pontban megjelölt tematika alapján a tanóra anyagából és a
kötelezően megjelölt irodalomból kell számot adni.
16.3. A kreditek megszerzésének feltételei:
A kreditek megszerzésének feltétele az aláírás megszerzése és legalább elégséges kollokviumi jegy.
17. Irodalomjegyzék:
17.1. Kötelező irodalom:
1. Az európai integrált határigazgatásra vonatkozó technikai és operatív stratégia – Frontex, Varsó,
2019. ISBN: 978-92-9471-499-2
2. Balla-Kui-Szatmári-Szele-Vájlok:

A

határellenőrzés

ideiglenes

visszaállításának

követelményrendszere, Budapest 2020. NKE
3. Vájlok László: Magyarország határképviseleti rendszere, Budapest 2013. Nemzeti
Közszolgálati és Tankönyv Kiadó Zrt. ISBN: 978-615-5344-09-1
4. A határellenőrzés múltja, jelene és jövője. Gaál – Hautzinger (szerk.), Pécsi Tudományos
közlemények, Pécs (2017.) (ISBN: 978-963-12-9151-3)
5. Őrzők, vigyázzatok a határra!, Határvédelem, határőrizet, határvadászok a középkortól
napjainkig, Pósán – Veszprémi – Boda – Isaszegi (szerk.), Kner Nyomda Zrt. (2017.) (ISBN:
978 963 327 560 3)

17.2.

Ajánlott irodalom:

1. Illegális migrációs elemző kézikönyv – Budapest, 2019 ORFK RFI REO
2. VEGA Handbook: Children at airports – Frontex, Varsó, 2015. (ISBN: 978-92-95205-33-8)
3. Balla-Kui-Vájlok: A schengeni értékelési mechanizmus elmélete és gyakorlata

-

Határrendészeti Tanulmányok 15. : 2018/3. pp. 26-47. , 21 p. 2018. (HU ISSN 2061-3997
online)
4. Balla József-Kui László-Szele Tamás: A határellenőrzés visszaállítását befolyásoló tényezők.
Határrendészeti Tanulmányok 15. : 2018/3. pp. 69-84. , 25 p. 2018. (HU ISSN 2061-3997
online)
Budapest, 2020. február 26.
Vedó Attila
tanársegéd
tantárgyfelelős
sk.

