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TANTÁRGYI PROGRAM 

 

1. A tantárgy kódja: RHRTB54 

2. A tantárgy megnevezése (magyarul): Határőrizeti szakismeretek 2. 

3. A tantárgy megnevezése (angolul): Border Surveillance Special Studies 2. 

4. Kreditérték és képzési karakter:  

4.1. 1 kredit 

4.2. a tantárgy elméleti 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: Dr. Kiss Lajos PhD, egyetemi 

docens 

8. A tanórák száma és típusa 

8.1. össz óraszám/félév: 

8.1.1. nappali munkarend: 30 (20 EA + 4 SZ + 6 GY) 

8.1.2. levelező munkarend: 12 (8 EA + 4 GY) 

8.2. heti óraszám – nappali: 3 

8.3. Az ismeret átadásában alkalmazandó további sajátos módok, jellemzők: - 

9. A tantárgy szakmai tartalma (magyarul): A határőrizet megszervezését, megtervezését 

érintő aktuális trendek, elemzések, módszertani ismeretek megszerzése. A határőrizeti 

tevékenységet érintő bűnügyi és felderítő munka alapjai. Határrendészeti műveletek tervezése és 

szervezése.  

A tantárgy szakmai tartalma (angolul) (Course description): Actual trends, evaluations and 

knowledge on the methodology concerning the planning and organising of the border surveillance. 

The basics of criminal investigation and criminal intelligence related to border surveillance. 

Planning and organization of border policing operations.  

10. Elérendő kompetenciák (magyarul):  

Tudása: Mélyrehatóan ismeri a közbiztonság és a közrend megszervezéséhez, vezetéséhez és 

fenntartásához szükséges elméleti és gyakorlati elveket és módszereket. Rendszerszemléletű 

ismeretekkel rendelkezik a rendőrség határrendészeti szolgálati ágának szervezeti felépítéséről, a 

működését és irányítását átfogó vezetési és szervezéselméleti ismeretekről. 

  



Képességei: Képes a rendvédelmi munka operatív irányítására, koordinálására, a hazai és a 

nemzetközi szervezetek közötti együttműködés megvalósítására. Megtervezi az európai integrált 

határigazgatási modell nemzeti vonatkozású, helyi szintű határrendészeti elemeinek működtetését.  

Attitűdje: Készen áll a támogató erőforrások folytonos keresésére, szakmai felelőssége és tudása 

folytonos fejlesztésére, személyes tanulását a közjó szolgálatában értelmezi. Alosztály szinten 

hitelesen képviseli a határrendészeti szakmai érdekeket. 

Autonómiája és felelőssége: Saját munkájában és tetteiben magabiztos, kreatív és önálló. Javaslatot 

tesz a határellenőrzés hatékonyságának növelésére. 

 

Elérendő kompetenciák (angolul) (Competences – English):  

Knowledge: On successful completion of the programme, students should be thoroughly familiar 

with, and have a comprehensive understanding of theoretical and practical principles and methods 

of leadership in the organization and maintenance of public security and public order / the 

organizational structure of the Police Border Guard Service, and of the theory of leadership and 

organization across the board. 

Capabilities: On successful completion of the programme, students should be able to direct and 

coordinate law enforcement work, and cooperate between domestic and international organizations 

/ 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 continuously seek 

opportunities to find supporting resources, exercise new professional responsibilities, extend 

knowledge, and acknowledge that personal development serves public interests / provide credible 

representation of the professional interests of the border police at subdivision level. 

Autonomy and responsibility: On successful completion of the programme, students should be 

able to be self-confident, creative and independent in their own work and actions / make suggestions 

to increase the efficiency of border control. 

 

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: nincs 

12. A tantárgy tananyagának leírása, tematika. Description of the subject, curriculum 

(magyarul, angolul - English): 

12.1. Határőrizeti bűnügyi és felderítő munka alapjai (The basics of criminal investigation and 

criminal intelligence related to border surveillance.) 

A határőrizettel összefüggő bűncselekmények nyomozása, felderítése. Információgyűjtés és 

feldolgozás. A szervezett bűnözés és a határőrizettel összefüggő bűncselekmények kapcsolata. 

Nemzeti és nemzetközi együttműködés a bűncselekmények felderítése során. 

N:10 óra előadás, 2 óra szeminárium, L: 4 óra előadás 

12.2. Határrendészeti műveletek (Border policing operations)  

A határrendészeti szolgálati ág szerepe a rendőrség által létrehozott és működtetett ideiglenes 

szervezeteiben (műveleti törzs). A Frontex műveleti tervezése és abban való részvétel szervezése. 

Specifikus határrendészeti műveletek megtervezése és végrehajtása. 

N: 4 óra előadás, 6 óra gyakorlat, L: 2 óra előadás, 4 óra gyakorlat 

12.3. A határőrizet aktuális kihívásai, helyzetértékelés (Major challenges of the border 

surveillance, situation assessment) 

A határőrizeti tevékenység megtervezését és megszervezését befolyásoló tényezők, aktuális 

trendek, elemzések értékelése és értelmezése. 

N: 6 óra előadás, 2 óra szeminárium, L: 2 óra előadás 

13. A tantárgy meghirdetésének gyakorisága/a tantervben történő félévi elhelyezkedése: 

tavaszi szemeszter/6. 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: 

Nappali munkarendben a hallgató a félév során 1 zárthelyi dolgozatot és 1 beadandó esszét, 

levelező munkarendben 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 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.  

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: 

Írásbeli vagy szóbeli beszámoló, háromfokzatú értékelés. Jegymegajánlás a félév során megírt 

zárthelyi dolgozat és a beadott esszé alapján a TVSZ 41. § (1) bekezdésében foglaltakra 

figyelemmel történhet. 

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 megfelelt minősítés 

megszerzése a beszámolón. 

17. Irodalomjegyzék: 

17.1. Kötelező irodalom: 

1. Bányai-Vájlok: Határrendészeti járőrszolgálat Budapest: NKE Szolgáltató Nonprofit Kft., 2016 

(ISBN 978-615-5527-67-8) 

2. Vájlok László: A tömeges migráció kezelésének irányítására létrehozott ideiglenes szervezeti 

elemek működésének tapasztalatai” – Belügyi Szemle 2016/12. szám p. 16-24. – társszerző 

(ISSN 1789-4689) 

3. Kui László: A határőrizeti célú ideiglenes biztonsági határzár tovább fejlődése, avagy a második 

kerítés mindent megold? Hadmérnök XII. évfolyam : IV. pp. 67-75. , 9 p. 2017. (ISSN 1788-

1929)  

4. Kui László: A magyar határőrizet technikai támogatásának aktuális helyzete. - Határrendészeti 

Tanulmányok (2016/1) (ISSN: 1786-2345-2061-3997) -p. 118-129.  

5. Balla József: Határőrizeti intézkedések a migrációs válság kezelésére és megszüntetésére In.: 

Tálas Péter (szerk.): Magyarország és a 2015-ös migrációs válság, Dialóg Campus Kiadó, 

Budapest, (2017) pp. 83-100. (ISBN 978-615-5376-63-4) 

  



17.2. Ajánlott irodalom: 

1. 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) 

2. Kui László: A határellenőrzés elveinek és követelményeinek érvényesülési lehetőségei 

Magyarországon. Hadtudományi Szemle 2018. XI. évfolyam : 2. szám pp. 268-286. , 1 p. 2018. 

(HU ISSN 2060-0437)  

3. Balla József – Kui László: A határőrizeti célú ideiglenes biztonsági határzár és határőrizetre 

gyakorolt hatásai, Hadtudományi Szemle (2017) 1 pp. 222-238., (ISSN 2060-0437)  

4. A határellenőrzés múltja, jelene és jövője. Gaál – Hautzinger (szerk.), Pécsi Tudományos 

közlemények, Pécs (2017.) (ISBN: 978-963-12-9151-3) 

 

Budapest, 2020. február 26. 

Dr. Kiss Lajos PhD 

egyetemi docens 

tantárgyfelelős 

sk. 

 


