
NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM 
  

Rendészettudományi Kar   

 

TANTÁRGYI PROGRAM 

 

1. A tantárgy kódja: RHRTB60 

2. A tantárgy megnevezése (magyarul): Határrendészeti igazgatási szakismeretek 1. 

3. A tantárgy megnevezése (angolul): Border Policing Administraration Special Studies  1.  

4. Kreditérték és képzési karakter:  

4.1. 1 kredit 

4.2. a tantárgy elméleti vagy gyakorlati jellegének mértéke: 100 % 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: Kakócz Krisztián, 

mesteroktató 

8. A tanórák száma és típusa 

8.1. össz óraszám/félév: 

8.1.1. nappali munkarend: 14 (12 EA + 2 SZ) 

8.1.2. levelező munkarend: 4 (4 EA) 

8.2. heti óraszám – nappali munkarend: 1 

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

9. A tantárgy szakmai tartalma (magyarul): A jogszerű tartózkodás számításának alapjai. 

Vízumismeret. A szállító vállalatok felelősségének rendszere az Európai Unió határellenőrzési 

rendszerén belül és a szabályszegéshez kapcsolódó közrendvédelmi bírság kiszabásának rendje. Az 

államhatárral összefüggő egyes szabálysértésekhez és bűncselekményekhez kapcsolódó eljárási 

feladatok.  

A tantárgy szakmai tartalma (angolul) (Course description): The basis of calculating legal stay. 

The system of responsibility of carriers within the border control system of the EU. The order of 

imposing public order fines related to the infringement of rules. Procedural tasks concerning certain 

administrative offences and crimes related to the state border. 

10. Elérendő kompetenciák (magyarul):  

Tudása: Ismeri a munkaköréhez kapcsolódó jogszabályokat, belső normákat, munkaköréhez 

tartozó tárgykörökben ismeri a szóbeli és írásbeli beszámolók, elemzések, statisztikai adatsorok 

elkészítésének módját. A feladatellátásához szükséges mértékben tájékozott az idegenrendészeti és 

a menedékjogi eljárásrendekről. Birtokában van a munkavégzéséhez megfelelő szintű általános 



társadalmi ismereteknek.  

Képességei: Képes a rendészeti igazgatási területen felmerülő feladatai összehangolására, 

súlyozására és azok sorrendiségének kialakítására. Képes a rendőrség határrendészeti szolgálati 

ágának helyi szintű szervezeti elemeinél szakmai munkakörök ellátására.  

Attitűdje: Tiszteletben tartja az emberi értékeket. Toleráns különböző társadalmi és kulturális 

csoportokkal és közösségekkel szemben. Empatikus az eljárás alá vont személyekkel szemben. 

Elkötelezett a minőségi szakmai munkavégzés iránt, különös tekintettel az ügyfelek iránti 

empátiára, a segítőkészségre és az egyenlő bánásmódra. Elkötelezettségéből eredően elfogadja és 

hitelesen közvetíti szakmája társadalmi szerepét, értékeit, az ügyfélközpontúságot. Kezdeményezi 

a jogsértő cselekményt elkövető, hivatásos állománnyal szembeni eljárás megindítását. 

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

Tevékenységét pártatlanul végzi. Vezetői iránymutatás alapján érvényesíti a határrendészeti 

szolgálati ággal szemben megfogalmazott követelményeket. Képes az általa foganatosított 

intézkedések önellenőrzés keretében történő felülvizsgálatára. 

 

Elérendő kompetenciák (angolul) (Competences – English):  

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

with, and have a comprehensive understanding of a knowledge of job-related legislation, internal 

norms and standards, as well as methods of oral and written reports, analyses, statistical data 

processing in relation to their duties / aliens and asylum procedures, to the extent necessary for the 

duty performance / general social studies to support their work. 

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

weight and prioritise their tasks arising in the field of law enforcement administration / carry out 

professional duties in the local organizational units of the border police. 

Attitude: On successful completion of the programme, students should respects human values / be 

tolerant of different social and cultural groups and communities / be empathetic with the persons 

subject to the proceedings / demonstrate commitment to high-quality professional work, with 

particular emphasis on empathy towards customers, helpfulness and equal treatment; due to this 

commitment, accept and credibly represent their specialisation by the demonstration of its social 

role, values and customer focus / initiate prosecution of perpetrators committing offense against 

professional staff. 

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 / carry out their 

activities with impartiality / enforce requirements for the border guard service based on 

management guidance / review self-audited measures. 

 

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 igazgatási alapismeretek (RHRTB59) 

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

(magyarul, angolul - English): 

12.1. Tartózkodási idő számítása és vízumismeret (Calculating duration of stay; visas) 

A jogszerű tartózkodási idő számításának esetei. A vízumok típusai, hatályuk, érvényességük, a 

vízumkiadási eljárás, a vízum felülvizsgálata, visszavonása. A vízuminformációs rendszer (VIS).  

N: 6 óra előadás, L: 2 óra előadás 

12.2. A szállító vállalat felelőssége (Responsibility of carriers) 

A szállító vállalat felelősségének vizsgálata, a szabályok megszegése során követendő eljárás, a 

közrendvédelmi bírság. 

N: 2 óra előadás L: 1 óra előadás 

12.3. Egyes szabálysértésekhez, bűncselekményekhez kapcsolódó eljárási feladatok (Procedural 

tasks concerning certain administrative offences and crimes) 

Az államhatárhoz kapcsolódó szabálysértések és bűncselekmények rendszere. Eljárási rend egyes 

szabálysértések során, illetve a határzár tiltott átlépésével összefüggő cselekmények minősítése és 

jogkövetkezményei. 

 N: 4 óra előadás, 2 óra szeminárium, L: 1 óra előadás 

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: 



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: 

Évközi értékelés, ötfokozatú 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 elégséges évközi értékelés. 

17. Irodalomjegyzék: 

17.1. Kötelező irodalom: 

1. Szuhai Ilona: A magyar idegenrendészet jog- és intézményrendszere. Budapest, Országos 

Idegenrendészeti Főigazgatóság, 2019., (ISBN 978-615-00-6318-8) 

2. Varga, János (szerk.) A határrendészeti tisztképzés negyedszázada, Budapest, Magyarország: 

Dialóg Campus Kiadó, (2017) (ISBN 978-615-5680-34-2) 

3. Szuhai Ilona: Idegenrendészet: egyetemi jegyzet, Budapest, Nemzeti Közszolgálati Egyetem 

Rendészettudományi Kar (2014) , 157 p. (ISBN: 9786155491870) 

4. 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) 

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

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

 



17.2. Ajánlott irodalom: 

1. Varga János, Kui László: A határrendészeti szervek tevékenysége a kiskorúak jogellenes 

külföldre vitelének megakadályozása érdekében. Határrendészeti Tanulmányok 2017:3. 

különszám pp. 135-155., 21 p. 2017. (HU ISSN 2061-3997 online)  

2. Hautzinger Zoltán: A migráció és a külföldiek büntetőjogi megjelenése. Pécs, 2018. (ISBN 978-

963-89224-3-4) 

3. Hautzinger Zoltán (szerk.): Migráció és rendészet. MRTT Migrációs Tagozata. Budapest, 2015 

(ISBN 978-963-12-3721-4) 

4. A Bizottság Határozata 2010.6.11. a vízumosztályok működési rendjéről és a helyi schengeni 

együttműködésről szóló kézikönyv létrehozásáról (Vízum kézikönyv) 

5. A Bizottság Határozata (2006. november 6.) a tagállamok illetékes hatóságai által a személyek 

határokon történő ellenőrzése során használandó közös „Határőrök gyakorlati kézikönyve 

(Schengeni kézikönyv)” létrehozásáról 

 

Budapest, 2020. február 26. 

Kakócz Krisztián 

mesteroktató 

tantárgyfelelős 

sk. 

 


