
NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM  

Rendészettudományi Kar   

Közbiztonsági Tanszék   
 

Hallgatói tájékoztató: 
Balesetelemzés 2. 

 c. tantárgyból 
 

1. A tantárgy kódja: RKBTB12  

2. A tantárgy megnevezése (magyarul): Balesetelemzés 2 

3. A tantárgy megnevezése (angolul): Investigation at the Scene of Traffic Accidents 2 

4. A szak(ok), szakirányok megnevezése (ahol oktatják): rendészeti igazgatási szak / 
közlekedésrendészeti szakirány  

5. A tanórák száma (előadás+gyakorlat) 

5.1. össz óraszám: 60 

5.1.1. Nappali munkarend: 30+30 

5.1.2. Levelező munkarend: 10+10 

5.2. heti óraszám nappali munkarend: 4  

6. Kreditérték: 3 kredit 

7. A tantárgy meghirdetésének gyakorisága/a tantervben történő félévi 
elhelyezkedése: 6. félév 

8. Az oktatás nyelve: magyar 

9. Előtanulmányi kötelezettségek: Csak a Közlekedésrendészeti ismeretek és a 
Balesetelemzés 1. tantárgy után vehető fel. 

10. A tantárgyfelelős kar/tanszék/szakcsoport (intézet) neve: Rendészettudományi 
Kar/ Közbiztonsági Tanszék 

11. A tantárgyfelelős oktató neve, beosztása: Felföldi Péter tanár  

12. A tantárgy oktatói: Dr. Major Róbert PhD r. ezredes, egyetemi docens, Mészáros 
Gábor r. alezredes tanársegéd 

13. A tantárgy szakmai tartalma: A közúti, vasúti, vízi, és légi közlekedési balesetek 
helyszínén követendő rendőri eljárás szabályainak megismerése, valamint a vádemelés 
előkészítését szolgáló vizsgálói munka, illetve az irányító parancsnok 
tevékenységének elsajátítása.   

14. A tantárgy tananyagának leírása: (tematika) 
 
6. téma: Vizsgálati munka 
A helyszíni eljárás eredményének feldolgozása tekintettel a szakértői, az ügyészi és a 

bírói kompetenciákra is. 
 
7. téma: Vasúti közlekedési balesetek 
A vasúti közlekedés alapfogalmai, a balesetek esetén követendő speciális szabályok. 
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8. téma: Légi közlekedési balesetek 
A légi közlekedés alapfogalmai, a balesetek esetén követendő speciális szabályok. 
 
9. téma: Vízi közlekedési balesetek 
A vízi közlekedés alapfogalmai, a balesetek esetén követendő speciális szabályok. 
 
10. téma: Parancsnoki feladatok 
A parancsnok irányítói tevékenysége, felelőssége. 

15. Kompetenciák leírása: A közúti, vasúti, vízi, és légi közlekedési balesetek 
helyszínén követendő rendőri eljárás szabályainak elsajátítása. A hallgató képes lesz a 
helyszíni szemle lefolytatására illetve irányítására, valamint a vádemelés előkészítését 
szolgáló vizsgálói munka elvégzésére illetve irányítására.   

16. Évközi tanulmányi követelmények, az aláírás megadásának feltételei: 

16.1.  A félév végi aláírás megszerzésének feltétele a tanórákon való jelenlét és a zárthelyi 
dolgozat valamint az írásbeli gyakorlati feladat  eredményes megírása. 

16.2. A meg nem írt, vagy sikertelen zárthelyi dolgozatot az oktató által megadott pót 
zárthelyi időpontban lehet javítani. A pót zárthelyi eredménytelensége esetén az adott 
témakörökből a szorgalmi időszak vége előtti ötödik napig a hallgató szóbeli 
beszámolót tehet. A gyakorlati feladat is legfeljebb két alkalommal javítható. 

17. Az értékelés módszere: Kollokvium (K), ötfokozatú értékelés 

18. Vizsgakövetelmények: A kollokvium komplex, írásbeli és szóbeli részből áll. Az 
érdemjegy a két vizsgarészre kapott osztályzat egyszerű számtani átlaga. Az elégséges 
eredményhez 60 %-ot kell teljesíteni. Bármely vizsgarészre kapott elégtelen eredmény 
esetén a vizsga elégtelen. 

19. Irodalomjegyzék: 

19.1. Kötelező irodalom: 

19.1.1. Dr. Major Róbert: Közlekedési Balesetek helyszíni szemléje, Budapest: 
RTF 2009., főiskolai jegyzet (ISBN nélkül) 11 – 21 fejezet 

19.1.2. Dr. Kovács Gyula (szerk.): ORFK utasítások, Felelős kiadó: Dr. Kovács 
Gyula, Budapest, 2013. (ISBN: 978-963-08-5840-3) 1. rész VI – X és XIII – 
XIV fejezet 

19.2. Ajánlott irodalom: 

19.2.1. Dr. Melegh Gábor: Gépjárműszakértés, Budapest: Maróti – Godai 
könyvkiadó Kft., 2004. (ISBN: 9639005665) 7 – 15 és 22 – 23 fejezet 

19.2.2. Enyedi – Fülöp – Melegh – Radványiné – Varga: Közlekedési büntetőjog, 
Budapest: HVG-ORAC Lap- és Könyvkiadó Kft., 2001. (ISBN: 963-9404-
08-X)  V – X fejezetek 

19.2.3. Dr. Fülöp Ágnes – Dr. Fülöp Natasa – Dr. Major Róbert: A KRESZ 
értelmezése a joggyakorlatban, Hvg Orac, 2014, Budapest 

19.3. Egyéb információk: - 
 

Felföldi Péter 
tanár sk. 

tantárgyfelelős 


