
NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM  

Rendészettudományi Kar   

Közbiztonsági Tanszék   
 

Hallgatói tájékoztató: 
Forgalomellenőrzés 

 c. tantárgyból 
 

1. A tantárgy kódja: RKBTB13 

2. A tantárgy megnevezése (magyarul): Forgalomellenőrzés 

3. A tantárgy megnevezése (angolul): Traffic Monitoring Studies  

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

5. A tanórák száma (előadás+gyakorlat) 

5.1. össz óraszám: 45 

5.1.1. Nappali munkarend: 30+15 

5.1.2. Levelező munkarend: 10+6 

5.2. heti óraszám nappali munkarend: 3 

6. Kreditérték: 2 kredit 

7. A tantárgy meghirdetésének gyakorisága/a tantervben történő félévi 
elhelyezkedése: 5. félév  

8. Az oktatás nyelve: magyar 

9. Előtanulmányi kötelezettségek: Csak a Közlekedésrendészeti ismeretekbe tantárgy 
után vehető fel. 

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

11. A tantárgyfelelős oktató neve, beosztása: Mészáros Gábor r. alezredes tanársegéd 

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

13. A tantárgy szakmai tartalma: A forgalomellenőrzés oktatásának célja azoknak az 
alapvető ismereteknek az elsajátíttatása, amelyek ahhoz szükségesek, hogy a 
rendőrség ezirányú tevékenysége jogszerű és szakszerű legyen, továbbá a 
közvélemény számára is felismerhető legyen a forgalomellenőrző rendőri jelenlét 
szakszerűsége és célirányossága. 

14. A tantárgy tananyagának leírása: (tematika) 
 

1. téma: A forgalomfelügyelet és forgalomellenőrzés fogalma 
A forgalomfelügyelet definíciója, lényege, szerepe, eredményessége. 

2. téma: Jogi háttér. 
A vonatkozó törvények, utasítások, intézkedések. 

3. téma: Célkitűzések. 
A stratégiai célok. Bizalmi elv. Normaszegés. Taktikák. 



2 

 
4. téma: Célcsoportok. 

A közlekedés résztvevői. A közlekedés eszközei. A közlekedési környezet. 
5. téma: Felkészülés a felügyeletre. 

Tervezési szempontok. Háttérinformációk. Helyismeret. Kapcsolatfelvétel. A 
közlekedés biztonsága. 

6. téma: A felügyelet végrehajtása. 
A felügyelet fő irányai. A személyi és tárgyi feltételek. A technikai eszközök 
használatának lehetőségei és korlátai. A forgalomellenőrzés módszertana. 

7. téma: A közlekedésbiztonság és bűnözés elleni harc 
A köztörvényes bűnözés és a közlekedés kapcsolata 

15. Kompetenciák leírása: A hallgatók elsajátítják a forgalomellenőrzési ismereteket, az 
egyes technikai eszközök használatának szabályait és gyakorlatát, az ehhez 
kapcsolódó vezetői feladatokat. 

16. Évközi tanulmányi követelmények, az aláírás megadásának feltételei: 

16.1.  A félév végi aláírás megszerzésének feltétele a tanórákon való jelenlét és a zárthelyi 
dolgozat eredményes megírása, valamint a gyakorlati feladatok teljesítése. 

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 feladatok egy alkalommal az oktató által 
meghatározott időpontban pótólhatóak. 

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. Major Róbert - Mészáros Gábor: Forgalom-ellenőrzés, Budapest: NKE-
RTK 2015. egyetemi jegyzet (ISBN: 978-615-5527-18-0) 

19.2. Ajánlott irodalom: 

19.2.1. Dr. Irk Ferenc: Közlekedésbiztonság és bűnözéskontroll, Budapest: KJK 
Kerszöv, 2003. (ISBN: 963 224 717 5) 

19.2.2. Jankó Domonkos (szerkesztő): Közúti Közlekedésbiztonság Novadat kiadó 
1996. egyetemi tankönyv (ISBN: 963905609X) 

20. Egyéb információk: - 

 

  
Mészáros Gábor c. r. alezredes 

 tanársegéd sk. 
tantárgyfelelős 

 


