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Hallgatói tájékoztató: 
Közlekedésrendészeti ismeretek (Kz) 1. 

 c. tantárgyból 
 

1. A tantárgy kódja: RKBTB21 

2. A tantárgy megnevezése (magyarul): Közlekedésrendészeti ismeretek (Kz) 1.  

3. A tantárgy megnevezése (angolul): Essentials of Traffic Policing 

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

5. A tanórák száma (előadás+gyakorlat) 

5.1. össz óraszám: 30 

5.1.1. Nappali munkarend: 15 + 15 

5.1.2. Levelező munkarend: 6+6  

5.2. heti óraszám nappali munkarend:2 

6. Kreditérték: 2  kredit 

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

8. Az oktatás nyelve: magyar 

9. Előtanulmányi kötelezettségek: - 

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, Felföldi Péter tanár 

13. A tantárgy szakmai tartalma: A közrendvédelem tisztjei számára a 
közlekedésrendészet területén érvényesülő legfontosabb elvek és törvényszerűségek 
megismertetése, elősegítendő elsősorban a közlekedésrendészet és a közrendvédelem 
szakemberei feladatainak kölcsönös megértését, szükség esetén egymás munkájának 
segítését. Különös tekintettel a forgalomellenőrzési tevékenységre és a közlekedési 
balesetek helyszínén követendő rendőri eljárás szabályaira.  

 

14. A tantárgy tananyagának leírása: (tematika) 
 

1.téma: Bevezetés a közlekedési ismeretekbe. 
A közlekedés és sajátosságai, ágazatai, a közúti közlekedés feladata és elemei. 

 
2. téma: Közlekedésbiztonsági alapismeretek, a baleset elemzés súlyponti feladatai 
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A közlekedésbiztonság fogalma, a közlekedésbiztonság alakulása, 
közlekedésbiztonsági alapismeretek, a balesetelemzésből adódó súlyponti 
feladatok 

 
3. téma: A rendőrség közlekedésbiztonsági tevékenysége. 

A közlekedésbiztonsági tevékenység tartalma, prioritások, követelmények: 
integrált közlekedésbiztonsági munka. A rendőrségi baleseti okkutatás területei. A 
szolgálati gépkocsik balesetei és megelőzésük 

 
4. téma: Közlekedéstervezés és forgalomtechnika 

A forgalomszabályozás fogalma és tartalma, a forgalomszabályozás alapelvei. 

15. Kompetenciák leírása: A közrendvédelmi szakirány hallgatója képes érdemben 
együttműködni a közlekedésrendészeti szolgálattal, mind a forgalomellenőrzés mind a 
közlekedési balesetek helyszínén követendő rendőri eljárás szabályainak tekintetében. 

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. 

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. 

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

18. Vizsgakövetelmények: A kollokvium írásbeli és szóbeli részből áll, az elégséges 
minősítéshez mindkét részből 60 %-ot kell elérni.  

19. Irodalomjegyzék: 

19.1. Kötelező: 

19.1.1. Dr. Irk Ferenc-Klobusitzky György- Dr. Major Róbert -Dr. Varga Ádám: 
Közlekedésrendészeti alapismeretek a közrendvédelmi szakirány hallgatói 
számára Budapest: RTF 2009. (ISBN nélkül) 1 – 5 fejezet  

19.2. Ajánlott: 

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 


