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Hallgatói tájékoztató: 
Közlekedésbiztonsági ismeretek 1. 

 c. tantárgyból 
 

1. A tantárgy kódja: RKBTB23  

2. A tantárgy megnevezése (magyarul): Közlekedésbiztonsági ismeretek 1. 

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

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

5. A tanórák száma (előadás+gyakorlat) 

5.1. össz óraszám:  

5.1.1. Nappali munkarend: 15+0 

5.1.2. Levelező munkarend: 6+0 

5.2. heti óraszám nappali munkarend: 1 

6. Kreditérték: 1 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: Felföldi Péter tanár 

12. A tantárgy oktatói: Felföldi Péter tanár, Dr. Major Róbert PhD r. ezredes egyetemi 
docens 

13. A tantárgy szakmai tartalma: A civil biztonsági vezető számára a közlekedési 
rendszer területén érvényesülő legfontosabb elvek és törvényszerűségek 
megismertetése, elősegítendő elsősorban a polgári rendészeti és a rendőrség 
szakemberei feladatainak kölcsönös megértését, szükség esetén egymás munkájának 
segítését.  

14. A tantárgy tananyagának leírása: (tematika) 
 

1. témacsoport: Bevezetés a közlekedési ismeretekbe 
1.1.téma: Közlekedési alapfogalmak. 
A közlekedés definíciója. A közlekedés legfőbb jellemzői. 
1.2. téma: A közlekedés jelentősége általában. 
A közlekedés sajátosságai, ágazatai. 
1.3. téma: Közúti közlekedés. 
A közúti közlekedés definíciója, elemei, jellemzőik. 
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1.4. téma: A közlekedés alaptényezői. 
A helyzetképek tartalma, szintjei. 
1.5. téma: Közlekedéspolitika. 
A közlekedéspolitika általános szerepe, Shell-prognózis, Közlekedéspolitika 
Koncepció. 
1.6. téma: A balesetmegelőzés rendszere 
A balesetmegelőzéshez szükséges oktató, nevelő munka, forgalomtechnikai, 
forgalomszervezési megoldások és a közúti forgalom ellenőrzése. 

15. Kompetenciák leírása: A hallgató megismeri, elsajátítja azokat a közlekedési 
alapfogalmakat, szakkifejezéseket, szabályozási keretrendszert, szervezetrendszert, 
amelyek megalapozzák a biztonsági vezető közlekedésbiztonságot érintő szakmai 
döntéseit, és a közlekedésrendészettel való együttműködést.  

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: Beszámoló, háromfokozatú értékelés 

18. Vizsgakövetelmények: A beszámoló írásbeli feladatmegoldásból áll, a megfelelt 
minősítéshez legalább 60 %-ot kell elérni. 

19. Irodalomjegyzék: 

19.1. Kötelező irodalom: 

19.1.1. Dr. Irk Ferenc - Klobusitzky György - Dr. Major Róbert: 
Közlekedésbiztonsági ismeretek, főiskolai jegyzet, RTF 2007, Budapest 1-2. 
fejzet 

19.2. Ajánlott irodalom: 

19.2.1. Dr. Irk Ferenc – Klobusitzky György: Bevezetés a közlekedési ismeretekbe, 
RTF jegyzet, 2005 

19.2.2. Jankó Domonkos (szerkesztő): Közúti Közlekedésbiztonság, egyetemi 
tankönyv, Novadat kiadó 1996 

20. Egyéb információk: - 

 

 

Felföldi Péter 
tanár sk. 

tantárgyfelelős 

 


