
NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM  

Rendészettudományi Kar   

Közbiztonsági Tanszék   
 

Hallgatói tájékoztató: 
Forgalomellenőrzés és balesetmegelőzés Európában 

 c. tantárgyból 

1. A tantárgy kódja: RKBTB25 

2. A tantárgy megnevezése (magyarul): Forgalomellenőrzés és balesetmegelőzés 
Európában 

3. A tantárgy megnevezése (angolul):  

4. A szak(ok), szakirányok megnevezése (ahol oktatják): mindkét szak valamennyi 
szakirányán 

5. A tanórák száma (előadás+gyakorlat) 

5.1.1. össz óraszám:  

5.1.1.1.Nappali munkarend: 15+15 

5.1.1.2.Levelező munkarend: 6+6 

5.1.2. heti óraszám nappali munkarend: 2 

6. Kreditérték: 3 kredit 

7. A tantárgy meghirdetésének gyakorisága/a tantervben történő félévi 
elhelyezkedése:  6. 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: Dr. Major Róbert PhD r. ezredes, 
egyetemi docens 

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

13. A tantárgy szakmai tartalma:  A tantárgy lehetőséget nyújt arra, hogy hallgatóink 
betekintést nyerjenek a közlekedésbiztonság nemzetközi viszonylatába vagy a 
rendőrség balesetmegelőzési tevékenységében rejlő további lehetőségekbe. 

14. A tantárgy tananyagának leírása: (tematika) 
1. téma: közlekedés-kriminológiai alapvetés 
2. téma: a balesetmegelőző jellegű forgalomellenőrzés elmélete és gyakorlata 
3. téma: a közút közlekedés jogi szabályozásának jellege az egyes európai térségekben 
4. téma: a forgalomellenőrzés különleges, speciális módszerei, eszközei és taktikái 
  

15. Kompetenciák leírása: A hallgató átlátja a nemzetközi tapasztalatok alapján 
lefektetett közlekedésbiztonságot célzó forgalomellenőrzés alapelveit, vagy megismeri 
a rendőri tevékenységben rejlő további balestmegelőzést célzó lehetőségeket. 
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16. Évközi tanulmányi követelmények, az aláírás megadásának feltételei: 

 A féléves tantárgy évközi értékeléssel zárul, mely érdemjegy a szorgalmi időszakban 
a tanórán tett írásbeli és szóbeli számonkérések, zárthelyi dolgozat, otthoni munkával 
készített feladatra kapott érdemjegyek egyszerű számtani átlaga. Az egyes 
részfeladatoknál az elégséges eredményhez 60 %-ot kell teljesíteni. 

17. Az értékelés módszere: félévközi értékelés 

18. Vizsgakövetelmények: A féléves tantárgy évközi értékeléssel zárul, mely érdemjegy 
a szorgalmi időszakban a tanórán tett írásbeli és szóbeli számonkérések, zárthelyi 
dolgozat, otthoni munkával készített feladatra kapott érdemjegyek egyszerű számtani 
átlaga. Az egyes részfeladatoknál az elégséges eredményhez 60 %-ot kell teljesíteni. 

19. Irodalomjegyzék: 

19.1. Kötelező irodalom:  

19.1.1.  Major Róbert: A közúti közlekedési balesetek megelőzése, különös 
tekintettel a rendőrség lehetőségeire és korlátaira, doktori értekezés, PTE 
ÁJK 2009 

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.  Irk Ferenc: A közlekedésbiztonság kontrollja, Belügyi Szemle, 2004. évi 
1. szám p. 19-34. 

19.3. Egyéb információk: - 

 

 

 

  
Dr. Major Róbert PhD r. ezredes 

egyetemi docens sk. 
tantárgyfelelős 

 


