
NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM  

Rendészettudományi Kar   

Közbiztonsági Tanszék   
 

Hallgatói tájékoztató: 
Közlekedési büntetőjog 

 c. tantárgyból 
 

1. A tantárgy kódja: RKBTB26 

2. A tantárgy megnevezése (magyarul): Közlekedési büntetőjog  

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. össz óraszám:  

5.1.1. Nappali munkarend: 15+15 

5.1.2. Levelező munkarend: 6+6 

5.2. heti óraszám nappali munkarend: 2 

6. Kreditérték: 3 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: Dr. Major Róbert PhD r. ezredes, 
egyetemi docens 

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

13. A tantárgy szakmai tartalma:  A tantárgy lehetőséget nyújt arra, hogy hallgatóink 
betekintést nyerjenek a közlekedési bűncselekményekhez kapcsolódó eljárásokba, 
megismerjék azok specialitásait. 

14. A tantárgy tananyagának leírása: (tematika) 
1. téma: közlekedési bűncselekmények általános jellemzői 
2. téma: az egyes közlekedési bűncselekmények elemzése 
3. téma: a közlekedési bűncselekmények bizonyításának jogi és kriminalisztikai kérdései 
4. téma: szakértő az eljárásban (alkohol, kábítószer, sérülések, baleseti számítások, az 
ütközési folyamat mechanikája, baleset-szimuláció, láthatóság, észlelhetőség) 
  

15. Kompetenciák leírása: A hallgató átlátja a közlekedési bűncselekmények nyomozási, 
vizsgálati és bírósági szakban folyó eljárásához kapcsolódó specialitásokat, mind 
büntetőjogi mind kriminalisztikai területen. 
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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: ld. 16.pont.  

19. Irodalomjegyzék: 

19.1. Kötelező irodalom: 

19.1.1. Polt Péter (főszerk): Új Btk kommentár, Budapest: Nemzeti Közszolgálati 
és Tankönyvkiadó 2013. (ISBN: 978-615-5344-23-7) 4. kötet XXII. fejezet 

19.2. Ajánlott irodalom: 

19.2.1. Enyedi – Fülöp – Melegh – Radványiné – Varga: Közlekedési büntetőjog, 
Budapest: HVG-ORAC Lap- és Könyvkiadó Kft., 2006. (ISBN: 963-9404-
08-089-X) 

19.2.2. Major Róbert – Fülöp Ágnes – Fülöp Natasa: A KRESZ értelmezése a 
joggyakorlatban Budapest: HVG-ORAC Lap- és Könyvkiadó Kft., 2014. 572 
p. harmadik, hatályosított, bővített kiadás (ISBN: 978-963-258-259-7) 

20. Egyéb információk: - 

 

 

  
Dr. Major Róbert PhD r. ezredes 

egyetemi docens sk. 
tantárgyfelelős 

 


