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TÁJÉKOZTATÓ 

A KÖZÚTI BIZTONSÁGI AUDITOR TOVÁBBKÉPZÉSRŐL 
 
 

1. A képzés célja:  
A képzést eredményesen elvégzett résztvevő képes lesz az infrastruktúra közlekedésbiztonsági 
kezelésében bekövetkezett szakmai-módszertani változások nyomon követésére, megismerheti a 
legújabb szakmai eredményeket és konzultálhat saját tapasztalatairól is. 
 
A továbbképző tanfolyam eredményes elvégzése a hatályos jogszabályokban meghatározott 
auditori tevékenység végzésére irányuló engedély hatályának további öt évvel való 
meghosszabbítására jogosít. 
 
2. A továbbképzés tematikája az alábbi tárgykörökből épül fel 
A képzési program épít arra a tudásra, amellyel a résztvevők az auditori végzettségükből adódóan 
már rendelkeznek, így egyszerre szolgálja az ismeretek elmélyítését, ill. kiszélesítését. 
 
Tárgykörök (tájékoztató felsorolás, ezek közül válogatunk aktualitásuk alapján): 
• Gyalogosforgalmi létesítmények, gyalogosok közlekedése. 
• Kerékpáros forgalmi létesítmények, kerékpárosok közlekedése.  
• Csökkent mozgás- és észlelési képességű közlekedők védelme. 
• Vasúti átjárók, vasúti gyalogos-átkelőhelyek kérdései. 
• Közösségi közlekedés elsőbbsége.  
• Közösségi közlekedési szolgáltatások (megállóhelyek kijelölése, átszállási kapcsolatok) 

kapcsolata a forgalombiztonsággal. 
• Forgalomcsillapítás. 
• Jelzőlámpás csomópontok, összehangolások. Jelzőlámpás átkelések. 
• Baleset rekonstrukció. Konfliktus vizsgálatok.  
• Sebességszabályozás.  
• Alagutak biztonsága.  
• Úton folyó munkák forgalombiztonsági kérdései. 
• Forgalombiztonsági eszközök, építmények.  

 
3. A képzés zárása: 

A képzés vizsgával zárul. A vizsga sikeres teljesítése esetén a résztvevő a képzés elvégzéséről 
oklevelet kap. 

 
4. Képzés fő jellemzői: 

• A képzés helye: Budapest  
• A képzés óraszáma: 16 tanóra (1 tanóra 45 perc) + vizsga 
• Intenzitás: 2 + 1 nap (2 képzési nap + 1 vizsga nap) 
• A tanórák és a képzési napok egy része on-line oktatás formájában kerül megtartásra, de 

vannak kötelezően személyes megjelenést igénylő foglalkozások is.  
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5. Előfeltételek:  
• „Közúti biztonsági auditor” képesítés megléte, 
• legalább egy, a jelentkező részvételével végzett audit dokumentációjának csatolása a 

jelentkezéshez. 
 
 

6. Jelentkezés: 
Jelentkezési lap kitöltésével és leadásával, amely beszerezhető az ügyfélszolgálatunkon, illetve 
letölthető az internetről (www.univgyor.hu). A jelentkezési lap mellé szakmai önéletrajzot, 
valamint az előfeltételeknek való megfelelést igazoló dokumentumok benyújtását kérjük. 

 

7. A tanfolyam díja: 50.000,- Ft + ÁFA 
 
8. Elérhetőségeink: 

UNIVERSITAS-Győr Nonprofit Kft. Oktatási Üzletág 
9026 Győr, Egyetem tér 1. 
06-96/613-644 
oktatas@univgyor.hu      
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