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TÁJÉKOZTATÓ 
A KÖZÚTI BIZTONSÁGI AUDITOR ALAPKÉPZÉSRŐL 

 
1. A képzés célja:  

A képzést eredményesen elvégzett résztvevő képes lesz a közúti biztonsági auditok, 
közúti biztonsági felülvizsgálatok, közúti biztonsági hatásvizsgálatok készítésére, 
hálózatok közlekedésbiztonsági és magas balesti kockázatú helyszínek rangsorolására. 
Ezen belül különféle útépítési tervdokumentációk biztonsági felülvizsgálatára és 
elemzésére, valamint helyszíni szemle alapján, bel- és külterületi utak és csomópontok 
tekintetében bonyolultabb esetekben is 

• az adott helyszín biztonsági problémáinak azonosítására;  
• a problémák mögött meghúzódó okok megállapítására;  
• a biztonság növekedését eredményező célok kitűzésére; 
• a célokhoz igazodó megoldási javaslatok megtételére. 

 
2. A tanfolyam anyagának felépítése: 

 A közúti infrastruktúra biztonsági kezelésének szabályozása. 
 Infrastrukturális projektek közúti biztonsági hatásvizsgálata.  
 Infrastrukturális projektek közúti biztonsági auditja. 
 Célzott közúti közlekedésbiztonsági felülvizsgálatok. 
 Az emberi tényező szerepe a közlekedésben. 
 Utak funkcionális osztályozása.  
 A sebesség szerepe a közlekedésben, hatása a forgalombiztonságra.  
 Biztonsági hiányosságok a közlekedési infrastruktúra területén.  
 Új megoldások a közlekedési infrastruktúra területén.  
 Gyalogosok, kerékpárosok, mozgáskorlátozottak problémái. 
 Városi csomópontok közúti biztonsági auditja, valamint felülvizsgálata.  
 Külterületi útszakaszok és csomópontok közúti biztonsági auditja, valamint 

felülvizsgálata.  
 Elővárosi útszakaszok közúti biztonsági auditja, valamint felülvizsgálata.  
 Belterületi útszakaszok közúti biztonsági auditja, valamint felülvizsgálata.  
 Egy helyszín közös felülvizsgálata.  
 Baleseti adatnyilvántartás és elemzés.  
 Hálózati szintű közúti közlekedésbiztonsági felmérés; rendszeres 

időközönkénti közúti közlekedésbiztonsági felülvizsgálatok. 
 Útépítési munkák ideiglenes közlekedésbiztonsági intézkedései.  
 Az úttervezési előírások változása.  
 A közlekedésbiztonsági helyzet hazai és nemzetközi szintű változása. 

 
3. Képzés fő jellemzői: 

• A képzés helye: Budapest 
• Óraszám: 70 óra + vizsga (tervezett intenzitás 10 képzési nap + 1 vizsga nap) 
• A tanórák és a képzési napok többsége on-line oktatás formájában kerül 

megtartásra, de vannak kötelezően személyes megjelenést igénylő 
foglalkozások is.  
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4. A képzés zárása: 
A képzés vizsgával zárul. A vizsga sikeres teljesítése esetén a résztvevő a képzés 
elvégzéséről oklevelet kap. 
 

 
5. Előfeltételek:  

• Útépítési vagy közlekedési területen szerzett egyetemi (mesterfokozat), vagy 
főiskolai (alapfokozat) végzettség. 

• Legalább öt év gyakorlati idő a tervezés vagy balesetek elemzése területén. 
 
Szakmai gyakorlatként: 
- felsőoktatási intézményben szaktárgy-oktatói, 
- a közúti forgalombiztonsági szakterülettel kapcsolatos kutatási, fejlesztési, oktatási, 
- közúti üzemeltetői, műszaki ellenőri, 
- közúti közlekedési hatósági, 
- közúti tervezői, beruházói területen végzett tevékenység vehető figyelembe. 
 

6. Jelentkezés: 
Jelentkezési lap kitöltésével, leadásával, amely beszerezhető az ügyfélszolgálatunkon, 
illetve letölthető az Internetről (www.univgyor.hu). A jelentkezés alkalmával, 
dokumentumokkal kell igazolni az előfeltételeknek való megfelelést. 
 

7. A tanfolyam díja: 160.000,- Ft + ÁFA 
 
8. Elérhetőségeink: 

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