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Környezet- és közlekedésbiztonsági szakirány

Záróvizsga tételek

1.a.) A védelmi rendszerek csoportosítása. Katasztrófa típusok.

b.) A közlekedési alágazatok technikai rendszerei- és biztonsági
sajátosságai.

2.a.) A biztonság fogalmi rendszere.

b.) A kötelmi jog lényegi elemei. Szállítás, fuvarozás, szállítmányozás
fogalmi rendszere. A belföldi árutovábbítás általános jogi
szabályozottsága: Az árutovábbítás nemzetközi jogi alapjai, az
al-ágazatonkénti szabályozások áttekintése.

3.a.) Fenntarthatóság, fenntartható környezetvédelem.

b.) Biztonsági aspektusok az uniós- és nemzeti közlekedéspolitikában.
Közlekedési stratégiák és kapcsolódó elemei. Alágazati
munkamegosztás. Az informatika szerepe a közlekedési folyamatokban.
Közszolgáltatási szerződések. Közlekedési piacfelügyelet, utasjog.

4.a.) Különleges intézkedések, rendkívüli jogrend.

b.) A közlekedési üzem- és forgalomszervezés sajátosságai,
módszertani lehetőségei. A közúti járműállomány összetétele, főbb
üzemi- és teljesítményi jellemzői. A közúti közlekedés üzembentartói
szektorai régen és ma. Személy- és áruforgalmi szolgáltatásstruktúrák,
környezeti hatásmechanizmusok.



5.a.) A kritikus infrastruktúra védelme (fogalmak, ágazatok, az
azonosítás, illetve a kijelölés folyamatának bemutatása).

b.) A közlekedésbiztonság helyzete hazánkban. A közúti közlekedés
biztonságának mérési módjai, mutatószámai, aktív- passzív eszközei. A
Nemzeti Közlekedésbiztonsági Program fő célkitűzései.

6.a.) Veszélyhelyzet, katasztrófaveszély.

b.) Operációkutatási modellek a közlekedésgazdaság szolgálatában.

7.a.) Logisztikai alapismeretek (terminológia, tevékenységi
alapfelosztások, készletgazdálkodási feladatok).

b.) A közlekedésigazgatás szervezeti struktúrája. A közúti jármű- és
útügyi igazgatás elemei. A közlekedésigazgatás hivatásrendi
kapcsolatai. Közlekedésbiztonsági rendszerek, akcióprogramok.

8.a.) Katasztrófavédelmi feladatok.

b.) A közlekedés, mint nemzetgazdasági ágazat. Közlekedési
alapfelosztások (al-ágazati, szervezeti, intézményi rendszer),
infrastruktúra (pálya, kiszolgáló létesítmények, járművek).

9.a.) Lakosságvédelmi feladatok, lakossági tájékoztatás.

b.) A szállítmányozás jogi háttere, magyar általános szállítmányozási
feltételrendszer. A szállítmányozó szerződései, szerződéskötési
kényszer érvényesülése. A szállítmányozás tevékenységi alapfelosztása.



10.a.) Katasztrófavédelmi szabályozás rendszere.

b.) A közlekedéssel szemben támasztott követelmények (biztonság,
teljesítőképesség, technikai elemek, minőségi jellemzők: sebesség,
kényelem gyakoriság, tervszerűség). Főbb európai útvonalak,
közlekedési folyosók. Hazánk közlekedési hálózata (közút, vasút, légi,
vízi, csővezeték)

11.a.) Katasztrófavédelem szervezeti és irányítási rendszere.

b.) A szállítmányozás al-ágazatonkénti teendőinek áttekintése.
Egységrakományképzés. Kombinált árutovábbítás, konténerizáció. A
szállítmányozás logisztikai-, vámügyi, külkereskedelmi- és
környezetvédelmi kapcsolatrendszere.

12.a.) A globális klímaváltozás kérdései.

b.) Logisztikai szakosodás, szaklogisztikai helyzetkép. Logisztikai
költségtényezők, illetve veszteségkockázatok. A logisztikai funkciók
telepítése. A logisztika környezetvédelmi aspektusai. A visszutas- és a
city logisztika fő jellemzői, kihívásai, alkalmazott megoldásai és távlatai.

13.a.) Környezetbiztonsági-, környezetvédelmi rehabilitáció.

b.) A budapesti agglomerációs vasútfejlesztési stratégia várható
környezeti hatásmechanizmusa.
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