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Ismeretkör: 

Kredittartománya: 

Tantárgyai: 

 

Tantárgy neve: Vezetési és jogi ismeretek  Kreditértéke: 4 

A tantárgy besorolása: kötelező 

A tantárgy elméleti vagy gyakorlati jellegének mértéke, „képzési karaktere”: 

A tanóra1 típusa: ea. / szem. / gyak. / konz. és óraszáma: összesen (6*2=) 12 óra az adott félévben, 

(ha nem (csak) magyarul oktatják a tárgyat, akkor a nyelve: angol) 

Az adott ismeret átadásában alkalmazandó további (sajátos) módok, jellemzők2 (ha vannak): 

A számonkérés módja (koll. / gyj. / egyéb3): kollokvium 

Az ismeretellenőrzésben alkalmazandó további (sajátos) módok4 (ha vannak):  

A tantárgy tantervi helye (hányadik félév): 2. félév 

Előtanulmányi feltételek (ha vannak): 

 

Tantárgy-leírás: az elsajátítandó ismeretanyag tömör, ugyanakkor informáló leírása 

A tantárgy célja, programja:   
Napjainkban a vállalkozások vezetése, a kivitelezési tevékenység irányítása folyamato-
san növekvő követelményt támaszt az érintett vezetőkkel szemben. A vezető számára fontos a tevéken-
ységek nyereségességét támogató új „irányítási-dokumentálási” (jelentési) mechanizmus beveze-
tése, működtetése. Ez a folyamat egyben elvezet a munkák ellenőrzéséhez, a kontrollinghoz. Fon-
tos vezetői feladat a munkavégzés személyi és tárgyi feltételeinek biztosítása, az elvég-
zett munkáért járó követelés megfogalmazása, számlába állítása. A vasúti közlekedés szempontjából kie-
melt a vezető és beosztottak kapcsolata mellett a rendkívüli (vis-major) eseményekben követendő el-
járások ismerete is.    
 Cél továbbá az irányításhoz, a vállalkozás működéséhez, tevékenységéhez, a kötelezettségvállalásai-
hoz kapcsolódó jogi alapismeretek megszerzése, az építési tevékenységgel kapcsolatos jogsza-
bályok, szabványok általános ismerete, a Vasúti Törvény vonatkozó részeira alapozot-
tan. Külön hangsúlyt kapnak az új vasúti műszaki szabályozási rendszer bevezetésével kapcsolatos is-
meretek elsajátítása, mint az infratruktúra alrendszer EK hitelesítés célja és feltételrndszere az EU 
1299/2014 rendelete szerint. Ismertetjük az építési és fenntartási tevékenységgel szoro-
san összefüggő törvényeket is, elsősorban a Vasúti törvény vonatkozó részeit..  Az építőipari kivite-
lezése vonatkozó hazai és nemzetközi szabványok, műszaki előírások áttekintése. Az ISO 9000-
9004 szabványsorozat alkalmazása az építőipari minőségirányításban.   
Az oktatás célja a fenti tevékenységekhez szükséges alapismeretek átadása.  
 

                                                           
 

1 Nftv. 108. § 37. tanóra: a tantervben meghatározott tanulmányi követelmények teljesítéséhez az oktató személyes közreműkö-
dését igénylő foglalkozás (előadás, szeminárium, gyakorlat, konzultáció), amelynek időtartama legalább negyvenöt, legfeljebb 
hatvan perc.  
2 pl. esetismertetések, szerepjáték, tematikus prezentációk stb. 
3 pl. folyamatos számonkérés, évközi beszámoló 
4 pl. esettanulmányok, témakidolgozások, dolgozatok, esszék, üzleti, szervezési tervek stb. bekérése  



A 2-5 legfontosabb kötelező, illetve ajánlott irodalom (jegyzet, tankönyv) felsorolása bibliográfiai adatokkal 
(szerző, cím, kiadás adatai, (esetleg oldalak), ISBN) 

A 2005. évi CLXXXIII. Törvény – a vasúti közlekedésről.  
Dinnyés J: A vezetés alapjai . SZIE egyetemi jegyzet Gödöllő.   
Dr Horváth Ferenc: Új szabványok a vasútépítés és fenntartás  területén. SZE. KTE ea.2008 Győr  
Dr Zsákai Tibor: A vasúti műszaki szabályozási rendszer megújítása. MAUT. 1994.    
  

 

Tantárgy felelőse (név, beosztás, tud. fokozat): Dr. Zsákai Tibor, meghívott előadó 

Tantárgy oktatásába bevont oktató(k), ha van(nak) (név, beosztás, tud. fokozat): 

Dr. Zsákai Tibor, meghívott előadó 

Dr. Pintér József, meghívott előadó 

Szabó István József, meghívott előadó 

 

 
 



 


