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* a megfelelő aláhúzandó



 

I. 

AZ  ELŐTERJESZTÉS TARTALMI KÖVETELMÉNYEI 
 

A)   AZ ELŐTERJESZTÉS SZAKMAI INDOKAI, ELŐZMÉNYEI, SAJÁTOSSÁGAI 

 

A Közlekedés- és Járműirányítási Tanszék munkáját - mind oktatási, mind kutatási területen - számos olyan 

kolléga segíti, akik nincsenek / már nincsenek a tanszéken státuszban. A múltban és a jelenleg is végzett tanszéki 

munkájuk elismeréseként kívánjuk címzetes egyetemi címmel elismerni tevékenységüket.   

 

Varga Balázs okleveles gépészmérnök, okleveles villamosmérnök 1986-ban kezdte meg oktatói munkáját a 

Közlekedés- és Járműirányítási Tanszék jogelődjén; 1989-től – az oktatási tevékenység megtartása mellett – a 

kari Számítástechnikai Csoportot, majd Informatikai Laboratóriumot is vezette.  

Varga Balázs informatikai vezetői tevékenysége kiterjedt a kari napi számítástechnikai szervezési / szoftver 

és hardver biztosítási feladatok ellátására, valamint kiterjedt a kari számítástechnikai és szoftver fejlesztési 

tevékenységek menedzselésére. 

Varga Balázs oktatási tevékenysége a korszerű mikroprocesszoros és kontroller technikától 

(Számítástechnikai berendezések) a programozási tárgyakon (Algoritmuskészítés alapjai; Programozás) és 

elektronikus alaptárgyakon (Elektrotechnika) keresztül a közlekedés- és járműtechnika villamos specialitását 

tárgyaló tárgyakig (Villamos gépek elmélete és alkalmazása a közlekedésben) széles kört ölel fel; közreműködve 

ezen tárgyakban előadóként, gyakorlatvezetőként és igény szerint laborvezetőként is. 

Varga Balázs 2021. november 30-ával nyugdíjba vonul; de a nyugdíjba vonulása után is folytatja értékes 

oktatási tevékenységét a Tanszékünkön; munkájára a továbbiakban is nagy igény van/lesz, különös tekintettel a 

villamos gépek elméletének oktatására (Elektrotechnika tárgycsoport társelőadói és gyakorlatvezetői funkciója) 

és a villamos gépek közlekedési és járműtechnikai alkalmazásának (Villamos gépek elmélete és alkalmazása a 

közlekedésben c. tárgy előadói funkciója), valamint a villamos gépek méréstechnikájának (Villamos 

méréstechnika c. tárgy előadói és laborvezetői feladatai) vonatkozásában; ezen korábbi és jelenlegi 

tevékenységeket kívánja tanszékünk címzetes egyetemi docensi cím adományozással elismerni. 

 

(Varga Balázs szakmai életrajza az előterjesztés mellékletében található.) 

  

 

 

B)   AZ ELŐTERJESZTÉS FŐ CÉLKITŰZÉSEI 

Címzetes egyetemi docensi cím adományozása Varga Balázs részére. 

 

C) KOORDINÁCIÓ EREDMÉNYE  

---  

 

D) VÁRHATÓ HATÁSOK 

--- 

 

E) VÁRHATÓ KÖLTSÉGKIHATÁSOK 

Nincsenek 

 

F) KAPCSOLÓDÁS MÁS ELŐTERJESZTÉSHEZ, SZAKMAI ANYAGHOZ 

--- 



 

 

II. 

 

HATÁROZATI JAVASLAT 
(A határozati javaslatot röviden, egyértelműen kell megszövegezni úgy, hogy tartalmát az előterjesztés  

és a jegyzőkönyv nélkül is értelmezni lehessen.) 

 

 

A Kari Tanács úgy dönt, hogy címzetes egyetemi docensi címet adományoz Varga Balázs 

részére. 

 

Felelős/ök: Dr. Varga István dékán 

 

Határidő/részhatáridő: --- 

 

Hatálybalépés ideje: 2021 év december hónap 03 nap 

 
 

 

Kérem a Kari Tanácsot, hogy az előterjesztett határozati javaslatot fogadja el. 

 

Budapest, 2021. november 9. 

 

  Dr. Gáspár Péter  

  tanszékvezető egyetemi tanár 
 

 


