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1 Személyes motiváció 

A BME Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Karának oktatójaként 2004 óta veszek részt BME-s 

képzésekben. Fontosnak tartom a jövő mérnökgenerációjának színvonalas képzését, szemléletük 

formálását, melyet eddigi munkám során is következetesen tettem. Számos, a Kar és az Egyetem életét 

is meghatározó képzés-fejlesztési és kutatás-fejlesztési programnak voltam ötletgazdája, megalkotója 

és irányítója, illetve az elmúlt 8 évben a Gépjárműtechnológia Tanszék működését irányítottam 

tanszékvezetőként. Ennek keretében stratégiai szemléletet, erős ipari orientációt, pénzügyi stabilitást 

és kiszámíthatóságot, illetve nem utolsó sorban ütőképes Csapatot sikerült kialakítani a Tanszéken. 

Mindvégig fontosnak tartottam az akadémiai oktatás és az ipari gyakorlat összekapcsolását, hogy a 

hallgatók lássák és érezzék, mely elméleti rész milyen gyakorlati problémák kapcsán adhat 

iránymutatást a megoldásra. A 2015-ben lefektetett tanszéki víziót és stratégiát 2021-ben 

felülvizsgáltuk és a 2030-as időhorizontra tűztünk ki magunk elé újabb kihívást jelentő célokat. A 

stratégia felülvizsgálata során örömmel állapíthattuk meg, hogy számos, 2025-re kitűzött célunkat már 

2021-re elértük vagy túlteljesítettük. A megkezdett munka szisztematikus folytatásához leginkább 

tanszékvezetőként tudnék a továbbiakban is érdemben hozzájárulni. Ezért pályázom meg ismételten 

ezt a pozíciót. 

Oktatói tevékenységem során a mérnöki szemlélet kialakítása mellett eddig is kiemelt hangsúlyt 

fektettem a műszaki problémák átfogó megközelítésére, az emberi tényező, a műszaki kihívások és a 

gazdasági racionalitás összhangjára. Ez utóbbi tényezőtől gazdasági végzettségem okán - Corvinus 

Egyetem Okleveles közgazdász diploma - sem tudok elvonatkoztatni. Ez a szemléletmód nemcsak az 

elméletre érvényes, a hétköznapok gyakorlatában is ezen elvek mentén cselekszem. 1997-től 

kezdődően felépítettem egy autóelektronikai kutatással és fejlesztéssel foglalkozó céget, mely magas 

hozzáadott értékű, innovatív termékeket állít elő, árbevétele 80%-ban exportból származik és saját 

fejlesztésű termékeit jelenleg a világ több mint 70 országában használják megelégedéssel. 

2 Helyzetértékelés 

A mai magyar felsőoktatás kiemelkedő szereplője, a nagy múltú Budapesti Műszaki és 

Gazdaságtudományi Egyetem soha nem látott kihívásokkal néz szembe. Egyrészt a bennünket 

körülvevő gazdasági környezet hirtelen megváltozása (energiaárak, infláció), másrészt az egyetemi 

működési modellváltás bizonytalansága olyan pénzügyi helyzetet idézett elő, melynek napi szintű 

kezelése jelentős mértékben elvonja az erőforrásokat az alapfeladatainktól és a jövőbeli építkezéstől. 

Mindez tetézi a korábban már ismert jelenségeket, az állami támogatás nominális és reálértékének 

folyamatos csökkenését, a demográfiai változásokat, a felhígult felsőfokú képzést, az oktatói és kutatói 

utánpótláshiányt. Ebben a bizonytalan környezetben kell megnyugtató légkört teremteni és 

kiszámítható, perspektivikus jövőképet mutatni a kollégáinknak. Ezt szem előtt tartva követjük 

továbbra is tanszéki küldetésünket és víziónkat. Alapértékeink (1) etikus magatartás, (2) szakmai 

kiválóság, (3) elhivatottság és (4) együttműködés. 

Küldetésünk: Szakmailag legkiválóbb és emberileg értékes mérnökök képzése a járműipar számára, 

irányadó kutatás, megalapozott szaktudás és példamutatás alapján. 
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Víziónk 2030-ra: Nemzetközileg kiemelkedő, példaértékű járműipari tanszék vagyunk, amely 

élvonalbeli az oktatásban és irányadó a kutatásban. 

Kitűzött stratégiai céljainkat kiegyensúlyozott eredménymutató (balanced scorecard) rendszerben 

értékeljük évente, mely négy különböző nézőpont szerint ad mérhető visszajelzést számunkra az 

előrehaladásról. 

A Tanszék jelenlegi helyzetét, a személyi, tárgyi és pénzügyi feltétek tényszerű bemutatásával 

értékelem. 

2.1 Személyi feltételek 

A Tanszék 2015-ben megalkotott stratégiájának részeként emberi erőforrás fejlesztési programot 

indítottunk be, melynek fontos eleme volt például a transzparens, 360 fokos egyéni 

teljesítményértékelő rendszer kidolgozása és bevezetése, illetve a teljesítményhez kapcsolódó 

bérezéseknek fokozatosan a piaci viszonyokhoz történő igazítása. A gazdasági folyamatok támogató 

jellegének hangsúlyozása mellett egy átlátható, tervezésre és ellenőrzésre alkalmas organizáció 

kialakítását kezdtük meg. Ennek egyik fontos eredménye volt az új tanszéki működési struktúra 

megalkotása és bevezetése 2018-ban. Ennek keretében a fókuszterületek mentén 5 kutatócsoport 

került kialakításra, melyek nemcsak a kutatásért, hanem a tématerületükhöz kapcsolódó oktatásért is 

felelősek.  

1. Innovatív járműtechnológiák 

2. Önvezető járművek 

3. Biztonságtechnológia 

4. Lézeres és additív technológiák  

5. Gyártástechnológia és anyagtechnológia 

Minden munkatársunk a szakterületének megfelelő kutatócsoport tagja. A kutatócsoport alapú 

organizáció igazolta a várakozásokat, hatékonyan működik, összetartó kis csapatok formálódtak az 

egyes szakterületeken. A kutatócsoportok önálló eredményei már nemzetközi viszonylatban is 

láthatóak, ismertek és elismertek. A Tanszék adminisztratív működését a Tanszéki Támogatás 

munkacsoport segíti, melyhez az oktatásszervezés, a gazdasági ügyek, a tanszéki IT, a labor-létesítmény 

gazdálkodás terület és az ott dolgozók feladatai tartoznak. A stratégiai szemlélet meghonosításával 

számos pozitív folyamat indult el a Tanszék életében, mely folyamatok további lendületet vettek az új 

működési struktúra bevezetésével. A változások számos személycserét is magukkal hoztak, melyek 

érték alapon erősítették a tanszéki összetartást és összetartozást. A személyi állomány minőségi 

bővítését, mint stratégiai célt folyamatosan napirenden tartjuk. Évek óta piacközeli, piaci 

kompenzációs csomagot ajánlunk munkatársainknak és a tanszéki közösségi élet is évről évre új 

elemekkel gazdagodik. Ma már nem szokatlan, hogy az iparban is gyakorlatot szerzett, de oktatási, 

kutatási kötődéssel bíró szakembereket tudunk „visszacsábítani” a felsőoktatásba. A szisztematikus és 

célratörő munka eredményeként idén egy tanszéki kollégánk megvédte akadémiai doktori címét és 

több kollégánk is a disszertációja előkészítésén dolgozik.  

A humán erőforrás fejlesztése területén kiemelkedően fontos a doktoranduszi pálya erkölcsi és anyagi 

elismerésének helyreállítása és ezen keresztül a tanszéki doktoranduszok számának jelentős növelése. 

Két éve 2+2 évre módosult a doktori képzés időkerete, illetve az ösztöndíj mértéke is emelkedett, mely 

fontos előrelépés ezen a területen. Ugyanakkor a kari állami ösztöndíjak limitált száma egyértelművé 

teszi, hogy a kívánt létszámnövekedést ipari doktori ösztöndíjak kiírásával tudjuk csak elérni, melyre 

kiváló lehetőség a nemrégiben bevezetett Kooperatív Doktori Program. Ezért stratégiánkban az ipari 
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doktoranduszok számának a növelését tűztük ki, természetesen az állami helyek maximális 

kihasználása mellett. 2015-ben a legnagyobb kihívás a Tanszék oktatói és kutatói utánpótlásának 

biztosítása volt. Mára önállóan is értelmezhető képességekkel rendelkező kutatócsoportok működnek 

a Tanszéken, a kollégák átlagéletkora jelentősen csökkent és a doktoranduszaink száma majdnem eléri 

a 20 főt. Az elmúlt 8 év alatt sikerült pótolni a Tanszék emberi erőforrás összetételéből a korábban 

hiányzó 2 generációt. Feladatomnak a kutatócsoportok megerősítését tartom, a doktoranduszok 

számának további növelését, továbbá a kollégák számára a kiszámíthatóság és a személyes hosszú távú 

perspektíva biztosítását. Ezen fogok dolgozni a következő 4 évben is. 

 

1.  ábra - A tanszéki Ph.D. fokozatszerzések száma éves bontásban 

2.2 Tárgyi feltételek 

Az autonóm járműves kutatások tárgyi feltételeinek kialakításában az első mérföldkövet a RECAR 

megalakulása jelentette, ez biztosította az első full-by-wire demonstrációs járművünk felépítését. 

Azóta ipari támogatással és saját erőből is rendelkezünk olyan demonstrátorokkal, melyek a 

legmodernebb közúti járművek elektronikus irányításra átalakított változatai (BMW M2 Competition, 

Range Rover Evoque). Ezen felül olyan érzékelőket és mérőműszereket szereztünk be az elmúlt 

években, melyekkel az autonóm járművek és az intelligens közúti infrastruktúra területeken 

világszínvonalú kutatásokat végezhetünk, többek között a ZalaZONE járműipari tesztpályán. 

Alternatív hajtáslánc kutatási területen speciális egyhengeres mérőmotort szereztünk be a szintetikus 

tüzelőanyag kutatások támogatásához. Ez egyedülálló képességet jelent az országban, amellyel 

reményeink szerint ezen a területen bekapcsolódhatunk a közép-európai ipari kutatásokba is.  

A járműmodellezési és szimulációs kompetenciáink kiterjesztését teszi lehetővé a J épület csarnokban 

megvalósuló görgős fékpad fejlesztésünk. Ez fontos lépést jelent a szimulációtól indulva a ZalaZONE-

on megvalósuló fizikai tesztekig. 

Biztonságtechnológia kutatócsoportunk a járműkommunikációs tesztekhez szerzett be egy VTSystems, 

Vector gyártmányú laboratóriumi hardver-in-the-loop tesztkörnyezetet. Ennek segítségével lehetőség 

nyílik a különböző V2X kommunikáció alapú járműfunkciók fejlesztésére és tesztelésére, továbbá a 

járműkommunikáció kiberbiztonsági célú vizsgálatára is. 
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Az NVKP pályázat forrásából az additív gyártás területén beszerzésre került egy EOS M100-as típusú 

3D nyomató berendezés, amely a kutatáshoz szabadon beállítható paraméterezési lehetőséggel 

rendelkezik. A technológia összefüggéseinek feltárásával a célunk, hogy ehhez a témához 

kapcsolódóan az elsők között váljunk kompetencia központtá. 

 

2.  ábra - A Tanszék legújabb autonóm jármű demonstrátora 

A számítástechnikai modernizációs programunkat 2016-ban kezdtük. A célunk az volt, hogy a 

kollégáink színvonalas és tudatosan folyamatosan megújuló számítástechnikai eszközökkel 

végezhessék a napi munkát. 2021-re elértük, hogy a régi informatikai berendezéseket mind 

leselejteztük, mindenkinek van megfelelő számítógépe és nagyteljesítményű központi nyomtatók 

állnak rendelkezésre. Kollégáink igényeire reagálva idén a hordozható számítógép parkot bővítettük 

jelentősen.  

A legfrissebb mérföldkő a Tanszék tárgyi feltételeinek fejlesztésében a J épület földszint teljes 

rekonstrukciója és modernizációja. A Kompetencia Központ pályázatból az Autonóm Rendszerek 

Nemzeti Laborból és a Kancellária kiemelt támogatásával megvalósult beruházás nemcsak a BME-n 

egyedülálló, XXI. századi munkakörnyezet hozott létre. A közös munkatér (co-workingspace), ahol 

egyetemi kutatók, diákok és ipari kutatók dolgozhatnak együtt, tevékenységek szerint orientált 

blokkokból épül fel. Található itt ötletelőtér (brain-stroming area) ahol a falra is lehet írni, a 

projektasztalok mellett egy-egy csoport tud hatékonyan együtt dolgozni, az online megbeszéléseket 

külön hangszigetelt üvegkabinokban, a közös egyeztetéseket tárgyalókban lehet lebonyolítani, de az 

elmélyült munkavégzéshez található itt olyan „könyvtárszoba” is, ahova telefont nem szabad bevinni. 

A munkaasztalok sztenderd felszerelésűek 2 monitorral, billentyűzettel és egérrel, melyekhez Type-C 

csatlakozón keresztül egyszerűen csatlakoztatható bármilyen laptop. A munka mellett kiemelten 



Szalay Zsolt Tanszékvezetői pályázat 2022.11.25. 7. oldal 

fontos a közösségi terek, mint például a KÁVÉZONA, amely nemcsak kulturált étkezőként szolgál 

ebédidőben, hanem vidám beszélgetőhely is a nap bármely szakában. Ezt a munkakörnyezetet büszkén 

mutatjuk be külföldi vendégeinknek is, Németországtól kedve Koreán át az Egyesült Államokig minden 

látogatónk elismeréssel nyilatkozott eddig róla.  

A tanszéki eszközrendszer feladatát továbbra is az oktatási és a kutatási tevékenység kiszolgálásában 

látom, ahol megítélésem szerint sikerült megtalálnunk azt az oktatási profilt, illetve azokat a fókuszált 

kutatási területeket, melyeken a Tanszék már nemzetközi szinten is láthatóvá vált. A tárgyi 

feltételrendszer szintentartását és fejlesztését tudatosan folytatni kell a következő periódusban is. 

2.3 Pénzügyi feltételek 

A korábban említett állami támogatás nominális szintje az alapfeladatok ellátásában is strukturális 

bérhiányt eredményez, melynek fedezetét és a folyamatos működés költségeit a Tanszék pályázati, 

illetve vállalkozási bevételekből biztosítja. 2020-ra a Tanszék költségvetése alapján is a Műegyetem top 

tanszékei közé került, sikerült elérnünk egy olyan pénzügyi működési modellt, melyben a közvetlen 

állami támogatás részaránya kb. 10%, a pályázati bevételek kb. 80% és a tisztán ipari bevételek 

részaránya szintén kb. 10%. Ez a bevételi struktúra és a bevételeink nominális értéke kiszámítható 

működést és hosszabb távú építkezést tesz lehetővé. Az állami támogatás már most sem játszik 

jelentős szerepet a Tanszék finanszírozásában, hosszú távon érték a közvetlen ipari bevételek 

részarányának növelése lehet, a tervezhető pályázati bevételek nominális szintének megtartása 

mellett. Ugrásszerű előre lépést jelenthetne a Tanszék számára egy megfelelően előkészített 

műegyetemi modellváltás, mivel a Tanszék ipari orientációja, szemléletmódja és működése ideális 

környezetbe kerülhetne.  

 

3.  ábra - A Tanszék finanszírozási szerkezetének alakulása 2015-2020 között 

A 2015-ös évet még jellemző napiszintű pénzügyi nehézségek után mára eljutottunk oda, hogy 

pénzügyileg kiszámítható és tervezhető módon végezhetjük a munkánkat, a versenyszférát 

megközelítő bérszinten. Ennek a működésmódnak a hosszú távú fenntartása és stabilizálása most a 

feladat. Ipari kapcsolataink megrendeléseket eredményeznek, a folyamatosan bővülő egyetemi 

kapcsolatrendszerünk pedig további pályázati források megszerzését vetítik előre. Az elmúlt 4 évben 

elnyert kulcsfontosságú pályázataink (projekt azonosító, projekt címe, projekt időtartama, teljes 

projekt támogatási összeg):  
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GINOP-2.2.1-18-2018-00002 - Zöld” hibrid gépjármű hajtástechnológia kutatás-fejlesztése 

autóbuszok és más haszonjárművek számára. Mintarendszer megtervezése és legyártása valamint 

laboratóriumi funkcionális tesztek elvégzése, 4 év, 691.177.502,-Ft 

A projekt elsődleges célja a „zöld” hibrid gépjármű hajtástechnológia kutatás-fejlesztése 

autóbuszok és más haszonjárművek számára. Mintarendszer megtervezése és legyártása, valamint 

funkcionális tesztek elvégzése. A projekt keretében igazoltuk, hogy az elektromos hajtáslánc 

kiegészíthető hidraulikus segédhajtással. Tesztjárműbe építve demonstráltuk, hogy a hibrid hajtáslánc 

rekuperál és képes bármelyik üzemmódban a jármű elindítására. A projekt 3 szervezet konzorciumi 

együttműködésében valósult meg. A BME-n kívül két cég vett részt az együttműködésben: a Trigon 

Electronica Kft. (a gépjármű- és egyéb hajtásláncok kutatásában és fejlesztésében komoly 

tapasztalatokkal rendelkező cég) és a Csatári Plast Kft (konzorciumvezető, a villamosipari és gépészeti 

fejlesztésekben és gyártásokban több mint 30 éves tapasztalattal rendelkező Jáger Csoport tagja). A 

BME Gépjárműtechnológia tanszék Innovatív járműtechnológiák kutatócsoport kutatóhelyként 

konzorciumi partnerként vett részt a projektben. 

2019-2.1.14-ÖNVEZETŐ-2019-00001 - Központi rendszer architektúra fejlesztése autonóm jármű 

tesztek és működtetéshez kapcsolódó szolgáltatásokhoz, 1 év, 100.000.000,- Ft 

A konzorciumi formában megvalósult projekt a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi 

Egyetem, valamint a Knorr-Bremse Fékrendszerek Kft. konzorciumi együttműködésével a Magyar 

Közút, a Budapest Közút, az Ericsson, és a Magyar Telekom, valamint a ZalaZONE Járműipari Tesztpálya 

partneri támogatását tudhatta maga mellett. A projekt fő célja volt, hogy inkubációs tesztkörnyezetet 

biztosítson a hazai- és a nemzetközi autóipari szereplők számára. A program során a konzorcium egy 

megvalósíthatósági tanulmányt készített egy autonóm járművek tesztelését, majd később azok 

működését támogató központi rendszer architektúra kialakításának lehetőségeiről. Az ausztriai 

partnerek bevonásával országok közötti összehangolt rendszer kialakítására nyílt lehetőség 

2019-1.1.1-PIACI-KFI-2019-00139 - Innovatív és újszerű megoldásokra épülő többcélú merevszárnyú 

drón és a fejlesztéséhez szükséges kompetenciák létrehozása, 3 év, 890.446.755,-Ft 

A projekt eredményeképpen létrejön egy intelligens, merev szárnyú, pilótanélküli, alkalmazási 

feladattól függően kamerarendszerrel, lézer szkennerrel, speciális detektorokkal felszerelt légi jármű. 

A létrejövő termékek, illetve kompetenciák a hazai nemzetközi piacon széleskörben értékesíthetők, 

valamint gazdasági szempontból az alkalmazóik számára a jelenlegi technológiákat alkalmazókkal 

szemben versenyelőnyt jelentenek. A létrehozott újdonságok segítségével egyszerűbb és hatékonyabb 

műveletvégrehajtás válik lehetségessé a gazdaság számos szektorában, többek között a 

szállítmányozásban, mezőgazdaságban, illetve infrastruktúra fenntartásban.  

2019-1.1.1-PIACI-KFI-2019-00129 - Önvezető autózáshoz kapcsolódó szenzorok, komponensek 

validációja és verifikációja a ZalaZONE tesztpálya bevonásával, 3 év, 993.535.028,-Ft 

A projekt az Önvezető autózáshoz kapcsolódó (klasszikus és mesterséges intelligencia alapú) 

szenzorok / komponensek validációja és verifikációja (V&V) a ZalaZONE tesztpálya bevonásával valósul 

meg, a SciL (Scenario-in-the-Loop) tesztmódszertan kidolgozása a valós és virtuális tesztkörnyezet 

összehangolásával témában, mely célja a harmadik generációs front kamerák és ötödik generációs 

radarok validációs és verifikációs koncepciójának kifejlesztése és kiterjesztése, beleértve a tartóssági-, 

stabilitási- és robosztusság méréseket is. A fejlesztési folyamat eredményeként fejlett 

vezetéstámogató rendszerek kialakítása érhető el, mely elsődleges célja a járműbiztonság javítása, a 
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baleseti kockázatok csökkentése által. A fejlesztés jelentős előnyökkel bír a társadalmi és gazdasági 

viszonylatban is, erősíti Magyarország autóiparban elfoglalt helyét. 

2020-1.2.3-EUREKA-2021-00001 - Központi rendszer az automatizált járművek tesztelésének és 

működésének támogatásához, 3 év, 495.538.602,-Ft 

A projektben hat osztrák és hat magyar cég intézmény vesz részt a BME koordinálásával. A 

projekt elsődleges célja – a járművek és az infrastruktúra együttműködésére támaszkodó, illetve azok 

szenzoradatait hasznosító - központi felhő alapú valós idejű rendszer kidolgozása, amely a 

lekorszerűbb technológiákat integrálva az infrastruktúrába kihelyezett szenzorok nyers és magasabb 

szintű adatait felhasználva támogatja az autonóm járművek tesztelését és üzemeltetését, különös 

tekintettel a környezetérzékelésre és a járművek központi irányítására.  

2020-1.2.3-EUREKA-2021-00002 - Autonóm vezetési funkciók és környezetérzékelési rendszerek 

tesztelési és ellenőrzési módszerei, 3 év, 388.975.027,-Ft 

 A projekt célja egy olyan tudás és erre épülő technológia kikutatása, amely lehetővé teszi a 

környezet-érzékelési rendszerek (EPS) és automatizált vezetési funkciók (ADF) tanúsítását, hogy a 

biztonságosabb közlekedést ígérő automatizált vezetés minél előbb az utakra kerülhessen.  

TKP2020 ZalaZONE - ZalaZONE kutatási infrastruktúra használata a BME TKP2020-as kutatásaiban, 

2 év, 1.350.000.000,-Ft 

A projekt szakmai tartalma a BME TKP 2020-as kutatásaihoz kapcsolódó tesztelési és szolgáltatási 

feladatait foglalja magában a mesterséges intelligencia és az autonóm járművek területén. Fő célja a 

TKP 2020 keretében kifejlesztett módszerek tesztelése, illetve a szimulált eredmények validálása valós 

körülmények között az ehhez egyedülálló helyszínt nyújtó zalaegerszegi ZalaZONE Járműipari 

Tesztpályán. A ZalaZONE a közúti és légi járművek komplex tesztelését teszi lehetővé valós 

környezetben, emellett biztosítja informatikai, térinformatikai és intelligens infrastruktúra elemek és 

rendszerek tesztelési környezetét is. Az elért eredmények nagymértékben hozzájárulnak a hazai és 

nemzetközi kutatási és innovációs kapcsolatok erősödéséhez, hosszú távon bővítik a kutatói 

tudásbázist, valamint növelik az ipari együttműködések számát és elősegítik a magyar gazdaság 

növekedésének fenntarthatóságát. 

RRF-2.3.1-21-2022_00002 - Autonóm Rendszerek Nemzeti Laboratórium, 4 év, 1.828.538.772,-Ft 

A projekt feladatai a következők: Az Autonóm Rendszerek Nemzeti Laboratórium létrehozása 

és együttműködésen alapuló működtetése, részvétel a Nemzeti Laboratórium kutatás-fejlesztési 

tevékenységében, hozzájárulás a Nemzeti Laboratórium nemzetközi megjelenéséhez, hozzájárulás a 

Nemzeti Laboratórium kutatási eredményeinek társadalmi, gazdasági, környezeti hasznosításához 

2.4 Versenyhelyzet 

A felsőoktatás rendszerét piaci szemszögből vizsgálva furcsa helyzet adódik a „vevőt” illetően. 

Hagyományos értelemben vevő alatt azokat értjük, akik a vásárlási döntést hozzák, akinek a szállító a 

terméket a rendelkezésére bocsátja, illetve azt, aki ellenértéket fizet érte. A sikerhez első körben be 

kell azonosítani, hogy ki a vevő, meg kell ismerni az igényeit és azok magas szintű kielégítésére kell 

törekedni.  

Egyetemi szinten azonban ez egyáltalán nem egyértelmű. Már a vevő és a termék definíciója sem. 

Vannak olyan értelmezések, mely szerint a felsőoktatás vevője a hallgató. Ez részben igaz is lehet, de 
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államilag finanszírozott esetben nem a hallgató, hanem az állam fizet ellenértéket a képzésért. 

Kétségtelen azonban, hogy a hallgató az oktatási intézmény kiválasztásával „vásárlási” döntést hoz. 

Másik olvasat szerint maga a (jól képzett) hallgató a felsőoktatás terméke, akit az ipar a diploma után 

„megvásárol” és a hallgató tudása a vállalat rendelkezésére áll. Az eltérő okfejtéseket még lehetne (és 

kell is) tovább boncolni ahhoz, hogy a versenyhelyzetet pontosan értelmezni lehessen, az 

mindenesetre biztosan következik már a leírtakból is, hogy ha egy felsőoktatási intézmény (vagy 

esetünkben egy tanszék) sikeres akar lenni, akkor ebben a bonyolult összefüggés-rendszerben 

egyszerre legalább 3 vevőt kell kiszolgálnia úgy, hogy lehetőleg egyiket se helyezze méltánytalanul a 

másik elé. 

Ebben az összetett vevői környezetben kell értelmezni a versenyhelyzetet a felsőoktatási intézmények 

(és szakirányú tanszékek) között. A Tanszék helyzete több szempontból is megváltozott az elmúlt 

évtizedben: egyrészt már nem az egyedüli képzőintézmény a járműves területen. Győr, Óbuda, 

Kecskemét, Veszprém, Miskolc felzárkózása - sőt sok tekintetben a közvetlen ipari háttér miatt 

nagyobb lehetőségei - komoly versenyhelyzetet teremtettek.  

2015-ben kezdtük meg a Tanszék újra-pozicionálását, mely az egyedi és unikális sajátosságok 

megtalálására és azok kihangsúlyozására épül. Európai, de még akár globális szinten is új oktatási 

programot dolgoztunk ki az autonóm járműves területre Autonomous Vehicle Control Engineer MSc 

szak keretében, mely képzés 2018-szeptemberében kezdődött és kizárólag angol nyelven zajlik. 

Hallgatóink több, mint fele külföldi hallgató. 

A Tanszék stratégiájának megfelelően beazonosítottuk azokat a fókuszterületeket, melyeken 

történelmünk, tudásunk és kapcsolatrendszerünk révén megkülönböztethetjük magunkat és egyedi 

értékajánlatot nyújthatunk hallgatóinknak, kollégáinknak, egyetemi és ipari partnereinknek.  

Azóta nemzetközi mércével is mérhető eredményeket értünk el számos kutatási területen, mint 

például az autonóm járműirányítás dinamikai határon. A kutatócsoport egyik látványos produkciója a 

járművezető nélküli autonóm driftelés képessége, melyre vonatkozóan a BME nevében európai PCT 

szabadalmat jegyeztettünk be. Hasonló pozitív nemzetközi visszhangot kapott az intelligens 

járműveket intelligens közlekedési infrastruktúrával összekapcsoló felhőalapú szoftver 

keretrendszerünk is, mely képes szimultán módon járműtesztet végrehajtani a fizikai tesztpályán és 

ezzel valós időben párhuzamosan a virtuális térben. A mesterséges intelligenciára épülő nyers 

szenzorfúziós logikának köszönhetően valós időben történik a közlekedők érzékelése, beazonosítása 

és követése, amit felhőalapú helyzetértékelés, majd döntés követ. A döntést követő végrehajtás pedig 

az érzékeléstől számított 100 ms-on belül megtörténik. Ezzel a rendszerrel kétszer is szerepeltünk az 

intelligens közlekedés legnagyobb világeseményén, az ITS World Congress-en. Legutóbb Los 

Angelesből irányíthatták a standunkra érkező vendégek a fizikailag ZalaZONE-on található 

járművünket. Mindkét kutatócsoport BME-s spin-off cég alapításában látja a kutatási eredmények 

hasznosításának kézenfekvő módját. 

Nemcsak a kutatási eredmények hasznosításában gondolkodunk, komoly tárgyalásokat folytatunk egy 

európai járműgyártóval (OEM) arról, hogy az AVCE képzésünk tartalmát modularizáljuk és testre 

szabjuk az ő igényeik szerint. Nagyon bízom benne, hogy ebből oktatási megrendelésünk keletkezik, 

ami újabb mérföldkő lenne a Tanszék oktatási portfoliójában. 

Visszaigazolódott, hogy a tanszéki specializáció következetes betartása és folyamatos finomítása biztos 

alapot jelent a versenyképességünk biztosításához, nemcsak hazai, de nemzetközi környezetben is.  
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3 Jövőkép 

Második szemeszternél tartok az MIT REAP programban, mely egy kétéves, MIT tapasztalatokra 

felépített és kidolgozott innovációs ökoszisztéma fejlesztési program. A kilencedik évfolyamba 

csatlakozó magyar csapat (ScaleUp Hungary) 11 főből áll, kormányzati, nagyvállalati, vállalkozói, 

kockázati tőkés és egyetemi érdekeltekkel. Kifejezett célom, hogy az itt tanultakat beépítsük a BME 

működésébe, ezzel hatékonyan támogatva a hazai innováció elterjedését és sikeres hasznosulását.  

Az Egyetem küldetésnyilatkozatában három kitüntetett területet jelöl meg, az alábbi prioritási 

sorrendben [1]:  

 oktatás,  

 tudomány művelése és  

 kutatás és fejlesztés keretében szolgáltatások végzése, termékek előállítása.  

Az Egyetem küldetésének szellemében, valamint a kari és tanszéki stratégia szem előtt tartása mellett 

az alábbi célok elérését tartom fontosnak hosszú-, közép- és rövidtávon. 

A személyes víziómban továbbra is olyan Tanszéket képzelek el, ahol 

 magas presztízsű, színvonalas mérnökképzés folyik (a kiadott diploma magas presztízsű) 

 az iparvállalatok visszajelzései alapján kiváló képzettségű hallgatók kerülnek ki 

 a kikerülő hallgatók nemzetközi szinten is megállják a helyüket 

 ismertséget és elismertséget, ugyanakkor megtiszteltetést jelent tanszéki oktatónak, 

kutatónak lenni 

 a végzős Ph.D. hallgatók versenyeznek a Tanszéken maradásért 

 széleskörű a hazai és nemzetközi kapcsolatrendszer (akadémiai szféra, kutatóintézetek, 

iparvállalatok stb.) 

 kimagasló az innovációs képesség, és  

 megvalósul az oktatási és kutatási kiválóság 

 a kutatási eredmények jelentős számban piaci szempontból is hasznosulnak 

A Tanszék tudományos teljesítményének egyik fontos indikátora a publikációs teljesítményünk, melyet 

a tanszéki kollégák által jegyzett tudományos közlemények minősége (Q-szám), mennyisége és 

elismertsége (független hivatkozások száma) mutat. 

 
4.  ábra - A Tanszék tudományos közleményeinek összesített Q értéke a 2014-2020 időszakban 
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5.  ábra - A Tanszék tudományos közleményeinek száma a 2015-2020 időszakban 

 

6. ábra - A tanszéki tudományos közlemények független hivatkozásainak száma 2015-2021 között 

A Tanszék élő kapcsolatrendszere nemcsak meghatározza, de egyben be is határolja a lehetőségeket. 

Mivel közvetlen hatással bír a vízió számos területére, ezért az elmúlt években kiemelten fontosnak 

tartottam a Tanszék nemzetközi ismertségének és kapcsolati hálójának bővítését. Az erőfeszítések 

eredményeként nemzetközi kapcsolatrendszerünket jelentősen sikerült bővíteni ezen időszak alatt. 

4 Oktatási kiválóságra törekvés 

Ha oktatási kiválóságra törekszünk, akkor például az alábbi és ehhez hasonló kérdésekre kell tudnunk 
megfelelő válaszokat adni: 

 Miért hozzánk (Egyetem, Kar, Tanszék) jöjjön tanulni egy fiatal mérnökhallgató? 

 Mivel tudunk mi többet nyújtani, mint más hazai vagy akár külföldi egyetemek?  

A válaszok között a Tanszék egyediségének, unikalitásának kérdése köszön vissza. Meggyőződésem, 

hogy a felsőoktatás a XXI. században eltolódott a formális oktatástól a mentorálás irányába. Nem 

kizárólag azzal leszünk egyediek a hallgatóink számára, hogy milyen kiváló előadásokat tartunk, hanem 

azzal is, hogy iparból származó, valódi műszaki problémákkal szembesülnek nálunk és a megoldási 
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folyamat során bármikor érdemben fordulhatnak hozzánk tanácsért, segítségért, mert elérhetőek 

vagyunk.  

A képzési programjaink folyamatos fejlesztése, az iparral történő szoros kapcsolat és kommunikáció, 

hogy megértsük milyen kompetenciákkal rendelkező mérnökökre van szükségük, fontos feladatunk.  

5 Szakmai kiválóságra törekvés 

Kutatási területen többek között az alábbi kérdésre kell tudnunk válaszolni: 

 Melyek lesznek 5-10 év múlva az autóipar fő kérdései, melyre válaszokat, műszaki 

megoldásokat várnak? 

Magyarország EU szinten jelenleg a közepes innovációs teljesítményű országok közé sorolható. A 

kutatási fókuszterületek kiválasztása és az azokra koncentrált erőforrások nagyobb esélyt teremtenek 

a világszínvonalú kutatási eredmények elérésére, mellyel aztán szoros összefüggésben törvényszerűen 

meg fognak jelenni a kapcsolódó ipari megbízások is. Cél a szakmai kiválóság elérése a fókusz kutatási 

területeken, hogy az Egyetem (és ezen belül a Tanszék) képes legyen az innováció forrásává válni, főleg 

a magyar KKV-k együttműködési viszonylatában. 

A hazai autóipari innovációban kiemelt szerepet tölt be a ZalaZONE egyedülálló tesztpálya, melynek 

tervezésében és megvalósításában is aktívan közreműködött a Tanszék, jelentős szerepet vállalva a 

kapcsolódó tudományos háttér megteremtésében. A ZalaZONE-együttműködés az elkövetkezendő 

időszakban is kiemelt szerepet fog betölteni a kutatási célkitűzések meghatározásában és az ipari 

megbízások bővítésében.  

6 Vállalkozási tevékenység 

Annak ellenére, hogy a felsőoktatási törvény kizárólag az oktatást és a tudományos kutatást nevesíti, 

mint alaptevékenységet, a vállalkozási tevékenység szükségességét már az Egyetem küldetés-

nyilatkozata is nevesíti. Jelentősége egyrészt a külső források bevonásában, másrészt a piaci működés 

megismerésében rejlik. Ha a Tanszék a vállalkozási tevékenysége során sikeres akar lenni, akkor az 

alábbi kérdésre kell tudnunk megfelelő válaszokat adni: 

 Miért éppen bennünket, az Egyetemet bízzon meg egy iparvállalat a műszaki problémájának 

megoldásával? 

Európai uniós összehasonlításban Magyarország elsősorban a kutatóhelyek és a vállalatok közötti 

kapcsolatok terén marad el az EU átlagtól. Ezért fontos különösen, hogy a korábbiakban 

megfogalmazottakkal összhangban a tanszéki K+F+I tevékenység az iparvállalatokkal 

együttműködésben történjen. A Tanszék vállalkozási tevékenységét vevőorientált, folyamatalapú és 

rendszerszintű tevékenységgé szükséges fejleszteni. A Tanszék fókuszterületeinek kiválasztása és az 

adott terület kompetencia bővülése az elmúlt években tett jelentős lépés az ipari elismertséghez 

vezető úton. Ehhez adhat iránymutatást és jelentős támogatást az MIT REAP program keretében 

szerzett tapasztalat, az öt érdekelt féllel megvalósuló innovációs ökoszisztéma modell. 

Mérföldkőnek számít, hogy a Tanszék nemrégiben többször is pozitív visszaigazolást kapott komoly 

iparvállalattól arra vonatkozóan, hogy a kutatás-fejlesztési együttműködésünk keretében milyen 

komoly egyetemi értékteremtés valósult meg a vállalat számára. Ez óriási elismerése a Tanszéknek. 
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7 Teljesítményértékelés és ösztönző rendszer 

2015. évben megkezdődött, majd 2016-ban a tanszéken sikerrel került bevezetésre egy 360°-os mérési 

alapokon kialakított egyéni Teljesítmény Értékelő Rendszer, azaz a „TÉR”. Ennek keretében évente 

minden munkavállaló névtelenül közvetlen értékelést ad a tanszékvezető és tanszékvezető-helyettes 

előző évi tevékenységéről, a kollégák önállóan is értékelik saját magukat, illetve vezetők is értékelik a 

munkavállalók egyéni előző évi teljesítményét. 

 

7. ábra – A TÉR oktató-kutatói munkavállaló egyéni teljesítményértékelő lapja 

A teljesítményértékelésen felül a stratégia mentén éves kutatócsoport szintű és egyéni szintű SMART 

célok kitűzésére is sor kerül. Az immáron hat éve működtetett rendszerből trendszerű következtetések 

is levonhatóak, de van még további feladat a folyamat finomítására és automatikus működtetésére, 

mint például a visszajelzések fontosságának tudatosítása és alkalmazásának erősítése a csapatban. A 

visszajelzésekből tud a munkavállaló fejlődni, min kell változtatnia és további eredményeket 

produkálni.  

Tanszékvezetőként továbbra is célom az oktatási, kutatási, vállalkozási és pályázati tevékenységek 

értékalapú megközelítése. Ennek keretében megfogalmazásra került, hogy adott tevékenységek 

esetében mi minősül értéknek a Tanszék számára (pl. OHV felmérésen elért jó eredmény, a nemzetközi 

szinten elismert publikáció, nagy volumenű iparvállalati megbízás stb.), melyek az ún. „balanced 

scorecard” alapját jelentik. A kialakított értékrend egyfajta iránymutatás és zsinórmérték kell, hogy 

legyen mindenfajta tevékenység hasznosságának elvi megítélésében úgy, hogy amennyiben az 

valamely érték irányába mutat, akkor jó és csináljuk, ha nem, akkor nem jó és ez esetben nem csináljuk. 

Ennek a tudatosítása és automatikus használata területén lehetne még fejlődnünk. 

Az oktatói és kutatói kiválóság növelése érdekében bevezettük az egyéni teljesítményhez kötött 

kiegészítő bérezés rendszerét is, mely éves szinten közvetlen visszajelzést ad kollégáinknak. 
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8. ábra – A TÉR visszajelzések kumulált értéke a Tanszék általános megítélésére vonatkozóan  

(A 2019-es év felmérése a CoVid járvány miatt 2020-ban elmaradt.) 

8 Zárszó 

Ezennel megpályázom a Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar Gépjárműtechnológia Tanszék 

tanszékvezetői posztját. 

Eddigi tanszékvezetői munkám során specifikus tájékozottságra és jártasságokra tettem szert, amit a 

továbbiakban is hasznosítani tudnék ezen a munkaterületen. Bízom benne, hogy tanszékvezetői 

munkámmal a minőségfejlesztést megcélozva értéket tudok hozzáadni a Kar tevékenységéhez. 

Kiemelten fontosnak tartom az oktatás, a kutatás és vállalkozási tevékenység hármas megfelelő 

arányának megtalálását. E tevékenységgel összhangban fogalmaztam meg egyéni szakmai 

előmenetelem perspektíváit is, amelyekben kellő motiváltsággal rendelkezem. Elkötelezett vagyok a 

műszaki felsőoktatás, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, ezen belül a 

Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar stratégiai célkitűzései és hagyományai iránt, ezért tisztelettel 

kérem pályázatom elfogadását! 

 

 

 

 

 

Mellékletek 

1 sz. melléklet: Szakmai önéletrajz 

2 sz. melléklet: Publikációs lista 
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Autonomous Vehicles 

2018, 2 szerző, Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)  
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2018, 2 szerző, Folyóiratcikk/Konferenciaközlemény (Folyóiratcikk)  
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2018, 2 szerző, Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)  
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2017, 1 szerző, Könyvrészlet/Konferenciaközlemény (Könyvrészlet)  

32. Integration of vehicle specific technical data into AVL technology 

2011, 1 szerző, Könyvrészlet/Konferenciaközlemény (Könyvrészlet)  

33. Porosity examination of aluminium alloy castings 

1998, 1 szerző, Könyvrészlet/Konferenciaközlemény (Könyvrészlet)  
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2020, 3 szerző, Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk) Q4  
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Systems 

2020, 2 szerző, Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)  
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55. Extension of telemetry system 
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58. Fault Injection - A Simulation Based Safety Analysis Method for Vehicle Control 

System Development 
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System 

2011, 2 szerző, Könyvrészlet/Konferenciaközlemény (Könyvrészlet)  
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76. Evaluation of Intelligent Transportation System in Security Consideration 
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Configuration, and Liability Considerations 
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