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A Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar Tanácsának
2022. március 10-i ülésére

Az előterjesztés címe
Javaslat címzetes mesteroktatói cím adományozására
Darai Lajos úr részére

Az előterjesztést véleményezte (véleményezésen van)*:
Gazdasági Bizottság
Oktatási Bizottság
Tudományos Bizottság
Budapest, 2022. február 10.

* 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 a tanszéken státuszban. A múltban és a jelenleg is végzett tanszéki munkájuk
elismeréseként kívánjuk címzetes egyetemi címmel elismerni tevékenységüket.
Darai Lajos úr 2011 óta oktatja Karunkon az általa összeállított tananyag alapján a Metró közlekedés
biztonsága című választható tárgyat (BMEKOKA8680); tárgya minden félévben meghirdetésre kerül, és
népszerű mind Karunk, mind más karok hallgatói között.
Darai Lajos úr a győri Közlekedési és Távközlési Főiskolán végzett közlekedésautomatika szakon; végzése
óta folyamatosan a BKV Zrt. (ill. jogelődjei) munkatársa, a metró rendszerek vonatbefolyásolása (AVR), illetve
teljes rendszerbiztonsága terület specialistája; a nagy metróprojektek fontos résztvevője (M4 metró vonatvezérlő
és biztosítóberendezési rendszere, M2 metró vonatvezérlő és biztosítóberendezési rendszere, a jelenleg is zajló
M3 felújítás AVR rekonstrukció rendszerfelelőse).
Darai Lajos úr részvétele a tanszéki szakmai életben fontos, a tanszéki tudáshalmazt egy teljesen speciális
terület, az alagúti kötöttpályás közlekedés biztonságtechnikája résszel gazdagítja.
(Darai Lajos úr szakmai önéletrajza az előterjesztés mellékletében található.)
A BME Humánpolitikai szabályzat 62§ szerint: A címzetes mesteroktatói cím; Az Egyetemmel legalább 10
éve megbízásos óraadói (óraadói) jogviszonyban álló, doktori fokozattal nem rendelkező olyan személynek,
akinek gyakorlati jellegű oktatása kiemelkedő jellegűnek minősül, az illetékes kari tanács mesteroktatói címet
adományozhat. Darai Lajos úr esetében a feltételek teljesülnek.
B) AZ ELŐTERJESZTÉS FŐ CÉLKITŰZÉSEI
Címzetes mesteroktatói cím adományozása Darai Lajos úr részére.
C)

KOORDINÁCIÓ EREDMÉNYE
---

D)

VÁRHATÓ HATÁSOK
---

E)

VÁRHATÓ KÖLTSÉGKIHATÁSOK
Nincsenek

F)

KAPCSOLÓDÁS MÁS ELŐTERJESZTÉSHEZ, SZAKMAI ANYAGHOZ
---

II.

HATÁROZATI JAVASLAT
A Kari Tanács úgy dönt, hogy címzetes mesteroktatói címet adományoz Darai Lajos úr
részére.
Felelős/ök: Dr. Varga István dékán
Határidő/részhatáridő: --Hatálybalépés ideje: 2022. március 10.
Kérem a Kari Tanácsot, hogy az előterjesztett határozati javaslatot fogadja el.
Budapest, 2022. február 10.
Dr. Gáspár Péter
tanszékvezető egyetemi tanár

