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* a megfelelő aláhúzandó



 

I. 

AZ  ELŐTERJESZTÉS TARTALMI KÖVETELMÉNYEI 
 

A)   AZ ELŐTERJESZTÉS SZAKMAI INDOKAI, ELŐZMÉNYEI, SAJÁTOSSÁGAI 

 

Dr Szabó Zoltán Béla a Közlekedés- és Járműirányítási Tanszék munkáját oktatási és kutatási területeken 

egyaránt segíti, miközben nincs tanszéki státuszban. A múltban és a jelenleg is végzett tanszéki munkája 

elismeréseként kívánjuk címzetes egyetemi tanári címmel elismerni tevékenységét. 

Dr Szabó Zoltán Béla a SZTAKI Rendszer és Irányításelméleti Kutató Laboratóriumában tudományos 

tanácsadóként dolgozik, ahol a Dinamikus Rendszerek Elmélete kutatócsoportot vezeti. Kutatási eredményeit és 

a kutatócsoport munkáját több intézeti díjjal ismerték el.  

1993 és 1996 között az ELTE TTK doktori iskolájának volt ösztöndíjas hallgatója, 1994-tól a Bolyai 

Kollégium tagja. 2003-ban védte meg PhD értekezését az Eötvös Loránd Tudomány Egyetem 

Természettudományi karán, summa cum laude minősítéssel. MTA doktora címet 2011-ben szerzett.  

 Kutatási területei között szerepel a rendszer és szabályozási célú identifikáció, szürkedoboz 

paraméterbecslési eljárások. A kutatások főleg a robusztus irányítás, tervezési elvek és módszerek köré 

összpontosulnak, kiegészülve a hibadetektálás és a kapcsolódó rekonfigurálható irányítások témakörével. Az 

elért eredményeket elsősorban járműdinamikai alkalmazásokban hasznosította. Például a Minnesotai Egyetem 

Aerospace and Mechanics karán végzett szuperkavitációs torpedó irányításában, vagy a Knorr-Bremsével 

együttműködésben a fékhatásosság és biztonság növelése célú csúszásgátlót tervezésében. 

 Több hazai és nemzetközi tudományos kutatásban vett részt: 2005 és 2008 között részt vesz az EJJT 

projektben majd 2009-től a TRUCKDAS projektben. 2006-ban Bolyai ösztöndíjat nyert. A NASA Langley 

grant, a National Science Foundation (NSF) illetve az európai EOARD (Air Force Office of Scientific Research, 

Air Force Material Command, USAF) ösztöndíja is támogatta a kutatásait. A Széchenyi István Egyetem (SZE) 

Járműipari Kutató Központjában az ÚNKP FIKP 2017 valamint TKP IKP 2019-2021 projektek témavezetője. 

Jelenleg az Autonóm Rendszerek Nemzeti Laboratórium “Irányítástervezési stratégiák” főirány témavezetője. 

 Több, ipari gyakorlatban megvalósult kutatásban és fejlesztésben is részt vett, melyek közül kiemelkedő az 

1997-től 2004-ig terjedő időszakban a Paksi Atomerőmű Rt. 1.-4. blokki reaktorvédelmi rendszer rekonstrukciós 

projektje. Részt vett a primerköri nyomásszabályozó irányítási algoritmusának kidolgozásában és a szabályozó 

fejlesztésében. Az ezen a területen kifejtett tevékenységért 2007-ben az MTA Ifjúsági Díjában részesült. Több 

nemzetközi kutatócsoporttal tart fenn kapcsolatot rekonfiguráló és hibatűrő irányítástervezés, valamint a kapcsolt 

üzemű és hibrid rendszerekkel kapcsolatos témákban, melyek közül a legfontosabb a Laboratoire d'Automatique 

de Grenoble műszaki egyetemmel való együttműködése. 2013-ben egyetemi tanárrá nevezték ki a SZE 

Közlekedési Tanszékére. Kutatómunkájának elismertségét jelzik az IFAC TC 2.5 ’Robust Control’ és a TC 6.4 

‘Fault Detection’ technikai bizottságaiba való meghívások, 2010 és 2017 közötti EUCA General Assembly 

tagsága, hazai és külföldi egyetemi előadásokra és doktori védésekre szóló meghívások, továbbá nemzetközi 

folyóiratok szerkesztőbizottságaiba, konferencia szekciók szervezésére és előadások tartására való felkérések.  

A BME Közlekedésmérnöki Karának oktatási tevékenységében fontos szerepe van. 2011-től3 a Modern 

irányításelmélet című PhD tárgy oktatója, 2017-től részt vesz a Diszkrét irányítások tervezése című tárgy 

oktatásában, míg 2019-től az Irányításelmélet és rendszerdinamika tárgy oktatója. Tagja a Baross Gábor 

Közlekedéstudományi Doktori Iskolának. 7 könyv, 9 könyvrészlet, 60 folyóiratcikk, 122 konferencia cikk 

szerzője, illetve társszerzője. Publikációira több mint 1200 független hivatkozás érkezett.  

2022-ben a Magyar Érdemrend lovagkeresztjének polgári tagozatával tüntették ki. 

 

Dr. Szabó Zoltán Béla szakmai életrajza az előterjesztés mellékletében található. 

web oldala: https://www.sztaki.hu/szabo-zoltan 

MTMT publikációinak linkje: https://m2.mtmt.hu/gui2/?type=authors&mode=browse&sel=10001550 

  

B)   AZ ELŐTERJESZTÉS FŐ CÉLKITŰZÉSEI 

Címzetes egyetemi tanári cím adományozása dr. Szabó Zoltán Béla 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 tanári címet adományoz dr. Szabó Zoltán 

Béla részére. 

 

Felelős/ök: Dr. Varga István dékán 

 

Határidő/részhatáridő: --- 

 

Hatálybalépés ideje: 2022. november 10. 

 
 

 

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

 

Budapest, 2022. november 10. 

 

  Dr. Gáspár Péter  

  tanszékvezető egyetemi tanár 
 

 


