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* a megfelelő aláhúzandó



 

I. 

AZ  ELŐTERJESZTÉS TARTALMI KÖVETELMÉNYEI 
 

A)   AZ ELŐTERJESZTÉS SZAKMAI INDOKAI, ELŐZMÉNYEI, SAJÁTOSSÁGAI 

Dr. Legeza Enikő 1967-ben szerzett diplomát a BME Közlekedésmérnöki Karán Gépjármű Szakon. 

Egyetemi tanulmányainak megkezdése előtt 1 évig segédmunkás volt autószerelő műhelyben. Végzését 

követően újítási előadóként dolgozott a 6. sz. Volánnál, amit a BME kötelező ipari gyakorlatként ismert el. 

1968-tól tanársegéd a Közlekedésgazdasági Tanszéken, 1975-től adjunktus, 1989-től docens. 1974-ben egyetemi 

doktori címet szerzett a „Személygépkocsik karbantartási szükséglete” témában. 1985-ben kandidátusi fokozatot 

ért el a drezdai Friedrich List Közlekedési Egyetemen „Megbízhatóságelméleti vizsgálatok az autóbusz 

hatékonyságának fokozására” témában. 

Számos szakmai továbbképzési formában vett részt, amelyek közül a legjelentősebbek: 

1990: Közlekedési management,  Rijswijk, Hollandia 5 hét 

1991: Termelési management Tokyo, Japán 8 hét 

1992: Management of Business Administration, Heriot-Watt University Edinburgh, Skócia, 1 szem.,10 hét 

A hallgatók termelési gyakorlatát 10 éven át szervezte a drezdai és moszkvai társegyetemekkel közösen. A 

Tanszék külföldi kapcsolatait intenzíven ápolta, néhány esetben ő hozta létre, sőt a mai napig intenzíven ápolja. 

Utazásai során több helyen rendszeresen tartott előadást (USA, Németország, Ausztria). 3 nyelvből szerzett 

vizsgát: angol felsőfokú 1972, orosz középfokú 1977, német felsőfokú 1985. Tárgyait magyar és angol nyelven 

egyaránt oktatta és manapság is oktatja. A térítéses képzésben kétszer adományozták neki a Teacher of the Year 

elismerést. Az EU cserehallgatókat rendszeresen oktatja, külföldi tanulmányi lehetőségeket szervez a magyar 

hallgatók számára. Évtizedek óta részt vesz a posztgraduális képzésekben is. 15 éven át az Autó Motor folyóirat 

szakfordítója volt német nyelven. 

Fő oktatási és kutatási területei: gépjármű üzemeltetés és fenntartás, production management, humán 

management a közlekedés területén, légiközlekedési management. Részt vett a korábbi osztatlan képzés nappali 

légi közlekedési szak tantervének kialakításában, a posztgraduális légiközlekedési menedzser képzés tantervét 

egyedül dolgozta ki. 

Publikációi magyar és idegen nyelven saját kutatási eredményein alapulnak. Hosszú évekig volt a tanszék 

TDK felelőse. A Kar aktív szakszervezeti titkáraként tevékenykedett, korábban 15 éven át egyetemi kultúrfelelős 

is volt. 

 

B)   AZ ELŐTERJESZTÉS FŐ CÉLKITŰZÉSEI 

A szakterületi eredményeire és az évtizedek óta tartó alázatos és odaadó oktatói és szervezői munkájára 

tekintettel, címzetes egyetemi tanári cím adományozása Dr. Legeza Enikő részére 

 

C) KOORDINÁCIÓ EREDMÉNYE  

(Az SzMSz által meghatározott esetekben a közreműködők, véleményezők álláspontjának ismertetése)  

 

D) VÁRHATÓ HATÁSOK 

 

E) VÁRHATÓ KÖLTSÉGKIHATÁSOK 

 

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. Legeza Enikő 

részére. 

 



Felelős/ök: Dr Varga István dékán 

 

 

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

 

Budapest, 2018. november 13. 

 

  Dr. Tóth János 

  egyetemi docens 

 
 


