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I. 
AZ  ELŐTERJESZTÉS TARTALMI KÖVETELMÉNYEI 

 
A)   AZ ELŐTERJESZTÉS SZAKMAI INDOKAI, ELŐZMÉNYEI, SAJÁTOSSÁGAI 

Dr. Mészáros Péter több évtizedes oktatói tevékenysége a közlekedésépítés, a közlekedési pályák és a 
közlekedés környezeti hatásai területén meghatározó a Karon. 1972-ben fejezte be egyetemi tanulmányait 
Karunkon, okleveles gépészmérnök építőgépész szakon. Rövid ipari kitérő után 1974-től tanársegéd a BME-n. 
1979-ben védte meg egyetemi doktori címét „Az építési folyamatszervezés szerepe a városi közlekedés 
fejlesztésében” címmel. 1982-től nyugdíjazásáig adjunktusként dolgozott. Oktatási feladatai mellett a 90-es 
években a Tanfolyami és Nemzetközi Oktatási Központ igazgatóhelyettese volt. Széleskörű társadalmi 
szerepvállalását országgyűlési képviselői múltja, valamint a Magyar Közlekedési Klub és a Zöld Jövő 
Környezetvédelmi Egyesület elnöki teendőinek ellátása is mutatja. 

Dr. Mészáros Péter nyugállományba vonulását követően is tagja maradt a tanszéki közösségnek és korábbi 
főállású feladatait ellátva adja át tudását a fiatal generáció számára. Az Egyetemen végzett áldozatos 
munkájának elismeréseként szeretnénk címzetes egyetemi docensi címmel elismerni munkásságát, ezzel is 
hozzájárulva 70. életévének köszöntéséhez.   
 
B)   AZ ELŐTERJESZTÉS FŐ CÉLKITŰZÉSEI 

Címzetes egyetemi docensi cím adományozása dr. Mészáros Péter 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 

(Itt kell kitérni az előterjesztésnek a korábban elfogadott kari tanácsi határozatokkal, szabályzatokkal,  
         stb való kapcsolatára, indokolva az eltéréseket.) 
 
 

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 dr. Mészáros 
Péter részére. 
 
Felelős/ök: Dr Varga István dékán 
 
 
Kérem a Kari Tanácsot, hogy az előterjesztett határozati javaslatot fogadja el. 
 
Budapest, 2018. november 10. 
 
  Dr. Tóth János 
  egyetemi docens 

 
 


