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* a megfelelő aláhúzandó



I. 

AZ  ELŐTERJESZTÉS TARTALMI KÖVETELMÉNYEI 
 

A)   AZ ELŐTERJESZTÉS SZAKMAI INDOKAI, ELŐZMÉNYEI, SAJÁTOSSÁGAI 

 

A 26/2016. (IX. 8.) EMMI rendelet az emberi erőforrások minisztere által adományozható elismerésekről 

jogszabály szerint (kiemelés tőlünk): 

 

(9) A miniszter által adományozandó felsőoktatási díj az oktatási ágazatban: 

1. Szent-Györgyi Albert-díj. 

 

39. Szent-Györgyi Albert-díj 

39.1. A díj a felsőoktatás területén kiemelkedő oktatási, kutatási és nevelési munkáért, illetve 

iskolateremtő, nemzetközi elismertségű tevékenységért adományozható. 

39.2. A díj átadására a Magyar Felsőoktatás Napja (szeptember 1.) alkalmából kerül sor. 

39.3. A díjból évente legfeljebb nyolc adományozható. 

39.4. A díjazott emlékérmet és az adományozást igazoló oklevelet kap. Az emlékérem kerek alakú, bronzból 

készült, átmérője 80, vastagsága 8 mm. Az emlékérem Szöllőssy Enikő szobrászművész alkotása, egyoldalas, 

Szent-Györgyi Albert domború arcképét és azon „SZENT-GYÖRGYI ALBERT-DÍJ” felirat található. 

39.5. A díjhoz pénzjutalom jár. A díjjal járó pénzjutalom mértéke az illetményalap hússzorosának megfelelő 

összeg. 
 

Dr. Gáspár Péter tanszékvezető egyetemi tanár, a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagja, Karunk 

Kandó Kálmán Doktori Iskolájának vezetője. Gáspár tanár úr irányításelméleti, illetve az irányításelmélet 

járműipari alkalmazására vonatkozó kutatásai is igen jelentősek (lásd lenti publikációs összefoglaló táblázat), de 

külön is jelentős az az erőfeszítés, amelyet az egyetemi hallgatók tudományos életbe való bevonása, a kutatói 

pályán való elindítása terén fejt ki. Évek óta zajló nagy projektként az autonóm járműirányítási kutatói 

utánpótlás-nevelés területén is jelentős eredményeket ér el, MSc és PhD hallgatók sokaságát mentorálva 

munkacsoportjának tagjaival közösen. Korai tanítványai már jelentős kutatási eredményekkel rendelkeznek és 

Gáspár professzor úr munkacsoportjaiban dolgozva már önállóan vezetnek résztémákat és foglalkoznak MSc. és 

PhD hallgatókkal.  

Gáspár tanár út publikációs aktivitása: 

Közlemény típusok Száma Hivatkozások 

Teljes tudományos közlemények Összes Részletezve Független Összes 

I. Tudományos folyóiratcikk 136  --- --- --- 

nemzetközi szakfolyóiratban --- 93  837  988  

hazai kiadású szakfolyóiratban idegen nyelven --- 40  82  87  

hazai kiadású szakfolyóiratban magyar nyelven --- 3  0 0 

II. Könyvek 7  --- --- --- 

a) Könyv, szerzőként 6  --- --- --- 

idegen nyelvű --- 4  18  18  

magyar nyelvű --- 2  0 0 

b) Könyv, szerkesztőként 1  --- --- --- 

idegen nyelvű --- 1  3--- --- 

magyar nyelvű --- 0 --- --- 

III. Könyvrészlet 4  --- --- --- 

idegen nyelvű --- 4  4  4  

magyar nyelvű --- 0 0 0 

IV. Konferenciaközlemény folyóiratban vagy 

konferenciakötetben 

296  --- --- --- 

idegen nyelvű --- 290  551  631  

magyar nyelvű --- 6  0 0 

Tudományos közlemények összesen (I.-IV.) 443  --- 1492  1728  

További tudományos művek --- 34  0 0 

Idézetek száma --- --- 1492  1728  
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Hirsch index 18  --- --- --- 

Oktatási művek     

Felsőoktatási tankönyv 4  --- --- --- 

idegen nyelvű --- 1  6  11  

magyar nyelvű --- 3  0 0 

Felsőoktatási tankönyv része idegen nyelven --- 0 0 0 

Felsőoktatási tankönyv része magyar nyelven --- 0 0 0 

További oktatási művek 7  --- 0 0 

Idézők szerkesztett művekre --- --- 9  9  

Idézők disszertációban, egyéb típusban --- --- 208  219  

Összes közlemény és összes idézőik 489  --- 1715  1967  

 

Gáspár tanár úr témavezetői aktivitása: 

témavezetettjei közül fokozatot szereztek:   

 Hajdu Sándor  PhD  2017   KKDI 

 Bárány Gábor  PhD  2016   KKDI 

 Aradi Szilárd  PhD  2015   KKDI 

 Németh Balázs  PhD  2013   KKDI 

abszolutóriumot szerzett, de nincs folyamatban doktori cselekmény és nincs fokozat:   

 Mihály András  (PhD)  2013/08   KKDI 

jelenlegi doktorandusz hallgatói az abszolutórium várható évével:   

 Fazekas Máté  (PhD)  (2023/08) KKDI 

 Farkas Zsófia  (PhD)  (2023/01) KKDI 

 Basargan Hakan (PhD)  (2022/08) KKDI 

A fentiek alapján bátran kijelenthető, hogy Gáspár professzor úr kutatói munkássága és iskolateremtő 

munkássága is kimagasló és nemzetközi jelentőségű; ezért kívánjuk felterjeszteni az ezen érdemek elismerésére 

alapított nemzeti díjra.  

 

Gáspár professzor úr rövid szakmai életrajzi összefoglalóját az előterjesztés melléklete tartalmazza. 

 

 

B)   AZ ELŐTERJESZTÉS FŐ CÉLKITŰZÉSEI 

Gáspár Péter professzor úr kiemelkedő oktatási, kutatási és iskolateremtő munkásságának elismerése. 

 

C) KOORDINÁCIÓ EREDMÉNYE  

--- 

D) VÁRHATÓ HATÁSOK 

--- 

E) VÁRHATÓ KÖLTSÉGKIHATÁSOK 

Nincsenek költségkihatások 

 

F) KAPCSOLÓDÁS MÁS ELŐTERJESZTÉSHEZ, SZAKMAI ANYAGHOZ 

Nincs kapcsolódás 
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II. 

 

HATÁROZATI JAVASLAT 
 

 

A Kari Tanács úgy dönt, hogy Dr. Gáspár Pétert felterjeszti a Szent-Györgyi Albert-díjra. 

 

Felelős/ök: Dr. Mándoki Péter dékán 

 

Határidő/részhatáridő: Szenátus: 2020. január 27. 

 

Hatálybalépés ideje: Ünnepélyes átadó: 2020. Pedagógus nap 

 

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

 

 

Budapest, 2019. 12. 05. 

 

  Dr. Mándoki Péter 

     dékán 
 

  

 


