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* a megfelelő aláhúzandó



 

I. 

AZ  ELŐTERJESZTÉS TARTALMI KÖVETELMÉNYEI 
 

A)   AZ ELŐTERJESZTÉS SZAKMAI INDOKAI, ELŐZMÉNYEI, SAJÁTOSSÁGAI 

 

Magyarországon a Professor Emeritus/Emerita címről a felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV tv. 32. § (1) 

bekezdése rendelkezik, valamint az Egyetem Humánpolitikai Szabályzata. 

 

Az Egyetem Humánpolitikai Szabályzata alapján a Professor Emeritus cím adományozásának feltételei: 

 

(1) Annak az oktatónak, aki egyetemi tanári címmel rendelkezik, és nyugdíjazására tekintettel foglalkoztatását 

megszüntetik, a kari tanács határozatlan időre Professor Emeritus vagy Professor Emerita (a továbbiakban 

együtt: Professor Emeritus) címet adományozhat.  

 

(2) Professor Emeritus cím adományozható különösen annak, aki 

 a) az egyetemi képzésben, valamint a szakmai és tudományos továbbképzésben több évtizede végzett 

magas színvonalú oktató-nevelő tevékenységével - különös tekintettel az általa nevelt tanítványok 

teljesítményére, valamint egyetemi tankönyvek, jegyzetek, stb. elkészítésében való részvételére -, 

b) kiemelkedő tudományos teljesítményével, valamint a tudományos utánpótlás nevelésében való részvételével, 

illetve tudományos publikációs tevékenységével (monográfiák, könyvek, tanulmányok) elnyert tudományos 

pályázataival, 

 c) az egyetemi, valamint a tudományos szervező és közéleti tevékenységben való részvételével -különös 

tekintettel az Egyetem, valamint az oktatási-tudományos egységek vezetésében betöltött funkciókra, oktatói és 

tudományos profilú bizottságokban, illetve tudományos folyóiratok szerkesztésében való részvételre -, 

 d) a nemzetközi oktatási és tudományos együttműködésben való részvételével, nemzetközi tudományos 

társaságokban, testületekben való tagsággal, 

 e) külföldi egyetemen folytatott vendégprofesszori tevékenységével, 

 f) az általa elnyert tudományos fokozatokkal, címekkel - külföldi egyetem által adományozott 

díszdoktori címmel, tudományos és állami kitüntetésekkel - az Egyetem hírnevének öregbítéséhez hozzájárult. 

 

(3) A Professor Emeritus cím adományozásáról a kari tanács dönt.  

 

Dr. Rohács József a BME Vasúti Járművek, Repülőgépek és Hajók Tanszék egyetemi tanára. Idei 

nyugdíjazására való tekintettel foglalkoztatása a jelenlegi szabályozás értelmében 70 éves korában megszűnik.  

 

Rohács Professzor úr eddigi egyetemi munkásságával: 

 az egyetemi képzésben, valamint a szakmai és tudományos továbbképzésben több évtizede magas 

színvonalú oktató-nevelő tevékenységével,   

 a kiemelkedő tudományos teljesítményével, valamint a tudományos utánpótlás nevelésében való 

részvételével, 

 a tudományos publikációs tevékenységével 

 az egyetemi, valamint a tudományos szervező és közéleti tevékenységben való részvételével, 

 az általa elnyert állami kitüntetéssel, 

 a nemzetközi oktatási és tudományos együttműködésben való részvételével, 

 az oktatási-tudományos egységek vezetésében betöltött funkciókkal, oktatói és tudományos profilú 

bizottságokban, illetve tudományos folyóiratok szerkesztésében való részvételével 

jelentősen hozzájárult az Egyetem hírnevének öregbítéséhez. 

Ezért javaslom a Professor Emeritus cím adományozását.  

 

 

B)   AZ ELŐTERJESZTÉS FŐ CÉLKITŰZÉSEI 

Rohács Professzor úr Kari munkásságának elismerése, a Professor Emeritus cím adományozása. 

 

C) KOORDINÁCIÓ EREDMÉNYE  

 

D) VÁRHATÓ HATÁSOK 



 

E) VÁRHATÓ KÖLTSÉGKIHATÁSOK 

  

F) KAPCSOLÓDÁS MÁS ELŐTERJESZTÉSHEZ, SZAKMAI ANYAGHOZ 

- 

 

 

II. 

 

HATÁROZATI JAVASLAT 
 

 

A Kari Tanács úgy dönt, hogy Professor Emeritus címet adomány Dr. Rohács József egyetemi 

tanár részére. 

 

Felelős/ök: Dr. Mándoki Péter dékán 

 

Határidő/részhatáridő:  

 

Hatálybalépés ideje: 2020. 09.02.  

 

 

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

 

 

 

Budapest, 2020. 03. 09. 

 

  Dr. Mándoki Péter 

                 dékán 
 

 

 


