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A Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar Tanácsának
2022. március 10-i ülésére

Az előterjesztés címe
Javaslat Dr. Csiszár Csaba Apáczai Csere János-díjra való felterjesztésére

Az előterjesztést véleményezte (véleményezésen van)*:
Gazdasági Bizottság
Oktatási Bizottság
Tudományos Bizottság
Budapest, 2022 március 3.

* a megfelelő aláhúzandó

I.
AZ

ELŐTERJESZTÉS TARTALMI KÖVETELMÉNYEI

A) AZ ELŐTERJESZTÉS SZAKMAI INDOKAI, ELŐZMÉNYEI, SAJÁTOSSÁGAI
Jogszabályi háttér:
7/2020. (II. 17.) ITM rendelet az innovációért és technológiáért felelős miniszter által adományozható
elismerésekről és egyes kapcsolódó miniszteri rendeletek módosításáról
17. § (1) Apáczai Csere János-díj (felsőoktatási tagozat) a kiemelkedő oktatási-gyógypedagógiai
munka, valamint a pedagógiai gyakorlatot segítő kiemelkedő tudományos tevékenység elismeréséért
adományozható főiskolai, egyetemi oktatók részére.
(2) Évente legfeljebb 10 díj adományozható.
(3) A díj kerek alakú, bronzból készült emlékérem, átmérője 80 mm, vastagsága 8 mm. Az emlékérem
Kiss Nagy András szobrászművész alkotása, egyoldalas, Apáczai Csere János domború arcképét
ábrázolja, és azon az „APÁCZAI CSERE JÁNOS-DÍJ” felirat található.
(4) A díj adományozására a magyar felsőoktatás napja alkalmából kerülhet sor.
Dr. habil. Csiszár Csaba docens úr 2001 óta a Kar oktatója, jelenleg a Közlekedéstechnológiai és
Közlekedésgazdasági Tanszéken dolgozik, korábban ezen tanszék elődjének, a Közlekedésüzemi Tanszéknek a
munkatársa volt. 20 éve szerezte meg PhD fokozatát, 2020-ban habilitált, jelenleg folyik MTA doktori fokozat
odaítélésének eljárása. A kari osztatlan, majd BSc, MSc, PhD képzés kialakításában aktívan részt vett.
Csiszár docens úr egyetemi tevékenységében – a jelentős kutatási eredmények mellett, azzal szimbiózisban,
a kutatóutánpótlás kinevelése érdekében - kiemelkedő módon jelenik meg az oktatási tevékenység. A hallgatók
mérnöki munkára felkészítésében, a kari utánpótlásnevelés vonatkozásában elévülhetetlen érdemei vannak. 2015
óta egy év kivételével témavezetettjei PhD fokozatot szereztek, 6 kolléga közül hárman azóta a Tanszék
munkatársai; jelenleg 4 hallgató témavezetését végzi. Pedagógiai tevékenységét szemlélteti, hogy jó érzékkel
választja ki a jóképességű hallgatókat, akik közül igen sokan (38 hallgató!) TDK konferencián vettek részt, 10
kari első hely, 3 országos TDK első helyet szerezve dolgozataikkal, később pedig konzultálása mellett
szakdolgozatot, diplomatervet készítettek. A kutatói oktató, hallgatói kiválóságképző tevékenysége példaértékű a
többi kolléga számára is.
B) AZ ELŐTERJESZTÉS FŐ CÉLKITŰZÉSEI
Apáczai Csere János-díj odaítélése Dr. Csiszár Csaba részére;
C)

KOORDINÁCIÓ EREDMÉNYE

D) VÁRHATÓ HATÁSOK
Dr. Csiszár Csaba munkájának elismerése, a Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar presztízsének és
vonzerejének növekedése; a kutatásban jelentős szerepet beöltő más kollégák kutatói utánpótlásképzési
motivációjának növekedése
E)

VÁRHATÓ KÖLTSÉGKIHATÁSOK

Nincsenek kari vonatkozású költségek
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 támogatja Dr. Csiszár Csaba Apáczai Csere János-díjra való
felterjesztésére tett javaslatot.
Felelős/ök: Dr. Varga István dékán.
Határidő/részhatáridő: Szenátus - 2022. április 25.
Hatálybalépés ideje: 2022. szeptember 1.
Kérem a Kari Tanácsot, hogy az előterjesztett határozati javaslatot fogadja el.
Budapest, 2022. március 4.
Dr. Tóth János
tanszékvezető egy. docens
Közlekedéstechnológiai és Közlekedésgazdasági Tanszék

