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* 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 

18. § (1) Trefort Ágoston-díj (felsőoktatási tagozat) az oktatás érdekében hosszabb időn át kiemelkedően 

végzett munka elismeréséért adományozható felsőoktatási intézményben dolgozóknak. 

(2) Évente legfeljebb 10 díj adományozható. 

(3) A díj kerek alakú, bronzból készült emlékérem, átmérője 80 mm, vastagsága 8 mm. Az emlékérem 

Fekete Tamás szobrászművész alkotása, egyoldalas, Trefort Ágoston domború arcképét ábrázolja, és 

azon a „TREFORT ÁGOSTON-DÍJ” felirat található. 

(4) A díj adományozására a magyar felsőoktatás napja alkalmából kerülhet sor. 

 

Dr. Mészáros Ferenc docens úr oktatói tevékenysége mellett jelenleg oktatási dékánhelyettesként 

tevékenykedik a Karon. Korábban, hét éven keresztül a Közlekedéstechnológiai és Közlekedésgazdasági 

Tanszék tanszékvezető-helyettese volt; ezzel párhuzamosan négy éven keresztül hivatalvezető a Kari Dékáni 

Hivatalban. Az oktatás és a tantervek fejlesztése végig kísérte lassan húsz éves eddigi egyetemi pályafutását. Az 

oktatói és kutatói, témavezetői feladatok ellátása mellett oktatási dékánhelyettesként a Kar B.Sc., M.Sc. és Ph.D. 

tanterveinek korszerűsítését koordinálja és irányítja, a szakfelelősöket instruálva követi, véleményezi és 

javaslataival támogatja a képzési programok és tematikák minél magasabb szintre emelését. Dékánhelyettesként 

folyamatosan a hallgatók számára minél jobb tudásátadást biztosító megoldások irányába mozdítja a kari 

fejlesztési folyamatokat; a pandémia időszakában, a kényszerű távolléti oktatási forma alatt kiemelkedő szerepe 

volt a lehetőségekhez képesti oktatási optimum elérésében. 

A dékánhelyettesi oktatásfejlesztési, oktatásszervezési, oktatáskoordinációs feladatok mellett szakmai 

vonalon is vezető szerepet tölt be: a 2019-ben elfogadott és elindított közlekedési menedzser szakmérnök 

szakirányú továbbképzési szak és a közlekedési menedzser szakember szakirányú továbbképzési szak 

szakfelelőse. A képzési programok megalkotásában, beindításában jelentős szerepet vállalt. Oktatási feladatait 

lelkiismeretesen látja el, szemeszterenként nagy számú hallgató szakdolgozat és diplomaterv készítését 

konzultálja. Kutatási területen is aktív, közlekedésgazdasági területen széles körűen publikál, pl. az autonóm 

járművek elterjedésével várható közlekedésgazdasági hatásokkal, illetve a fenntartható közlekedéssel 

kapcsolatban; kutatásaihoz kapcsolódóan jelenleg 4 Ph.D. hallgató témavezetését végzi. 

 

B)   AZ ELŐTERJESZTÉS FŐ CÉLKITŰZÉSEI 

Trefort Ágoston-díj odaítélése Dr. Mészáros Ferenc részére; 

 

C) KOORDINÁCIÓ EREDMÉNYE  

 

 

D) VÁRHATÓ HATÁSOK 

Dr. Mészáros Ferenc munkájának elismerése, a Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar presztízsének és 

vonzerejének növekedése 

 

E) VÁRHATÓ KÖLTSÉGKIHATÁSOK 

Nincsenek a Karra vonatkozó 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 támogatja Dr. Mészáros Ferenc Trefort Ágoston-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 
 

 

 
 


