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* a megfelelő aláhúzandó



I. 

AZ ELŐTERJESZTÉS TARTALMI KÖVETELMÉNYEI 
 

A)   AZ ELŐTERJESZTÉS SZAKMAI INDOKAI, ELŐZMÉNYEI, SAJÁTOSSÁGAI 

 

A 7/2020. (II. 17.) ITM rendelet – „az innovációért és technológiáért felelős miniszter által adományozható 

elismerésekről és egyes kapcsolódó miniszteri rendeletek módosításáról” szóló rendelet alapján: 

„§ (1) Az innovációért és technológiáért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) által – a feladat- és 

hatáskörébe tartozó szakterületeken végzett kimagasló színvonalú tevékenység elismerése céljából – a 2. §-ban 

meghatározott szakmai díjak, szakmai érmek, szakmai elismerések (a továbbiakban együtt: elismerés) 

adományozhatóak.” 

3. § (1) Elismerés adományozását – a (2) bekezdésben foglaltak kivételével – … 

c) felsőoktatási intézmény magasabb vezetője, … 

kezdeményezheti, ha az elismerés célja a kezdeményező szakmai tevékenységéhez kapcsolódik. 

Megjegyzés: Magasabb vezetőnek minősül a rektor, a kancellár, továbbá a rektorhelyettes, a főigazgató, a 

dékán 

 

A rendelet által meghatározott szakmai díjak közül a 6.§ Baross Gábor-díj a közlekedés érdekében végzett 

kimagasló, példamutató tevékenységért, továbbá életmű elismeréséért adományozható.  

 

Dr. Csiba József a GATE Gépészmérnöki Karán végzett okl. gépészmérnökként 1979-ben, 

valamint ugyanitt mérnök-tanári oklevelet is szerzett. Később a BME Közlekedésmérnöki 

Karán közlekedés-matematikai és számítástechnikai szakmérnöki oklevelet kapott. 1984-ben 

Műszaki doktori címet, 2002-ben PhD tudományos fokozatot szerzett a BME-n. 

Számos vasúti szakmai képesítéssel rendelkezik, valamint orosz, német, angol nyelven is 

magas szintű tudással rendelkezik a vasúti szaknyelvvel kiegészítve. 

Szakmai pályafutásának döntő részét a Magyar Államvasutaknál töltötte különböző vezetői 

beosztásokban, melyek közül kiemelendő, hogy 2002 és 2005 között a MÁV Gépészeti 

Üzletág főigazgatójaként, 2005 és 2013 között pedig MÁV Vasúti Mérnöki- és Mérésügyi 

Szolgáltató Központ igazgatójaként tevékenykedett. 2016 óta a BME ITS-nél dolgozik, mint 

megfelelőség – értékelési cégvezető. 

A BME Vasúti Járművek Tanszéken 2006-2008 között címzetes egyetemi docensként, 2008-

tól nyugdíjazásáig egyetemi docensként dolgozott. Főbb oktatott tárgyai a Vasúti járművek 

üzeme és diagnosztikája, a Járműüzem, megbízhatóság és diagnosztika (angol nyelven is), a 

Megbízhatóságelmélet és matematikai statisztika, valamint az évről-évre nagy sikerű 

felvehető tárgy a Gőzmozdonyok I-II. A Tanszéken megbízott oktatóként ma is aktívan 

tevékenykedik. 

Több szakmai publikáció, könyvrészlet és könyv szerzője. 

A fentieket figyelembevéve kérjük Dr. Csiba József Baross Gábor-díjra való felterjesztésének 

támogatását. 

 
B)   AZ ELŐTERJESZTÉS FŐ CÉLKITŰZÉSEI 

Dr. Csiba József Baross Gábor-díjra való felterjesztésére. 

 

C) KOORDINÁCIÓ EREDMÉNYE  

---  

D) VÁRHATÓ HATÁSOK 

--- 

E) VÁRHATÓ KÖLTSÉGKIHATÁSOK 

Nincsenek 

 

F) KAPCSOLÓDÁS MÁS ELŐTERJESZTÉSHEZ, SZAKMAI ANYAGHOZ 

 

 

II. 



 

HATÁROZATI JAVASLAT 
 

A Kari Tanács úgy dönt, hogy támogatja Dr. Csiba József felterjesztését Baross Gábor-díj 

adományozására. 

 

Felelős/ök: Dr. Varga István dékán 

Határidő/részhatáridő: Szenátus: 2023. április 24. 

Hatálybalépés ideje: Vasutasnap - 2023. július 8. 

 

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

 

Budapest, 2023. március 2. 

 

   Dr. Mándoki Péter 
  tanszékvezető egyetemi docens 


