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Név (születési név is):   MÓRICZ ISTVÁN 

Születési hely, év, hó, nap:   Szatmárnémeti, 1943. március 15. 

Anyja neve:      
Legmagasabb iskolai végzettsége, kelte: villamosmérnök 21/1961-62. 
Szakképzettsége:  
Tudományos fokozata, címe, kelte: 

Habilitáció éve, tudományága: 

Munkahelye*:  BME Építészmérnöki Kar, 

 Épületenergetikai és Épületgépészeti Tanszék 

Beosztása* (munkakör, vezetői megbízás): megbízási szerződés/szakmérnöki óraadás, 

konzultációk, diplomavédések 

Lakáscíme:      

elérhetősége (telefon, fax, e-mail):  06-20/348-72-99; ystvan43@gmail.com 

Adóazonosító jele:     

A kitüntetés átadásának időpontja: 

Korábbi kitüntetései (évszám megjelölésével): 

 

Hivatalos indoklás (1 mondat): 

A Kar érdekében végzett 45 évi kiemelkedő oktatói és közösségért végzett munkája 

elismeréseként. 

 

Részletes indoklás, szakmai életút ismertetése (kb. 1 oldal terjedelemben): 

Az Épületenergetikai és Épületgépészeti Tanszék egyik legrégebbi tagja, aki az egykori II. 

számú Épületgépészeti Tanszékre 1969 szeptemberében jött dolgozni az Ipartervből, ahol 

komoly tervezői gyakorlatot szerzett. 

 

Korán bekapcsolódott az oktatásba, és a hallgatók hamar megkedvelték közvetlen, segítő 

szándékú konzultációi során. Előadások tartását a villamos energetika és a világítástechnika 

tárgyában tartotta több évtizeden át. Jól felkészült villamos szakember, aki rendkívül 

széleskörű tervezői gyakorlatának köszönhetően a legkorszerűbb műszaki megoldásokat tudta 

továbbadni a hallgatóinak. Kiválóan ért a hallgatók nyelvén, igazság iránti érzékét mind a 

hallgatóság, mind a tanárok, egyetemi dolgozók javára bizonyította. A Kar dolgozóinak, 

tanárainak érdekében mindig bátran kiállt. 

 

Kutatási területe, amelyet a nyugállományba vonulás után is aktívan művel, a megújuló 

energiahasznosítás, a napenergiával történő villamos áram termelés fejlesztése. 

 

Hivatása az oktatás mind a mai napig, fáradhatatlan lendülettel vesz részt a tanszéki 

oktatásban, kutatási munkákban. A közösségért végzett mindenkori kiállás és munka 



jellemezte egész egyetemi pályafutását, miközben fáradhatatlanul bizonyítja a nemzeti 

fejlődés, az egymás iránti szolidaritás, tudományos továbbfejlődés elkötelezett híveként a 

közösség fontosságát. Még hosszú ideig számítunk rá a graduális és a posztgraduális 

képzésben és a K+F feladatok területén. 

 

A Kari Tanács ülésének időpontja: 

Szavazati joggal rendelkezők száma: 

A Kari Tanács szavazatának eredménye:            .....igen     .....nem     .....tartózkodás 

 

 

Dátum, Budapest, 2014. 

 

.............................................................. 

     dékán 
 

 

* Ha nyugdíjas és munka jogviszonya is megszűnt: mikor, a volt munkahely, munkakör, vezetői megbízatás, 

amelynek alapján kerül sor e javaslatra. 

 


