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KITÜNTETÉSI JAVASLAT 
 

 

Címzetes egyetemi docens 

(kitüntetés megnevezése) 

 

 

Név: Dr. Biroszné Móritz Zsuzsanna 

 

Születési hely, év, hó, nap: Szombathely, 1966.05.18. 

Anyja neve: Nyul Erzsébet 

 

Jelenlegi munkahelye: Vas Megyei Önkormányzat. 

Címe: Szombathely, Berzsenyi Dániel tér 1. 

Beosztása: szakértő (egyéni vállalkozás keretében). 

Tudományos fokozata: - 

Telefonszáma: +36302863492 

E-mail címe: birmorzsu@gmail.com 

Lakáscíme: 9700 Szombathely, Felsőbüki Nagy Pál utca 17. 

Telefonszáma: +36 302863492 

Adóazonosító jele (csak díjazottaknál): - 

 

Korábbi kitüntetései: 

Rektori Dicséret (Nyugat- magyarországi Egyetem), 2010. 

Elnök-dékáni Dicséret (Nyugat- magyarországi Egyetem), 2013. 

Vas Megye Szolgálatáért Oktatási Tagozata díj, 2017. 

Főigazgatói Dicséret (Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság), 2020. 

 

 

Rövid, lehetőleg egy mondatos szakmai indokolás: 

 

Dr. Biroszné Móritz Zsuzsanna aktívan részt vett a szombathelyi duális gépészmérnöki 

alapszak szervezésében, elindításában, kapcsolata a számára szívügynek tekintett 

szombathelyi felsőoktatással az egyetemen eltöltött 14 év után sem szakadt meg. Továbbra is 

széles körben segíti a képzések és az egyetemi kollégák munkáját a megyei kiterjedésű 

kapcsolatai révén. 

 

 

Részletes (legfeljebb egy oldalas) indokolás mellékelve! 

 

 

Dátum: Szombathely, 2021. 11. 04. 

 

 

 



Beküldendő két példányban! 

Részletes indokolás: 

 

 

Dr. Biroszné Móritz Zsuzsanna 1966. május 18-án született. Fizika-technika szakos tanár, 

ruhaipari mérnök és okleveles technikatanár diplomákkal rendelkezik. 

Szakmai pályája kezdetén szakközépiskolában oktatott, majd fejlesztőmérnöki 

beosztásban dolgozott a szombathelyi Styl Ruhagyár Rt-nél. 

2004. elején került az ELTE SEK akkori jogelődjére, a Berzsenyi Dániel Tanárképző 

Főiskolára, ahol különböző beosztásokban 14 évet dolgozott. Oktatási tevékenysége a 

technikatanár mesterszakhoz, a tanító szakhoz, egyes részképzésekhez és a gépészmérnök-

képzés kezdeteihez kötődik. 

A Nyugat-magyarországi Egyetem Természettudományi Kara Dékáni Hivatalának 

vezetőjeként aktívan részt vett a szombathelyi gépészmérnöki alapszak kidolgozásában, 

elindításában, a duális gépészmérnöki szak duális folyamatának kialakításában és 

bevezetésében, majd a fenntartásában, a duális vállalatokkal közösen működtetett Operatív 

munkacsoport tagjaként. Később a szombathelyi rektorhelyettesi iroda vezetőjeként a 

szombathelyi rektorhelyettes ügyviteli, szervezési ügyeinek és a duális képzések céges 

kapcsolatainak koordinálását, a beadás előtt álló pályázatok és a kampusz kommunikációs 

munkájának koordinálását végezte nagy hozzáértéssel. 

Jelenleg – egyéni vállalkozóként – a Vas Megyei Önkormányzat szakértője, ahol 

elsősorban pályázatok előkészítéseben, írásában és a szakmai megvalósításokban, pl. szakmai 

tanulmányok készítésben, stratégiai anyagok kidolgozásában, rendezvények, események 

szervezésében, összehangolásában, lebonyolításában vesz részt. Ezekből kiemelendő a Vas 

Megyei Foglalkoztatási Paktum, amelyben szakmai vezetőként és a megyei paktumok 

ernyőszervezeti koordinátoraként tevékenykedik. 

Dr. Biroszné Móritz Zsuzsanna kapcsolata a számára szívügynek tekintett 

szombathelyi felsőoktatással az egyetemen eltöltött 14 év után sem szakadt meg. Továbbra is 

széles körben segíti a képzések és az egyetemi kollégák munkáját a megyei kiterjedésű 

kapcsolatai révén. 

 

 


