Kedves Hallgatók!
A Kari Tanács május 3-i ülésén több Tanszék (Középülettervezési, Építéskivitelezési és Szervezési,
Épületszerkezettani, Ipari és Mezőgazdasági Épülettervezési Tanszékek) új vezetőjének
megválasztásáról szavazott. Ezt követően az Épületszerkezettani Tanszék vezetőjének kérdése az
elmúlt napokban a közbeszéd kiemelt témájává vált, így tájékoztatni szeretnénk Titeket a kialakult
helyzet előzményeiről és részleteiről.
A Tanszék vezetésére Dr. Dobszay Gergely (mint a Tanszék egyik jelenlegi oktatója) és Dr. Reith
András (mint ,,külsős” építészmérnök) nyújtott be határidőre pályázatot. A pályázás lezárultát
követően a Nemzeti Felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény, valamint egyetemi és kari
szabályzatok alapján a Tanszék vezetőjének kinevezéséről a munkáltatói jogkört gyakorló személy,
jelen esetben a dékán dönt a Kari Tanács véleményének mérlegelésével.
A Kari Tanács szavazást megelőzően az Épületszerkezettani Tanszék oktatói egy tanszéki értekezlet
keretein belül meghallgatták a jelölteket, majd véleménynyilvánító szavazást tartottak a kérdésben.
Ennek eredménye alapján Dr. Dobszay Gergely személyére 14 igen, 0 nem és 1 tartózkodó szavazat,
míg Dr. Reith András személyére 0 igen, 14 nem és 1 tartózkodó szavazat érkezett.
A két jelölt május 3-án személyesen is bemutatkozott a Kari Tanács számára, majd pedig elhangzott a
tanszéki szavazás eredménye, valamint a dékán által felkért véleményező bizottság javaslata is. Ezek
után került sor a rangsoroló szavazásra, ahol Dr. Dobszay Gergely személyére 18 igen, 8 nem és 10
tartózkodó szavazat, míg Dr. Reith András személyére 22 igen, 9 nem és 5 tartózkodó szavazat érkezett.
(A Kari Tanács 36 tagja között szerepel 11 tanszékvezető, 12 választott oktató-kutató, 1 fő nem oktatókutató közalkalmazott, 1 fő szakszervezeti delegált, 1 fő doktorandusz és 9 fő a Hallgatói Képviselet
tagjai közül.)
Az összes tanszékvezetői pályázatról való szavazást követően Molnár Csaba DLA dékán szóban
támogatta a Kari Tanács által első helyre rangsorolt jelölt kinevezését. Ezt követően az
Épületszerkezettani Tanszék oktatói levélben kérték Dr. Reith Andrást, hogy ne vállalja el a
megbízatást. Erre a levélre jelenlegi tudomásunk szerint még nem érkezett válasz.
A szavazások során tehát ellentmondás alakult ki a Kari Tanács és a Tanszék véleménye között, ami
feszültségeket eredményezett. Ezen feszültségek megoldásában a Képviselet véleménye szerint mind
a Tanszéknek, mind a Kar vezetésének nagy a felelőssége. Karunk és kiemelten a hallgatók érdeke,
hogy kialakuljon a sikeres kommunikáció a Tanszék és a kari vezetés kötött, feloldódjon az
ellentmondás és az ne okozzon az oktatás terén a hallgatókat érintő problémákat.
Bízunk benne és sürgetjük a kialakult helyzet sikeres és zökkenőmentes orvoslását, hiszen nem
szeretnénk, ha a konfliktus és következményei tanulmányi ügyekre is hatással lenne. Amennyiben
további információk birtokába jutunk, tájékoztatni fogunk Benneteket.

2017. 06. 10.

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Építészmérnöki Kar • Hallgatói Képviselet
www.epiteszhk.bme.hu

Hallgatói Képviselet

1111 Budapest, Műegyetem rkp. 3. K épület III. em. 23.
Telefon: 463-1947 Fax: 463-4314
E-mail: info@epiteszhk.bme.hu

