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Tisztelt Kollégák! 
 
Mint Önök előtt is ismeretes, a Kari Tanács május 3-án tartott ülésével kapcsolatos eljárási 
szabálytalanságokra hivatkozva Rektor úrtól törvényességi felügyeletet kértek. A Rektor a beérkezett 
jogi vélemények alapján az eljárás megindítását nem kezdeményezte, a Kari Tanácson hozott 
határozatokat helybenhagyta. Ez a május 31-i Kari Tanácson bejelentésre került. Az ünnepi Kari Tanács 
után Dr. Takács Lajos docens úr személyes kérésére egy közös megbeszélést kezdeményezek az 
Épületszerkezettani Tanszék jövőjét illetően, a közelgő tanszékvezetői kinevezés okán. 
Ezúton kérem Önöket, hogy 2017. június 13-án kedden 15-16 óráig vagy június 14-én szerdán 9-10 
óráig üljünk össze egy konstruktív beszélgetésre a tanszéki együttműködésről az új vezetővel a Dékáni 
Hivatal tárgyalójában. 
 
Kérem Dr. Dobszay Gergely és Dr. Takács Lajos docens urakat, hogy esetleg konkrét javaslatokkal, 
észrevételekkel készüljenek fel a tanszék rövid és középtávú működését-együttműködését illetően. 
 
Dr. Petró Bálint professzor urat és Dr. Hegyi Dezső docens urat kérem, hogy vállalják moderátorként a 
részvételt. 
 
Ezúton szeretném jelezni, hogy a megbeszélésünk feltétele, hogy jegyzőkönyvként hangfelvételt 
kívánok készíteni, ehhez kérem írásbeli hozzájárulásukat. 
 
Bízom abban, hogy tudunk olyan légkört teremteni, ahol kialakulhat egy olyan konszenzus, mely alapján 
a tanszéki kedélyek lecsitulhatnak és mindenki nyugodt szívvel végezheti feladatát. 
 
Kérem szíves visszajelzésüket legkésőbb hétfőn 12 óráig, hogy az időpontot rögzíthessük. 
 
Tisztelettel várom visszajelzésüket és bízom abban, hogy egy jó hangulatú megbeszélést tudunk tartani. 
 
 
Üdvözlettel: 
 
Molnár Csaba DLA 
dékán 
Építészmérnöki Kar 

  



Re: Meghívó   

Dobszay Gergely        2017.06.12 09:22 

 
Tisztelt Dékán Úr, kedves Csaba 
 
Úgy emlékszem, hogy legutóbb még tegeződtünk. 
A meghívást nagyon köszönöm, de a megbeszélést szükségtelennek tartom: 
A tanszék jövőjét illető javaslataimat a pályázatomban már megfogalmaztam, ahhoz hozzátenni nem 
tudok.  
A tanszék szándékainak befolyásolására éppúgy nincs hatásköröm, mint az új vezetővel történő 
együttműködést illető egyeztetésre sincs semmilyen felhatalmazásom.  

1. A leendő vezetőnek a tanszék ügyeit illetően – a jogfolytonosság alapján - sokkal inkább az 
eddigi vezetővel kellene egyeztenie.  

2. Az új vezető - kinevezését követően feltételezhetően maga is felveszi a kapcsolatot leendő 
tanszékével, és személyes egyeztetéseket folytat az egyes kollégákkal, amely nem igényli a 
dékán és mások jelenlétét.  

3. Tudomásom szerint a tanszék már meghívta az új vezetőt, aki nem kívánt találkozni leendő 
tanszéki kollégáival. 
 

üdvözlettel 
 
Dobszay Gergely 
 
……. 
 
Re: meghívás beszélgetésre 
 
Dékán Építészmérnöki Kar       2017.06.12 13:44 
 
Tisztelt Kollégák! 
 
Dobszay tanár úr válaszában leírta, hogy a találkozó szükségtelen. 
Megértettem.  
Takács Lajos tanár úr felvetésére csak annyit reagálnék, hogy erre a megbeszélésre kiváló alkalom lett 
volna, ha meghív a tanszék - mint ahogy ezt megtette a többi - a jelöltek meghallgatására összehívott 
tanszéki értekezletre, nem csupán a szavazás lebonyolítására tartott második értekezletre. 
 
A holnapra vagy szerdára tervezett megbeszélést lemondom. 
 
Köszönöm Petró Bálint professzor úrnak és Hegyi Dezső tanár úrnak a rendelkezésre állást. 
 
Üdvözlettel 
 
Molnár Csaba DLA 
Dékán 
Építészmérnöki Kar 
 


