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I. 

Az Előterjesztés tartalmi követelményei 

 

A) AZ ELŐTERJESZTÉS SZAKMAI INDOKAI, ELŐZMÉNYEI, SAJÁTOSSÁGAI  

2017. június 30-val az Épületszerkezettani Tanszéken lejárt dr. Becker Gábor egyetemi 

tanár határozott idejű tanszékvezetői megbízatása. A vezetői megbízás 2017. július 1-jétől 

történő ellátására – a vonatkozó jogszabályok szerint – közzétett nyilvános pályázati felhívás 

benyújtási határidejére (2017. március 31.) két pályázat érkezett: dr. Dobszay Gergely, 

egyetemi docens és dr. Reith András okleveles építészmérnök részéről.  

A 2017. május 5-i Kari Tanácson a pályázatról véleményezés született, melynek 

figyelembe vételével a dékán dr. Reith Andrást kívánta megbízni. Az ülést követően dr. Takács 

Lajos, az Épületszerkezettani Tanszék munkatársa és választott Kari Tanácsi tagja, háromszor 

fordult – eljárási hibákra hivatkozva – jogorvoslatért a Rektorhoz, melyből az első kettőre 

(2017. május 7. és 18.) a Jogi Osztály a válaszát megadta, melynek alapján a Rektor a dékán 

döntését helyben hagyta. E döntésről és előzményeiről dr. Takács Lajos 2017. június 13-án a 

Rektortól és dékántól tájékoztatást kapott (1. sz. Melléklet).  

2017. június 9-én a dékán egy megbeszélést kezdeményezett dr. Dobszay Gergely, dr. 

Reith András, dr. Takács Lajos, dr. Petró Bálint, dr. Hegy Dezső, urakkal, „bízva abban, hogy 

tudnak olyan légkört teremteni, ahol kialakulhat egy olyan konszenzus, mely alapján a tanszéki 

kedélyek lecsitulhatnak és mindenki nyugodt szívvel végezheti feladatát.”  E találkozó azonban 

elsősorban dr. Dobszay Gergely elutasítása miatt meghiúsult. (2. sz. Melléklet)  

 A kinevezés határidejét közvetlen megelőzően 2017. június 22-én dr. Reith András a 

kinevezéstől visszalépett, melynek indokait a mellékelt levele tartalmazza. (3. sz. Melléklet) A 

visszalépés után megbízott tanszékvezetőnek a dékán dr. Takács Lajost kérte fel, egy új 

tanszékvezetői pályázat eredményes lezárásáig. A dékán a kinevezéshez a szükséges előzetes 

kancellári engedélyeket dr. Takács Lajos sms-ben küldött elfogadó tájékoztatása alapján 

előkészítette. Azonban június 28-án dr. Takács Lajos tanszéki támogatottság hiányára 

hivatkozva a kinevezési javaslatot szintén sms-ben nem fogadta el. Ezt erősítette meg dr. 

Kakassy László 2017. július 6-án e-mail-ben küldött levele, melyben tájékoztatta a dékánt a 

tanszéki közösség kinevezéssel kapcsolatos véleményéről, illetve egyben egy tanszéki 

állásfoglalást is küldött, melyet mellékeltünk. (4. sz. Melléklet). 2017. június 29-én a dékán 

hivatalosan felkérte dr. Takács Lajost, hogy július 1-vel a tanszékvezetői feladatokat vegye át 

2017. június 30-án, egyben értesítette arról, hogy a határozott idejű tanszékvezetői megbízásáról 

egy új pályázat kiírásával egyidejűleg intézkedik. A kancellárnak ez ügyben írt kérelmében a pályázatot 

a dékán eredménytelennek nyilvánította. 
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2017. júliusában dr. Takács Lajossal és dr. Dobszay Gergellyel többszöri szóbeli 

egyeztetés történt a Dékáni Hivatalban. A megbeszélések eredményeként 2017. július 27-én 

dr. Takács Lajos a kinevezési papírokat a megbízott tanszékvezetői megbízásra és az új 

pályázati kiírás egyeztetési anyagát átvette, azonban végül arra való hivatkozással, hogy a 

2017 június 19-én kelt harmadik, Rektornak írt levelére választ nem kapott, ezért végül a 

kinevezését sem írta alá.  

2017. augusztus végén a dékán e-mail-ben kérte a Rektort, hogy dr. Takács Lajos 

harmadik levelére adjon választ. Jelenleg is a Kancellária Jogi Osztályán van az ügy (lásd 1. sz. 

Mellékletben) . 2017. augusztus végén a dékán az új pályázat kiírását elindította. A vezetői 

megbízás 2017. január 1-jétől történő ellátására - a vonatkozó jogszabályok szerint - 2017. 

szeptember 2-án nyilvános pályázati felhívás tett közzé.  

Jelen helyzetben az Épületszerkezettani Tanszék működése úgy biztosított, hogy – 

megbízotti kinevezés hiányában - a dékán minden Épületszerkezettani Tanszéket érintő 

aláírási jogkört gyakorol, dr. Takács Lajos, pedig a 2017. június 30-ával átvett tanszékvezetői 

feladatokat látja el az új tanszékvezető kinevezéséig. Annak érdekében, hogy az 

Épületszerkezetani Tanszék Kari Tanácsi képviselete ne csorbuljon, a dékán írásban 

meghatalmazta Dobszay Gergelyt, hogy helyette, a delegált tanszékvezetői poszton szavazati 

jogot gyakoroljon. 

A benyújtási határidőre (2017. október 6.) egy pályázat érkezett. 

A pályázó: Dobszay Gergely Phd, egyetemi docens, az Épületszerkezettani Tanszék oktatója. 

A hatályos rendelkezések értelmében a Kari Tanács, mint véleményező, rangsoroló 

testület titkos szavazással véleményezi a pályázatot. A kinevezésről a dékán dönt.  

B) AZ ELŐTERJESZTÉS FŐ CÉLKITŰZÉSEI  

2017. január 1-vel az Épületszerkezettani Tanszék normál működése biztosítva lesz. 

C) KOORDINÁCIÓ EREDMÉNYE 

Az Épületszerkezettani Tanszék tanszéki értekezlete a pályázatot 2017. november 2-i ülésén 

megvitatta és annak elfogadását egyhangúlag javasolta.  

A dékán által felkért Kari Véleményező Bizottság 2017. november 2-i ülésén a pályázatot 

megvitatta és annak elfogadását egyhangúlag javasolta. 

D) VÁRHATÓ HATÁSOK 

2017. január 1-vel az Épületszerkezettani Tanszék normál működése biztosítva lesz. 

E) VÁRHATÓ KÖLTSÉGKIHATÁSOK 

Az előterjesztésnek költségkihatása nincs. 
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F) KAPCSOLÓDÁS MÁS ELŐTERJESZTÉSHEZ, SZAKMAI ANYAGHOZ 

Tekintettel arra, hogy a Kari Tanács 2017. május 5-i ülésén dr. Becker Gábor egyetemi 

tanár, leköszönt tanszékvezető a beszámolóját megtartotta, ezért ezen az ülésen csak a 

pályázat véleményezése fog megtörténni. 

 

G) MELLÉKLETEK 

1. sz. Melléklet: dr. Takács Lajos Kari Tanácsi eljárással kapcsolatos levelei és az arra adott 

válaszok 

2. sz. Melléklet: A meghívó és részlet az ahhoz kapcsolódó e-mail levélfolyam 

3. sz. Melléklet: dr. Reith András levele 

4. sz. Melléklet: dr. Kakassy László 2017. július 6-án e-mail-je és az abban küldött levele 

 

 

II. 

Javaslat 

 

A Kari Tanács véleményt nyilvánít Dobszay Gergely Phd, egyetemi docens Épületszerkezettani 

Tanszékre benyújtott tanszékvezetői pályázatáról. 

 

A végrehajtásért felelős: Molnár Csaba DLA dékán 

Kinevezés határideje:  2018. január 1. 

 

Kérem a Tisztelt Kari Tanács szíves véleményét. 

 

Budapest, 2017. október 31. 

 

Molnár Csaba DLA 

dékán 

 


