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Tisztelt Rektor Úr!
Azzal a kéréssel fordulok Rektor Úrhoz, hogy mivel az Építészmérnöki Kar Kari Tanácsa május 3-i ülésén az
Épületszerkezettani Tanszék vezetésére beadott pályázatokról szóló napirend lebonyolítása során az eljárási
szabályokat két tételben és a szavazás kimenetelének befolyásolására alkalmas módon megsértették, vonatkozó
szabályainknak megfelelően a szavazás eredményét semmisítse meg, és rendeljen el az Épületszerkezettani
Tanszék vezetésére beadott pályázatokról új szavazást!
A tanszékvezetői pályázatok elbírálására Dékán Úr kari véleményező bizottságot kért fel. Karunk SzMSz-ének
20.§ (6) bekezdése alapján „Az előterjesztésekhez – elektronikus formában – csatolni kell az előterjesztéshez
adott véleményező bizottsági véleményeket” (az előző évi hasonló eljárás során – ahogy korábban mindig – ez
így is történt). Az anyagot nem csatolták az előterjesztéshez, nem osztották ki papíron a helyszínen, az a jelen
levél megírásának pillanatáig sincs fenn a KT honlapján, tehát semmilyen formában sem érhető el mind a mai
napig.
A pályázókat a kari véleményező bizottság véleményének ismertetésekor Dékán Úr kiküldte. A második ilyen
alkalommal (négy szavazás volt) egy tanszékvezető szóvá tette, hogy ez sérti az eljárási szabályokat. Ennek
ellenére, amikor a bizottság véleménye döntő jelentőségű volt - mivel két pályázó volt egy tanszékvezetői székre
- a jelölteket ismét kiküldték a bizottság véleményének szóbeli ismertetése idejére. Így a jelöltek nem tudták, hogy
mi a felkért kari véleményező bizottság véleménye, arra nem volt módjuk reagálni sem. Ez a körülmény
önmagában alkalmas arra, hogy érdemben befolyásolja a szavazás eredményét (amely igen szoros eredménnyel
zárult, amely ráadásul ellentétes az Épületszerkezettani Tanszék körében lefolytatott szavazás eredményével),
ezért ez a szabályok olyan fokú megsértése, aminek alapján a szavazás eredményének megsemmisítését és
annak megismétlését véleményem szerint megalapozottan kérem.
Az az esetleges ellenvetés, hogy ez az eljárási hiba nem befolyásolhatta a szavazás kimenetelét egyrészt
önellentmondás, hiszen a véleményező bizottságnak éppen az a feladata, hogy a Kari Tanácsot orientálja,
másrészt a bizottság határozott és markáns véleményével nyíltan felvállalta a szavazás befolyásolásának
szándékát – ami természetes, hiszen ez a feladata. Ugyanakkor a jelöltek megfosztása az erre való reagálás
lehetőségétől egyben a Kari Tanács tagjait is megfosztotta az objektív véleményalkotás lehetőségétől és így
biztosan befolyásolta a szavazás eredményét. De már önmagában az a tény, hogy az SzMSz-nek az eljárásra
vonatkozó előírását nyíltan, egy figyelmeztetés ellenére megsértették, jogalapot teremt a szavazás
eredményének megsemmisítésére.
Szeretném hangsúlyozni, hogy kérésemet messzemenően nem a jelöltek személye elleni támadásnak szánom, a
pályázóknak a kifogásolt eseményekre ugyanis nem lehetett hatásuk.
Az eljárási szabályok két tételben, és a szavazás kimenetelének befolyásolására alkalmas módon történő
megsértése miatt kérem a T. Rektor Urat, hogy vonatkozó szabályainknak (a kari SzMSz-ünk 27.§ (1)
bekezdése) megfelelően a szavazás eredményét semmisítse meg, és rendeljen el az Épületszerkezettani
Tanszék vezetésére beadott pályázatokról új szavazást!

Fenti eredeti levél kiegészítése: a BME Építészmérnöki Kar tanszékvezetői pályázatait véleményező bizottsági
ülésről készült jegyzőkönyv fenti levelem megírását követően, 2017. május 3-i dátummal került fel a KT
honlapjára. A megismert jegyzőkönyv ellenkezik a BME szabályaival:
SzMR 48. § A testületi ülések dokumentumai
(2) A bizottsági, testületi ülésről készült emlékeztetőnek tartalmaznia kell az ülés helyét és időpontját, az
ülésen elhangzott témák megnevezését, az egyes ügyekben hozott bizottsági, testületi véleményt,
állásfoglalást, valamint az ülésen megjelent, késő vagy hiányzó tagok névsorát. Az emlékeztetőt a
készítője írja alá, és a tanács, a bizottság, a testület elnöke hitelesíti.
SzMR 55. § Értelmező rendelkezések
(1) Az SZMR és mellékletei alkalmazásában
d) véleményezés: a véleményező elé terjesztett tárgyban foglaltak egészben vagy részbeni
támogatását, vagy elutasítását, illetve az azzal kapcsolatos észrevételeket tartalmazó határozat. A
vélemény a döntéshozatalra jogosult szervet, testületet, vagy személyt nem köti, de az attól való eltérést
a döntéshozó – a titkos szavazásokat kivéve – köteles megindokolni. A véleményezési jog
megsértésével hozott döntést a véleményezésre jogosult kívánságára a döntési jog gyakorlója újból
megvizsgálja, indokolási kötelezettséggel.
A BME Építészmérnöki Kar tanszékvezetői pályázatait véleményező bizottság üléséről a mellékletként csatolt
jegyzőkönyv a fenti SzMR pontok közül a vastagon kiemelteket nem teljesíti, nevezetesen nem tartalmazza a
szavazás indokait, amelyre így sem a jelöltek, sem a KT nem tudott felkészülni. Mintaként csatoltam más
tanszékvezetői pályázatokhoz készült szakbizottsági jelentéseket.
Miután egy KT tag felhívta a figyelmet a nyilvánvaló szabálytalanságra a Dékánnak a napirendet újra meg kellett
volna szavaztatnia, és a jegyzőkönyvet kinyomtatva minden KT-tag számára elérhetővé kellett volna tennie.
Budapest, 2017. május 18.
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Mellékletek:
 A BME Építészmérnöki Kar tanszékvezető pályázatait véleményező bizottsági üléséről készült 2017. május
3-i jegyzőkönyv
 Minta 1: Szakbizottsági jelentés Szabó Péter János tanszékvezetői pályázatáról (2017. március 9.)
 Minta 2: Jegyzőkönyv Magyar Zoltán tanszékvezetői pályázatáról (2016. május 11.)

