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Hivatalos indoklás (1 mondat): 

 

Wiesner György az Építéstechnológia és Építésmenedzsment Tanszék által oktatott 

tudásterület kiváló szakmai képviselője, aki számos éven át a tanszék oktatójaként, ez követően 

óraadóként látott el magas színvonalú oktatási tevékenységet, melynek elismeréséül javasoljuk 

számára a "Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Építészmérnöki Karának 

Címzetes Docense" cím adományozását. 
 

 

 

 

  



Részletes indoklás, szakmai életút ismertetése (kb. 1 oldal terjedelemben): 

 

Wiesner György kollégánk szakmai pályájának kezdete óta megszakítás nélkül vállal 

meghatározó szerepet tanszékünk oktató munkájában. Tevékenysége kiterjed az 

Építészmérnöki Karon meghirdetett számos kötelező és válaszható tárgy oktatására, amelyek 

közül kiemelkedik a sajátjaként kifejlesztett, szervezett és oktatott Építési technológiák 

minőségirányítása c. tárgy. Jelentős feladatokat vállalt és vállal a tanszék egyéb oktatási 

feladatainak ellátásában, szakképzési tárgyak oktatásában, szervezésében, azok tematikájának 

kidolgozásában. Szakmai tevékenysége az önálló tervezési, műszaki igazgatási, kutatás-

fejlesztési, építésirányítási és építésellenőrzési munkája mellett kiterjed a különböző országos 

és területi szakmai szervezetekben, eseti bizottságokban való részvételre is. Sokrétű 

feladataihoz tartozik még igényes és hiánypótló szakmai kiadványok szerkesztése és 

kidolgozása, szakértői feladatok ellátása, szakmai továbbképzések és tanulmányutak 

szervezése, valamint szakmai konferenciákon való részvétel. Az oktatás iránti elkötelezettsége, 

sokoldalú, átfogó – ugyanakkor saját szakterületén különösen elmélyült – képzettsége, több 

évtizedes szakmai és oktatási tapasztalata, továbbá kiemelkedő – széleskörű személyes 

tapasztalatain alapuló – előadói képessége okán munkájára tanszékünk továbbra is feltétlenül 

számít. Szerepvállalása nemcsak oktatási feladataink ellátásában, de a különböző szakmai 

szervezetekkel való szoros együttműködésünkben is nélkülözhetetlen. 

Mindezek alapján javasoljuk Wiesner György kollégánk számára a "Budapesti Műszaki és 

Gazdaságtudományi Egyetem Építészmérnöki Karának Címzetes Docense" cím 

adományozását. 
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