
BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM 

Építészmérnöki Kar 

 

 

J A V A S L A T 

Rados Jenő Emlékérem 

adományozására 

 

 

 

Név (születési név is):   Vukov Konstantin Miklós 

Születési hely, év, hó, nap:   Kaposvár, 1949. 

Anyja neve:      
Legmagasabb iskolai végzettsége, kelte: BME Építészmérnöki Kar (1973); 
Szakképzettsége:    okl. építészmérnök 
Tudományos fokozata, címe, kelte:  PhD 2006. 

Habilitáció éve, tudományága:  

Munkahelye*:    nyugállományú (Corvinus Egyegyem Tájépítészeti Kar) 

Beosztása* (munkakör, vezetői megbízás):  

Lakáscíme:      

Elérhetősége (telefon, fax, e-mail):  vukov.konstantin@chello.hu 

Adóazonosító jele:  

A kitüntetés átadásának időpontja:  2017 

Korábbi kitüntetései (évszám megjelölése): Forster Gyula-díj (2006);  

 

Hivatalos indoklás (1 mondat): 

A magyar műemlékvédelemért és épületkutatásért, valamint a műemlékvédelemnek a civil 

szférában és az iskolai oktatásban történő kibontakoztatásáért végzett munkájáért. 

 

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

 

A Kari Tanács ülésének időpontja: 2017. január 18. 

Szavazati joggal rendelkezők száma: 

A Kari Tanács szavazatának eredménye:            .....igen     .....nem     .....tartózkodás 

 

 

Dátum, 2017. január 10. 

 

.............................................................. 

     dékán 
 



Dr. Vukov Konstantin 

Vukov Konstantin 1949-ben született. 1973-ban szerezte okl. építészmérnöki diplomáját a Budapesti 

Műszaki Egyetem Építészmérnöki Karán (diplomadíjasként).  

1973-76 közt szakhatósági előadóként a Budapesti Műemlékfelügyelőségen dolgozott a budai 

kerületek (a Vár és Óbuda kivételével) műemléki szakhatósági felügyeletében. 

1976-79 között Salgótarjánban tervező volt a NÓGRÁDTERV-nél.  

Jelenleg nyugállományban 

1979-ben Műemlékvédelmi szakmérnöki posztgraduális diplomát szerzett. 

1979-1986: Esztergomban a Városi Tanács Műszaki Osztályán építéshatósági csoportvezetőként 

elsőfokú építéshatósági feladatokat látott el. Részt vett a Várhegy és a Bazilika térségének 

rehabilitációja lebonyolításában. Építészettörténeti kutatóként ekkor kapcsolódott be a középkori 

palota kutatási programjába. 

1987-88 között Muzeológus a Magyar Vízügyi múzeumban (térképek leltározása, kiállítások) 

1990-ben BME műszaki egyetemi doktorátust szerzett (Dr-univ).  

1988-89-ben Országos Műemléki Felügyelőség vár és kastélyprogram csoportjában 4 vár létesítményi 

felelőse, időközben 1988-ban megbízásból Esztergom főépítésze. 

1989-2002 között több minisztériumi szakmai szervezeti egységben dolgozott a műemlékvédelem 

területén.  (1994-ben átmenetileg a budavári Szent György tér miniszteri biztosa) 

2002-2006 a Magyar Építész Kamara titkára 

2006-ban Phd fokozatot szerzett a BME-n építészettudományi területen  

2007-2013-ban Budapesti Corvinus Egyetem Tájépítészeti karán egy. docens, majd tanszékvezető 

2013.  

Kitűntetései: 2006 Forster Gyula-díj, 2007 ICOMOS Möller érem 

 

1991-től részt vesz az Európa Tanács Kulturális Örökség osztályánál működő "Örökség kézművesség 

képzése és fejlesztése" szakmai munkacsoport tevékenységében. Tagja a németországi épületkutatók 

Koldewey- társaságának, alapító tagja a "Műemléki kutatás és kézművesség hálózata- Porta Speciosa" 

egyesületnek.  

Megjelent szakpublikációinak száma 75, több szakmai-tudományos előadást tartott idehaza és 

külföldön (Ausztria, Németország, Luxemburg, Hollandia). Részt vett több szakkonferencia 

szervezésében, kiállítások (forgatókönyv, katalógus) megrendezésében, gondozta a lipcsei Denkmal 

szakkiállítás magyar stand kiállítását 8 alkalommal. 2 önálló szakkönyv szerzője (Esztergom, 

Ablakok), 2 szakkönyv társ-szerzője (Esztergom Studiolo, Esztergom kir. kápolna témák).  

Kutatási területei: az esztergomi vár palotájának középkori épületei, magyar fatorony építészet, 

történeti konyhakürtők, történeti faablakok, a Bauforschung módszertanának terjesztése.  

Óraadó tanárként a Magyar Képzőművészeti Egyetemen a végzős restaurátorhallgatóknak előadja a 

Műemlékvédelem tárgyat. 

2015-től MÉK Műemlékvédelmi tagozat elnöke. 2012-től a Műemléki Kutatás és Kézművesség 

Hálózata -Porta Speciosa Egyesület elnöke. 

 

Vukov Konstantin szakmai munkásságát a magyar műemlékvédelemért és épületkutatásért végzett 

elkötelezett, magas szakmai színvonalú munka jellemzi. Kutatásaival és a nemzeti, valamint 

nemzetközi szintű műemlékvédelmi szervezetekben elkötelezett és jelentős munkát végzett az 

Európában meghonosodott épületkutatási irányzatok – elsősorban a német Baufoschung-iskola – hazai 

elterjesztéséért, támogatásáért. Hatékony és jelentős munkát végzett a műemlékvédelem ügyének 

társadalmi szintű megjelenítéséért, a civil szférában és az iskolai oktatásban történő 

kibontakoztatásáért. A műemléki kutatás iránti szakmai elkötelezettsége és munkájának színvonala 

jelentősen hozzájárult egyik legfontosabb műemlékünk, az esztergomi vár együttesének feltárásához 

és megőrzéséhez. 


