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Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem 

Építészmérnöki Kar 

 

 

 

JAVASLAT 

 

az Építészmérnöki Kar Kari tanácsának 2021. január 22-i ülésére, 

 

Címzetes egyetemi docensi cím  

 

adományozására 

 

 

 

 

 

Név:     Zalakovács József 

Születési hely, év, hónap, nap:  Zalaegerszeg, 1954.  

Anyja neve:     

Legmagasabb iskolai végzettsége: 1980. Magyar Képzőművészeti Főiskola 

     Festőművész 

Tudományos fokozata:   - 

Munkahelye:    BME Építészmérnöki Kar, Rajzi és Formaismereti Tanszék 

Beosztása:    adjunktus 

Korábbi kitüntetései:   Szentkirályi Zoltán-díj, 2012 

 

 

 

Hivatalos indoklás: 

 

 

Zalakovács József adjunktusnak több évtizedes igényes, segítőkész és lelkiismeretes oktatói és 

közéleti munkásságáért, nyugdíjba vonulása alkalmából javasoljuk a címzetes egyetemi docens 

cím odaítélését. 

 

 

 

Részletes indoklás (külön oldalon mellékelve): 

 

 

 

Kérem a Tisztelt Kari Tanács támogatását. 

 

 

 

 

Budapest, 2020. január 14.  

 

Molnár Csaba DLA 

Tanszékvezető 

Rajzi és Formaismereti Tanszék 
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Részletes indoklás: 

 

 

 

Zalakovács József festőművész, adjunktus 1980-ban a Magyar Képzőművészeti Főiskolán szerezte 

diplomáját festő szakon, mestere Gerzson Pál volt. 1980-tól a Magyar Képzőművészeti Alap tagja. A 

festészet mellett reklámgrafikával és színtervezéssel is foglalkozik. Képzőművészként önálló, illetve 

csoportos kiállítások rendszeres résztvevője, művészeti tevékenysége hitelesítette oktatói pályafutását. 

Több évtizedes munkássága alatt több mint 30 kiállítása volt itthon és külföldön egyaránt. Festményei 

magántulajdonban, irodákban, magán galériákban találhatók. 

 

1983-tól 2020-ig - nyugdíjba vonulásáig - a BME Építészmérnöki Kar Rajzi és Formaismereti 

Tanszékén dolgozott. Oktatási feladatait kimagasló szinten teljesítette, több gyakorlati tantárgy felelőse, 

valamint a szabadkézi rajz, alakrajz, művészi akvarell tárgyak sikeres oktatója, a tehetséggondozás terén 

a tanszék egyik meghatározó alakja. Külön tanköri csoportokban speciális tematika alapján foglalkozott 

a kiemelkedő képességű hallgatókkal, akikkel jelentős sikereket ért el. Több alkalommal is végzett a 

BME oktatóinak 100-as listájának első felében. Oktatói munkájának elismeréseként a Kar Szenkirályi 

Zoltán-díjjal tüntetette ki. 

 

Az oktatáshoz kapcsolódó szakmai, szervezési, művészeti és konzulensi tevékenysége is kimagasló volt. 

Szakmai meglátásaival, hatalmas tapasztalatára alapozott kiforrott véleményével segítette a tanszék 

oktatási tematikájának kidolgozását. Több éven keresztül a Kar rajzi felvételi előkészítőjének és 

vizsgájának szakmai vezetője volt. 

 

Mind a Rajzi és Formaismereti Tanszéknek, mind az Építészmérnöki Karnak megbecsült közéleti 

szereplője, elismert kollégája, aktív közreműködője volt a tanszéki oktatási bizottságoknak, galéria- és 

kiállítási életnek. Hosszú időn át választott tagja volt a Kari Tanácsnak, illetve tagja volt a kar Oktatási 

Bizottságának is. 

 

Zalakovács József felelősségteljes és elhivatott oktató, inspiráló művész-tanár. Több évtizedes igényes, 

segítőkész és lelkiismeretes oktatói és közéleti munkásságáért, nyugdíjba vonulása alkalmából 

javasoljuk a címzetes egyetemi docens cím odaítélését.  

 

 

 

 

Budapest, 2020. január 14.  

 

 

 

 

 

 

 

Molnár Csaba DLA 

Tanszékvezető 

Rajzi és Formaismereti Tanszék 


