
 

 

 

2018-2019/I. félév - Demonstrátori pályázat 

 

Kedves Hallgatók, 

 

jelen félévben a tanszéki kutatásokhoz, illetve a tanszék oktatási és publikációs 
tevékenységéhez várjuk a demonstrátorok jelentkezését. 

A sikeres pályázathoz szükséges tanulmányi átlagot és egyéb feltételeket a TVSZ vonatkozó 
paragrafusai tartalmazzák. Kérjük, hogy a pályázatokban „motivációként” térjetek ki arra, 
hogy az alábbi feladatkörök közül melyikben terveztek szerepet vállalni. 

Mivel a tanszéki könyvtár jelentős újrarendezése még folyamatban van, így abban 
mindenkinek a részvételére számítunk, továbbá a tanszéki rendezvényekben, kiállításokban 
is számítunk az aktív részvételetekre. 

A tanszékhez kötődő kutatásokat, felméréseket, általában a tudományos-szakmai 
érdeklődésünket kutatócsoportokba rendezzük a soron következő félévben, amelyek 
várhatóan a következők lesznek. Az egyes kutatócsoportoknál a feladatok körére is röviden 
kitérünk, azonban a pontos részleteket, ki mennyit időt tud demonstrátorként szerepet 
vállalni, a sikeres pályázat után egyeztetjük. Természetesen a TVSZ-ben rögzített díjazás 
arányos a vállalt terheléssel. 

 

1/ Kultúrtájak kutatócsoport: az utóbbi években több olyan nagyléptékű „kultúrtájjal” 
foglalkozunk behatóan, amelyek gazdag rétegei kiváló, valóban egyetemi feladatot 
jelentenek. Ebben a kutatócsoportban elsősorban a Somló hegyhez, a borsodi ipari 
örökséghez és az erdélyi limes projektünkhöz (The Roman Limes as European 
Cultural Landscape) kapcsolódó témákkal foglalkozunk. Az archívum rendezésében, 
továbbá tervezési és TDK feladatok előkészítésében is számítunk a pályázókra. 

2/ Mezőhegyes kutatócsoport: az egyedülálló gazdaságtörténeti együttes léptéke és 
gazdag műemlékállománya miatt tárgya évek óta a helyszíni és levéltári 
kutatásoknak, az utóbbi időben tervezési feladatoknak is. Elsősorban az archívum 
rendezésében és az adatok feldolgozásában, valamint helyszíni bejárásokban 
számítunk a pályázókra. 

3/ ’A modern építészet nyomában’ kutatócsoport: a Tanszéki tanulmányutak 
tapasztalatai alapján egy kapcsolódó kötet szerkesztésébe, továbbá a tanszéki 
archívum rendezésébe lehet bekapcsolódni. További tanulmányutak előkészítése is 
feladat. 

4/ ’Hassan Fathy Survey Mission’ kutatócsoport: a 2015 óta a Tanszék keretei között 
folytatott egyiptomi helyszíni felmérések kiértékelése, elemzése, rendszerezése, 
archívum rendezése, következő félévi terepmunka előkészítésében közreműködés a 
feladat. 



5/ krízisÉPÍTÉSZET kutatócsoport: egy elnyert Bolyai pályázati kutatásba lehet 
bekapcsolódni, továbbá a tavaszi félévben meghirdetendő krízisÉPÍTÉSZET 2.0 kurzus 
tematikájának előkészítését tervezzük közösen. 

6/ ’Szíria a háború után’ kutatócsoport: Tanszékünk a PPKE-vel közösen részt vesz 2015 
óta a háborúban megsérült egyes kiemelt műemlékek felmérésében és a károk 
helyreállítási munkálatainak segítésében. Ennek itthoni feldolgozásába lehet – 
egyelőre – bekapcsolódni. 

7/ ’IPARTERV’ 70 / ’IPARTANSZÉK’ 70 kutatócsoport: a neves tervezővállalat 1948-as 
alapítása után lényegében 1950 szeptemberére nyerte el azt a formáját és profilját, 
amelyben évtizedekig meghatározó szerepet töltött be a hazai építészetben. 
Ugyanekkor alapították az IPARTERV jelentős utánpótlás bázisául szolgáló 
tanszékünket is. Az évfordulóra kiállításokkal, kötetekkel és rendezvényekkel 
készülünk, ezek előkészítésében számítunk a pályázókra. 

 

Várjuk a pályázatokat, és további kérdések esetén is állunk rendelkezésre, 

 

Üdvözlettel 

 

       Dr. habil Vasáros Zsolt DLA sk. 

       tanszékvezető egyetemi docens 

     

 

 

 

 
 


