
 

 

Békés Megyei Építészeti Díj módosított alapító okirata 
- Elfogadva a 7/2016. (03. 04.) számú taggyűlési határozattal - 

 

A díj alapítója és adományozója: 

a Békés Megyei Építész Kamara 
 

Az Alapító a Békés megye területén felépült, használatba vett, s szakmai megítélés szerint kiemelkedő színvonalú és 

építészeti értékű épület építész tervezője alkotásának- elismerésére,  
„Békés Megyei Építészeti Díjat” alapított. 

A Díj adományozás szabályai jelen okirat módosítással kiegészítésre és módosításra kerülnek 

A Díj az alábbi szabályok szerint ítélhető oda: 

1.  A Díjat – évente egy alkalommal – az alábbi kategóriákban lehet kiadni: 
 

A. Építészeti Alkotói Díj: 

- Új épület építése, vagy meglévő épület felújítása és korszerű bővítése – szerzői jogi kérdések rendezett 

helyzetével - bármely épület esetén. 
- Műemlék, vagy helyi védelem alatt álló épület teljes helyreállítása esetén. 

B. Építészeti Életmű Díj 
 

2. A Díj egy Széri-Varga Géza által elkészített bronz emlékplakett, amelyen feltüntetésre kerül a tervező neve, a 

Díj kategóriája, valamint az adományozás időpontja. A zsűri javaslatára oklevél is adható. 
      A Díj szakmai és erkölcsi elismerést jelent. 
 

3. A Díjat – odaítélésének évében – lehetőleg az Építészek Világnapja keretében – a szakma képviselőinek 

jelenlétében kell átadni. A Díjat a Békés Megyei Építész Kamara elnöke, vagy az elnökség által felkért személy 

adja át. 
 

4. Építészeti Alkotói Díj: 
 

- Olyan természetes személy építész tervezőnek adományozható, aki a Békés Megyei Építész Kamara tagja, s 

akinek Békés megye területén a benyújtást megelőző 5 év során használatba vett épülete a megbízott zsűri 

véleménye szerint méltó a Díj elnyerésére. 
 

- Pályázni a megvalósult épület jellemző tervlapjaival, rövid műszaki leírásával és fotóival lehet, minden év 

szeptember 15-ig. Ettől eltérő beadási időpontot megállapítani, csak a tervezett díjátadást megelőző 4 

hónappal korábbi közlés közzététele esetén lehet. 
 

- Az építészeti alkotói Díj kiadására csak abban az esetben kerülhet sor, ha az adott évben legalább 4 

pályamű érkezik be. 
 

- A benyújtott pályázatok közül a Díj kitüntetettjét vagy kitüntetettjeit az elnökség által megbízott, 3 tagú 

(nem Békés megyei építészekből álló) szakmai zsűri választja ki. 
 

5. Építészeti Életmű Díj: 
 

- Olyan építésznek adományozható, aki a Békés Megyei Építész Kamara tagja, valamint több évtizedes 

kiemelkedő építészeti munkássággal rendelkezik, és szakmai erkölcsi magatartásával példát mutatott az 

építészeti szakmagyakorlás terén. 
 - A Díj adományozására javaslatot a Békés Megyei Építész Kamara tagjai közül bárki és bármikor tehet. A 

Díj odaítéléséről neves építészekből és közéleti személyiségekből álló 5 tagú bizottság dönt.  
 

6. A Díj adományozásával kapcsolatos lebonyolítási, szervezési feladatokért Békés Megyei Építész Kamara 

elnöksége a felelős. 
 

7. A Díjjal kapcsolatos mindennemű információ közzétételéről a Békés Megyei Építész Kamara gondoskodik a 

médiákon – a sajtón – keresztül. 
 

Békéscsaba, 2016. február 16. 

   
 Kmetykó János 
                                                                                                         elnök 


