
„AZ ÉV HÁZA CSONGRÁD MEGYÉBEN” DÍJ 
ALAPÍTÓ OKIRATA 

Alapító és adományozó: Csongrád Megyei Építész Kamara 
 
Az Alapító Csongrád megye területén megépült/átépült/felújított, a szakmai 
megítélés szerint kiemelkedő színvonalú és építészeti minőségű épület 
tervezőjének elismerésére 

„AZ ÉV HÁZA CSONGRÁD MEGYÉBEN” DÍJ 
kitüntetést alapít, az alábbi szabályok szerint: 
1. A Díj azon építésztervezőnek adományozható, akinek Csongrád megye 

területén a benyújtást megelőző 3 év során használatba vett, kiemelkedő 
színvonalú, bármely rendeltetésű épülete méltó az  

„Év Háza Csongrád Megyében” Díjra. 
2. A Díj:  

Plakett és oklevél 

A plaketten feltüntetve: „AZ ÉV HÁZA CSONGRÁD MEGYÉBEN”hátoldalon 

a díjazott neve és az adományozás évszáma. 
Az oklevélben feltüntetve: 
– az adományozó (Csongrád Megyei Építész Kamara) 
– a díjazott neve és az adományozás rövid indoklása 
– a kamara elnökének aláírása 
– a kamara pecsétjének lenyomata 

 További elismerés(ek): Oklevél (a pályázatok színvonalától függően 
kategóriánként max. 3 db) 

3. A Díjat minden páratlan évben (elsőként 2017-ben) az Építészet Napja 
ünnepségének keretében, a szakma képviselőinek jelenlétében kell átadni. 

4. A Díjat az alábbi kategóriákban lehet adományozni: 
– Lakóház (családi- és társasház) 
– Egyéb épület (középület, ipari épület, stb.) 

5. A Díjat a Csongrád Megyei Építész Kamara elnöke adja át.  
6. A Díjra a Csongrád Megyei Építész Kamara tagjai megvalósult épületük 

engedélyezési szintű tervével és az épület fotóival - max. 4 db - 
pályázhatnak, elektronikus formátumban benyújtva (pdf/ A, ill. jpg). 

 A pályázat benyújtásának határideje: minden évben szeptember 1. 
7. Díj/ak kiadására abban a kategóriában kerül sor, amelyben a zsűri a 

pályázat színvonalát megfelelőnek ítéli. 
8. A benyújtott pályázatokat 3 tagú, országosan elismert építészekből álló 

zsűri bírálja el, és rövid szakmai indoklással javaslatot tesz a Díj 
odaítélésére. A javaslat alapján a díjazottakat az Elnökség véglegesíti. 

 A zsűri tagjait a Csongrád Megyei Építész Kamara Elnöksége kéri fel. 



9.  A nyertes, dicséretben részesült pályamű(vek) az Építészet Napja alkalmából 
kiállításra kerül(nek). A bemutatáshoz szükséges egységes tervi-képi 
megjelenést a pályázók biztosítják, kamarai iránymutatás alapján. 

10. A Díjjal kapcsolatos mindennemű információ közzététele a Csongrád 
Megyei Építész Kamara honlapján történik.  

 
         
 

Schulcz Péter 
               elnök 

 

„Az Év Háza Csongrád Megyében” Díj alapítását a Csongrád Megyei Építész Kamara 
Elnöksége 2016. április 19-i ülésén 20/2016. sz. határozattal elfogadta.  
A Csongrád Megyei Építész Kamara taggyűlése 2016. május 30-i ülésén a díj 
adományozásáról szóló Elnökségi határozatot tudomásul veszi. 
A költségvetési tervben a díjalapítás költségeinek keretösszegét            /2016. sz. határozattal 
elfogadta.


