
„CSONGRÁD MEGYE ÉPÍTÉSZETÉÉRT” DÍJ 
ALAPÍTÓ OKIRATA 

Alapító és adományozó: Csongrád Megyei Építész Kamara 
 

Az Alapító a szakmai megítélés szerint kiemelkedő színvonalú tevékenységéért, 
elsősorban urbanisztikai és építészeti, vagy ahhoz kapcsolódó társművészeti 
munkásságáért, továbbá a vizuális kultúra népszerűsítő támogatójának, 
terjesztőjének, munkája elismerésére 

 „CSONGRÁD MEGYE ÉPÍTÉSZETÉÉRT” DÍJ 
kitüntetést alapít, az alábbi szabályok szerint: 
1.  A Díj azon természetes személynek, vagy közösségnek adományozható, 

aki/amely a megye épített környezetének és építészeti kultúrájának 
javításáért – a társadalmi, gazdasági, művészeti és tudományos élet 
területén – tartós és eredményes tevékenységet folytat, kiemelkedő 
teljesítményével a helyi közösség érdekeit és javát szolgálja. 

2. A díj: Plakett és oklevél 
A Plaketten feltüntetve: „CSONGRÁD MEGYE ÉPÍTÉSZETÉÉRT” 

hátoldalon a díjazott neve és az adományozás évszáma. 
A díjat igazoló oklevélben feltüntetve:  

- az adományozó (Csongrád Megyei Építész Kamara) 
- a díjazott neve és az adományozás rövid indoklása 
- a kamara elnökének aláírása 
- a kamara pecsétjének lenyomata 

3. A kitüntető díjból 2 évente egy ítélhető oda. 
4. „Csongrád Építészetéért” díjra javaslatot tehet: 

- a Csongrád Megyei Építész Kamara bármely tagja  
- művészeti szövetségek megyei szervei 
- megyei társkamarák  
- megyei civil szervezetek 

A javaslatokat minden páros évben (elsőként 2016-ban) szeptember 1-ig a 
Megyei Építész Kamara elnökének felhívására kell megküldeni. 

6. A kitüntető díjra tett javaslatok alapján a kamara elnöksége dönt a díj 
odaítéléséről. 

7. A kitüntető díjat évente egy alkalommal az Építészet Napja (október 1.) 
ünnepségének keretében, a megyei kamara elnöke adja át a széles 
nyilvánosság előtt. 

8. A díjazásról, és annak indoklásáról a Csongrád Megyei Építész Kamara a 
megye közvéleményét és a Tagságot a sajtóban illetve a kamara 
honlapján tájékoztatja.  

 
Schulcz Péter 
       elnök 



„Csongrád Megye Építészetéért 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. 


