A 2018. évi „Molnár Tibor Építészeti Díj” – Hirdetmény
(A FÉK elnökségének 5/2018. (03.22.) sz. határozata alapján)
1. A Díj olyan természetes személynek adományozható, aki a Fejér Megyei Építészek Kamarájának
tagjaként,
a) építész,
b) terület- és településtervező,
c) táj- és kertépítész,
d) belsőépítész
szakmai területeken készített munkája kiemelkedően magas színvonalú szakmai értékeket
tartalmaz.
2. A Díj tervező csoportnak, megosztva – a pénzjutalom arányos megosztásával - is adományozható.
3. A Díjnak nincsenek fokozatai, évente összesen maximum három Díj adható. A Díj nem kerül
feltétlenül kiadásra amennyiben a pályázat értékelése eredménytelen.
4. A Díj oklevéllel, emlékéremmel és pénzjutalommal jár. A pénzjutalom mértéke díjanként
2018. évben max. bruttó 300.000,- Ft, azaz háromszázezer Forint.
5. Pályázni lehet időkorlát nélkül, bárhol megvalósult épületekkel, szakmai munkákkal.
6. A pályázatokat az alábbi tagokból álló Bíráló Bizottság véleményezi, és értékeli:
- 5 fő a Fejér Megyei Építészek Kamarája tagságából:
Németh László

elnök

Mahler György

alelnök

Fülöp Zoltán

elnökségi tag

Tatai Róbert

elnökségi tag

Vajnai Endre

elnökségi tag

- 2 fő Ybl-díjas építész :
Keller Ferenc

Ybl- és Pro Architectura díjas építész

Ripszám János

Ybl-díjas építész

7. A díj elnyerésére vonatkozó jelentkezés és a pályázatok benyújtásának (elektronikus
elküldésének) határideje: 2018. május 31.
A pályázatot az info@fejermek.hu e-mail címre kell benyújtani!
8. A Díj átadására Molnár Tibor születésének évfordulóján, 2018. szeptember 23-án
kerül sor Székesfehérváron, a Várkörút 11. számú ház előtt (Molnár Tibor egykori háza), a
beérkezett pályázatok kiállításával egy időben.
Fejér Megyei Építészek Kamarájának
Elnöksége

Tájékoztató a 2018. évi „Molnár Tibor Építészeti Díj” elnyerésére irányuló
pályázatok benyújtásához

Pályázni kizárólag olyan alkotással lehet, amely minden tekintetben szabályos körülmények
között valósult meg, használatban van, továbbá a tulajdonos, üzemeltető biztosítja a Bíráló Bizottság
tagjai számára annak személyes megtekintését.
Pályázati dokumentáció

1. Műszaki dokumentáció:
Az alkotást tetszőlegesen bemutató műszaki tervek, leírások, fotódokumentáció, melyekből a
pályázat megérthető, véleményezhető, továbbá a pályázatot bemutató kiállítás, nyomdai anyag
készíthető.
A fotódokumentáció nagyobb felbontású legyen, jó minőségű képekkel. (min. 5 db - 1 Mb/kép)
A műszaki dokumentációt PDF fájlban, a képeket JPEG fájlban kérjük benyújtani.
2. Kitöltendő és beadandó adatlap, nyilatkozat :
(Az 1. sz. mellékletet ki kell nyomtatni, értelemszerűen kitölteni, aláírás után
beszkennelve PDF fájlban mellékelni a műszaki dokumentációhoz!
Több pályázó esetén pályázóként szükséges az 1. sz. mellékletet kitölteni.
Az eredeti példányt kérjük kamaránk titkárságára eljuttatni!)

Az 1. sz. melléklet tartalma:
1. A pályázó neve és elérhetősége (cím, telefonszám, e-mail cím),
az épület/alkotás tulajdonosának/üzemeltetőjének neve és elérhetősége
2. Alapadatok : az épület/alkotás pontos címe, a kivitelezés ideje, használatbavétel kezdetének
időpontja
3. Nyilatkozat a publikálhatóságról, a szerzői jogról

1. sz. melléklet
1.

A PÁLYÁZÓ NEVE ÉS ELÉRHETŐSÉGE:

Név:…………………………………………………………………………………………..
Elérhetőség (postacím, e-mail cím, telefonszám):
………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………..
A pályázat tárgya (épület, alkotás)
TULAJDONOSÁNAK/ ÜZEMELTETŐJÉNEK NEVE ÉS ELÉRHETŐSÉGE:
Név:…………………………………………………………………………………………..
Elérhetőség (postacím, e-mail cím, telefonszám):
………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………..
2.

A PÁLYÁZAT TÁRGYÁNAK ALAPADATAI :

Az épület vagy alkotás neve: ………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
Az épület vagy alkotás pontos címe: ……………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………
A kivitelezés ideje: ………………………………………………………………………….
A használatbavétel időpontja: ……………….……………………………………………..
3.

A PÁLYAMUNKA NYILVÁNOSSÁGÁVAL KAPCSOLATOS NYILATKOZAT

Amennyiben az általam benyújtott pályamű díjazásban nem részesül, úgy annak a Kiíró általi
tetszőleges időpontban és módon történő kiállításához, annak részben vagy egészben,
tetszőleges formában, de átdolgozás nélkül történő nyilvánosságra hozatalához
a) nem járulok hozzá.
b) hozzájárulok.
(a megfelelő aláhúzandó)
Alulírott pályázó büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a közölt adatok a
valóságnak megfelelőek, a pályázat tárgyát képező alkotás szerzői joga engem illet.

……………………., 2018 …………..hó………..nap.
…………………………………………
aláírás

