
JAVASLAT 

Többször felmerült már, hogy kamaránk alapítson elsősorban tagjai részére építészeti 

díjat. A jelenleg Fejér Megyében létező egyetlen építészettel kapcsolatos díj a Székesfehérvári 

Építőipari Nívódíj ugyanis nem fedi le azt a területet, amely egy kifejezetten építészeknek, és 

építészek által adott szakmai elismerés jelent. A Nívódíj egy kicsit más, egy kicsit több és egy 

kicsit kevesebb, mint amire egy építészeti díj való. Először csak egy építészeti díjra 

gondoltam, de végül háromra teszek javaslatot.  

 

1. Lux Géza Műemlékvédelmi Díj – A díj az épített örökség és az épített környezet 

védelmében végzett kiemelkedő teljesítményt jutalmazza.  

Ez lehet konkrét műemlékek védelmével, felújításával, bővítésével kapcsolatos 

tervezési tevékenység, vagy műemlékekhez, értékes városképi környezethez, vagy 

annak védelméhez kapcsolódó kutatási, dokumentációs, ismeretterjesztő vagy egyéb 

közéleti tevékenység. 

 Alkalmanként egy-három díjat elsősorban kamarai tagok részére adományoznánk. 

A díj elnevezésével tisztelgünk a középkori Romkert kialakításában közreműködő apa, 

Lux Kálmán és fia Lux Géza építészek előtt is.  

A díjat olyan zsűri ítéli oda, ami a kamara elnökségéből, delegált kamarai tagokból és  

egy országosan elismert műemlékvédelmi szakemberből áll.  

 

2. Schmidl Ferenc Építészeti Díj – A díj az építészeti tervezés területén nyújtott 

kiemelkedő teljesítményt jutalmazza. 

Az odaítélés alapja lehet egy megépült épület, vagy egy színvonalas terv, de lehet 

hosszabb időszak alatt megvalósult több alkotás is. Az épület típusokat nem 

kategorizáljuk, erre a jövőben akkor kerülhet sor, ha a pályázatok mennyisége és 

színvonala ezt szükségessé teszi. A bírálat szempontrendszerét ki kell dolgozni –ez a 

többi díjra is érvényes – de legfontosabb szempontok a következők: esztétikai 

minőség; korunknak megfelelő stílus; egyéni, karakteres megjelenés; környezeti 

elemek és hagyományok figyelembe vétele; környezetbe illesztés (lépték, forma, 

anyaghasználat); korszerű energetikai és környezetvédelmi szempontok figyelembe 

vétele;  

Alkalmanként egy-három díjat csak kamaránk aktív tagjainak adományoznánk. 



A díj elnevezésével tisztelgünk Schmidl Ferenc, a székesfehérvári Csók István Képtár 

és könyvtár és több kiváló belvárosi épület tervezője valamint a 30-as 40-es évek 

székesfehérvári Mérnöki Hivatalának a vezetője előtt. 

A díjat olyan zsűri ítéli oda, ami a kamara elnökségéből, delegált kamarai tagokból és  

egy országosan elismert építész szakemberből áll.  

  

3. Molnár Tibor Díj – A díj a kamara és a fejér megyei építészek közösségének az 

érdekében kifejtett kiemelkedő közéleti tevékenységet jutalmazza. 

A díj odaítélésének az alapja a magyar építészet érdekében kifejtett kiemelkedő 

tevékenység, a Fejér Megyei Kamarában a tagok és a kamara érdekében végzett 

munka, amely az építészet társadalmi elismertségét is segíti. 

 Alkalmanként egy-három díjat ítélünk oda. A díjat elsősorban kamarai tagoknak 

alapítjuk, de kivételes esetben nem kamarai tag is megkaphatja. Ebben az esetben 

tiszteletbeli tagnak tekinthetjük. 

A díj elnevezésével tisztelgünk Molnár Tibor előtt, kinek - sok más épület mellett -  

köszönhetjük a székesfehérvári Várkörút több geometrikus, modern stílusú épületét és 

tisztelhetjük az általa több évtizedig végzett meg nem alkuvó városi mérnöki és 

főépítészi munkát. A díjat a kamara elnöksége titkos szavazással ítéli oda. 

 

Mindegyik díj egy emlékplakettből és oklevélből áll, pénzjutalom nem tartozik hozzá. 

Jutalom továbbá, hogy a díjazottaknak illetve a nyertes műveknek nyilvánosságot biztosítunk 

szakmai valamint lakossági körben is sajtó és kiállítások által. A sajtó esetében az Építész 

Közlöny, az Építészfórum, esetleg a Szép Házak, valamint a megyei írott sajtó és egyéb helyi 

médiák jöhetnek szóba. 

Nyertes pályaműveket és a nyerteseket bemutató anyagok kiállítására egy lehetőség a Kortárs 

Művészeti Fesztivál keretén belül adódik a Szabad Művelődés Házában, először 2013 

tavaszán. Erre már szóbeli ígéretet kaptunk. Célszerűnek tartanám a kiállítás bemutatását 

Dunaújvárosban is. 

A díjak kiadása lehet évente, de elképzelhető „biennálé” jelleggel két évente is. A költségek 

fedezetére források felkutatása szükséges, szponzorok megkeresésével. 

A szervezési munkára munkacsoport felállítása szükséges, ebben az esetben 2013 tavaszán az 

első díjakat ki lehet osztani. 

Székesfehérvár, 2012.02.02.   Mahler György  

          alelnök 


