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FELHÍVÁSA 
AZ ,,ÉV ÉPÍTÉSZE 2014’’ 

építészeti pályázat meghirdetéséről 
 
A Nógrád Megyei Építész Kamara Elnöksége az építészet társadalmi 
elismertségének növeléséért, az alkotók megbecsüléséért, az építészeti alkotások 
megismertetéséért, a kiváló építészeti teljesítmények elismerésére, a Nógrád Megyei 
Építész Kamara tagjai számára  

„Év Építésze 2014” 
című építészeti pályázatot hirdet meg. 

 
Az „Év Építésze 2014” díjat kaphatja a Nógrád Megyei Építész Kamara azon tagja, 
aki kiemelkedő teljesítményt nyújtott az építészet területén, munkája eredményeként 
magas színvonalú építészeti alkotás valósult meg, vagy alkotó tevékenysége 
jelentősen hozzájárult a települések fejlődéséhez, a környezet alakításához vagy 
közéleti tevékenysége révén hozzájárult az építészeti kultúra szélesebb körű 
megismertetéséhez. 
 
A díj egy érem – tervezte Molnár Péter szobrászművész – és oklevél, ami mellé nettó 
100.000.- Ft pénzjutalom is jár, amelyet a Kamara a mindenkori éves 
költségvetésében biztosít. A Kamara továbbá lehetővé teszi a díjazott részére, hogy 
pályamunkáját és építészeti tevékenységét kiállításon bemutassa, mely kiállítás a díj 
átadásának alkalmából nyílik meg.  
 
A díjat évente egyszer adományozza a Kamara elnöksége, amelyet minden év 
október 1-én, az „Építészet Hónapja” megnyitójának keretében, a Nógrád Megyei 
Építész Kamara Elnöke ad át.  
 
Nógrád Megye Építész Kamara Elnöksége felhívja tagjait pályázat benyújtására. 
 
A pályázatot a 2014. évi tavaszi taggyűlés időpontjáig – várhatóan 2014. április hó 
második fele – kell benyújtani az Elnökséghez. A pályázat legfeljebb A3 méretű 
lapokon, a megértéshez szükséges terveket, fényképeket és rövid műszaki leírást 
tartalmazhat. A technika szabadon választott, de a kiállításon való publikálást tegye 
lehetővé. A pályázathoz az építési engedély másolatát, a településrendezési tervet 
jóváhagyó önkormányzati rendelet kivonatát, valamint – a kiállításon kívüli 
publikációhoz - az építtető vagy tulajdonos hozzájárulását is csatolni kell.  
 
A pályázatokat a Kamara elnökségének tagjaiból, a bizottságok elnökeiből, továbbá 
az elnökségi ülésen a megye területeit képviselő meghívottakból, valamint a korábbi 
díjazottakból álló, Bíráló Bizottság bírálja el, melynek tagjait a Kamara elnöke kér fel. 
 
Salgótarján, 2014. február 20. 
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