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1. Pályázat célja: a kiemelt színvonalú munkák elismerése és megismertetése  
 

2. Díj Adományozása:  
 
A Díj olyan természetes személy építész tervezőnek adományozható, aki a Bács-
Kiskun Megyei Építész Kamara tagja, és akinek Bács-Kiskun megye területén az 
utóbbi 5 évben elkészült (és már használatban lévő), kiemelkedő színvonalú, a 
környezet minőségét javító épülete, illetve építészeti alkotása méltó a „Bács-Kiskun 

Megye Építészeti Díja” kitüntetésre. 

 
3. A Díj:  

- kisplasztika gránit talapzaton (díjazott pályamunkát jegyző építész részére) 

- oklevél (díjazott pályamunkát jegyző építész és társtervezői részére)  

- emléktábla az épületre 
 
A Díj az Építészet Hónapja megyei ünnepségének keretében a szakma, a média, és 
a társművészetek  képviselőinek jelenlétében kerül átadásra. 
 

4. A pályázat tartalma:  
 

- Egy pályázó maximum 2 tervvel pályázhat – az alább megfogalmazott 
formai-mennyiségi kereteken belül 

- A korábbi pályázatok tapasztalata alapján a kiíró - a Kamara Elnöksége – úgy 
döntött, hogy nem állít fel kategóriákat. Ez alapján természetesen beadható 
köz- és lakóépület, gazdasági épület (akár új, vagy felújítás), közterület 
alakítás, stb. 
Minden olyan alkotás beadható, amely a környezet építészeti, kulturális, táji 
megjelenítését gazdagítja. 

- Legfeljebb 4, rangsorolás nélküli díj kerül kiosztásra – a beérkező 
pályamunkák színvonalának függvényében. 

 
5. Pályaművek benyújtása: 
 

- Kitöltött jelentkezési lap (mellékletben) 

- Az pályamű bemutatásához szükséges dokumentáció: 
 

- tabló max 2 db (pályaművenként 1 db):  
. A tabló(k) PDF filesként, csak digitálisan nyújtandók be, (a 

pályázati kiíráshoz mellékelt (PPS) fájlban elkészítve, PDF-ként 



lementve. A tablón (tablókon) a fotókon kívül mindenképpen 
szerepeljen épület esetén helyszínrajz, a szükséges számú alaprajz, 
és metszet, de ha a pályázó úgy gondolja, akár szöveges 
kiegészítéssel is élhet. 

. A benyújtott PDF(-ek) alapján a tabló(k) kinyomtatását 70 cm x 
100 cm-es kartonon (álló formátum!) a BKK Megyei Építész 
Kamara elvégzi (a Pályázó legyen tekintettel a tablóméretre a 
képminőségek tekintetében; min. 300 dpi és lehetőleg ne jpg-k 
kerüljenek képként a tablóra) 

 
 

6. Pályaművek beadásának határideje: 2018. szeptember 27. (csütörtök) 10.00 óra 
 

 
7. Kizáró ok: kamarai tagdíjtartozás áll fenn, valamint a formai követelmények be nem 

tartása 
 

 
8. Pályázatok beküldése: 

 
A pályázati anyag e-mailen vagy személyesen adható be az alábbi címre:  

bkmek@mail.opticon.hu 

vagy 

Bács-Kiskun Megyei Építész Kamara, 6000 Kecskemét, Klapka u. 9-11. 

 

 
A benyújtott pályázatokat 3 tagú országosan elismert építészekből álló zsűri bírálja, 
és ítéli oda a díjat. A zsűri tagjait a Bács-Kiskun Megyei Építész Kamara Elnöksége 
kéri fel. A Bíráló Bizottság elnöke: Vesmás Péter Ybl-díjas, az MMA levelező tagja, 
tagok: Golda János Ybl-díjas, az MMA rendes tagja, és Sipos György építészek. 

 
9. A Pályázattal kapcsolatos mindennemű információt a Kamara Titkársága ad 

ügyfélfogadási időben (hétköznap 9-12 óra között tel: 76/505-793). 
 

 
 
Kecskemét, 2018. július 
 
 
 
      Bács-Kiskun Megyei Építész Kamara 
               Elnöksége 
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