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„MOLNÁR TIBOR ÉPÍTÉSZETI DÍJ” 
 

Alapító Okirata 
(A 3/2018. (02.21.) FÉK elnökségi határozat szerinti módosítással) 

 
Alapító és adományozó: Fejér Megyei Építészek Kamarája (továbbiakban „Alapító”) 
 
A díj elnevezésével Molnár Tibor (1904-1990) építész munkásságának is emléket állítunk akinek 
- sok más megvalósult munkája mellett - székesfehérvári modern stílusú épületei, több évtizedes 
városi főmérnöki tevékenysége példamutató. 
 
Alapító Elnöksége az Alapszabályának 61. §-a értelmében a Fejér megyei kamarai tagsággal 
rendelkezők részére, a szakmai megítélés szerinti legkiválóbb alkotásainak tervezői 
számára adományozható 
 

„MOLNÁR TIBOR ÉPÍTÉSZETI DÍJ” – at  
 
(a továbbiakban Díj) alapít az alábbi szabályok szerint: 

 
1.§ 

 
1. A Díj olyan természetes személynek adományozható, aki a Fejér Megyei Építészek 

Kamarájának tagjaként,  
- építész,  
- terület- és településtervező,  
- táj- és kertépítész, 
- belsőépítész 

szakmai területeken készített munkája kiemelkedően magas színvonalú szakmai értékeket 
tartalmaz. 
 

2. A Díj csoportnak, megosztva is adományozható. 
 

2.§ 
 

1. A Díjnak nincsenek fokozatai. Évente összesen maximum három Díj adható. A Díj nem kerül 
feltétlenül kiadásra minden évben. 
 

2. A Díj oklevéllel, emlékéremmel és pénzjutalommal jár. Az oklevélben röviden ismertetni kell 
az adományozás indoklását. A pénzjutalom mértékét az Alapító Taggyűlése a költségvetés 
részeként határozza meg. 
 

3. A Díjat minden évben Molnár Tibor születésének napján, szeptember 23-án a szakma 
képviselőinek jelenlétében kell átadni. Kivételes esetben az Alapító egyéb alkalmat is 
kijelölhet a díj átadására. 

 
3.§ 
 

1. Az elismerésre a Fejér Megyei Építészek Kamarája tagjai pályázhatnak.  
A pályázatot az Alapító Elnöksége hirdeti meg tárgyév március 31-ig. 
Pályázni lehet időkorlát nélkül, bárhol megvalósult munkákkal, tervekkel. 
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2. A pályázatok benyújtásának határideje: tárgyév május 31. 
 

3. Indokolt esetben az Alapító Elnöksége más határidőket is megállapíthat. 
 

4. Évente maximum 1 posztumusz Díj adható az Alapító Elnökségének döntése alapján. 
 

4.§ 
 
1. A pályázatokat az alábbi tagokból álló Bíráló Bizottság (továbbiakban Bizottság) 

véleményezi, és értékeli: 
- 5 fő az Alapító tagságából (Alapító Elnökségének felkérése alapján) 
- 2 fő Ybl-díjas építész (nem tagja az Alapítónak)  

  
2. A Bizottság összetételére az Alapító Elnöksége egyéb javaslattal is élhet. A Bizottság tagjait a 

pályázati kiírásban szerepeltetni kell. 
 

3. A Bizottság maga határozza meg munkarendjét, s választja meg elnökét. 
 

4. A Bizottság döntését szótöbbséggel hozza meg. A Bizottság munkáját az Alapító Felügyelő 
Bizottságának egy, a bírálatban nem érintett tagja felügyeli. A Bizottság döntése végleges.  

 
5. A Bizottság megfogalmazza az oklevél szövegét, és a Díjjal járó pénzjutalmat is 

meghatározza a tárgyévben rendelkezésre álló költségvetési keret figyelembevételével. 
 

6. A felkért bizottsági tagok tiszteletdíját az Alapító Elnöksége határozza meg az elfogadott éves 
költségvetést figyelembe véve. 
 

5.§ 
 

1. A Díjjal kapcsolatos mindennemű ismeret közzétételéről az Alapító Titkársága gondoskodik. 
 

2. A Díj átadására a pályázatok kiállítása mellett Székesfehérváron, az Alapító Elnöksége által  
 meghatározott helyen kerül sor. 

 
6.§ 

 
1. Az Alapító Okirat megváltoztatására az Alapító Elnöksége jogosult. 

 
7.§ 

 
1. A Díj névadójának családja hozzájárult a névhasználathoz. 

 
2. A „Molnár Tibor Építészeti Díj” alapítását az Alapító Elnöksége a 4/2017. (06. 08.) sz. 

határozatával hagyta jóvá, a pályázat első kiírására 2018-ban kerül sor. 
 
Székesfehérvár, 2018. február 22. 

 
 
             Németh László                                                                    Mahler György  

                 elnök  s.k.                                                                              alelnök s.k. 


