DÉL-DUNÁNTÚLI ÉPÍTÉSZ KAMARA
BARANYA ÉS TOLNA MEGYE
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A
„FORBÁT ALFRÉD ÉPÍTÉSZETI DÍJ”
ÉS AZ
„ÉPÍTÉSZETÉRT ELISMERŐ OKLEVÉL”
ALAPÍTÓ OKIRATA
(A 18/2019 (VII.01.)DDÉK elnökségi határozat alapján)

Alapító és adományozó:
A díj névadója:

Dél-dunántúli Építész Kamara (továbbiakban „Alapító”)
Forbát Alfréd
A XX. századi európai építészet jeles alakja Pécsett született 1897ben. Budapesti, majd müncheni tanulmányok után 1920-tól a Bauhaus
alapító Walter Gropius irodájában kezd dolgozni, majd önálló irodát nyit
Németországban. Jelentős külföldi városrendezési és épülettervezési
munkák után 1933-ban visszatér Pécsre, ahol a modernizmus
funkcionalista szemléletét honosítja meg városi lakóházaival, beépítési
terveivel. Származása miatt 1938-ban emigrálásra kényszerült.
Svédországban várostervezőként az emberi együttélést jobban
szolgáló építészeti környezet megteremtésén fáradozott, s lett a
modern várostervezés nemzetközileg elismert szaktekintélye.

Alapító Elnöksége az Alapszabályának 2.2.4.pontja értelmében a szakmai nyilvánosság biztosítása
érdekében, valamint a szakszerű, valódi értékeket teremtő építészeti alkotómunka tiszteletének
erősítéséért a szakmai megítélés szerinti legkiválóbb alkotások tervezőinek adományozható
„FORBÁT ALFRÉD ÉPÍTÉSZETI DÍJ”
ÉS
„ÉPÍTÉSZETÉRT ELISMERŐ OKLEVÉL”
(a továbbiakban Díj) alapításáról döntött az alábbi szabályok szerint:
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1.§
A jelölés
1. A Díj olyan természetes személynek adományozható, aki a Magyar Építész Kamara tagja, és ekként
• 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.
3. A Díjra pályázhat az alkotó, vagy jelölheti őt és művét bármely kamarai tag.
4. A Díjra pályázhatnak, illetve jelölhetőek
• a Dél-dunántúli Építész Kamara tagjai a megvalósult mű tekintetében területi megkötés nélkül,
• a Magyar Építész Kamara tagjai a megvalósult mű tekintetében Baranya és Tolna megyére
vonatkozó területi megkötéssel.
5. A Díj nem adományozható etikai-fegyelmi eljárás, vagy büntetés alatt álló, valamint kamarai tagságát
kizárással elvesztő személynek.
6. A megvalósult mű a pályázat beadási határidejéig jogszerű használatbavétellel kell rendelkezzen, de
az nem lehet 5 évnél régebbi.
7. Terület- és településrendezési munka esetében a terv a pályázat beadási határidejéig az illetékes
képviselő testület által legyen elfogadva.

2.§
A meghirdetés feltételei
1. A pályázatot az Alapító Elnöksége évente meghirdeti, minden alkalommal a tárgyév július hónap
végéig.
2. A pályázatok benyújtásának határideje a tárgyév szeptember hónapjában legyen meghatározva.
3. Az eredményhirdetésre, és a Díj átadására a meghirdetést követő Építészet Világnapja
eseményeihez kapcsolódóan, vagy a DDÉK rendes Taggyűlésén kerüljön sor, a szakma
képviselőinek jelenlétében.
4. Az Alapító egyéb időpontot is kijelölhet a meghirdetésre, a beadásra, és a Díj átadására.
5. Az Alapító Elnöksége a lebonyolítás feltételeinek biztosítására lebonyolító személyt, vagy szervezetet
kérhet fel.
6. A „Forbát Alfréd Építészeti Díj”-nak nincsenek fokozatai, és évente összesen legfeljebb 3 (az első
évben 5) adható. A Díjhoz oklevél, emléktárgy és pénzjutalom jár.
7. Az Alapító felhatalmazásával a Bíráló Bizottság évente összesen legfeljebb további 3 (első évben 5)
„Építészetért Elismerő Oklevél” adhat, a kiírási feltételeknek megfelelő, kiemelkedő színvonalú
műveknek. Az elismeréshez oklevél és emléktárgy jár.
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8. Az oklevélben rögzíteni kell a díjazott, vagy elismerésben részesült személy és művének
megnevezését. A művészi értékű emléktárgy előkészítéséről az Alapító Elnöksége gondoskodik. A
tárgyon szerepelni kell a díjazás vagy elismerés megnevezésének, valamint az évszámnak. A
pénzjutalom mértékét az Alapító Taggyűlése az anyagi lehetőségek függvényében a költségvetés
részeként határozza meg.
9. A Díj nem kerül feltétlenül kiadásra minden évben.

3.§
A benyújtás és jelölés módja
1. A pályázó vagy jelölő a jelentkezést a pályázati adatlap és nyilatkozat kitöltésével, és elektronikus
úton való benyújtásával teszi meg.
2. Az előírt tartalmon és mellékleten túl a Bíráló Bizottság további információt kérhet.

4.§
A Bíráló Bizottság
1. A pályázatokat Bíráló Bizottság véleményezi, és értékeli, melynek összetételében:
• 2 fő az Alapító Elnöksége,
• 1 fő a Magyar Építész Kamara Elnöksége,
• 1 fő a Magyar Építőművészek Szövetsége,
• 1 fő a Magyar Urbanisztikai Társaság,
delegáltjaként vesz részt.
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.§
Összeférhetetlenség
1. Nem nyújthat be pályázatot és nem jelölhető díjra a Bíráló Bizottság tagja, aki azzal közvetlen rokoni
kapcsolatban áll, továbbá aki a meghirdetést megelőző 24 hónapban azzal közös tervezési munkát
végzett.
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6.§
A nyilvánosság biztosítása
1. A Díjjal kapcsolatos mindennemű ismeret közzétételéről az Alapító Titkársága gondoskodik.
2. A beérkezett pályázatokat és ajánlásokat a Titkárság a DDÉK honlapján közzéteszi, mellyel
kapcsolatban a DDÉK tagságának véleménynyilvánítási joga van.
3. A Díj átadására a pályázatok kiállítása mellett az 1. és 2. években Pécsett, minden 3. évben
Szekszárdon kerül sor, az Alapító Elnöksége által meghatározott helyen. Annak érdekében, hogy
az elismerés ténye a lehető legszélesebb körben ismertté tudjon válni, gondoskodni kell a
megfelelő nyilvánosságról.
4. A Pályázó a pályázatának benyújtásával, vagy a jelölés elfogadásával hozzájárul, hogy szerzői
jogainak, vagy a tulajdonos korlátozó feltételeinek figyelembevételével a művet az Alapító által
megbízott lebonyolító nyilvánosan bemutassa, a díjazással kapcsolatban arról hírt, fotó felvételt
tegyen közzé.
5. Az Alapító szándéka szerint a díjazott és dicséretben részesített művek 10 évente egy összefoglaló
kiadványban kerülnek bemutatásra, és így dokumentálják az adott időszak elért eredményeit.

7.§
Egyéb rendelkezések
1. Az Alapító Okirat megváltoztatására az Alapító Elnöksége jogosult.
2. A Díj névadójának ismert leszármazottja nincs. Amennyiben a névhasználattal kapcsolatban bármely
kérdés felmerülne, az Alapító köteles rendezni.
3. A „Forbát Alfréd Építészeti Díj” alapítását az Alapító Elnöksége a 18/2019 (VII.01.)DDÉK számú
határozatával hagyta jóvá, és a pályázat első kiírására 2019-ben kerül sor.

Pécsett, 2019. július 01.

Molnár Csaba Csongor
elnök
sk.

Horváth András Gábor
alelnök
sk.
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