„A FŐÉPÍTÉSZI DÍJ” Alapító Okirata1
Alapítók:
Nagykanizsa Megyei Jogú Város
V. Országos Főépítészi Konferencia
Adományozók:
Országos Főépítészi Konferencia
Konferenciát rendező település
Az Alapítók a főépítészi munka elismerésére, a helyi önkormányzatok egyes területfejlesztési és
területrendezési, valamint az építési törvényben meghatározott építésügyi feladataival kapcsolatos munka
végzésében folytatott kimagasló tevékenység elismerésére
FŐÉPÍTÉSZI ÉLETMŰ és AZ ÉV FŐÉPÍTÉSZE DÍJ-at
(a továbbiakban: Díj) alapít, a következő szabályok szerint:
1. §.
1. A Díj olyan természetes személynek adományozható, aki az adományozást megelőző
évben/időszakban, illetve életművével
 működési területén az épített környezet elemeinek alakításával és védelmével, továbbá a terület- és
településrendezéssel, a terület- és településfejlesztéssel kapcsolatos egyes önkormányzati
feladatellátásban,
 a terület- és településrendezési tervek összhangjának kialakításában,
 a tervek hatályosulásának értékelésében és elősegítésében,
 a feladatkörével összefüggő tervek értékelésében, véleményezésében,
 a műemlékvédelem területén,
 a helyi értékvédelem szabályozása, - és e szabályok érvényesítése terén,
 a település egységes táji és építészeti arculata alakítása terén,
 a településpolitikai, a településfejlesztési, a településüzemeltetési és önkormányzati
ingatlanvagyon - gazdálkodási feladatai programalkotása, egyeztetése és koncepciói
összehangolása terén,
 az egyedi építményekkel összefüggő, döntést megelőző egyeztetésben és az építtetői, tervezői
szakmai tanácsadásban
széleskörű, aktív, kezdeményező és közép-, hosszútávon eredményes szakmai tevékenységet végzett és
ezáltal meghatározó módon járult hozzá az önkormányzatnak, az épített környezet emberhez méltó és
esztétikus kialakítása, valamint a helyi építészeti örökség védelme terén jelentkező feladat ellátásához
(Étv., Főép. rendelet).
2. Nem gyakorló főépítész kivételes esetben akkor tüntethető ki a Díjjal, ha az 1. pont szerinti
tevékenységével a főépítészi ügyet életművével meghatározó módon szolgálta.
3. Posztumusz Díj nem adományozható.
4. A Konferenciát rendező település főépítésze a rendezés évében nem kaphat Év Főépítésze Díjat.2
5. Az Év Főépítésze Díj és a Főépítészi Életmű Díj hivatalban lévő állami (területi) főépítésznek nem
adományozható.3
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2. §.
1. Évente két Díj adományozható. Az egyik Díjat aktív főépítész kapja, míg a másik – életmű - Díjat
a szakmáját hosszú ideje gyakorló, illetve nyugdíjba vonuló/vonult kiváló főépítész kapja. Az
Életmű Díj kategóriában a Díj egyedi értékét megtartva további Életmű Díj(ak) is
adományozhatók.4
2. A Díj oklevéllel jár, melyekben röviden fel kell sorolni az adományozás indokait.
3. A Díj az Országos Főépítészi Konferencián kerül átadásra.
4. Az Országos Főépítészi Kollégium Elnöksége (továbbiakban Elnökség) a Díj átadására indokolt
esetben - jubileumra vagy más eseményre tekintettel – más időpontot is meghatározhat.
5. A Díjat az átadás évében a Konferenciát rendező város készítteti el.
3. §.
1. A Díj odaítélésére írásbeli javaslat alapján kerül sor. Javaslatot bármely főépítész, önkormányzati
és hivatali vezető, vagy bármely szakmai és önkormányzati szervezet, ill. szövetség tehet. A
javaslatok benyújtási határideje minden évben június 30.5
2. Indokolt esetben az Elnökség más benyújtási határidőt is megállapíthat.
4. §.
1. A beérkezett javaslatokat hét tagú Díj Bizottság (továbbiakban Bizottság) bírálja el, és választja ki
az(oka)t a személy(eke)t, aki(k)nek a Díja(ka)t odaítéli.6
2. A Bizottság tagjai sorába két főt az Országos Főépítészi Kollégium elnöke delegál. További tagjai
a Konferenciát rendező település polgármestere és főépítésze, a Magyar Építész Kamara Elnöke, a
Magyar Építőművészek Szövetsége Elnöke és a Magyar Urbanisztikai Társaság Elnöke által
delegált személy.7
3. A Bizottság körültekintő döntésének megalapozásához ki kell kérni a Díjra javasoltakról – a
Bizottság döntését megelőzően – az illetékes Területi Építész Kamara és az illetékes állami
(területi) főépítész véleményét. Aki a díjra javasoltak véleményezésében részt vesz, az a Díjra nem
javasolható.8
4. A Bizottság maga határozza meg működési rendjét, és választja meg elnökét.
5. A Bizottság döntése végleges, melyet szótöbbséggel hoz.
5. §.
A Díjjal kapcsolatos mindennemű információ közzétételéről a Kollégium titkára gondoskodik.
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6. §.
Az Alapító Okirat módosítására az Adományozók együttesen jogosultak.
7. §.
Az Alapító Okiratot az V. Országos Főépítészi Konferencia 2000. augusztus 24-i plenáris ülése hagyta
jóvá, mely azon a napon lépett hatályba. Az egységes szerkezetű hatályos szöveg a VIII. Országos
Főépítészi Konferencia 2003. szeptember 12-i, a IX. Konferencia 2004. szeptember 10-i, a X. Konferencia
2005. szeptember 16-i, a XIV. Konferencia 2009. augusztus 27-i és a XVI. Konferencia 2011. augusztus
26-i módosításainak átvezetésével került megállapításra.9
Nagykanizsa, 2000. augusztus 24.
Az Alapítók képviseletében:
Tüttő István s. k.
Nagykanizsa Megyei Jogú Város
polgármestere

Virányi István s. k.
az Országos Főépítészi Kollégium elnöke
az V. Országos Főépítészi Konferencia
felhatalmazásából

Érd, 2003. szeptember 12.
A Módosítók képviseletében:
Babos István s. k.
Érd Város főépítésze
a VIII. Országos Főépítészi Konferencia
felhatalmazásából

Virányi István s. k.
az Országos Főépítészi Kollégium elnöke
a VIII. Országos Főépítészi Konferencia
felhatalmazásából

Sümeg, 2004. szeptember 10.
A Módosítók képviseletében:
Papp Zoltán Tamás s. k.
Sümeg Város főépítésze
a IX. Országos Főépítészi Konferencia
felhatalmazásából

Virányi István s. k.
az Országos Főépítészi Kollégium elnöke
a IX. Országos Főépítészi Konferencia
felhatalmazásából

Pilisszentkereszt, 2005. szeptember 16.
A Módosítók képviseletében:
B. Nagy Helga s. k.
Pilisszentkereszt község főépítésze
a X. Országos Főépítészi Konferencia
felhatalmazásából
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Virányi István s. k.
az Országos Főépítészi Kollégium elnöke
a X. Országos Főépítészi Konferencia
felhatalmazásából

A VIII. Országos Főépítészi Konferencia 2003. szeptember 12-i, a IX. Konferencia 2004. szeptember 10-i, a X.
Konferencia 2005. szeptember 16-i, a XIV. Konferencia 2009. augusztus 27-i és a XVI. Konferencia 2012. augusztus 26-i
módosításainak átvezetésével.

Hajdúböszörmény, 2009. augusztus 27.
A Módosítók képviseletében:
Boruzs Bernát s. k.
Hajdúböszörmény város főépítésze
a XIV. Országos Főépítészi Konferencia
felhatalmazásából

Philipp Frigyes s. k.
az Országos Főépítészi Kollégium elnöke
a XIV. Országos Főépítészi Konferencia
felhatalmazásából

Balatonfüred, 2011. augusztus 26.
A Módosítók képviseletében:
András István s. k.
Balatonfüred város főépítésze
a XVI. Országos Főépítészi Konferencia
felhatalmazásából

Philipp Frigyes s. k.
az Országos Főépítészi Kollégium elnöke
a XVI. Országos Főépítészi Konferencia
felhatalmazásából
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Nagykanizsa megyei jogú város és az Országos Főépítészi Kollégium 2000-ben megalapította AZ
ÉV FŐÉPÍTÉSZE DÍJ -at, elismerve ezzel a főépítészi tevékenységet, az önkormányzati, állami
(területi) főépítészek munkáját.
A Díj első alkalommal a Nagykanizsán 2000 augusztusában megrendezett V. Országos Főépítészi
Konferencián került átadásra, majd a következő konferenciákon minden évben.
A Díj odaítélésére írásbeli javaslat alapján kerül sor. Javaslatot bármely főépítész, önkormányzati
és hivatali vezető, vagy bármely szakmai és önkormányzati szervezet, illetve szövetség tehet. A
Díjra nem javasolható hivatalban lévő állami főépítész, továbbá olyan személy, aki az Alapító
Okirat szerint részt vesz a Díj odaítélésének véleményezésében A konferenciát rendező település
főépítésze a rendezés évében nem kaphat Év Főépítésze Díjat.
A javaslatok benyújtási határideje a Szentgotthárdon 2014. augusztus 27 – 29 között
megrendezésre kerülő XIX. Országos Főépítészi Konferencia időpontját figyelembe véve június 15.
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SRVWDL ~WRQ H-PDLO FtP foepiteszek@foepiteszek.hu SRVWDFtP Salamin Ferenc, AXIS
eStWpV]LURGDBp. Margit krt. 5/a.)
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Budapest, 2014. május19.

Salamin Ferenc
az Országos Főépítészi Kollégium
elnöke

XIX. ORSZÁGOS FŐÉPÍTÉSZI KONFERENCIA
SZENTGOTTHÁRD, 2014.

FŐÉPÍTÉSZI ÉLETMŰ DÍJ

KERESZTES SÁNDOR
OKLEVELES ÉPÍTÉSZMÉRNÖK
NY. ÁLLAMI FŐÉPÍTÉSZ

KÖZEL KÉT ÉVTIZEDES SZÍNVONALAS ÁLLAMI (TERÜLETI) FŐÉPÍTÉSZI MUNKÁSSÁGÁÉRT, MINISZTERKÉNT A TERÜLETI FŐÉPÍTÉSZI HÁLÓZAT ÚJJÁALAKÍTÁSÁÉRT;
AZ ÉPÍTÉSZET, A VÁROSRENDEZÉS, AZ ÉRTÉKALKOTÁS ÉS VÉDELEM ÜGYÉNEK
KÉPVISELETE A KÖZIGAZGATÁS EGYRE FONTOSABB POZÍCIÓINAK BETÖLTÉSE
SORÁN IS SZAKMAI ÉRTÉKRENDJÉNEK KÖZÉPPONTJÁBAN MARADT,
MINDEZSZAKAMI TÁRSADALMI TEVÉKENYSÉGÉVEK KIEGÉSZÜLVE.
2014. augusztus 28.

ADOMÁNYOZÓK
ORSZÁGOS FŐÉPÍTÉSZI KOLLÉGIUM
SZENTGOTTHÁRD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
XIX. ORSZÁGOS FŐÉPÍTÉSZI KONFERENCIA

HUSZÁR GÁBOR

SZENTGOTTHÁRD VÁROS
POLGÁRMESTERE

SALAMIN FERENC

AZ ORSZÁGOS FŐÉPÍTÉSZI
KOLLÉGIUM ELNÖKE

CZEINER GÁBOR

SZENTGOTTHÁRD VÁROS
FŐÉPÍTÉSZE

XIX. ORSZÁGOS FŐÉPÍTÉSZI KONFERENCIA
SZENTGOTTHÁRD, 2014.

FŐÉPÍTÉSZI ÉLETMŰ DÍJ

D R. F A R K A S G Á B O R D L A
OKLEVELES ÉPÍTÉSZMÉRNÖK
CEGLÉD ÉS DABAS VÁROSOK FŐÉPÍTÉSZE

TÖBB MINT KÉT ÉVTIZEDES EREDMÉNYES FŐÉPÍTÉSZI TEVÉKENYSÉGÉÉRT,
AZ EGYETEMES ÉPÍTÉSZETI ÉRTÉKEK ÉRVÉNYESÜLÉSÉNEK
KONZEKVENS KÉPVISELETÉÉRT;
JELENTŐSEN HOZZÁJÁRULT A MEGYE EGYSÉGES ÉPÍTÉSZETI
ARCULATFORMÁLÁSÁHOZ, A FIATAL ÉPÍTÉSZ GENERÁCIÓ NEVELÉSÉHEZ,
EREDMÉNYESEN SZOLGÁLTA A SZAKMA CÉLJAIT, EZZEL SEGÍTSÉGET JELENTETT AZ
ÉPÍTÉSZEKNEK IS TERVEIK MEGVALÓSÍTÁSÁBAN.
2014. augusztus 28.
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XIX. ORSZÁGOS FŐÉPÍTÉSZI KONFERENCIA
SZENTGOTTHÁRD, 2014.

ÉV FŐÉPÍTÉSZE DÍJ

P A P P Z O L T Á N T A M ÁS

.

OKLEVELES ÉPÍTÉSZMÉRNÖK
SÜMEG ÉS TAPOLCA VÁROSOK, SÁVOLY KÖZSÉG FŐÉPÍTÉSZE

NEGYEDSZÁZADOS SZÉLESKÖRŰ, SZERTEÁGAZÓ FŐÉPÍTÉSZI TEVÉKENYSÉGÉÉRT,
AMELLYEL MEGHATÁROZÓ MÓDON JÁRULT HOZZÁ AZ ÉPÍTETT KÖRNYEZET
EMBERHEZ MÉLTÓ ÉS ESZTÉTIKUS KIALAKÍTÁSÁHOZ,
TOVÁBBÁ AKTÍV SZAKMAI KÖZÖSSÉGI ÉS SZERVEZŐ MUNKÁJÁÉRT, AMELLYEL
EREDMÉNYESEN SEGÍTETTE A FŐÉPÍTÉSZEK MUNKÁJÁT.

2014. augusztus 28.

ADOMÁNYOZÓK
ORSZÁGOS FŐÉPÍTÉSZI KOLLÉGIUM
SZENTGOTTHÁRD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
XIX. ORSZÁGOS FŐÉPÍTÉSZI KONFERENCIA

HUSZÁR GÁBOR

SZENTGOTTHÁRD VÁROS
POLGÁRMESTERE

SALAMIN FERENC

AZ ORSZÁGOS FŐÉPÍTÉSZI
KOLLÉGIUM ELNÖKE

CZEINER GÁBOR

SZENTGOTTHÁRD VÁROS
FŐÉPÍTÉSZE

FŐÉPÍTÉSZI DÍJAK ÁTADÁSA 2014
Tizennegyedik alkalommal került átadásra a Nagykanizsa megyei jogú város és az Országos
Főépítészi Kollégium által 2000-ben megalapított „AZ ÉV FŐÉPÍTÉSZE DÍJ”. Évente két
kategóriában adományozható elismerés. AZ ÉV FŐÉPÍTÉSZE DÍJ-at aktív főépítész, míg A
FŐÉPÍTÉSZI ÉLETMŰ DÍJ-at a szakmáját hosszú ideje gyakorló, illetve nyugdíjba
vonuló/vonult kiváló főépítész kapja.
Eddig összesen harminc főépítész részesült a kitüntetésben. 2000-ben Nagykanizsán Szilágyi István
[† 2005. 12. 05.] és Zábránszkyné Pap Klára, 2001-ben Gyulán Philipp Frigyes és dr. L. Szabó Tünde
DLA [† 2004. 10. 15.], 2002-ben Pécsett Gömöry János és dr. Sersliné Kócsi Margit, 2003-ban Érden
Bodonyi Csaba DLA és Körmendy János, 2004-ben Sümegen Beniczky Péter [Főépítészi Életmű Díj,
† 2006. 08. 28.] és Sáros László DLA, 2005-ben Pilisszentkereszten Filippinyi Gábor [Főépítészi
Életmű Díj] és Virányi István, 2006-ban Túristvándiban dr. Schneller István [Főépítészi Életmű Díj] és
Béres István, 2007-ben Pápán dr. Tóth Zoltán [Főépítészi Életmű Díj] és Salamin Ferenc, 2008-ban
Mosonmagyaróváron dr. Aczél Péter [Főépítészi Életmű Díj] és Berényi András, 2009-ben
Hajdúböszörményben Makovecz Imre DLA [Főépítészi Életmű Díj, † 2011. 09. 27.], Boruzs Bernát
[Főépítészi Életmű Díj] és Csík Edina, 2010-ben Pakson Jeney Lajos DLA [Főépítészi Életmű Díj, †
2014. 08.18.] és Horváth András, 2011-ben Balatonfüreden Turi Attila és Sári István [Főépítészi
Életmű Díj], 2012-ben Makón Csernyus Lőrinc és Patkó Sándor [Főépítészi Életmű Díj, † 2012. 11.
17.], 2013-ban Nagykőrösön Arató András István [Főépítészi Életmű Díj], Páli Zsuzsanna [Főépítészi
Életmű Díj] és Pataki Ferenc vehették át a díjat.

A 2014. évi díjazottak:
KERESZTES SÁNDOR okl. építészmérnök, ny. állami főépítész
"FŐÉPÍTÉSZI ÉLETMŰ DÍJ"-ban részesült közel két évtizedes színvonalas állami/területi
főépítészi munkásságáért, miniszterként a területi főépítészi hálózat újjáalakításáért; az
építészet, a városrendezés, az értékalkotás és védelem ügyének képviselete a közigazgatás
egyre fontosabb pozícióinak betöltése során is szakmai értékrendjének középpontjában
maradt, mindez szakmai társadalmi tevékenységével kiegészülve.
.
DR. FARKAS GÁBOR DLA okl. építészmérnök, Cegléd és Dabas városok főépítésze
"FŐÉPÍTÉSZI ÉLETMŰ DÍJ"-ban részesült több mint két évtizedes eredményes főépítészi
tevékenységéért, az egyetemes építészeti értékek érvényesülésének konzekvens
képviseletéért;
jelentősen hozzájárult a megye egységes építészeti arculatformálásához, a fiatal építész
generáció neveléséhez, eredményesen szolgálta a szakma céljait, ezzel segítséget jelentett
az építészeknek is terveik megvalósításában.
PAPP ZOLTÁN TAMÁS okl. építészmérnök, Sümeg és Tapolca városok, Sávoly község
főépítésze
""AZ ÉV FŐÉPÍTÉSZE DÍJ"-ban részesült negyedszázados széleskörű szerteágazó
főépítészi tevékenységéért, amellyel meghatározó módon járult hozzá az épített környezet
emberhez méltó és esztétikus kialakításhoz, továbbá aktív szakmai közösségi és szervező
munkájáért, amellyel eredményesen segítette a főépítészek munkáját.
A Díjakat Szentgotthárdon, 2014. augusztus 28-án a XIX. Országos Főépítészi
Konferencián ünnepélyes keretek között adta át Huszár Gábor, Szentgotthárd város
polgármestere, Salamin Ferenc, az Országos Főépítészi Kollégium elnöke és Czeiner
Gábor, Szentgotthárd város főépítésze.
Szentgotthárd-Budapest, 2014. augusztus 28.
Magyar Főépítészek - Országos Főépítészi Kollégium
www.foepiteszek.hu - foepiteszek@foepiteszek.hu

Az Országos Főépítészi Kollégium felhívása
a Főépítészi Életmű Díj és Az Év Főépítésze Díj adományozásáról

Nagykanizsa megyei jogú város és az Országos Főépítészi Kollégium 2000-ben megalapította AZ
ÉV FŐÉPÍTÉSZE DÍJ -at, elismerve ezzel a főépítészi tevékenységet, az önkormányzati, állami
(területi) főépítészek munkáját.
A Díj első alkalommal a Nagykanizsán 2000 augusztusában megrendezett V. Országos Főépítészi
Konferencián került átadásra, majd a következő konferenciákon minden évben.
A Díj odaítélésére írásbeli javaslat alapján kerül sor. Javaslatot bármely főépítész, önkormányzati
és hivatali vezető, vagy bármely szakmai és önkormányzati szervezet, illetve szövetség tehet. A
Díjra nem javasolható hivatalban lévő állami főépítész, továbbá olyan személy, aki az Alapító
Okirat szerint részt vesz a Díj odaítélésének véleményezésében A konferenciát rendező település
főépítésze a rendezés évében nem kaphat Év Főépítésze Díjat.
A javaslatok benyújtási határideje a Miskolcon - Diósgyőrben 2015. augusztus 26 – 28 között
megrendezésre kerülő XX. Országos Főépítészi Konferencia időpontját figyelembe véve június 20.
Amennyiben a FŐÉPÍTÉSZI ÉLETMŰ DÍJ és AZ ÉV FŐÉPÍTÉSZE DÍJ adományozására
javaslatot kíván tenni, kérem, hogy személyre szóló javaslatát szöveges indoklással 2015.
június 20-ig juttassa el az Országos Főépítészi Kollégium Titkárságára e-mailben vagy
postai úton (e-mail cím: foepiteszek@foepiteszek.hu, postacím: Salamin Ferenc, AXIS
Építésziroda, 1024 Bp. Margit krt. 5/a.)
A Díj alapító okirata és „Főépítészi Életmű Díj”-ban és "Az Év Főépítésze Díj"-ban
részesültek névsora a www.foepiteszek.hu weboldalon a Főépítészi díj menüpont alatt
megtalálható.
Budapest, 2015. május 20.

Salamin Ferenc
az Országos Főépítészi Kollégium
elnöke

Sáros László György DLA
elnök
Magyar ÉpítĘmĦvészek Szövetsége
Budapest
Ötpacsirta u. 2.
1088
Tisztelt Elnök Úr!
Ezúton tájékoztatom, hogy Nagykanizsa M. J. Város Polgármestere és Főépítésze
kezdeményezésére a Város és az Országos Főépítészi Kollégium 2000-ben
megalapította AZ ÉV FŐÉPÍTÉSZE DÍJ-at. Elismerve ezzel a főépítészi tevékenységet,
az önkormányzati, állami (területi) főépítészek munkáját.
A Díj első alkalommal a Nagykanizsán 2000. augusztusában megrendezett V.
Országos Főépítészi Konferencián került átadásra. Majd a következő Konferenciákon
minden évben - eddig tizennégy alkalommal - átadásra került a Díj.
A javaslatok benyújtási határideje a Miskolcon - Diósgyőrben 2015. augusztus 26 – 28
között megrendezésre kerülő XX. Országos Főépítészi Konferencia időpontját
figyelembe véve június 20.
Amennyiben a FŐÉPÍTÉSZI ÉLETMŰ DÍJ és AZ ÉV FŐÉPÍTÉSZE DÍJ
adományozására javaslatot kíván tenni, kérem, hogy személyre szóló javaslatát
szöveges indoklással 2015. június 20-ig juttassa el az Országos Főépítészi
Kollégium
Titkárságára
e-mailben
vagy postai
úton
(e-mail
cím:
foepiteszek@foepiteszek.hu, postacím: Salamin Ferenc, AXIS Építésziroda, 1024
Bp. Margit krt. 5/a.)
A Díjra nem javasolható hivatalban lévő állami főépítész, továbbá olyan személy, aki
az Alapító Okirat szerint részt vesz a Díj odaítélésének véleményezésében A
konferenciát rendező település főépítésze a rendezés évében nem kaphat Év
Főépítésze Díjat.
A Díj alapító okirata és „Főépítészi Életmű Díj”-ban és "Az Év Főépítésze Díj"-ban
részesültek névsora a www.foepiteszek.hu honlapunkon a kollégium>fĘépítészi díj
menüpont alatt megtalálható.
Felkérem továbbá, hogy a fenti időpontig az Alapító Okirat 4. § alapján a Bíráló
Bizottságba a Magyar Építőművészek Szövetsége részéről egy főt delegáljon.
Aktív közreműködését előre is köszönöm.
Budapest, 2015.május 26.
Tisztelettel:

Kapják:
1.
Magyar Építész Kamara elnöke
2.
Magyar Építőművészek Szövetsége elnöke
3.
Magyar Urbanisztikai Társaság elnöke

Salamin Ferenc
az Országos Főépítészi Kollégium
elnöke

honlap: www.foepiteszek.hu

Dr. Hajnóczi Péter
elnök
Magyar Építész Kamara
Budapest
Ötpacsirta u. 2.
1088
Tisztelt Elnök Úr!
Ezúton tájékoztatom, hogy Nagykanizsa M. J. Város Polgármestere és Főépítésze
kezdeményezésére a Város és az Országos Főépítészi Kollégium 2000-ben
megalapította AZ ÉV FŐÉPÍTÉSZE DÍJ-at. Elismerve ezzel a főépítészi tevékenységet,
az önkormányzati, állami (területi) főépítészek munkáját.
A Díj első alkalommal a Nagykanizsán 2000. augusztusában megrendezett V.
Országos Főépítészi Konferencián került átadásra. Majd a következő Konferenciákon
minden évben - eddig tizennégy alkalommal - átadásra került a Díj.
A javaslatok benyújtási határideje a Miskolcon - Diósgyőrben 2015. augusztus 26 – 28
között megrendezésre kerülő XX. Országos Főépítészi Konferencia időpontját
figyelembe véve június 20.
Amennyiben a FŐÉPÍTÉSZI ÉLETMŰ DÍJ és AZ ÉV FŐÉPÍTÉSZE DÍJ
adományozására javaslatot kíván tenni, kérem, hogy személyre szóló javaslatát
szöveges indoklással 2015. június 20-ig juttassa el az Országos Főépítészi
Kollégium
Titkárságára
e-mailben
vagy postai
úton
(e-mail
cím:
foepiteszek@foepiteszek.hu, postacím: Salamin Ferenc, AXIS Építésziroda, 1024
Bp. Margit krt. 5/a.)
A Díjra nem javasolható hivatalban lévő állami főépítész, továbbá olyan személy, aki
az Alapító Okirat szerint részt vesz a Díj odaítélésének véleményezésében A
konferenciát rendező település főépítésze a rendezés évében nem kaphat Év
Főépítésze Díjat.
A Díj alapító okirata és „Főépítészi Életmű Díj”-ban és "Az Év Főépítésze Díj"-ban
részesültek névsora a www.foepiteszek.hu honlapunkon a kollégium>fĘépítészi díj
menüpont alatt megtalálható.
Felkérem továbbá, hogy a fenti időpontig az Alapító Okirat 4. § alapján a Bíráló
Bizottságba a Magyar Építészek Kamarája részéről egy főt delegáljon.
Aktív közreműködését előre is köszönöm.
Budapest, 2015. május 26.
Tisztelettel:

Kapják:
1.
Magyar Építész Kamara elnöke
2.
Magyar Építőművészek Szövetsége elnöke
3.
Magyar Urbanisztikai Társaság elnöke

Salamin Ferenc
az Országos Főépítészi Kollégium
elnöke

honlap: www.foepiteszek.hu

Körmendy Imre
elnök
Magyar Urbanisztikai Társaság
Budapest
Liliom u. 48.
1094
Tisztelt Elnök Úr!
Ezúton tájékoztatom, hogy Nagykanizsa M. J. Város Polgármestere és Főépítésze
kezdeményezésére a Város és az Országos Főépítészi Kollégium 2000-ben
megalapította AZ ÉV FŐÉPÍTÉSZE DÍJ-at. Elismerve ezzel a főépítészi tevékenységet,
az önkormányzati, állami (területi) főépítészek munkáját.
A Díj első alkalommal a Nagykanizsán 2000. augusztusában megrendezett V.
Országos Főépítészi Konferencián került átadásra. Majd a következő Konferenciákon
minden évben - eddig tizennégy alkalommal - átadásra került a Díj.
A javaslatok benyújtási határideje a Miskolcon - Diósgyőrben 2015. augusztus 26 – 28
között megrendezésre kerülő XX. Országos Főépítészi Konferencia időpontját
figyelembe véve június 20.
Amennyiben a FŐÉPÍTÉSZI ÉLETMŰ DÍJ és AZ ÉV FŐÉPÍTÉSZE DÍJ
adományozására javaslatot kíván tenni, kérem, hogy személyre szóló javaslatát
szöveges indoklással 2015. június 20-ig juttassa el az Országos Főépítészi
Kollégium
Titkárságára
e-mailben
vagy postai
úton
(e-mail
cím:
foepiteszek@foepiteszek.hu, postacím: Salamin Ferenc, AXIS Építésziroda, 1024
Bp. Margit krt. 5/a.)
A Díjra nem javasolható hivatalban lévő állami főépítész, továbbá olyan személy, aki
az Alapító Okirat szerint részt vesz a Díj odaítélésének véleményezésében A
konferenciát rendező település főépítésze a rendezés évében nem kaphat Év
Főépítésze Díjat.
A Díj alapító okirata és „Főépítészi Életmű Díj”-ban és "Az Év Főépítésze Díj"-ban
részesültek névsora a www.foepiteszek.hu honlapunkon a kollégium>fĘépítészi díj
menüpont alatt megtalálható.
Felkérem továbbá, hogy a fenti időpontig az Alapító Okirat 4. § alapján a Bíráló
Bizottságba a Magyar Urbanisztikai Társaság részéről egy főt delegáljon.
Aktív közreműködését előre is köszönöm.
Budapest, 2015.május 26.
Tisztelettel:

Kapják:
1.
Magyar Építész Kamara elnöke
2.
Magyar Építőművészek Szövetsége elnöke
3.
Magyar Urbanisztikai Társaság elnöke

Salamin Ferenc
az Országos Főépítészi Kollégium
elnöke

honlap: www.foepiteszek.hu

FŐÉPÍTÉSZI DÍJAK ÁTADÁSA 2015
Tizenhatodik alkalommal került átadásra a Nagykanizsa megyei jogú város és az Országos
Főépítészi Kollégium által 2000-ben megalapított „AZ ÉV FŐÉPÍTÉSZE DÍJ”. Évente két
kategóriában adományozható elismerés. AZ ÉV FŐÉPÍTÉSZE DÍJ-at aktív főépítész, míg A
FŐÉPÍTÉSZI ÉLETMŰ DÍJ-at a szakmáját hosszú ideje gyakorló, illetve nyugdíjba
vonuló/vonult kiváló főépítész kapja.
Eddig összesen harminchárom főépítész részesült a kitüntetésben. 2000-ben Nagykanizsán Szilágyi
István [† 2005. 12. 05.] és Zábránszkyné Pap Klára, 2001-ben Gyulán Philipp Frigyes és dr. L. Szabó
Tünde DLA [† 2004. 10. 15.], 2002-ben Pécsett Gömöry János és dr. Sersliné Kócsi Margit, 2003-ban
Érden Bodonyi Csaba DLA és Körmendy János, 2004-ben Sümegen Beniczky Péter [Főépítészi
Életmű Díj, † 2006. 08. 28.] és Sáros László DLA, 2005-ben Pilisszentkereszten Filippinyi Gábor
[Főépítészi Életmű Díj] és Virányi István, 2006-ban Túristvándiban dr. Schneller István [Főépítészi
Életmű Díj] és Béres István, 2007-ben Pápán dr. Tóth Zoltán [Főépítészi Életmű Díj] és Salamin
Ferenc, 2008-ban Mosonmagyaróváron dr. Aczél Péter [Főépítészi Életmű Díj] és Berényi András,
2009-ben Hajdúböszörményben Makovecz Imre DLA [Főépítészi Életmű Díj, † 2011. 09. 27.], Boruzs
Bernát [Főépítészi Életmű Díj] és Csík Edina, 2010-ben Pakson Jeney Lajos DLA [Főépítészi Életmű
Díj, † 2014. 08.18.] és Horváth András, 2011-ben Balatonfüreden Turi Attila és Sári István [Főépítészi
Életmű Díj], 2012-ben Makón Csernyus Lőrinc és Patkó Sándor [Főépítészi Életmű Díj, † 2012. 11.
17.], 2013-ban Nagykőrösön Arató András István [Főépítészi Életmű Díj], Páli Zsuzsanna [Főépítészi
Életmű Díj] és Pataki Ferenc, 2014-ben Szentgotthárdon Keresztes Sándor [Főépítészi Életmű Díj], dr.
Farkas Gábor DLA [Főépítészi Életmű Díj] és Papp Zoltán Tamás vehették át a díjat.

A 2015. évi díjazottak:
ARATÓ GYÖRGY okl. építészmérnök, Budapest XIII. kerület ny. főépítésze
"FŐÉPÍTÉSZI ÉLETMŰ DÍJ"-ban részesült három évtizedes települési, fővárosi és kerületi
következetes és eredményes főépítészi munkásságáért, az építészeti részletmegoldásoktól,
a városrendezésen át a városfejlesztésig mindenre kiterjedt hozzáértő munkájáért, amely
kiegészült a szakmai szervezetekben folytatott aktív és kezdeményező tevékenységével.
BODONYI CSABA DLA okl. építészmérnök, Tokaj város volt főépítésze
"FŐÉPÍTÉSZI ÉLETMŰ DÍJ"-ban részesült huszonöt éves magas színvonalon végzett
főépítészi tevékenységéért. Az építészetre és az épített környezetre mindig is a magyar
kultúra részeként tekintett, munkáját az alkotó ember felelősségével végezte és végzi.
Szakmapolitikai, oktatói és közéleti tevékenysége arról a mély humánumról és műveltségről
tanúskodik, amely végig meghatározza munkásságát.
ZSIGMOND LÁSZLÓ okl. építészmérnök, Veresegyház, Rácalmás és Mátészalka
városok főépítésze
"AZ ÉV FŐÉPÍTÉSZE DÍJ"-ban részesült kimagasló építészeti, építőművészeti, főépítészi
munkájáért, a nagyközségből várossá váló Veresegyház település építészeti arculatának
kialakításában végzett meghatározó szerepéért, a szakmai közéletben betöltött aktív oktatói
és társadalmi szerepvállalásáért.
A Díjakat Miskolcon, 2015. augusztus 27-én a XX. Országos Főépítészi Konferencián
ünnepélyes keretek között adta át Pfliegler Péter, Miskolc m. j. város alpolgármestere,
Salamin Ferenc, az Országos Főépítészi Kollégium elnöke és Rostás László, Miskolc m. j.
város főépítésze.
Miskolc - Budapest, 2015. augusztus 27.
Országos Főépítészi Kollégium
www.foepiteszek.hu - foepiteszek@foepiteszek.hu

Az Országos Főépítészi Kollégium felhívása
a Főépítészi Életmű Díj és Az Év Főépítésze Díj adományozásáról
Nagykanizsa megyei jogú város és az Országos Főépítészi Kollégium 2000-ben megalapította AZ
ÉV FŐÉPÍTÉSZE DÍJ -at, elismerve ezzel a főépítészi tevékenységet, az önkormányzati, állami
(területi) főépítészek munkáját.
A Díj első alkalommal a Nagykanizsán 2000 augusztusában megrendezett V. Országos Főépítészi
Konferencián került átadásra, majd a következő konferenciákon minden évben.
A Díj odaítélésére írásbeli javaslat alapján kerül sor. Javaslatot bármely főépítész, önkormányzati
és hivatali vezető, vagy bármely szakmai és önkormányzati szervezet, illetve szövetség tehet. A
Díjra nem javasolható hivatalban lévő állami főépítész, továbbá olyan személy, aki az Alapító Okirat
szerint részt vesz a Díj odaítélésének véleményezésében A konferenciát rendező település
főépítésze a rendezés évében nem kaphat Év Főépítésze Díjat.
Az Év Főépítésze Díjat minimum 10 éves főépítészi gyakorlattal rendelkező főépítész kaphatja
meg, míg a Főépítészi Életmű Díj feltétele a lezárult aktív főépítészi életpálya.
A díjat határon túli főépítész, egyházi és intézményi főépítész kivételesen indokolt esetben, további
díjként megkaphatja.
A javaslatok benyújtási határideje a Kecskeméten, 2016. augusztus 24 - 26 között megrendezésre
kerülő XXI. Országos Főépítészi Konferencia időpontját figyelembe véve június 30.
Amennyiben a FŐÉPÍTÉSZI ÉLETMŰ DÍJ és AZ ÉV FŐÉPÍTÉSZE DÍJ adományozására
javaslatot kíván tenni, kérem, hogy azt a javasolt személy szakmai munkásságának részletes
bemutatásával és szöveges indoklással 2016. június 30-ig juttassa el az Országos Főépítészi
Kollégium Titkárságára e-mailben vagy postai úton (e-mail cím: foepiteszek@foepiteszek.hu,
postacím: Salamin Ferenc, Országos Főépítészi Kollégium, 1024 Bp. Margit krt. 5/a.)
A Díj alapító okirata, a „Főépítészi Életmű Díj”-ban és "Az Év Főépítésze Díj"-ban részesültek
névsora a www.foepiteszek.hu weboldalon a „Főépítészek” főmenü, Főépítészi díj menüpont
alatt megtalálható (link: http://www.foepiteszek.hu/foepiteszek-dijak).
Budapest, 2016. május 30.

Salamin Ferenc
az Országos Főépítészi Kollégium
elnöke


1

$Ä)ĘpStWpV]LeOHWPĦ'tM´pV$]eY)ĘpStWpV]H'tM NLWQWHWHWWMHL 2000 - 2015.
pY± Nagykanizsa
6]LOiJ\L,VWYiQRNOpStWpV]PpUQ|N
6]RPEDWKHO\PMYiURVQ\IĘpStWpV]H [† 2005. 12.05.]
„AZ ÉV FŐÉPÍTÉSZE DÍJ”-ban részesült a főépítészi munkakörben végzett széleskörű, aktív,
kezdeményező és eredményes munkásságáért.
=iEUiQV]N\Qp3DS.OiUDRNOpStWpV]PpUQ|N
D]2UV]iJRV)ĘpStWpV]L.ROOpJLXPWLWNiUD
„AZ ÉV FŐÉPÍTÉSZE DÍJ”-ban részesült korábbi főépítészi tevékenységéért és a főépítészi
szakma érdekében végzett széleskörű, aktív, kezdeményező és eredményes munkásságáért.
pY± Gyula
'U/6]DEy7QGH'/$RNOpStWpV]PpUQ|N
6RPRJ\PHJ\HIĘpStWpV]H [† 2004. 10. 15.]
„AZ ÉV FŐÉPÍTÉSZE DÍJ”-ban részesült másfél évtizedes eredményes megyei főépítészi
tevékenységéért, a megye településeinek arculatformálásában, a műemlékvédelemben, a népi
építészeti és helyi értékvédelemben végzett kimagasló munkájáért és a főépítészi hálózat
megyén belüli fejlesztéséért;
3KLOLSS)ULJ\HVRNOpStWpV]PpUQ|N
9iF YiURVIĘpStWpV]H
„AZ ÉV FŐÉPÍTÉSZE DÍJ”-ban részesült kimagasló, eredményes főépítészi tevékenységéért, a
település és környéke lakosságával kialakított hatékony munkakapcsolatáért és a főépítészi
szakma érdekében végzett kezdeményező, aktív munkájáért.
pY± 3pFV
*|P|U\-iQRVRNOpStWpV]PpUQ|N
3pFVPMYiURVIĘpStWpV]H
„AZ ÉV FŐÉPÍTÉSZE DÍJ”-ban részesült több mint két évtizedes eredményes pécsi főépítészi
tevékenységéért, a város építészeti kultúrájának fejlesztéséért, a korszerű építészeti elvek és
városfejlesztési elképzelések kimagasló színvonalú oktatásáért, népszerűsítéséért és gyakorlati
érvényesítéséért.
'U6HUVOLQp.yFVL0DUJLWRNOpStWpV]PpUQ|N
)HUHQFYiURVIĘpStWpV]H
„AZ ÉV FŐÉPÍTÉSZE DÍJ”- ban részesült kimagasló, eredményes főépítészi tevékenységéért, a
Ferencvárosi rehabilitációban végzett komplex építészeti és városrendezési munkájáért,
főépítészi hivatása során tanúsított aktív, céltudatos és határozott magatartásáért.
pY± eUG
%RGRQ\L&VDED'/$RNOpStWpV]PpUQ|N
TokaMYiURVIĘpStWpV]H
„AZ ÉV FŐÉPÍTÉSZE DÍJ”- ban részesült több mint egy évtizedes kiváló szakmai tudással végzett
főépítészi tevékenységéért, országosan is mértékadó településkép-formáló tevékenységéért, az
önkormányzatok és a szakmai szervezetek közcélú feladatainak összehangolása érdekében
kifejtett munkásságáért.
.|UPHQG\-iQRVRNOpStWpV]PpUQ|N
*\ĘU-Moson-6RSURQPHJ\HQ\IĘpStWpV]H
„AZ ÉV FŐÉPÍTÉSZE DÍJ”- ban részesült közel két évtizedes eredményes megyei főépítészi
tevékenységéért, a személyes kapcsolatokra építő, lelkes és meggyőző szemléletformáló
munkájáért, amellyel kimagasló eredményességet ért el a megye települései épített
környezetének formálásában, az urbanisztikai szemléletmód terjesztésében.
pY± 6PHJ
%HQLF]N\3pWHURNOpStWpV]PpUQ|N
)HMpUPHJ\HQ\IĘpStWpV]H [† 2006. 08. 28.]
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„FŐÉPÍTÉSZI ÉLETMŰ DÍJ”-ban részesült a hazai építésügy 35 éves csendes szolgálata
részeként 16 éven átvégzett kiemelkedő főépítészi tevékenységéért, előrelátó gondolkodással
elért kimagasló települési és megyei eredményeiért.
6iURV/iV]Oy'/$RNOpStWpV]PpUQ|N
-iV]EHUpQ\YiURVIĘpStWpV]H
„AZ ÉV FŐÉPÍTÉSZE DÍJ”-ban részesült a hazai építészet meghatározó egyéniségeként végzett
kiemelkedő főépítészi tevékenységéért, az épített és természeti környezet valódi összhangjának
megteremtéséért folytatott magas színvonalú, sajátos hangvételű alkotó munkájáért.
pY- Pilisszentkereszt-'RERJyNĘ
)LOLSSLQ\L*iERURNOpStWpV]PpUQ|N
'HEUHFHQPMYiURVQ\IĘpStWpV]H
„FŐÉPÍTÉSZI ÉLETMŰ DÍJ”-ban részesült lelkiismeretesen és elkötelezett felelősséggel végzett
évtizedes főépítészi tevékenységéért, Debrecen harmonikus fejlődésének és építészeti
arculatának kedvező alakulása érdekében kifejtett munkájáért.
9LUiQ\L,VWYiQRNOpStWpV]PpUQ|N
0DUFDOLYiURVIĘpStWpV]HD]2UV]iJRV)ĘpStWpV]L.ROOpJLXPHOQ|NH
„AZ ÉV FŐÉPÍTÉSZE DÍJ”-ban részesült főépítészi pályájának eredményeiért, emberi
magatartásáért, elkötelezettségéért, kitartásáért és a szakmai közéletben vállalt aktív
szerepléséért.
pY± 7~ULVWYiQGL
Dr. 6FKQHOOHU,VWYiQRNOpStWpV]PpUQ|N
%XGDSHVWIĘYiURVIĘpStWpV]H
„FŐÉPÍTÉSZI ÉLETMŰ DÍJ”-ban részesült több mint egy évtizedes főépítészi tevékenységéért, a
főváros érdekében magas elméleti felkészültséggel végzett munkásságáért, valamint az önálló
okleveles településmérnök oktatás elindításában vállalt jelentős munkájáért.
%pUHV,VWYiQRNOpStWpV]PpUQ|N
*\XODYiURVIĘpStWpV]H
„AZ ÉV FŐÉPÍTÉSZE DÍJ”-ban részesült másfél évtizedes következetes, magasszintű főépítészi
tevékenységéért, melyet példamutató szakmai, etikai hozzáállással lát el, együttműködve a város
lakosságával és annak vezetőivel.
pY± 3iSD
'U7yWK=ROWiQRNOpStWpV]PpUQ|N
Q\XJGtMDVGpO-GXQiQW~OLWHUOHWLIĘpStWpV]
„FŐÉPÍTÉSZI ÉLETMŰ DÍJ”-ban részesült négy évtizedes, meghatározó emberi személyiséggel
és kiváló szakmai tudással végzett főépítészi tevékenységéért, az első Főépítészi Kollégium
létrehozásáért, irányításáért és működtetéséért, tudományos, oktatói, területi főépítészi irodai,
szakmai közéleti munkájáért.
Salamin Ferenc RNOpStWpV]PpUQ|N
6]HUHQFVYiURVpV=HEHJpQ\N|]VpJIĘpStWpV]H
„AZ ÉV FŐÉPÍTÉSZE DÍJ”-ban részesült két évtizedes, a szerves építészetet képviselő főépítészi
tevékenységéért, amelyet határozottan, emberközeli módon végez úgy, hogy az építészeti értékek
létrehozásával a települések szépsége haszonná válik
pY± 0RVRQPDJ\DUyYiU
'U$F]pO3pWHURNOpStWpV]PpUQ|N
%XGDSHVW,NHU%XGDYiUIĘpStWpV]H
"FŐÉPÍTÉSZI ÉLETMŰ DÍJ”-ban részesült elkötelezett szakmai és emberi felelősséggel végzett
több évtizedes főépítészi tevékenységéért, a főépítészi társadalom személyes és határozott
képviseletéért, tudatosítva, hogy a főépítészek közössége nem „léphető át”.
%HUpQ\L$QGUiVRNOpStWpV]PpUQ|N
BXGDSHVW,9NHUÒMSHVWIĘpStWpV]H
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„AZ ÉV FŐÉPÍTÉSZE DÍJ”-ban részesült főépítészi pályájának magas színvonalú, egyenletes
eredményeiért, elkötelezett emberi magatartásáért, kitartásáért és a szakmai közéletben vállalt
aktív, olykor oppozíciót is biztonsággal vállaló szerepléséért.
pY± +DMG~E|V]|UPpQ\
Boruzs BHUQiWRNOpStWpV]PpUQ|N
+DMG~E|V]|UPpQ\YiURVIĘpStWpV]H
"FŐÉPÍTÉSZI ÉLETMŰ DÍJ”-ban részesült lelkiismeretesen és szakmai elkötelezettséggel több
településben végzett főépítészi munkásságáért, az építészet és a településrendezés elméleti és
gyakorlati területeit felölelő, szintetizáló példamutató szakmai életútjáért, a jövőbe mutató és a
jövőben is hasznosuló eredményeiért, tevékenységéért.
0DNRYHF],PUH'/$RNOpStWpV]PpUQ|N
W|EEWHOHSOpVYROWIĘpStWpV]H [† 2011. 09. 27.]
"FŐÉPÍTÉSZI ÉLETMŰ DÍJ”-ban részesült az idén húsz éves Kós Károly Egyesülés alapító tagja,
aki már a 80-as években felismerte, hogy a hibás állami településfejlesztési koncepciókkal
szemben a településen lakók belső erejére támaszkodva lehet megszervezni és segíteni a
helyben megszülető elképzelések megvalósulását. A határainkon belül és kívül, több településen
vállalt főépítészi tevékenysége mellett kezdeményezte, és folyamatosan ösztönözte, hogy az
egyesülés tagjai maguk is vállaljanak főépítészi szerepet, megteremtve ezzel az egyesülés
főépítészi „hálózatát”.
&VtN(GLQDRNOpStWpV]PpUQ|N
%XGD|UVviURVIĘpStWpV]H
„AZ ÉV FŐÉPÍTÉSZE DÍJ”-ban részesült kimagasló, eredményes főépítészi tevékenységéért,
sikeres pályázatokkal emelve Budaörs építészeti minőségét, erősítve egyéni karakterét, szem
előtt tartva a partnerséget és a társadalmi részvételt.
pY± Paks-*\|UN|Q\
-HQH\/DMRV'/$RNOpStWpV]PpUQ|N
+DMG~QiQiVYiURVpV0H]ĘKHJ\HVYiURVIĘpStWpV]H [† 2014. 08. 18.]
"FŐÉPÍTÉSZI ÉLETMŰ DÍJ”- ban részesült széleskörű, aktív, kezdeményező, eredményes
főépítészi – szakmai és közéleti – tevékenységéért. Meghatározó módon járult hozzá az épített
környezet emberhez méltó és esztétikus alakításához. Mások mellett, kezdeményezésére több
évtizeddel ezelőtt indult el a tervező építészek főépítészi szerepvállalása.
+RUYiWK$QGUiVRNOpStWpV]PpUQ|N
3DNVYiURVIĘpStWpV]H
„AZ ÉV FŐÉPÍTÉSZE DÍJ”- ban részesült egy évtizedes eredményes főépítészi tevékenységéért,
amely jelentősen elősegítette a város arculatának formálását. Rövid idő alatt beilleszkedett a
város közösségébe, karizmatikus egyéniségének köszönhetően elfogadott főépítésszé vált. Nem
csak a város képét alakítja, formálja, hanem az itt élők szemléletét, a gyökereikhez való
viszonyukat, közösségi értékeket közvetít.
pY± BalatRQIUHG
6iUL,VWYiQRNOpStWpV]PpUQ|N
Budapest XX. ker. 3HVWHU]VpEHWQ\ IĘpStWpV]H
"FŐÉPÍTÉSZI ÉLETMŰ DÍJ”- ban részesült 1992-től 1999-ig Sopron városi, 1999-től 2001-ig
Esztergom városi, végezetül 2005-től az idei nyugdíjba vonulásáig Budapest Főváros
pesterzsébeti főépítészi tevékenységéért. Magas színvonalú szakmai munkája mellett a
főépítészeket képviselő Országos Főépítészi Kollégium aktív segítője, valamint az Országos
Főépítészi Konferencia ”mindenkori” szereplője. Kritikai élű írásaival a szakmai közélet állandó
résztvevője.
Turi Attila okl. pStWpV]PpUQ|N
'HYHFVHUYiURVpV%XGDNDOiV]YiURV IĘpStWpV]H
„AZ ÉV FŐÉPÍTÉSZE DÍJ”-ban részesült eddigi főépítészi és új kategóriát teremtő „válságkezelő
főépítészi ” tevékenységéért. Ez az óriási felelősséggel járó munka hatásában hosszú távú. 2001ben a Beregben, és most, a vörösiszap katasztrófakor, Kolontáron és Devecserben sok család
választotta a helyben maradást a menekülés helyett. Meglátogatva a példaként szolgáló beregi
falvakat, a veszprém megyeiek úgy döntöttek, hogy maradnak, mert amit a „megsemmisült”
helyett kaptak, nem csak életkörülményeiket, de összetartozásukat és büszkeségüket is növelte.
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pY± 0DNy
3DWNy6iQGRURNOpStWpV]PpUQ|N
7ROQDPHJ\HQ\IĘpStWpV]H [† 2012. 11. 17.]
"FŐÉPÍTÉSZI ÉLETMŰ DÍJ”-ban részesült szakmai elkötelezettséggel és lelkiismeretességgel végzett
több évtizedes főépítészi munkásságáért, csendes gondolkodó "emberként" segítve a kollégák
munkáját, sokoldalú és igényes szakmai tevékenységével megbecsülést szerezve a
régióban/térségben.
&VHUQ\XV/ĘULQFRNOpStWpV]PpUQ|N
%RQ\KiGYiURV&VHQJHUYiURVYDODPLQW=iYRGN|]VpJIĘpStWpV]H
„AZ ÉV FŐÉPÍTÉSZE DÍJ”-ban részesült negyedszázados magas színvonalú, következetes főépítészi
munkásságáért, a kistelepülések iránti elkötelezett emberi magatartásáért, kitartásáért, a szakmai
közéletben vállalt aktív oktatói, társadalmi szerepvállalásáért.
pY- 1DJ\NĘU|V
AUDWy$QGUiV,VWYiQokl. pStWpV]PpUQ|N
ny. pszak-DOI|OGLiOODPLIĘpStWpV]
„FŐÉPÍTÉSZI ÉLETMŰ DÍJ”- ban részesült több évtizedes színvonalas állami (területi) és megyei
főépítészi munkásságáért, amelyet a szakma számára a felkészültség, a korrektség és a kitartás
jellemzett; az Észak-Alföld lelkiismeretes településrendezési, építészeti gondozásáért, becsületes,
példamutató emberi magatartásáért; szemléletformáló, tudatosságnövelő szakmai munkája a magyar
urbanisztikában is példamutató.
PiOL=VX]VDQQDokl. pStWpV]PpUQ|N
'XQD~MYiURVpV6]pNHVIHKpUYiUmegyei jRJ~viURVRNYDODPLQW)HMpUPHJ\HNRUiEELIĘpStWpV]H
„FŐÉPÍTÉSZI ÉLETMŰ DÍJ”- ban részesült a közigazgatásban, az önkormányzatok érdekében
kifejtett kimagasló, példaértékű, magas színvonalú megyei és városi főépítészi munkájáért, melyet
lelkiismeretesen, a köz szolgálatáért felelősséggel látott el; teljes főépítészi/építészi munkásságával
példát adott a harmonikus, értékelvű településfejlesztés-rendezés humánus, szakmailag elkötelezett
útjáról.
Pataki Ferenc okl. pStWpV]PpUQ|N
Szolnok megyei jRJ~viURVIĘpStWpV]H
„AZ ÉV FŐÉPÍTÉSZE DÍJ”-ban részesült a szakmai társadalom és az önkormányzat megelégedésére
végzett két évtizedes főépítészi munkásságáért, mely a településrendezés terén megkerülhetetlen
igazodási pont a régió főépítészei számára; a városkép, a városközpont, a Tiszapart pozitív
változásaiért, amely főépítészi munkáját dicséri.
pY- 6]HQWJRWWKiUG
'U)DUNDV*iERU'/$RNOpStWpV]PpUQ|N
&HJOpGpV'DEDVYiURVRNIĘpStWpV]H
"FŐÉPÍTÉSZI ÉLETMŰ DÍJ"-ban részesült több mint két évtizedes eredményes főépítészi
tevékenységéért, az egyetemes építészeti értékek érvényesülésének konzekvens képviseletéért;
jelentősen hozzájárult a megye egységes építészeti arculatformálásához, a fiatal építész generáció
neveléséhez, eredményesen szolgálta a szakma céljait, ezzel segítséget jelentett az építészeknek is
terveik megvalósításában.
.HUHV]WHV6iQGRURNOpStWpV]PpUQ|N
Q\iOODPLIĘpStWpV]
"FŐÉPÍTÉSZI ÉLETMŰ DÍJ"-ban részesült közel két évtizedes színvonalas állami/területi főépítészi
munkásságáért, miniszterként a területi főépítészi hálózat újjáalakításáért; az építészet, a
városrendezés, az értékalkotás és védelem ügyének képviselete a közigazgatás egyre fontosabb
pozícióinak betöltése során is szakmai értékrendjének középpontjában maradt, mindez szakmai
társadalmi tevékenységével kiegészülve.
3DSS=ROWiQ7DPiV RNOpStWpV]PpUQ|N
6PHJpV7DSROFDYiURVRN6iYRO\N|]VpJIĘpStWpV]H
"AZ ÉV FŐÉPÍTÉSZE DÍJ"-ban részesült negyedszázados széleskörű szerteágazó főépítészi
tevékenységéért, amellyel meghatározó módon járult hozzá az épített környezet emberhez méltó és
esztétikus kialakításhoz, továbbá aktív szakmai közösségi és szervező munkájáért, amellyel
eredményesen segítette a főépítészek munkáját.
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pY- Miskolc
$UDWy*\|UJ\RNOpStWpV]PpUQ|N
%XGDSHVW;,,,NHUOHWQ\IĘpStWpV]H
"FŐÉPÍTÉSZI ÉLETMŰ DÍJ"-ban részesült három évtizedes települési, fővárosi és kerületi
következetes és eredményes főépítészi munkásságáért, az építészeti részletmegoldásoktól, a
városrendezésen át a városfejlesztésig mindenre kiterjedt hozzáértő munkájáért, amely kiegészült a
szakmai szervezetekben folytatott aktív és kezdeményező tevékenységével.
%RGRQ\L&VDED'/$RNOpStWpV]PpUQ|N
7RNDMYiURVYROWIĘpStWpV]H
"FŐÉPÍTÉSZI ÉLETMŰ DÍJ"-ban részesült huszonöt éves magas színvonalon végzett főépítészi
tevékenységéért. Az építészetre és az épített környezetre mindig is a magyar kultúra részeként
tekintett, munkáját az alkotó ember felelősségével végezte és végzi. Szakmapolitikai, oktatói és
közéleti tevékenysége arról a mély humánumról és műveltségről tanúskodik, amely végig
meghatározza munkásságát.
=VLJPRQG/iV]OyRNOpStWpV]PpUQ|N
9HUHVHJ\Ki]5iFDOPiVpV0iWpV]DONDYiURVRN IĘpStWpV]H
"AZ ÉV FŐÉPÍTÉSZE DÍJ"-ban részesült kimagasló építészeti, építőművészeti, főépítészi munkájáért,
a nagyközségből várossá váló Veresegyház település építészeti arculatának kialakításában végzett
meghatározó szerepéért, a szakmai közéletben betöltött aktív oktatói és társadalmi szerepvállalásáért.
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Krizán András elnök
Magyar ÉpítĘmĦvészek Szövetsége
Budapest 1088
Ötpacsirta u. 2.
Tisztelt Elnök Úr!
Ezúton tájékoztatom, hogy Nagykanizsa M. J. Város Polgármestere és Főépítésze
kezdeményezésére a Város és az Országos Főépítészi Kollégium 2000-ben megalapította
AZ ÉV FŐÉPÍTÉSZE DÍJ-at. Elismerve ezzel a főépítészi tevékenységet, az önkormányzati,
állami (területi) főépítészek munkáját.
A Díj első alkalommal a Nagykanizsán 2000. augusztusában megrendezett V. Országos
Főépítészi Konferencián került átadásra. Majd a következő Konferenciákon minden évben –
eddig tizenöt alkalommal - átadásra került a Díj.
A javaslatok benyújtási határideje június 30, a Kecskeméten, 2016. augusztus 24 - 26 között
megrendezésre kerülő XXI. Országos Főépítészi Konferencia időpontját figyelembe véve.
Amennyiben a FŐÉPÍTÉSZI ÉLETMŰ DÍJ és AZ ÉV FŐÉPÍTÉSZE DÍJ adományozására
javaslatot kíván tenni, kérem, hogy azt a javasolt személy szakmai munkásságának
részletes bemutatásával és szöveges indoklással 2016. június 30-ig juttassa el az
Országos Főépítészi Kollégium Titkárságára e-mailben vagy postai úton (e-mail cím:
foepiteszek@foepiteszek.hu, postacím: Salamin Ferenc, Országos Főépítészi Kollégium,
1025 Bp. Margit krt. 5/a.)
A Díjra nem javasolható hivatalban lévő állami főépítész, továbbá olyan személy, aki az Alapító
Okirat szerint részt vesz a Díj odaítélésének véleményezésében. A konferenciát rendező
település főépítésze a rendezés évében nem kaphat Év Főépítésze Díjat.
Az Év Főépítésze Díjat minimum 10 éves főépítészi gyakorlattal rendelkező főépítész kaphatja
meg, míg a Főépítészi Életmű Díj feltétele a lezárult aktív főépítészi életpálya.
A díjat határon túli főépítész, egyházi és intézményi főépítész kivételesen indokolt esetben,
további díjként megkaphatja.
A Díj alapító okirata és a „Főépítészi Életmű Díj”-ban és "Az Év Főépítésze Díj"-ban
részesültek névsora a www.foepiteszek.hu weboldalon a „Hírek” főmenü alatt
megtalálható
(link:
http://foepiteszek.hu/az-orszagos-foepiteszi-kollegium-felhivasafoepiteszi-eletmu-dij-es-az-ev-foepitesze-dij).
Felkérem továbbá, hogy a fenti időpontig az Alapító Okirat 4. § alapján a Bíráló
Bizottságba a Magyar Építőművészek Szövetsége részéről egy főt delegáljon.
Aktív közreműködését előre is köszönöm.
Budapest, 2016.június 20.
Tisztelettel:
Kapják:
1.
Magyar Építész Kamara elnöke
2.
Magyar Építőművészek Szövetsége elnöke
3.
Magyar Urbanisztikai Társaság elnöke

honlap: www.foepiteszek.hu

Salamin Ferenc
elnök

MAGYAR FĘÉPÍTÉSZEK – ORSZÁGOS FĘÉPÍTÉSZI KOLLÉGIUM – EGYESÜLET
székhely: 1094 Bp. Liliom u. 48. levelezési cím: 1024 Bp. Margit krt. 5/a. e-mail: foepiteszek@foepiteszek.hu
Dr. Hajnóczi Péter elnök
Magyar Építész Kamara
Budapest 1088
Ötpacsirta u. 2.
Tisztelt Elnök Úr!
Ezúton tájékoztatom, hogy Nagykanizsa M. J. Város Polgármestere és Főépítésze
kezdeményezésére a Város és az Országos Főépítészi Kollégium 2000-ben megalapította
AZ ÉV FŐÉPÍTÉSZE DÍJ-at. Elismerve ezzel a főépítészi tevékenységet, az önkormányzati,
állami (területi) főépítészek munkáját.
A Díj első alkalommal a Nagykanizsán 2000. augusztusában megrendezett V. Országos
Főépítészi Konferencián került átadásra. Majd a következő Konferenciákon minden évben –
eddig tizenöt alkalommal - átadásra került a Díj.
A javaslatok benyújtási határideje június 30, a Kecskeméten, 2016. augusztus 24 - 26 között
megrendezésre kerülő XXI. Országos Főépítészi Konferencia időpontját figyelembe véve.
Amennyiben a FŐÉPÍTÉSZI ÉLETMŰ DÍJ és AZ ÉV FŐÉPÍTÉSZE DÍJ adományozására
javaslatot kíván tenni, kérem, hogy azt a javasolt személy szakmai munkásságának
részletes bemutatásával és szöveges indoklással 2016. június 30-ig juttassa el az
Országos Főépítészi Kollégium Titkárságára e-mailben vagy postai úton (e-mail cím:
foepiteszek@foepiteszek.hu, postacím: Salamin Ferenc, Országos Főépítészi Kollégium,
1024 Bp. Margit krt. 5/a.)
A Díjra nem javasolható hivatalban lévő állami főépítész, továbbá olyan személy, aki az Alapító
Okirat szerint részt vesz a Díj odaítélésének véleményezésében. A konferenciát rendező
település főépítésze a rendezés évében nem kaphat Év Főépítésze Díjat.
Az Év Főépítésze Díjat minimum 10 éves főépítészi gyakorlattal rendelkező főépítész kaphatja
meg, míg a Főépítészi Életmű Díj feltétele a lezárult aktív főépítészi életpálya.
A díjat határon túli főépítész, egyházi és intézményi főépítész kivételesen indokolt esetben,
további díjként megkaphatja.
A Díj alapító okirata és a „Főépítészi Életmű Díj”-ban és "Az Év Főépítésze Díj"-ban
részesültek névsora a www.foepiteszek.hu weboldalon a „Hírek” főmenü alatt
megtalálható
(link:
http://foepiteszek.hu/az-orszagos-foepiteszi-kollegium-felhivasafoepiteszi-eletmu-dij-es-az-ev-foepitesze-dij).
Felkérem továbbá, hogy a fenti időpontig az Alapító Okirat 4. § alapján a Bíráló
Bizottságba a Magyar Építész Kamara részéről egy főt delegáljon.
Aktív közreműködését előre is köszönöm.
Budapest, 2016.május 31.
Tisztelettel:
Kapják:
1.
Magyar Építész Kamara elnöke
2.
Magyar Építőművészek Szövetsége elnöke
3.
Magyar Urbanisztikai Társaság elnöke

honlap: www.foepiteszek.hu

Salamin Ferenc
elnök

MAGYAR FĘÉPÍTÉSZEK – ORSZÁGOS FĘÉPÍTÉSZI KOLLÉGIUM – EGYESÜLET
székhely: 1094 Bp. Liliom u. 48. levelezési cím: 1024 Bp. Margit krt. 5/a. e-mail: foepiteszek@foepiteszek.hu
Körmendy Imre elnök
Magyar Urbanisztikai Társaság
Budapest 1094
Liliom u. 48.
Tisztelt Elnök Úr!
Ezúton tájékoztatom, hogy Nagykanizsa M. J. Város Polgármestere és Főépítésze
kezdeményezésére a Város és az Országos Főépítészi Kollégium 2000-ben megalapította
AZ ÉV FŐÉPÍTÉSZE DÍJ-at. Elismerve ezzel a főépítészi tevékenységet, az önkormányzati,
állami (területi) főépítészek munkáját.
A Díj első alkalommal a Nagykanizsán 2000. augusztusában megrendezett V. Országos
Főépítészi Konferencián került átadásra. Majd a következő Konferenciákon minden évben –
eddig tizenöt alkalommal - átadásra került a Díj.
A javaslatok benyújtási határideje június 30, a Kecskeméten, 2016. augusztus 24 - 26 között
megrendezésre kerülő XXI. Országos Főépítészi Konferencia időpontját figyelembe véve.
Amennyiben a FŐÉPÍTÉSZI ÉLETMŰ DÍJ és AZ ÉV FŐÉPÍTÉSZE DÍJ adományozására
javaslatot kíván tenni, kérem, hogy azt a javasolt személy szakmai munkásságának
részletes bemutatásával és szöveges indoklással 2016. június 30-ig juttassa el az
Országos Főépítészi Kollégium Titkárságára e-mailben vagy postai úton (e-mail cím:
foepiteszek@foepiteszek.hu, postacím: Salamin Ferenc, Országos Főépítészi Kollégium,
1024 Bp. Margit krt. 5/a.)
A Díjra nem javasolható hivatalban lévő állami főépítész, továbbá olyan személy, aki az Alapító
Okirat szerint részt vesz a Díj odaítélésének véleményezésében. A konferenciát rendező
település főépítésze a rendezés évében nem kaphat Év Főépítésze Díjat.
Az Év Főépítésze Díjat minimum 10 éves főépítészi gyakorlattal rendelkező főépítész kaphatja
meg, míg a Főépítészi Életmű Díj feltétele a lezárult aktív főépítészi életpálya.
A díjat határon túli főépítész, egyházi és intézményi főépítész kivételesen indokolt esetben,
további díjként megkaphatja.
A Díj alapító okirata és a „Főépítészi Életmű Díj”-ban és "Az Év Főépítésze Díj"-ban
részesültek névsora a www.foepiteszek.hu weboldalon a „Hírek” főmenü alatt
megtalálható
(link:
http://foepiteszek.hu/az-orszagos-foepiteszi-kollegium-felhivasafoepiteszi-eletmu-dij-es-az-ev-foepitesze-dij).
Felkérem továbbá, hogy a fenti időpontig az Alapító Okirat 4. § alapján a Bíráló
Bizottságba a Magyar Urbanisztikai Társaság részéről egy főt delegáljon.
Aktív közreműködését előre is köszönöm.
Budapest, 2016.május 31.
Tisztelettel:
Kapják:
1.
Magyar Építész Kamara elnöke
2.
Magyar Építőművészek Szövetsége elnöke
3.
Magyar Urbanisztikai Társaság elnöke

honlap: www.foepiteszek.hu

Salamin Ferenc
elnök

„A FŐÉPÍTÉSZI DÍJ” Alapító Okirata1
Alapítók:
Nagykanizsa Megyei Jogú Város
V. Országos Főépítészi Konferencia
Adományozók:
Országos Főépítészi Konferencia
Konferenciát rendező település
Az Alapítók a főépítészi munka elismerésére, a helyi önkormányzatok egyes területfejlesztési és
területrendezési, valamint az építési törvényben meghatározott építésügyi feladataival kapcsolatos munka
végzésében folytatott kimagasló tevékenység elismerésére
FŐÉPÍTÉSZI ÉLETMŰ és AZ ÉV FŐÉPÍTÉSZE DÍJ-at
(a továbbiakban: Díj) alapít, a következő szabályok szerint:
1. §.
1. A Díj olyan természetes személynek adományozható, aki az adományozást megelőző
évben/időszakban, illetve életművével
• működési területén az épített környezet elemeinek alakításával és védelmével, továbbá a terület- és
településrendezéssel, a terület- és településfejlesztéssel kapcsolatos egyes önkormányzati
feladatellátásban,
• a terület- és településrendezési tervek összhangjának kialakításában,
• a tervek hatályosulásának értékelésében és elősegítésében,
• a feladatkörével összefüggő tervek értékelésében, véleményezésében,
• a műemlékvédelem területén,
• a helyi értékvédelem szabályozása, - és e szabályok érvényesítése terén,
• a település egységes táji és építészeti arculata alakítása terén,
• a településpolitikai, a településfejlesztési, a településüzemeltetési és önkormányzati
ingatlanvagyon - gazdálkodási feladatai programalkotása, egyeztetése és koncepciói
összehangolása terén,
• az egyedi építményekkel összefüggő, döntést megelőző egyeztetésben és az építtetői, tervezői
szakmai tanácsadásban
széleskörű, aktív, kezdeményező és közép-, hosszútávon eredményes szakmai tevékenységet végzett és
ezáltal meghatározó módon járult hozzá az önkormányzatnak, az épített környezet emberhez méltó és
esztétikus kialakítása, valamint a helyi építészeti örökség védelme terén jelentkező feladat ellátásához
(Étv., Főép. rendelet).
2. Nem gyakorló főépítész kivételes esetben akkor tüntethető ki a Díjjal, ha az 1. pont szerinti
tevékenységével a főépítészi ügyet életművével meghatározó módon szolgálta.
3. Posztumusz Díj nem adományozható.
4. A Konferenciát rendező település főépítésze a rendezés évében nem kaphat Év Főépítésze Díjat.2
5. Az Év Főépítésze Díj és a Főépítészi Életmű Díj hivatalban lévő állami (területi) főépítésznek nem
adományozható.3

1

A VIII. Országos Főépítészi Konferencia 2003. szeptember 12-i módosításainak átvezetésével.
A XVI. Országos Főépítészi Konferencia 2011. augusztus 26-i módosításának átvezetésével.
3
A XVI. Országos Főépítészi Konferencia 2011. augusztus 26-i módosításának átvezetésével.
2

2. §.
1. Évente két Díj adományozható. Az egyik Díjat aktív főépítész kapja, míg a másik – életmű - Díjat
a szakmáját hosszú ideje gyakorló, illetve nyugdíjba vonuló/vonult kiváló főépítész kapja. Az
Életmű Díj kategóriában a Díj egyedi értékét megtartva további Életmű Díj(ak) is
adományozhatók.4
2. Az Év Főépítésze Díjat minimum 10 éves főépítészi gyakorlattal rendelkező főépítész kaphatja
meg, míg a Főépítészi Életmű Díj feltétele a lezárult aktív főépítészi életpálya.5
3. A díjat határon túli főépítész, egyházi és intézményi főépítész kivételesen indokolt esetben,
további díjként megkaphatja. 6
4. A Díj oklevéllel jár, melyekben röviden fel kell sorolni az adományozás indokait.
5. A Díj az Országos Főépítészi Konferencián kerül átadásra.
6. Az Országos Főépítészi Kollégium Elnöksége (továbbiakban Elnökség) a Díj átadására indokolt
esetben - jubileumra vagy más eseményre tekintettel – más időpontot is meghatározhat.
7. A Díjat az átadás évében a Konferenciát rendező város készítteti el.
3. §.
1. A Díj odaítélésére írásbeli javaslat alapján kerül sor. A javaslattevő kötelessége a javasolt személy
szakmai munkásságának részletes bemutatása.7 Javaslatot bármely főépítész, önkormányzati és
hivatali vezető, vagy bármely szakmai és önkormányzati szervezet, ill. szövetség tehet. A
javaslatok benyújtási határideje minden évben június 30.8
2. Indokolt esetben az Elnökség más benyújtási határidőt is megállapíthat.
4. §.
1. A beérkezett javaslatokat hét tagú Díj Bizottság (továbbiakban Bizottság) bírálja el, és választja ki
az(oka)t a személy(eke)t, aki(k)nek a Díja(ka)t odaítéli.9
2. A Bizottság tagjai sorába két főt az Országos Főépítészi Kollégium elnöke delegál. További tagjai
a Konferenciát rendező település polgármestere és főépítésze, a Magyar Építész Kamara Elnöke, a
Magyar Építőművészek Szövetsége Elnöke és a Magyar Urbanisztikai Társaság Elnöke által
delegált személy.10
3. A Bizottság körültekintő döntésének megalapozásához ki kell kérni a Díjra javasoltakról – a
Bizottság döntését megelőzően – az illetékes Területi Építész Kamara és az illetékes állami

4

A VIII. Országos Főépítészi Konferencia 2003. szeptember 12-i és a XIV. Konferencia 2009. augusztus 27-i
módosításainak átvezetésével.
5
A XX. Országos Főépítészi Konferencia 2015.augusztus 27-én jóváhagyott koncepciója alapján az Magyar Főépítészek
OFK Egyesület Elnöksége 2016. május 17-i módosításának átvezetésével.
6
A XX. Országos Főépítészi Konferencia 2015.augusztus 27-én jóváhagyott koncepciója alapján az Magyar Főépítészek
OFK Egyesület Elnöksége 2016. május 17-i módosításának átvezetésével.
7
A XX. Országos Főépítészi Konferencia 2015.augusztus 27-én jóváhagyott koncepciója alapján az Magyar Főépítészek
OFK Egyesület Elnöksége 2016. május 17-i módosításának átvezetésével.
8
A X. Országos Főépítészi Konferencia 2005. szeptember 15-i módosításának átvezetésével.
9
A VIII. Országos Főépítészi Konferencia 2003. szeptember 12-i módosításának átvezetésével.
10
A VIII. Országos Főépítészi Konferencia 2003. szeptember 12-i módosításának átvezetésével.

(területi) főépítész11 véleményét. Aki a díjra javasoltak véleményezésében részt vesz, az a Díjra
nem javasolható.12
4. A Bizottság maga határozza meg működési rendjét, és választja meg elnökét.
5. A Bizottság döntése végleges, melyet szótöbbséggel hoz.
5. §.
A Díjjal kapcsolatos mindennemű információ közzétételéről a Kollégium titkára gondoskodik.
6. §.
Az Alapító Okirat módosítására az Adományozók együttesen jogosultak.
7. §.
Az Alapító Okiratot az V. Országos Főépítészi Konferencia 2000. augusztus 24-i plenáris ülése hagyta
jóvá, mely azon a napon lépett hatályba. Az egységes szerkezetű hatályos szöveg a VIII. Országos
Főépítészi Konferencia 2003. szeptember 12-i, a IX. Konferencia 2004. szeptember 10-i, a X. Konferencia
2005. szeptember 16-i, a XIV. Konferencia 2009. augusztus 27-i és a XVI. Konferencia 2011. augusztus
26-i módosításainak átvezetésével került megállapításra.13
Nagykanizsa, 2000. augusztus 24.
Az Alapítók képviseletében:
Tüttő István s. k.
Nagykanizsa Megyei Jogú Város
polgármestere

Virányi István s. k.
az Országos Főépítészi Kollégium elnöke
az V. Országos Főépítészi Konferencia
felhatalmazásából

------------------------------------------------------------------Érd, 2003. szeptember 12.
A Módosítók képviseletében:
Babos István s. k.
Érd Város főépítésze
a VIII. Országos Főépítészi Konferencia
felhatalmazásából

Virányi István s. k.
az Országos Főépítészi Kollégium elnöke
a VIII. Országos Főépítészi Konferencia
felhatalmazásából

-------------------------------------------------------------------
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A XX. Országos Főépítészi Konferencia 2015.augusztus 27 én jóváhagyott koncepciója alapján az Magyar Főépítészek
OFK Egyesület Elnöksége 2016. május 17-i módosításának átvezetésével.
12
A IX. Országos Főépítészi Konferencia 2004. szeptember 10-i és a XIV. Konferencia 2009. augusztus 27-i módosításainak
átvezetésével.
13
A VIII. Országos Főépítészi Konferencia 2003. szeptember 12-i, a IX. Konferencia 2004. szeptember 10-i, a X.
Konferencia 2005. szeptember 16-i, a XIV. Konferencia 2009. augusztus 27-i és a XVI. Konferencia 2012. augusztus 26-i
módosításainak átvezetésével.

Sümeg, 2004. szeptember 10.
A Módosítók képviseletében:
Virányi István s. k.
Papp Zoltán Tamás s. k.
az Országos Főépítészi Kollégium elnöke
Sümeg Város főépítésze
a IX. Országos Főépítészi Konferencia
a IX. Országos Főépítészi Konferencia
felhatalmazásából
felhatalmazásából
------------------------------------------------------------------Pilisszentkereszt, 2005. szeptember 16.
A Módosítók képviseletében:
Virányi István s. k.
az Országos Főépítészi Kollégium elnöke
a X. Országos Főépítészi Konferencia
felhatalmazásából

B. Nagy Helga s. k.
Pilisszentkereszt község főépítésze
a X. Országos Főépítészi Konferencia
felhatalmazásából

------------------------------------------------------------------Hajdúböszörmény, 2009. augusztus 27.
A Módosítók képviseletében:
Philipp Frigyes s. k.
az Országos Főépítészi Kollégium elnöke
a XIV. Országos Főépítészi Konferencia
felhatalmazásából

Boruzs Bernát s. k.
Hajdúböszörmény város főépítésze
a XIV. Országos Főépítészi Konferencia
felhatalmazásából

------------------------------------------------------------------Balatonfüred, 2011. augusztus 26.
A Módosítók képviseletében:
Philipp Frigyes s. k.
András István s. k.
az Országos Főépítészi Kollégium elnöke
Balatonfüred város főépítésze
a XVI. Országos Főépítészi Konferencia
a XVI. Országos Főépítészi Konferencia
felhatalmazásából
felhatalmazásából
------------------------------------------------------------------Miskolc, 2015. augusztus 27. - Budapest, 2016. május 17.
A Módosítók képviseletében:
Rostás László
Miskolc m. j. város főépítésze
a XX. Országos Főépítészi Konferencia
felhatalmazásából

Salamin Ferenc.
a Magyar Főépítészek - Országos Főépítészi
Kollégium - Egyesület elnöke
a XX. Országos Főépítészi Konferencia
felhatalmazásából
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pY± Nagykanizsa
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„AZ ÉV FŐÉPÍTÉSZE DÍJ”-ban részesült a főépítészi munkakörben végzett széleskörű, aktív,
kezdeményező és eredményes munkásságáért.
=iEUiQV]N\Qp3DS.OiUDRNOpStWpV]PpUQ|N
D]2UV]iJRV)ĘpStWpV]L.ROOpJLXPWLWNiUD
„AZ ÉV FŐÉPÍTÉSZE DÍJ”-ban részesült korábbi főépítészi tevékenységéért és a főépítészi
szakma érdekében végzett széleskörű, aktív, kezdeményező és eredményes munkásságáért.
pY± Gyula
'U/6]DEy7QGH'/$RNOpStWpV]PpUQ|N
6RPRJ\PHJ\HIĘpStWpV]H [† 2004. 10. 15.]
„AZ ÉV FŐÉPÍTÉSZE DÍJ”-ban részesült másfél évtizedes eredményes megyei főépítészi
tevékenységéért, a megye településeinek arculatformálásában, a műemlékvédelemben, a népi
építészeti és helyi értékvédelemben végzett kimagasló munkájáért és a főépítészi hálózat
megyén belüli fejlesztéséért;
3KLOLSS)ULJ\HVRNOpStWpV]PpUQ|N
9iF YiURVIĘpStWpV]H
„AZ ÉV FŐÉPÍTÉSZE DÍJ”-ban részesült kimagasló, eredményes főépítészi tevékenységéért, a
település és környéke lakosságával kialakított hatékony munkakapcsolatáért és a főépítészi
szakma érdekében végzett kezdeményező, aktív munkájáért.
pY± 3pFV
*|P|U\-iQRVRNOpStWpV]PpUQ|N
3pFVPMYiURVIĘpStWpV]H
„AZ ÉV FŐÉPÍTÉSZE DÍJ”-ban részesült több mint két évtizedes eredményes pécsi főépítészi
tevékenységéért, a város építészeti kultúrájának fejlesztéséért, a korszerű építészeti elvek és
városfejlesztési elképzelések kimagasló színvonalú oktatásáért, népszerűsítéséért és gyakorlati
érvényesítéséért.
'U6HUVOLQp.yFVL0DUJLWRNOpStWpV]PpUQ|N
)HUHQFYiURVIĘpStWpV]H
„AZ ÉV FŐÉPÍTÉSZE DÍJ”- ban részesült kimagasló, eredményes főépítészi tevékenységéért, a
Ferencvárosi rehabilitációban végzett komplex építészeti és városrendezési munkájáért,
főépítészi hivatása során tanúsított aktív, céltudatos és határozott magatartásáért.
pY± eUG
%RGRQ\L&VDED'/$RNOpStWpV]PpUQ|N
TokaMYiURVIĘpStWpV]H
„AZ ÉV FŐÉPÍTÉSZE DÍJ”- ban részesült több mint egy évtizedes kiváló szakmai tudással
végzett főépítészi tevékenységéért, országosan is mértékadó településkép-formáló
tevékenységéért, az önkormányzatok és a szakmai szervezetek közcélú feladatainak
összehangolása érdekében kifejtett munkásságáért.
.|UPHQG\-iQRVRNOpStWpV]PpUQ|N
*\ĘU-Moson-6RSURQPHJ\HQ\IĘpStWpV]H
„AZ ÉV FŐÉPÍTÉSZE DÍJ”- ban részesült közel két évtizedes eredményes megyei főépítészi
tevékenységéért, a személyes kapcsolatokra építő, lelkes és meggyőző szemléletformáló
munkájáért, amellyel kimagasló eredményességet ért el a megye települései épített
környezetének formálásában, az urbanisztikai szemléletmód terjesztésében.
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pY± 6PHJ
%HQLF]N\3pWHURNOpStWpV]PpUQ|N
)HMpUPHJ\HQ\IĘpStWpV]H [† 2006. 08. 28.]
„FŐÉPÍTÉSZI ÉLETMŰ DÍJ”-ban részesült a hazai építésügy 35 éves csendes szolgálata
részeként 16 éven átvégzett kiemelkedő főépítészi tevékenységéért, előrelátó gondolkodással
elért kimagasló települési és megyei eredményeiért.
6iURV/iV]Oy'/$RNOpStWpV]PpUQ|N
-iV]EHUpQ\YiURVIĘpStWpV]H
„AZ ÉV FŐÉPÍTÉSZE DÍJ”-ban részesült a hazai építészet meghatározó egyéniségeként végzett
kiemelkedő főépítészi tevékenységéért, az épített és természeti környezet valódi összhangjának
megteremtéséért folytatott magas színvonalú, sajátos hangvételű alkotó munkájáért.
pY- Pilisszentkereszt-'RERJyNĘ
)LOLSSLQ\L*iERURNOpStWpV]PpUQ|N
'HEUHFHQPMYiURVQ\IĘpStWpV]H
„FŐÉPÍTÉSZI ÉLETMŰ DÍJ”-ban részesült lelkiismeretesen és elkötelezett felelősséggel végzett
évtizedes főépítészi tevékenységéért, Debrecen harmonikus fejlődésének és építészeti
arculatának kedvező alakulása érdekében kifejtett munkájáért.
9LUiQ\L,VWYiQRNOpStWpV]PpUQ|N
0DUFDOLYiURVIĘpStWpV]HD]2UV]iJRV)ĘpStWpV]L.ROOpJLXPHOQ|NH
„AZ ÉV FŐÉPÍTÉSZE DÍJ”-ban részesült főépítészi pályájának eredményeiért, emberi
magatartásáért, elkötelezettségéért, kitartásáért és a szakmai közéletben vállalt aktív
szerepléséért.
pY± 7~ULVWYiQGL
Dr. 6FKQHOOHU,VWYiQRNOpStWpV]PpUQ|N
%XGDSHVWIĘYiURVIĘpStWpV]H
„FŐÉPÍTÉSZI ÉLETMŰ DÍJ”-ban részesült több mint egy évtizedes főépítészi tevékenységéért, a
főváros érdekében magas elméleti felkészültséggel végzett munkásságáért, valamint az önálló
okleveles településmérnök oktatás elindításában vállalt jelentős munkájáért.
%pUHV,VWYiQRNOpStWpV]PpUQ|N
*\XODYiURVIĘpStWpV]H
„AZ ÉV FŐÉPÍTÉSZE DÍJ”-ban részesült másfél évtizedes következetes, magasszintű főépítészi
tevékenységéért, melyet példamutató szakmai, etikai hozzáállással lát el, együttműködve a város
lakosságával és annak vezetőivel.
pY± 3iSD
'U7yWK=ROWiQRNOpStWpV]PpUQ|N
Q\XJGtMDVGpO-GXQiQW~OLWHUOHWLIĘpStWpV]
„FŐÉPÍTÉSZI ÉLETMŰ DÍJ”-ban részesült négy évtizedes, meghatározó emberi személyiséggel
és kiváló szakmai tudással végzett főépítészi tevékenységéért, az első Főépítészi Kollégium
létrehozásáért, irányításáért és működtetéséért, tudományos, oktatói, területi főépítészi irodai,
szakmai közéleti munkájáért.
Salamin Ferenc RNOpStWpV]PpUQ|N
6]HUHQFVYiURVpV=HEHJpQ\N|]VpJIĘpStWpV]H
„AZ ÉV FŐÉPÍTÉSZE DÍJ”-ban részesült két évtizedes, a szerves építészetet képviselő
főépítészi tevékenységéért, amelyet határozottan, emberközeli módon végez úgy, hogy az
építészeti értékek létrehozásával a települések szépsége haszonná válik
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pY± 0RVRQPDJ\DUyYiU
'U$F]pO3pWHURNOpStWpV]PpUQ|N
%XGDSHVW,NHU%XGDYiUIĘpStWpV]H
"FŐÉPÍTÉSZI ÉLETMŰ DÍJ”-ban részesült elkötelezett szakmai és emberi felelősséggel végzett
több évtizedes főépítészi tevékenységéért, a főépítészi társadalom személyes és határozott
képviseletéért, tudatosítva, hogy a főépítészek közössége nem „léphető át”.
%HUpQ\L$QGUiVRNOpStWpV]PpUQ|N
BXGDSHVW,9NHUÒMSHVWIĘpStWpV]H
„AZ ÉV FŐÉPÍTÉSZE DÍJ”-ban részesült főépítészi pályájának magas színvonalú, egyenletes
eredményeiért, elkötelezett emberi magatartásáért, kitartásáért és a szakmai közéletben vállalt
aktív, olykor oppozíciót is biztonsággal vállaló szerepléséért.
pY± +DMG~E|V]|UPpQ\
Boruzs BHUQiWRNOpStWpV]PpUQ|N
+DMG~E|V]|UPpQ\YiURVIĘpStWpV]H
"FŐÉPÍTÉSZI ÉLETMŰ DÍJ”-ban részesült lelkiismeretesen és szakmai elkötelezettséggel több
településben végzett főépítészi munkásságáért, az építészet és a településrendezés elméleti és
gyakorlati területeit felölelő, szintetizáló példamutató szakmai életútjáért, a jövőbe mutató és a
jövőben is hasznosuló eredményeiért, tevékenységéért.
0DNRYHF],PUH'/$RNOpStWpV]PpUQ|N
W|EEWHOHSOpVYROWIĘpStWpV]H [† 2011. 09. 27.]
"FŐÉPÍTÉSZI ÉLETMŰ DÍJ”-ban részesült az idén húsz éves Kós Károly Egyesülés alapító tagja,
aki már a 80-as években felismerte, hogy a hibás állami településfejlesztési koncepciókkal
szemben a településen lakók belső erejére támaszkodva lehet megszervezni és segíteni a
helyben megszülető elképzelések megvalósulását. A határainkon belül és kívül, több településen
vállalt főépítészi tevékenysége mellett kezdeményezte, és folyamatosan ösztönözte, hogy az
egyesülés tagjai maguk is vállaljanak főépítészi szerepet, megteremtve ezzel az egyesülés
főépítészi „hálózatát”.
&VtN(GLQDRNOpStWpV]PpUQ|N
%XGD|UVviURVIĘpStWpV]H
„AZ ÉV FŐÉPÍTÉSZE DÍJ”-ban részesült kimagasló, eredményes főépítészi tevékenységéért,
sikeres pályázatokkal emelve Budaörs építészeti minőségét, erősítve egyéni karakterét, szem
előtt tartva a partnerséget és a társadalmi részvételt.
pY± Paks-*\|UN|Q\
-HQH\/DMRV'/$RNOpStWpV]PpUQ|N
+DMG~QiQiVYiURVpV0H]ĘKHJ\HVYiURVIĘpStWpV]H [† 2014. 08. 18.]
"FŐÉPÍTÉSZI ÉLETMŰ DÍJ”- ban részesült széleskörű, aktív, kezdeményező, eredményes
főépítészi – szakmai és közéleti – tevékenységéért. Meghatározó módon járult hozzá az épített
környezet emberhez méltó és esztétikus alakításához. Mások mellett, kezdeményezésére több
évtizeddel ezelőtt indult el a tervező építészek főépítészi szerepvállalása.
+RUYiWK$QGUiVRNOpStWpV]PpUQ|N
3DNVYiURVIĘpStWpV]H
„AZ ÉV FŐÉPÍTÉSZE DÍJ”- ban részesült egy évtizedes eredményes főépítészi tevékenységéért,
amely jelentősen elősegítette a város arculatának formálását. Rövid idő alatt beilleszkedett a
város közösségébe, karizmatikus egyéniségének köszönhetően elfogadott főépítésszé vált. Nem
csak a város képét alakítja, formálja, hanem az itt élők szemléletét, a gyökereikhez való
viszonyukat, közösségi értékeket közvetít.
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pY± BalatRQIUHG
6iUL,VWYiQRNOpStWpV]PpUQ|N
Budapest XX. ker. 3HVWHU]VpEHWQ\ IĘpStWpV]H
"FŐÉPÍTÉSZI ÉLETMŰ DÍJ”- ban részesült 1992-től 1999-ig Sopron városi, 1999-től 2001-ig
Esztergom városi, végezetül 2005-től az idei nyugdíjba vonulásáig Budapest Főváros
pesterzsébeti főépítészi tevékenységéért. Magas színvonalú szakmai munkája mellett a
főépítészeket képviselő Országos Főépítészi Kollégium aktív segítője, valamint az Országos
Főépítészi Konferencia ”mindenkori” szereplője. Kritikai élű írásaival a szakmai közélet állandó
résztvevője.
Turi Attila okl. pStWpV]PpUQ|N
'HYHFVHUYiURVpV%XGDNDOiV]YiURV IĘpStWpV]H
„AZ ÉV FŐÉPÍTÉSZE DÍJ”-ban részesült eddigi főépítészi és új kategóriát teremtő „válságkezelő
főépítészi ” tevékenységéért. Ez az óriási felelősséggel járó munka hatásában hosszú távú.
2001-ben a Beregben, és most, a vörösiszap katasztrófakor, Kolontáron és Devecserben sok
család választotta a helyben maradást a menekülés helyett. Meglátogatva a példaként szolgáló
beregi falvakat, a veszprém megyeiek úgy döntöttek, hogy maradnak, mert amit a
„megsemmisült” helyett kaptak, nem csak életkörülményeiket, de összetartozásukat és
büszkeségüket is növelte.
pY± 0DNy
3DWNy6iQGRURNOpStWpV]PpUQ|N
7ROQDPHJ\HQ\IĘpStWpV]H [† 2012. 11. 17.]
"FŐÉPÍTÉSZI ÉLETMŰ DÍJ”-ban részesült szakmai elkötelezettséggel és lelkiismeretességgel
végzett több évtizedes főépítészi munkásságáért, csendes gondolkodó "emberként" segítve a
kollégák munkáját, sokoldalú és igényes szakmai tevékenységével megbecsülést szerezve a
régióban/térségben.
&VHUQ\XV/ĘULQFRNOpStWpV]PpUQ|N
%RQ\KiGYiURV&VHQJHUYiURVYDODPLQW=iYRGN|]VpJIĘpStWpV]H
„AZ ÉV FŐÉPÍTÉSZE DÍJ”-ban részesült negyedszázados magas színvonalú, következetes
főépítészi munkásságáért, a kistelepülések iránti elkötelezett emberi magatartásáért, kitartásáért,
a szakmai közéletben vállalt aktív oktatói, társadalmi szerepvállalásáért.
pY- 1DJ\NĘU|V
AUDWy$QGUiV,VWYiQokl. pStWpV]PpUQ|N
ny. pszak-DOI|OGLiOODPLIĘpStWpV]
„FŐÉPÍTÉSZI ÉLETMŰ DÍJ”- ban részesült több évtizedes színvonalas állami (területi) és megyei
főépítészi munkásságáért, amelyet a szakma számára a felkészültség, a korrektség és a kitartás
jellemzett; az Észak-Alföld lelkiismeretes településrendezési, építészeti gondozásáért,
becsületes, példamutató emberi magatartásáért; szemléletformáló, tudatosságnövelő szakmai
munkája a magyar urbanisztikában is példamutató.
PiOL=VX]VDQQDokl. pStWpV]PpUQ|N [† 2017. 05. 12.]
'XQD~MYiURVpV6]pNHVIHKpUYiUmegyei jRJ~viURVRNYDODPLQW)HMpUPHJ\HNRUiEELIĘpStWpV]H
„FŐÉPÍTÉSZI ÉLETMŰ DÍJ”- ban részesült a közigazgatásban, az önkormányzatok érdekében
kifejtett kimagasló, példaértékű, magas színvonalú megyei és városi főépítészi munkájáért,
melyet lelkiismeretesen, a köz szolgálatáért felelősséggel látott el; teljes főépítészi/építészi
munkásságával példát adott a harmonikus, értékelvű településfejlesztés-rendezés humánus,
szakmailag elkötelezett útjáról.
Pataki Ferenc okl. pStWpV]PpUQ|N
Szolnok megyei jRJ~viURVIĘpStWpV]H
„AZ ÉV FŐÉPÍTÉSZE DÍJ”-ban részesült a szakmai társadalom és az önkormányzat
megelégedésére végzett két évtizedes főépítészi munkásságáért, mely a településrendezés terén
megkerülhetetlen igazodási pont a régió főépítészei számára; a városkép, a városközpont, a
Tiszapart pozitív változásaiért, amely főépítészi munkáját dicséri.
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pY- 6]HQWJRWWKiUG
'U)DUNDV*iERU'/$RNOpStWpV]PpUQ|N
&HJOpGpV'DEDVYiURVRNIĘpStWpV]H
"FŐÉPÍTÉSZI ÉLETMŰ DÍJ"-ban részesült több mint két évtizedes eredményes főépítészi
tevékenységéért, az egyetemes építészeti értékek érvényesülésének konzekvens képviseletéért;
jelentősen hozzájárult a megye egységes építészeti arculatformálásához, a fiatal építész
generáció neveléséhez, eredményesen szolgálta a szakma céljait, ezzel segítséget jelentett az
építészeknek is terveik megvalósításában.
.HUHV]WHV6iQGRURNOpStWpV]PpUQ|N
Q\iOODPLIĘpStWpV]
"FŐÉPÍTÉSZI ÉLETMŰ DÍJ"-ban részesült közel két évtizedes színvonalas állami/területi
főépítészi munkásságáért, miniszterként a területi főépítészi hálózat újjáalakításáért; az
építészet, a városrendezés, az értékalkotás és védelem ügyének képviselete a közigazgatás
egyre fontosabb pozícióinak betöltése során is szakmai értékrendjének középpontjában maradt,
mindez szakmai társadalmi tevékenységével kiegészülve.
3DSS=ROWiQ7DPiV RNOpStWpV]PpUQ|N
6PHJpV7DSROFDYiURVRN6iYRO\N|]VpJIĘpStWpV]H
"AZ ÉV FŐÉPÍTÉSZE DÍJ"-ban részesült negyedszázados széleskörű szerteágazó főépítészi
tevékenységéért, amellyel meghatározó módon járult hozzá az épített környezet emberhez méltó
és esztétikus kialakításhoz, továbbá aktív szakmai közösségi és szervező munkájáért, amellyel
eredményesen segítette a főépítészek munkáját.
2015pY- Miskolc
$UDWy*\|UJ\RNOpStWpV]PpUQ|N
%XGDSHVW;,,,NHUOHWQ\IĘpStWpV]H
"FŐÉPÍTÉSZI ÉLETMŰ DÍJ"-ban részesült három évtizedes települési, fővárosi és kerületi
következetes és eredményes főépítészi munkásságáért, az építészeti részletmegoldásoktól, a
városrendezésen át a városfejlesztésig mindenre kiterjedt hozzáértő munkájáért, amely
kiegészült a szakmai szervezetekben folytatott aktív és kezdeményező tevékenységével.
%RGRQ\L&VDED'/$RNOpStWpV]PpUQ|N
7RNDMYiURVYROWIĘpStWpV]H
"FŐÉPÍTÉSZI ÉLETMŰ DÍJ"-ban részesült huszonöt éves magas színvonalon végzett főépítészi
tevékenységéért. Az építészetre és az épített környezetre mindig is a magyar kultúra részeként
tekintett, munkáját az alkotó ember felelősségével végezte és végzi. Szakmapolitikai, oktatói és
közéleti tevékenysége arról a mély humánumról és műveltségről tanúskodik, amely végig
meghatározza munkásságát.
=VLJPRQG/iV]OyRNOpStWpV]PpUQ|N
9HUHVHJ\Ki]5iFDOPiVpV0iWpV]DONDYiURVRN IĘpStWpV]H
"AZ ÉV FŐÉPÍTÉSZE DÍJ"-ban részesült kimagasló építészeti, építőművészeti, főépítészi
munkájáért, a nagyközségből várossá váló Veresegyház település építészeti arculatának
kialakításában végzett meghatározó szerepéért, a szakmai közéletben betöltött aktív oktatói és
társadalmi szerepvállalásáért.
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2016pY± .HFVNHPpW
5iWNDL$WWLODRNOpStWpV]PpUQ|N
(JHUPHJ\HLMRJ~YiURVIĘpStWpV]H
"FŐÉPÍTÉSZI ÉLETMŰ DÍJ"-ban részesült negyedszázados kiváló szakmai tudással,
elhivatottsággal és felelőséggel végzett főépítészi munkásságáért. Széleskörű szakmai
tevékenységével elősegítette Eger építészeti kultúrájának fejlődését, a város kedvező
fejlesztését, a városkép formálását, a fiatal építészek szemléletformálását. Aktív szakmai közéleti
munkája során különösen sokat tett az építész szakma, ezen belül a főépítészi tevékenység
elismertségének növeléséért, a tervtanácsi rendszer továbbfejlesztéséért.
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"AZ ÉV FŐÉPÍTÉSZE DÍJ"-ban részesült két évtizedes eredményes, az építészeti igényességet
kitartóan megkövetelő főépítészi munkásságáért. Tevékenysége során a korszerű urbanisztikai
elvek gyakorlati megvalósításával, szaktekintélyek és a helyi társadalom, a civil szervezetek
bevonásával segítette a város mai kedvező arculatának kialakítását. Megtalálta a helyi
vezetéssel, a műemlékvédelem felelőseivel a közös hangot, melynek köszönhetően valamennyi
településsel kapcsolatos fejlesztési elképzelést a cél érdekében magas színvonalon egy irányba
tudta rendezni.
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"AZ ÉV FŐÉPÍTÉSZE DÍJ"-ban részesült másfél évtizedes, a település egészét átfogó kimagasló
főépítészi munkásságáért, amely a településszerkezettől a terek, utak rendezésén át az apró
részletekig, a konkrét épületek felújításáig-építéséig terjed. Felelős építészként teljességében
kezeli az építészetet, beleértve az árvízvédelem, a tájépítészet szakterületeket is. Főépítészként
tanácsot ad és magas szinten együttműködik civilekkel, testülettel, polgármesterrel, városi
polgárral, tervezővel.

www.foepiteszek.hu

FŐÉPÍTÉSZI DÍJAK ÁTADÁSA 2016
Tizenhetedik alkalommal került átadásra a Nagykanizsa megyei jogú város és az Országos
Főépítészi Kollégium által 2000-ben megalapított „AZ ÉV FŐÉPÍTÉSZE DÍJ”. Évente két
kategóriában adományozható elismerés. AZ ÉV FŐÉPÍTÉSZE DÍJ-at aktív főépítész, míg a
FŐÉPÍTÉSZI ÉLETMŰ DÍJ-at a szakmáját hosszú ideje gyakorló, illetve nyugdíjba vonuló/vonult
kiváló főépítész kapja.
Eddig összesen harminchat főépítész részesült a kitüntetésben. 2000-ben Nagykanizsán Szilágyi
István [† 2005. 12. 05.] és Zábránszkyné Pap Klára, 2001-ben Gyulán Philipp Frigyes és dr. L. Szabó
Tünde DLA [† 2004. 10. 15.], 2002-ben Pécsett Gömöry János és dr. Sersliné Kócsi Margit, 2003-ban
Érden Bodonyi Csaba DLA és Körmendy János, 2004-ben Sümegen Beniczky Péter [Főépítészi
Életmű Díj, † 2006. 08. 28.] és Sáros László DLA, 2005-ben Pilisszentkereszten Filippinyi Gábor
[Főépítészi Életmű Díj] és Virányi István, 2006-ban Túristvándiban dr. Schneller István [Főépítészi
Életmű Díj] és Béres István, 2007-ben Pápán dr. Tóth Zoltán [Főépítészi Életmű Díj] és Salamin
Ferenc, 2008-ban Mosonmagyaróváron dr. Aczél Péter [Főépítészi Életmű Díj] és Berényi András,
2009-ben Hajdúböszörményben Makovecz Imre DLA [Főépítészi Életmű Díj, † 2011. 09. 27.], Boruzs
Bernát [Főépítészi Életmű Díj] és Csík Edina, 2010-ben Pakson Jeney Lajos DLA [Főépítészi Életmű
Díj, † 2014. 08.18.] és Horváth András, 2011-ben Balatonfüreden Turi Attila és Sári István [Főépítészi
Életmű Díj], 2012-ben Makón Csernyus Lőrinc és Patkó Sándor [Főépítészi Életmű Díj, † 2012. 11.
17.], 2013-ban Nagykőrösön Arató András István [Főépítészi Életmű Díj], Páli Zsuzsanna [Főépítészi
Életmű Díj] és Pataki Ferenc, 2014-ben Szentgotthárdon Keresztes Sándor [Főépítészi Életmű Díj], dr.
Farkas Gábor DLA [Főépítészi Életmű Díj] és Papp Zoltán Tamás, 2015-ben Miskolcon Arató György
[Főépítészi Életmű Díj], Bodonyi Csaba DLA [Főépítészi Életmű Díj] és Zsigmond László vehették át a
díjat.

A 2016. évi díjazottak:
Rátkai Attila okl. építészmérnök
Eger megyei jogú város főépítésze
"FŐÉPÍTÉSZI ÉLETMŰ DÍJ"-ban részesült negyedszázados kiváló szakmai tudással,
elhivatottsággal és felelőséggel végzett főépítészi munkásságáért. Széleskörű szakmai
tevékenységével elősegítette Eger építészeti kultúrájának fejlődését, a város kedvező
fejlesztését, a városkép formálását, a fiatal építészek szemléletformálását. Aktív szakmai közéleti
munkája során különösen sokat tett az építész szakma, ezen belül a főépítészi tevékenység
elismertségének növeléséért, a tervtanácsi rendszer továbbfejlesztéséért.
András István okl. építészmérnök
Balatonfüred város főépítésze
"AZ ÉV FŐÉPÍTÉSZE DÍJ"-ban részesült két évtizedes eredményes, az építészeti igényességet
kitartóan megkövetelő főépítészi munkásságáért. Tevékenysége során a korszerű urbanisztikai
elvek gyakorlati megvalósításával, szaktekintélyek és a helyi társadalom, a civil szervezetek
bevonásával segítette a város mai kedvező arculatának kialakítását. Megtalálta a helyi
vezetéssel, a műemlékvédelem felelőseivel a közös hangot, melynek köszönhetően valamennyi
településsel kapcsolatos fejlesztési elképzelést a cél érdekében magas színvonalon egy irányba
tudta rendezni.
Varga Csaba okl. építészmérnök
Nagymaros város főépítésze
"AZ ÉV FŐÉPÍTÉSZE DÍJ"-ban részesült másfél évtizedes, a település egészét átfogó
kimagasló főépítészi munkásságáért, amely a településszerkezettől a terek, utak rendezésén át
az apró részletekig, a konkrét épületek felújításáig-építéséig terjed. Felelős építészként
teljességében kezeli az építészetet, beleértve az árvízvédelem, a tájépítészet szakterületeket is.
Főépítészként tanácsot ad és magas szinten együttműködik civilekkel, testülettel,
polgármesterrel, városi polgárral, tervezővel.
A Díjakat Kecskeméten, 2016. augusztus 25-én a XXI. Országos Főépítészi Konferencián
ünnepélyes keretek között adta át Szemereyné Pataki Klaudia, Kecskemét m. j. város
polgármestere, Salamin Ferenc, az Országos Főépítészi Kollégium elnöke és Öveges László,
Kecskemét m. j. város főépítésze.
Kecskemét - Budapest, 2016. augusztus 25.
Országos Főépítészi Kollégium
www.foepiteszek.hu - foepiteszek@foepiteszek.hu

Az Országos Főépítészi Kollégium felhívása
a Főépítészi Életmű Díj és Az Év Főépítésze Díj adományozásáról
Nagykanizsa megyei jogú város és az Országos Főépítészi Kollégium 2000-ben megalapította AZ
ÉV FŐÉPÍTÉSZE DÍJ -at, elismerve ezzel a főépítészi tevékenységet, az önkormányzati, állami
(területi) főépítészek munkáját.
A Díj első alkalommal a Nagykanizsán 2000 augusztusában megrendezett V. Országos Főépítészi
Konferencián került átadásra, majd a következő konferenciákon minden évben.
A Díj odaítélésére írásbeli javaslat alapján kerül sor. Javaslatot bármely főépítész, önkormányzati
és hivatali vezető, vagy bármely szakmai és önkormányzati szervezet, illetve szövetség tehet. A
Díjra nem javasolható hivatalban lévő állami főépítész, továbbá olyan személy, aki az Alapító Okirat
szerint részt vesz a Díj odaítélésének véleményezésében A konferenciát rendező település
főépítésze a rendezés évében nem kaphat Év Főépítésze Díjat.
Az Év Főépítésze Díjat minimum 10 éves főépítészi gyakorlattal rendelkező főépítész kaphatja
meg, míg a Főépítészi Életmű Díj feltétele minimum 20 éves főépítészi gyakorlat. A díjat határon túli
főépítész, egyházi és intézményi főépítész kivételesen indokolt esetben, további díjként
megkaphatja.
A javaslatok benyújtási határideje a Tatán, 2017. augusztus 23-25. között megrendezésre kerülő
XXII. Országos Főépítészi Konferencia időpontját figyelembe véve június 30.
Amennyiben a FŐÉPÍTÉSZI ÉLETMŰ DÍJ és AZ ÉV FŐÉPÍTÉSZE DÍJ adományozására
javaslatot kíván tenni, kérem, hogy azt a javasolt személy szakmai munkásságának részletes
bemutatásával és szöveges indoklással 2017. június 30-ig juttassa el az Országos Főépítészi
Kollégium Titkárságára e-mailben vagy postai úton (e-mail cím: foepiteszek@foepiteszek.hu,
postacím: Salamin Ferenc, Országos Főépítészi Kollégium, 1024 Bp. Margit krt. 5/a.)
A Díj alapító okirata, a „Főépítészi Életmű Díj”-ban és "Az Év Főépítésze Díj"-ban részesültek
névsora a www.foepiteszek.hu weboldalon a „Főépítészek” főmenü, Főépítészi díj menüpont
alatt megtalálható (link: http://www.foepiteszek.hu/foepiteszek-dijak).
Budapest, 2017. május 08.

Salamin Ferenc
az Országos Főépítészi Kollégium
elnöke


Körmendy Imre elnök
Magyar Urbanisztikai Társaság
Budapest
Liliom u. 48. 1094
Tisztelt Elnök Úr!
Ezúton tájékoztatom, hogy Nagykanizsa M. J. Város Polgármestere és Főépítésze
kezdeményezésére a Város és az Országos Főépítészi Kollégium 2000-ben
megalapította AZ ÉV FŐÉPÍTÉSZE DÍJ-at, elismerve ezzel a főépítészi tevékenységet,
az önkormányzati, állami (területi) főépítészek munkáját.
A Díj első alkalommal a Nagykanizsán 2000 augusztusában megrendezett V.
Országos Főépítészi Konferencián került átadásra. Majd a következő Konferenciákon
minden évben - eddig tizenhét alkalommal - átadásra került a Díj.
A javaslatok benyújtási határideje a Tatán, 2017. 08. 23-25. között megrendezendő
XXII. Országos Főépítészi Konferencia időpontját figyelembe véve 2017. június 30.
Amennyiben a FŐÉPÍTÉSZI ÉLETMŰ DÍJ és AZ ÉV FŐÉPÍTÉSZE DÍJ
adományozására javaslatot kíván tenni, kérem, hogy azt a javasolt személy
szakmai munkásságának részletes bemutatásával és szöveges indoklással 2017.
június 30-ig juttassa el az Országos Főépítészi Kollégium Titkárságára e-mailben
vagy postai úton (e-mail cím: foepiteszek@foepiteszek.hu, postacím: Országos
Főépítészi Kollégium, Salamin Ferenc, 1024 Bp. Margit krt. 5/a.)
A Díjra nem javasolható hivatalban lévő állami főépítész, továbbá olyan személy, aki
az Alapító Okirat szerint részt vesz a Díj odaítélésének véleményezésében A
konferenciát rendező település főépítésze a rendezés évében nem kaphat Év
Főépítésze Díjat.
Az Év Főépítésze Díjat minimum 10 éves főépítészi gyakorlattal rendelkező főépítész
kaphatja meg, míg a Főépítészi Életmű Díj feltétele minimum 20 éves főépítészi
gyakorlat. A díjat határon túli főépítész, egyházi és intézményi főépítész kivételesen
indokolt esetben, további díjként megkaphatja.
A Díj alapító okirata, a „Főépítészi Életmű Díj”-ban és "Az Év Főépítésze Díj"-ban
részesültek névsora a www.foepiteszek.hu weboldalon a „Főépítészek” főmenü,
Főépítészi díj menüpont alatt megtalálható.
http://foepiteszek.hu/foepiteszek-dijak
Felkérem továbbá, hogy a fenti időpontig az Alapító Okirat 4. § alapján a Bíráló
Bizottságba a Magyar Urbanisztikai Társaság részéről egy főt delegáljon.
Kérem, hogy a Felhívást terjessze tagjai és a lehetséges javaslattevők körében.
Aktív közreműködését előre is köszönöm.
Budapest, 2017. június 8.

Tisztelettel:

Kapják:
1.
Magyar Építész Kamara elnöke
2.
Magyar Építőművészek Szövetsége elnöke
3.
Magyar Urbanisztikai Társaság elnöke

Salamin Ferenc
az Országos Főépítészi Kollégium
elnöke

honlap: www.foepiteszek.hu

Krizsán András DLA elnök
Magyar ÉpítĘmĦvészek Szövetsége
Budapest
Ötpacsirta u. 2. 1088
Tisztelt Elnök Úr!
Ezúton tájékoztatom, hogy Nagykanizsa M. J. Város Polgármestere és Főépítésze
kezdeményezésére a Város és az Országos Főépítészi Kollégium 2000-ben
megalapította AZ ÉV FŐÉPÍTÉSZE DÍJ-at, elismerve ezzel a főépítészi tevékenységet,
az önkormányzati, állami (területi) főépítészek munkáját.
A Díj első alkalommal a Nagykanizsán 2000 augusztusában megrendezett V.
Országos Főépítészi Konferencián került átadásra. Majd a következő Konferenciákon
minden évben - eddig tizenhét alkalommal - átadásra került a Díj.
A javaslatok benyújtási határideje a Tatán, 2017. 08. 23-25. között megrendezendő
XXII. Országos Főépítészi Konferencia időpontját figyelembe véve 2017. június 30.
Amennyiben a FŐÉPÍTÉSZI ÉLETMŰ DÍJ és AZ ÉV FŐÉPÍTÉSZE DÍJ
adományozására javaslatot kíván tenni, kérem, hogy azt a javasolt személy
szakmai munkásságának részletes bemutatásával és szöveges indoklással 2017.
június 30-ig juttassa el az Országos Főépítészi Kollégium Titkárságára e-mailben
vagy postai úton (e-mail cím: foepiteszek@foepiteszek.hu, postacím: Országos
Főépítészi Kollégium, Salamin Ferenc, 1024 Bp. Margit krt. 5/a.)
A Díjra nem javasolható hivatalban lévő állami főépítész, továbbá olyan személy, aki
az Alapító Okirat szerint részt vesz a Díj odaítélésének véleményezésében A
konferenciát rendező település főépítésze a rendezés évében nem kaphat Év
Főépítésze Díjat.
Az Év Főépítésze Díjat minimum 10 éves főépítészi gyakorlattal rendelkező főépítész
kaphatja meg, míg a Főépítészi Életmű Díj feltétele minimum 20 éves főépítészi
gyakorlat. A díjat határon túli főépítész, egyházi és intézményi főépítész kivételesen
indokolt esetben, további díjként megkaphatja.
A Díj alapító okirata, a „Főépítészi Életmű Díj”-ban és "Az Év Főépítésze Díj"-ban
részesültek névsora a www.foepiteszek.hu weboldalon a „Főépítészek” főmenü,
Főépítészi díj menüpont alatt megtalálható.
http://foepiteszek.hu/foepiteszek-dijak
Felkérem továbbá, hogy a fenti időpontig az Alapító Okirat 4. § alapján a Bíráló
Bizottságba a Magyar Építőművészek Szövetsége részéről egy főt delegáljon.
Kérem, hogy a Felhívást terjessze tagjai és a lehetséges javaslattevők körében.
Aktív közreműködését előre is köszönöm.
Budapest, 2017. június 8.

Tisztelettel:

Kapják:
1.
Magyar Építész Kamara elnöke
2.
Magyar Építőművészek Szövetsége elnöke
3.
Magyar Urbanisztikai Társaság elnöke

Salamin Ferenc
az Országos Főépítészi Kollégium
elnöke

honlap: www.foepiteszek.hu

Dr. Hajnóczi Péter elnök
Magyar Építész Kamara
Budapest
Ötpacsirta u. 2. 1088
Tisztelt Elnök Úr!
Ezúton tájékoztatom, hogy Nagykanizsa M. J. Város Polgármestere és Főépítésze
kezdeményezésére a Város és az Országos Főépítészi Kollégium 2000-ben
megalapította AZ ÉV FŐÉPÍTÉSZE DÍJ-at, elismerve ezzel a főépítészi tevékenységet,
az önkormányzati, állami (területi) főépítészek munkáját.
A Díj első alkalommal a Nagykanizsán 2000 augusztusában megrendezett V.
Országos Főépítészi Konferencián került átadásra. Majd a következő Konferenciákon
minden évben - eddig tizenhét alkalommal - átadásra került a Díj.
A javaslatok benyújtási határideje a Tatán, 2017. 08. 23-25. között megrendezendő
XXII. Országos Főépítészi Konferencia időpontját figyelembe véve 2017. június 30.
Amennyiben a FŐÉPÍTÉSZI ÉLETMŰ DÍJ és AZ ÉV FŐÉPÍTÉSZE DÍJ
adományozására javaslatot kíván tenni, kérem, hogy azt a javasolt személy
szakmai munkásságának részletes bemutatásával és szöveges indoklással 2017.
június 30-ig juttassa el az Országos Főépítészi Kollégium Titkárságára e-mailben
vagy postai úton (e-mail cím: foepiteszek@foepiteszek.hu, postacím: Országos
Főépítészi Kollégium, Salamin Ferenc, 1024 Bp. Margit krt. 5/a.)
A Díjra nem javasolható hivatalban lévő állami főépítész, továbbá olyan személy, aki
az Alapító Okirat szerint részt vesz a Díj odaítélésének véleményezésében A
konferenciát rendező település főépítésze a rendezés évében nem kaphat Év
Főépítésze Díjat.
Az Év Főépítésze Díjat minimum 10 éves főépítészi gyakorlattal rendelkező főépítész
kaphatja meg, míg a Főépítészi Életmű Díj feltétele minimum 20 éves főépítészi
gyakorlat. A díjat határon túli főépítész, egyházi és intézményi főépítész kivételesen
indokolt esetben, további díjként megkaphatja.
A Díj alapító okirata, a „Főépítészi Életmű Díj”-ban és "Az Év Főépítésze Díj"-ban
részesültek névsora a www.foepiteszek.hu weboldalon a „Főépítészek” főmenü,
Főépítészi díj menüpont alatt megtalálható.
http://foepiteszek.hu/foepiteszek-dijak
Felkérem továbbá, hogy a fenti időpontig az Alapító Okirat 4. § alapján a Bíráló
Bizottságba a Magyar Építészek Kamarája részéről egy főt delegáljon.
Kérem, hogy a Felhívást terjessze tagjai és a lehetséges javaslattevők körében.
Aktív közreműködését előre is köszönöm.
Budapest, 2017. június 8.

Tisztelettel:

Kapják:
1.
Magyar Építész Kamara elnöke
2.
Magyar Építőművészek Szövetsége elnöke
3.
Magyar Urbanisztikai Társaság elnöke

Salamin Ferenc
az Országos Főépítészi Kollégium
elnöke

honlap: www.foepiteszek.hu

FŐÉPÍTÉSZI DÍJAK ÁTADÁSA 2017
Tizennyolcadik alkalommal került átadásra a Nagykanizsa megyei jogú város és az Országos
Főépítészi Kollégium által 2000-ben megalapított „AZ ÉV FŐÉPÍTÉSZE DÍJ”. Évente két
kategóriában adományozható elismerés. AZ ÉV FŐÉPÍTÉSZE DÍJ-at aktív főépítész, míg a
FŐÉPÍTÉSZI ÉLETMŰ DÍJ-at a szakmáját hosszú ideje gyakorló, illetve nyugdíjba vonuló/vonult
kiváló főépítész kapja.
Eddig összesen harminckilenc főépítész részesült a kitüntetésben. 2000-ben Nagykanizsán Szilágyi
István [† 2005. 12. 05.] és Zábránszkyné Pap Klára, 2001-ben Gyulán Philipp Frigyes és dr. L. Szabó
Tünde DLA [† 2004. 10. 15.], 2002-ben Pécsett Gömöry János és dr. Sersliné Kócsi Margit, 2003-ban
Érden Bodonyi Csaba DLA és Körmendy János, 2004-ben Sümegen Beniczky Péter [Főépítészi
Életmű Díj, † 2006. 08. 28.] és Sáros László DLA, 2005-ben Pilisszentkereszten Filippinyi Gábor
[Főépítészi Életmű Díj] és Virányi István, 2006-ban Túristvándiban dr. Schneller István [Főépítészi
Életmű Díj] és Béres István, 2007-ben Pápán dr. Tóth Zoltán [Főépítészi Életmű Díj] és Salamin
Ferenc, 2008-ban Mosonmagyaróváron dr. Aczél Péter [Főépítészi Életmű Díj] és Berényi András,
2009-ben Hajdúböszörményben Makovecz Imre DLA [Főépítészi Életmű Díj, † 2011. 09. 27.], Boruzs
Bernát [Főépítészi Életmű Díj] és Csík Edina, 2010-ben Pakson Jeney Lajos DLA [Főépítészi Életmű
Díj, † 2014. 08.18.] és Horváth András, 2011-ben Balatonfüreden Turi Attila és Sári István [Főépítészi
Életmű Díj], 2012-ben Makón Csernyus Lőrinc és Patkó Sándor [Főépítészi Életmű Díj, † 2012. 11.
17.], 2013-ban Nagykőrösön Arató András István [Főépítészi Életmű Díj], Páli Zsuzsanna [Főépítészi
Életmű Díj, † 2017.05.12.] és Pataki Ferenc, 2014-ben Szentgotthárdon Keresztes Sándor [Főépítészi
Életmű Díj], dr. Farkas Gábor DLA [Főépítészi Életmű Díj] és Papp Zoltán Tamás, 2015-ben
Miskolcon Arató György [Főépítészi Életmű Díj], Bodonyi Csaba DLA [Főépítészi Életmű Díj] és
Zsigmond László, 2016-ban Kecskeméten Rátkai Attila [Főépítészi Életmű Díj], András István és
Varga Csaba vehették át a díjat.

A 2017. évi díjazottak:
PHILIPP FRIGYES okl. építészmérnök
25 évig Vác, majd Hatvan, jelenleg Esztergom és Kismaros főépítésze.
"FŐÉPÍTÉSZI ÉLETMŰ DÍJ"-ban részesült 30 éves főépítészi munkásságáért, amely számára
hivatás, tervező, alkotó munka. 1995-ben tagja volt a Főépítészi Statútum Bizottságnak, 1996ban ő szervezte meg Vácott az I. Főépítészi Konferenciát, az Országos Főépítészi Kollégium
elnökeként is sokat tett a főépítészségért.
Munkája során mindig nagy hangsúlyt kapott az értékalapú szemlélet, a komplex gondolkodás,
miszerint a főépítészek a területfejlesztéssel, a területrendezéssel, a településfejlesztéssel, a
településrendezéssel, illetve az épített környezet alakításával és annak védelmével is
foglalkoznak. A nevelés és oktatás terén is komoly érdemeket szerzett, egyik szakmai
kidolgozója volt a főépítész szakmérnök képzésnek.
JÁNOSI JÁNOS építészmérnök
korábban Aszód, jelenleg Szada és Szokolya főépítésze
"AZ ÉV FŐÉPÍTÉSZE DÍJ"-ban részesült magas szinten művelt, építészi hivatáshoz szervesen
kapcsolódó főépítészi munkásságáért, amelyet több mint huszonöt éve példamutatóan végez. A
minőség és az érték kiemelésével működik együtt a település lakóival, épít közösséget és
építészeti környezetet. Településein gyakorló építészként is példát ad a településrendezéstől a
térbútorok megtervezéséig, a részletek és az ornamentika kialakításáig terjedően.
MEZEI LÁSZLÓ okl. építészmérnök
korábban Veszprém, jelenleg Pápa és Várpalota főépítésze
"AZ ÉV FŐÉPÍTÉSZE DÍJ"-ban részesült több mint másfél évtizedes önkormányzati, valamint
állami főépítészi munkásságáért, amely feladatokat magas szinten látja el, jelentős szerepet
vállal az épített környezet kulturált kialakításában főépítészként és tervezőként egyaránt. Aktív
szakmai közéletet folytat, tapasztalatait megosztva önzetlenül segíti a régióban, a megyében a
települési főépítész kollégákat a problémák megoldásában, az életszerű javaslatok
kidolgozásában.
A Díjakat Tatán, 2017. augusztus 24-én a XXII. Országos Főépítészi Konferencián
ünnepélyes keretek között adta át Michl József, Tata város polgármestere, Salamin Ferenc, az
Országos Főépítészi Kollégium elnöke és Kiss Zsolt, Tata város főépítésze.
Tata - Budapest, 2017. augusztus 24.
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