AZ ÉV TÁJÉPÍTÉSZE-DÍJ ÉS AZ ÉV JUNIOR TÁJÉPÍTÉSZE-DÍJ
ALAPÍTÓ OKIRATA
Preambulum
A magyar tájépítészet – mint több mérnöki szakma és tudományág közötti szakterület – mind
képzésében, mind művelésében, mind pedig társadalmi hatásaiban elért egy olyan fejlődési szintre,
amely egy szélesebb elismerésre méltóvá vált. A szakterület magyar képviselői kiemelkedő
teljesítményének elismerését azonban eddig – speciálisan a szakma által adományozott díj
formájában – egyedül az 1988 óta létező életmű-díj (Ormos Imre-emlékérem) határozta meg. A
magyar tájépítészet ügyét a szívükön viselő, alább nevesített DÍJALAPÍTÓK ezért úgy határoznak, hogy
olyan DÍJAKAT alapítanak, amelyek – az Ormos Imre-emlékérem mellett – be tudják tölteni azt a
szerepet, hogy a magyar tájépítész közösségen belüli kiemelkedő újítói, egyéni teljesítmények
elismerésben részesüljenek, és a szakmagyakorlókat ezáltal ösztönözzék még nagyobb teljesítmények
elérésére. Ennek érdekében:
1. §

A Magyar Építész Kamara Táj- és Kertépítészeti Tagozata (MÉK-TKT), a Magyar Tájépítészek
Szövetsége (MTSZ) és a Semmelrock Stein+Design Burkolatkő Kft, mint DÍJALAPÍTÓK, jelen
okiratban foglaltak szerint megalapítják az ÉV TÁJÉPÍTÉSZE-DÍJAT és az ÉV JUNIOR TÁJÉPÍTÉSZEDÍJAT (továbbiakban DÍJAKAT).

2. §

AZ ÉV TÁJÉPÍTÉSZE-DÍJ az aktív szakmagyakorlók egy rövidebb szakmai periódusának kiemelkedő
teljesítményét és a szakmai innováció elismerését, az ÉV JUNIOR TÁJÉPÍTÉSZE-DÍJ pedig a
kiemelkedő pályakezdő tehetségek szakmai elismerését célozza.

3. §

A DÍJAK kiosztására a mindenkori díjszabályzatban és az adott évi pályázati kiírásban foglaltak
szerint évente, a TÁJÉPÍTÉSZET HÓNAPJA rendezvénysorozat keretében (áprilisban) kerül sor.

4. §

A DÍJALAPÍTÓK vállalják a DÍJAKHOZ szükséges díjszabályzat megalkotását és rendszeres
felülvizsgálatát, a mindenkori szabályzatban foglalt feltételek biztosítását és az évenkénti
pályázat kiírását, meghirdetését saját rendelkezésre álló felületeiken, és lehetőségeik szerint a
különféle országos médiákban.

5. §

A DÍJALAPÍTÓK nem zárják ki egyéb szakmai-, igazgatási- vagy gazdasági szervezetek csatlakozását
(anyagi vagy erkölcsi támogatását) az alapított DÍJAKHOZ, ám erről egyhangúlag, közös
megegyezés keretében döntenek.
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