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Hajnóczi Péter elnök 
Tisztelt elnök Úr, Kedves Péter! 

Ma tudtam meg, hogy a Kamara küldöttgyűlése 2017. május 19-én tárgyalja az Etikai-fegyelmi 
szabályzat módosítását, a főépítészek tevékenységére vonatkozóan. Tagjainktól sok aggódó  
észrevételt kaptunk a javasolt módosításokkal kapcsolatban, ezért az alábbiakat jelzem: 

- Az előterjesztő bizottság a főépítészekre vonatkozó javaslatait a főépítészek szervezetével 
nem egyeztette, velünk megbeszélést nem kezdeményezett. A főépítészi tevékenységet legjobban 
ismerő tagjaink nevében kérem, hogy mielőtt ilyen jellegű javaslatok megfogalmazódnak, egyeztetésre 
üljünk össze, legalább egy beszélgetés erejéig. 

- A felvetett kérdéseket jelenleg jogszabályok szabályozzák, azt nem szükséges a Kamarának 
rendeznie, az Etikai-fegyelmi szabályzat az építészek egymás közötti etikus viselkedésének 
biztosításával ma is kezeli azokat. Egyetértünk természetesen, hogy a jogszabályok hiányosan és 
sokszor helytelenül szabályozzák a kérdést, javasoljuk ezért a Kamarával közös álláspont kialakítását a 
jogszabály alkotó felé. Egyetértünk a 2. sz. javaslat több részletével, pl., hogy saját tervét ne 
véleményezze a főépítész, helyette –javaslatunk szerint– kérje ki az állami főépítész tervtanácsának 
véleményét. Ehhez szintén jogszabályi módosítás szükséges, kamarai szabályzat nem illetékes ebben. 

- A főépítészek is építészek, jellemzően a Kamara tagjai, nem érdemes őket egy külön, és 
ráadásul negatívan beállított kasztnak tekinteni. A valóságban ők azok az építészek, aki plusz 
szolgálatot vállalnak a települések, az épített környezet érdekében. Egymás között vagyunk, egymással 
szót kellene értenünk, és az egyes etikailag kérdéses eseteket egyedileg kivizsgálnunk. Az építész-
főépítészek többségének áldozatos munkáját a szabályoknak nem szabadna ellehetetleníteni. 

- Az ország érdeke, a magyar építészeti kultúra felemelése azt kívánná, hogy minden település 
alkalmazzon építész tanácsadót (most főépítész a neve), minden településnek legyen gazdája, és így 
elismerje, hogy ez egy külön szakma, amihez az építész ért. Az előterjesztett javaslatok éppen ez ellen 
hatnak, építészi-tervezői adottságokkal rendelkező építészek alkotó tevékenysége helyett ügyintéző, 
bürokrata szerepkörbe kívánja a főépítészeket beszorítani. Ez azt fogja eredményezni, hogy még 
kevesebb építész lesz a települések szolgálatában az országban. 

Javasoljuk tehát a Kamarával közös álláspont kialakítását, és egyeztetését az Építészeti helyettes 
Államtitkársággal. A témában további tárgyszerű megbeszélésekre rendelkezésre állunk. 

Levelem kérem tárd a közgyűlés elé, és kérem a közgyűlést, hogy az említett egyeztetések nélkül ne 
döntsön a főépítészeket érintő javaslatról. 

2017. május 17.     Salamin Ferenc elnök  


