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„Az építésznek prófétának kell lenni… prófétának a szó valódi 
értelmében… ha nem lát előre legalább tíz évet, ne hívja magát 
építésznek.” (Frank Lloyd Wright) 

 
 Az energiaválság, népességrobbanás és klímaváltozás új kihívások elé állítja 
szakmánkat. Az építészetet a fenntartható társadalom, gazdaság és ökológia szolgálatába 
kell állítani. Nyitni kell a társadalom felé, meg kell hallani az új társadalmi elvárásokat. Nyitni 
kell a gazdaság felé, támogatva az innovációt. Nyitni kell a környezetvédelem felé, képviselni 
az épített kulturális örökség, és a jövő generációk érdekeit. Szükséges a fiatalok és a vidéki 
építészek bevonása, a szakmai együttműködések megújítása. 
 
 A válságban, amelyben jelenleg élünk, új jövőképre van szükség; az építészetnek 
felelős válaszokat kell adnia, a változások aktív szereplőjévé kell válnia a jelenleg 
tapasztalható sodródás helyett. Elérendő cél, hogy az építészet, mint jövőalakító 
tevékenység, újra megbecsült, elismert tevékenység legyen.  
 
 Köztudomású, hogy az EU-direktíva értelmében 2020-tól kizárólag közel nulla 
energiafogyasztású épületek épülhetnek. A Magyar Építőművészek Szövetségének feladata, 
hogy ennek a megvalósítását elősegítése – ezzel a munkaellátottságot is biztosítani lehet.   
 
 Az előttünk álló időszakban a szakmának a további széttagolódás helyett egységessé 
kell válnia - az építész irányítása mellett létrejövő integrált tervezés révén.  
 
 Szükséges a külső és belső kommunikáció megújítása. A szakmában biztosítani kell 
az információáramlást és a személyes részvétel lehetőségét, a társadalom felé pedig az 
építészet megújult szerepét kell közvetíteni.  
 
 Meg kell újítani a szervezet munkáját, aktív munkabizottságokkal, operatív munkát 
végző elnökséggel, projektfelelősökkel.  
 
 Meg kell újítani, vonzóvá kell tenni az Építészek Házát.  
 
 Meg kell újítani a Szövetség érdekérvényesítő képességét, amennyiben szükséges, 
akár jogi eszközökkel is fel kell lépni a Szövetséget, vagy tagjait ért érdeksérelem esetén. 
 
 A nemzetközi szakmai kapcsolatok megújítása is szükséges, elsősorban a környező 
országokkal. A magyar építészet eredményeinek publikálását, megjelenítését erősíteni kell.  
 
 
Gazdasági koncepció 
 
 Az elmúlt időszak gazdasági folyamatait át kell világítani, fenntartható költségvetéssel 
stabilizálni kell a Szövetség gazdasági helyzetét, tisztázni kell a rövid-, és hosszútávú céljait. 
Meg kell határozni a jövő prioritásait, a változtatási célokat, ehhez kell a gazdasági 
koncepciót elkészíteni, gazdaságossági, finanszírozási és megtérülési alternatívákat 
vizsgálva kell a költségvetést elkészíteni.  
 



 A megvalósítás során pénzügyi működési terv alapján a kitűzött célokat 
szisztematikusan meg kell valósítani, majd ellenőrizni kell, hogy az előirányzatok mennyire 
valósultak meg. Átlátható és ellenőrizhető nyilvántartásokat kell vezetni.  
 
 A meglévő pályázati források és támogatási formák megtartandók és megújítandók 
(NKA, BM stb.), új bevételi források (szponzorok, rendezvények, kiadványok) bevonásával 
stabilizálni kell a Szövetség pénzügyi helyzetét.  
 
 Nyitni kell az innovatív, új gazdasági szereplők felé, valamint meg kell pályázni azokat 
a forrásokat, melyek a fenntartható környezet létrehozását támogatják. 
 
 A fenntartható jövőért vállalt felelősség jegyében elodázhatatlan a Magyar 
Építőművészek Szövetsége teljes megújulása. 
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