
ÉPÍTÉSZET- ÉS ÉPÍTÉSÜGY [1012 HOZZÁSZÓLÁS]

FŐMÉRNÖKI RENDSZER [81]

nem kell, bürokrácia növelő

kérdéses

kell főmérnök is

főépítész alatt

szakértő team

főépítész, főmérnök, főkertész

településrendezés

REKLÁMOK [70]

szigorúbb szabályozás kell

egységes országos szabályozás

túl sok reklám
minőségi és mennyiségi korlátozás is kell

ésszerű helyi szabályozás, egyedi engedélyezés

ad hoc döntések, korrupció

a piacra kell bízni

OTÉK [149]

elavult, nem életszerű, nem szakemberek írták

beruházás ellenes, sok változás, túlzott bürokrácia

túlbonyolított, rossz fogalommeghatározások, hiányos

nem egyértelmű, nem egyenletes, jogbizonytalanság

teljesen elölről kell kezdeni, átfogó reform

szubszidiaritás, keretek kellenek

ÉTV, helyi szabályozás is problémás, összefésületlenség

A HÉSZ-t az OTÉKnak kell alárendelni

megfelelő, csak javítani kellene

SZERZŐI JOG [158]
akadályoz, korlátoz

szükségtelen rossz

nem működik
újra kell gondolni

díjazás!

csak bizonyos esetekben kell

jelenlegi OK

nyilvántartás kell
fontos, komolyabban kell venni

ÉRTÉKVÉDELEM [78]

ösztönzési rendszer

bírság más célú felhasználása is

műemléki felújítások

KÖH kritika

értékrendszer-, törvény-, végrehajtáskritika

állami támogatás

törvény jó, megvalósítás rossz

működik, minden OK

rossz kérdés

katasztrofális állapotok

AMI A KÉRDŐÍVBŐL KIMARADT [126]

önálló minisztérium

engedélyezés egyszerűsítése

szabályozás célja, elemei, szereplők, stb.

jogszabályok összehangolása, egyszerűsítése

tervek formai és tartalmi követelményei

kamarai törvény, szerep

jogosultságok

oktatás, továbbképzés

jogi, politikai dominancia, közbeszerzések

jogi eszközök hiánya az építészek oldalán

energetika

FŐÉPÍTÉSZI RENDSZER [114]

túl sok a főépítész

kisebb hatáskör

jelen formájában értelmetlen

összeférhetetlen, szubjektív, személyfüggő

magasabb szakmai tudásszint

szakértő csapat, moderátori szerep

legyen korábbi tervezési praxisa

helyi tervezési praxis lehet

fellebbezési lehetőség

túl kevés főépítész

kibővített hatáskör

szakmai függetlenség

a településsel foglalkozzon (urbanista)

TERVTANÁCSI RENDSZER [129]

szükség van rá

tanácsadó legyen

főépítésszel együttműködve

szakmai tekintély alapú zsűri

nagyobb nyilvánosság

zsűrizendő tervek körének szabályozása

építtető meghallgatása

kell másodfok

középszerűség

helyi kiskirályok

szabályozási problémák

jelen formájában használhatatlan

szubjektív, felelősség nélküli vélemény

nincs rá szükség

súlytalan

TERVPÁLYÁZATI RENDSZER [107]

ki kell terjeszteni

nagy/kiemelt projekteknél mindenképp

többfordulós, többszintű pályázatok

minden közberuházás esetében

urbanisztikai pályázatok is legyenek!

nincs elég

a politika a zsűrin kívül ne szóljon bele

építészeti minőség

nyílt és meghívásos együtt

meghívásos pályázat NE legyen

OK, csak finomítani kell

több döntési lehetőség a politikusoknak

teljes újragondolás!

korrupció, zsűrizés kritizálható

bonyolult, merev, egyszerűsítés!

előkészítés, megvalósíthatóság, program

más út is van, másképp kell csinálni

tervezői díjazás!


