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Bevezetés
Az UIA Szakszerű Hivatásgyakorlási Bizottsága által az 1993-1996 között végzett 25 hónapos
aktív munka után az UIA Tanácsa egyhangúlag ajánlotta az UIA Közgyűlésének elfogadásra az
„Építészeti Szakszerű Hivatásgyakorlás ajánlott nemzetközi szabályainak egyezményére” tett
határozati javaslatot.
Ezzel az akcióval az UIA Közgyűlése létrehozott egy időszakos egyezményt, mely vezérelvként
irányította a munkát az UIA-ban és az UIA Szakszerű Építészeti Hivatásgyakorlási
Bizottságában. Az UIA biztosította, hogy az egyezmény minden tagországhoz el legyen küldve
azzal a kéréssel, hogy vegyenek részt a továbbfejlesztésében és a XXI. UIA közgyűlésen,
Pekingben 1999-ben történő bemutatáson fogadják el a dokumentumot, mint alap vezérelvet az
építészeti szakma nemzetközi gyakorlatára vonatkozóan. Az UIA Közgyűlése folytatni kívánja
az együttműködést a WTO-val és más nemzetközi szervezetekkel az elfogadott egyezmény
folytatásaként.
Ez a vezérelveket lefektető dokumentum szolgál a nemzeti építészeti jogosultságot,
névjegyzékbe vételt, tanúsítványokat kiadó szervek és az akkreditációs UIA tagország
szervezetek számára irányelvként és válik előírássá, amikor az UIA és a tagországai elfogadják.
Ahogy ez a munka folytatódik, lényeges lesz, hogy az egyes UIA tagországok önállóan lesznek
kezelve és az egyes ajánlott részletesebb irányelvek rugalmasságot engedélyeznek az
egyenértékűség alapján és úgy lesznek kialakítva, hogy az UIA tagországok hozzátehessék helyi
követelményeiket is.
Az Egyezmény a szakmai alapkövetelményekkel kezdődik és folytatódik egy sorozat
vezérelvvel. Minden vezérelv egy fogalom meghatározással kezdődik, melyet egy háttér
álláspont, majd maga a vezérelv követ.
Az Egyezmény és irányelvek célja meghatározni a legjobb gyakorlatát az építészeti szakmának
és a szakma szabályainak.
Bár elismerjük az önállóságát az egyes UIA tagországoknak, ezért bátorítjuk őket, hogy
kezdeményezzék a jóváhagyását az Egyezménynek és az Irányelveknek, és ha esedékes
törekedjenek a meglévő szokások és törvények módosítására.
Az irányelvek tekintetében megegyeztünk a közös egyezményekben és feltételekben a pénzügyi,
könyvelői szolgáltatások szektorában, és javasoltuk, hogy ez a dokumentum biztosítson
gyakorlati segítséget a kormányoknak, egyeztető szerveknek, vagy más olyan intézményeknek,
melyek építészeti szolgáltatásoknál egyeztetnek kölcsönös kötelezettségvállalással.
Az Egyezmény és az Irányelvek megkönnyítik a kölcsönös kötelezettségvállaló felek közötti
egyezmények létrehozását. A legegyszerűbb módja az egyezmények létrehozásának a bilaterális
egyezmény a GATS VII. törvénye szerint.
Vannak különbségek az oktatásban, a szakmai vizsga szabályaiban, a szakmai gyakorlat
követelményeiben, stb. … mindezek teszik rendkívül nehézzé a többoldalú egyezmények
létrehozását. A bilaterális egyezmények a két egyedi környezet kulcskérdéseire fókuszálnak.
Mégis bilaterális, kölcsönös egyezmények vezetnek a szélesebb körben kiterjeszthető
egyezményekhez.

Union Internattionale des Architectes • International Union of Architects

2

Az UIA Egyezménye a Javasolt Nemzetközi Szakszerű Hivatásgyakorlás Szabályairól

UIA Megállapodás az építészeti gyakorlat
ajánlott nemzetközi szakmaisági normáiról
A szakmaiság elvei
Az építészeti szakma tagjai a szakmaiság, az integritás és a hozzáértő tudás normái mellett
kötelezik el magukat, és ezáltal páratlan tudással és az épített környezet, társadalmaik és
kultúráik jólétéhez lényeges hozzáértéssel járulnak hozzá a társadalomhoz. A szakmaiság elveit
törvényekben, valamint a szakmai magatartást meghatározó etikai és szakmai kódexekben
határozzák meg.
Szaktudás: Az építészek oktatásuk, végzettségük, továbbképzésük és tapasztalataik révén
rendszerezett tudáshalmazra, hozzáértésre és elméleti tudásra tesznek szert. Az építészeti
oktatás, képzés és vizsgáztatás szerkezeti felépítése biztosítja a nagyközönség számára, hogy
amikor egy építész szakmai szolgáltatások nyújtására kötelezi el magát, az adott építész teljesíti
az adott szolgáltatások megfelelő teljesítését lehetővé tévő elfogadható normákat. Ezen
túlmenően a legtöbb építészeti szakmai társulás, és ténylegesen az UIA tagjai kötelezettségüknek
tartják művészeti és építészeti szakmai tudásuk fenntartását és továbbfejlesztését, a
megvalósított építészeti környezet egészének tiszteletben tartását és növekedéséhez való
hozzájárulásukat.
Önállóság: Az építészek tárgyilagos szakmai véleménnyel szolgálnak a megbízónak, illetve a
használóknak. Az építészek kötelességüknek érzik a tanult eszmék védelmét és a művészet és az
építészeti szakma folytatása során jelentkező egyéb indítékokkal szemben a kompromisszumok
nélküli szakmai megítélésnek kell az elsődleges helyet elfoglalnia.
Az építészek feladata továbbá, hogy a szakmai ügyeikre irányadó törvények szellemét és betűit
magukévá tegyék, és gondosan figyelembe vegyék szakmai tevékenységük társadalmi és
környezeti hatását.
Elkötelezettség: Az építészek a megbízóik vagy a társadalom részére végzett munkájukat
nagyfokú önzetlen odaadással végzik. A szakma tagjai kötelesek megbízóikat hozzáértéssel és
szakmai módon kiszolgálni és a maguk részéről elfogulatlan és előítéletmentes véleményt kell
mondaniuk.
Elszámoltathatóság: Az építészek tudatában vannak, hogy felelősséggel tartoznak a
megbízóiknak szolgáltatott független, és ha szükséges, bíráló véleményért és munkájuk
társadalomra és környezetre gyakorolt hatásáért. Az építészek kötelességei közéi tartozik, hogy
csak akkor vállaljanak szakmai szolgáltatásokat, ha ők – azokkal, akik esetleg szaktanácsadóként
kapnak megbízást – a megbízáshoz tartozó konkrét műszaki területen végzettséggel,
képzettséggel és/vagy tapasztalattal rendelkeznek.
Nemzeti szekciói programján keresztül az UIA és a Szakmai Gyakorlat Bizottsága a szakmaiság
elveit és a szakmai normákat a közegészség, a biztonság, a jólét és a kultúra érdekében igyekszik
összeállítani és azt az álláspontot támogatja, hogy a szakmaiság normáinak és a szakmai
hozzáértésnek a kölcsönös elismerése mind közérdek, mind annak érdekét szolgálja, hogy
fenntartsa a szakma megbízhatóságát.
Az UIA elveinek és normáinak célja az építészek alapos oktatása és gyakorlati képzése, hogy
meg tudjanak felelni az alapvető szakmai követelményeknek. Ezek a normák különböző nemzeti
oktatási hagyományokat ismernek el, és így tekintettel vannak az egyenértékűséget kifejező
tényezőkre.
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Vezérelvek
Az építészeti praxis
Definíció:
Az építészet gyakorlása a várostervezéssel és egy épület vagy egy épületcsoport
megtervezésével, felépítésével, kibővítésével, megőrzésével, helyreállításával, illetve
átalakításával kapcsolatos szakmai szolgáltatások nyújtásából áll. Ezek a szakmai szolgáltatások
a következőket foglalják magukban, de nem korlátozódnak ezekre: tervezés és földhasználat
tervezése, várostervezés, előtanulmányokról való gondoskodás, építészeti tervek, makettek,
tervrajzok, specifikációk és műszaki dokumentáció, a mások (műszaki tanácsadók,
várostervezők, tájépítészek és más szaktanácsadók) által készített műszaki dokumentáció
koordinálása, értelemszerűen és korlátozás nélkül a kivitelezés gazdasági vonatkozásai,
szerződéses munka irányítása, a kivitelezés folyamatos ellenőrzése (amit néhány országban
„felügyeletként” említenek), valamint projektmenedzsment.
Háttér:
Az építészek művészetüket és tudományukat a klasszikus ókor óta gyakorolják. A szakma
általunk ismert formájában jelentős növekedésen és változáson ment keresztül. Az építészek
munkájának jellege igényesebbé vált, az ügyfelek igényei és a technológiai haladás összetettebbé
vált és a társadalmi és ökológiai kényszerek nyomása egyre növekszik. Ezek a változások a
szolgáltatások változásait és a tervezési és kivitelezési folyamatban érintett sok résztvevő közötti
együttműködést is elősegítették.
Vezérelv:
Az építészet gyakorlását a fent definiáltak szerint fogadják el az UIA nemzetközi szabványok
kidolgozásában történő felhasználásra.

Az építész
Definíció:
Az „építész” megnevezést a jog, illetve a szokás általában olyan személy számára tartja fenn, aki
mindig szakmailag képzett és általában megfelelő névjegyzékbe vétellel / jogosítvánnyal /
tanúsítással rendelkezik azon joghatóság alá tartozó területen, ahol építészeti szakmáját
gyakorolja és felelős a társadalom környezete tisztességes és fenntartható fejlődésének, jólétének
és kulturális kifejezésének támogatásáért a tér, formák és történelmi összefüggés
vonatkozásában.
Háttér:
Az építészek az épített környezetünket a társadalmi szükségletek kielégítésének megfelelően
felszerelő, megőrző, megtervező, felépítő, berendező, finanszírozó, szabályozó és működtető
személyek által benépesített ingatlanfejlesztési, építési és kivitelezés-gazdasági ágazatban
érintett állami és magánszektorok részei. Az építészek különféle helyzetekben és szervezeti
struktúrákban dolgoznak. Dolgozhatnak például önállóan, magán vagy állami építésziroda
tagjaiként.
Vezérelv:
Az UIA elfogadja az „építész” fenti meghatározását az UIA nemzetközi szabványok
kidolgozásában történő felhasználásra.
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Az építész fogalma
Az építészekkel szemben támasztott alapvető követelmények
Definíció:
A fentebb meghatározott építészként való névjegyzékbe vétel / jogosultság engedélyezés /
tanúsítványok, igazolások követelményeit az alább felsorolt tudás, ismeretek és képességek
képezik, melyeket elismert oktatás és szakmai gyakorlat révén kell elsajátítani. Ahhoz, hogy
valakit az építészet gyakorlásához megfelelő személynek tekintsenek a szakmai tudást és
alkalmasságot bizonyítani is kell.

Háttér:
1985 augusztusában első ízben ült össze egy különböző országok küldötteiből álló csoport, hogy
meghatározzák az építészek alapvető tudását és képességeit. Ezek az alábbiak:
-

esztétikai, műszaki, környezeti és humán szempontokat kielégítő építészeti tervezési
képesség
a történelem, az építészet, a társművészetek, a technológiák és a társadalomtudományok
megfelelő ismerete
a szépművészetek és az építészet egymásra hatásának ismerete
a várostervezés megértése és a várostervezési folyamatban való részvétel képessége
az emberi lépték, az épületek és a környezet viszonyainak megértése és alkalmazása a
tervezésben
a jó környezet tartós fejlesztését biztosító tervezési tudás képessége
az építész szakmai feladatainak és az építész társadalmi szerepének megértése, különös
figyelemmel a társadalmi igények megfogalmazásának képességére
a tervezési feladatok elvégzéséhez szükséges írásos dokumentumok
megfogalmazásának képessége, a tervezéshez szükséges vizsgálatok elvégzési
módszereinek ismerete
a szerkezettervezés, a kivitelezés, az épülettervezéssel összefüggő mérnöki problémák
ismerete
az épületfunkciók megfelelő ismerete az épületfizika, és a technológiai problémák kellő
ismerete, az időjárás elleni védelem és a belső komfort kialakításához szükséges
ismeretek
az épület használói igényeinek kielégítéséhez szükséges tervezési képesség, mely
figyelembe veszi a költségtényezők és a jogszabályok alkotta korlátokat is
a tervezői elképzelések épületekké formálásában résztvevő iparágak, szervezetek, az
építési jogszabályok, hatósági eljárások megfelelő ismerete ahhoz, hogy a
koncepciótervből mindent egybefoglaló tervdokumentáció készüljön
a projektfinanszírozás és projektirányítás projektvezetés, valamint a költségellenőrzés
megfelelő ismerete

Vezérelv:
Az UIA elfogadja a fent ismertetett alapvető követelmények álláspontját az UIA nemzetközi
szabványok kidolgozásának minimális alapjaként és törekszik annak biztosítására, hogy ezek a
követelmények megfelelő hangsúlyt kapnak az építészeti tananyagban. Az UIA annak
biztosítására is törekedni fog, hogy az alapvető követelményeket állandóan felülvizsgálat alatt
tartsa, hogy azok az építészeti szakma és a társadalom fejlődésével is helytállóak maradjanak.
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Oktatás
Definíció:
Az építészet oktatásának biztosítania kell, hogy minden végzett személy rendelkezzen
ismeretekkel és képességekkel az építészeti tervezés terén, beleértve a műszaki rendszereket és
előírásokat, valamint az egészségügyi, biztonsági és ökológiai egyensúly figyelembevételét. Az
oktatásnak továbbá biztosítania kell, hogy az építészek ismerjék az építészet kulturális, szellemi
történelmi, társadalmi, gazdasági és környezeti vonatkozásait, továbbá hogy értsék, hogy az
építészek milyen szerepet játszanak, és milyen felelősségekkel rendelkeznek a társadalomban,
aminek alapja a művelt, elemző és kreatív elme.
Háttér:
Az építészeti oktatást a legtöbb országban hagyományosan 4-6 éves nappali akadémiai jellegű
egyetemi képzés keretében biztosítják (amit néhány országban egy gyakorlati tapasztalatszerzési
/ szakképzési / asszisztenskedési időszak követ), bár történelmileg jelentős eltérések
mutatkoznak (részidős utak, munkatapasztalat, stb.) e tekintetben.
Vezérelv:
Az UIA támogatja, hogy az építészek oktatása (a gyakorlati tapasztalatszerzést / szakképzést /
asszisztenskedést bele nem számítva) legalább 5 éves időtartamú legyen, amit elsősorban nappali
tagozaton, akkreditációval rendelkező / érvényesített / elismert egyetemen, akkreditált /
érvényesített / elismert program keretében biztosítsanak, miközben a pedagógiai megközelítést
és a helyi igényekre adott válaszaikat és az egyenértékűséggel kapcsolatos rugalmasságukat
illetően legyen lehetőség a sokféleségre.

Akkreditáció / Érvényesítés / Elismerés
Definíció:
Ez az az eljárás, ami biztosítja, hogy egy oktatási program megfelel egy meghatározott
teljesítménynormának. Ennek célja egy megfelelő oktatási alap fenntartásának és
hangsúlyozásának biztosítása.
Háttér:
A valamely független szervezet általi akkreditációhoz / érvényesítéshez / elismeréshez
kapcsolódó érvényesített kritériumok és eljárások segítenek az építészeti oktatás megfelelően
integrált és összehangolt programjainak kidolgozásában. A tapasztalatok azt mutatják, hogy a
normák a belső minőségbiztosítási vizsgálatokon felül a néhány országban elvégzett rendszeres
külső ellenőrzéssel is harmonizálhatók és támogathatók.
Vezérelv:
A kurzusokat az egyetemtől különálló, független, arra illetékes hatóságnak kell akkreditálnia /
érvényesítenie / elismernie, legalább 5 évenként. Az UIA a megfelelő nemzeti felsőoktatási
intézményekkel közösen dolgoz ki normákat egy építészeti szakmai oktatás tartalmát illetően,
ami akadémiailag strukturált, szellemileg koherens, teljesítményalapú és eredményorientált, a
legjobb gyakorlat által vezérelt eljárások segítségével kialakított kell legyen.
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Szakmai gyakorlat / Tapasztalatszerzés / Asszisztencia
Definíció:
A szakmai gyakorlat / tapasztalatszerzés / asszisztenskedés az építészet gyakorlására irányuló
irányított és strukturált tevékenység, az építészeti tanulmányok során szakmai fokozat elnyerését
követően, azonban a névjegyzékbe vétel / jogosultság / igazolások kiadás előtt.
Háttér:
Az akadémikus előkészítés kiegészítéseként a köz védelmének érdekében a névjegyzékbe vételt
/ jogosultságot / tanúsítást kérelmezőknek hivatalos oktatásukat gyakorlati szakképzés révén kell
teljessé tenniük.
Vezérelv:
A végzett építészeknek írják elő legalább 2 éves (azonban 3 éves időtartamra törekvő)
elfogadható tapasztalatszerzés / szakmai gyakorlat / asszisztenskedés teljesítését, mielőtt őket az
építészet gyakorlására névjegyzékbe vennék / nekik arra engedélyt adnának / arra vonatkozóan
tanúsítást kapnának, az egyenértékűséggel kapcsolatos rugalmasság lehetővé tétele mellett.

A szakmai tudás és alkalmasság bizonyítása
(Szakmai vizsga)
Definíció:
Az építészként való névjegyzékbe vételt / jogosultságot / igazolványokat kérelmező minden
személy köteles elfogadható szakmai tudásról és alkalmasságról számot adni az illetékes
országos hatóság előtt.
Háttér:
A köz egy építész tudásáról és alkalmasságáról csak az után győződhet meg, hogy az részesült az
előírt oktatásban és túljutott a tapasztalatszerzésen / szakmai gyakorlaton / asszisztenskedésen és
bebizonyította az építészet átfogó gyakorlatának minimális ismeretét és az arra való
alkalmasságot. Ezeket a képességeket vizsgák útján és/vagy más egyéb úton kell bizonyítani.
Vezérelv:
Az építészeknek megfelelő bizonyíték adásával kelljen számot adniuk megszerzett tudásukról és
alkalmasságukról. E bizonyíték mindenképpen magában kell foglaljon legalább egy, a szakmai
gyakorlat / tapasztalatszerzés / asszisztenskedés végén teljesítendő vizsga sikeres letételét. A
szakmai tudás és alkalmasság olyan szükséges elemei, amelyekre vonatkozóan nem kell vizsgát
tenni, egyéb megfelelő bizonyítékkal igazolandók. Ezek olyan ismeretek, mint az üzleti ügyvitel
és a vonatkozó jogi előírások.

Névjegyzékbe vétel / Jogosultság / Igazolások
Definíció:
A névjegyzékbe vétel / jogosultság / igazolások egy személy képesítésének hivatalos törvényes
elismerése, ami lehetővé teszi a számára, hogy építészként dolgozzon, és ami annak
megakadályozására szolgáló szabályozásokkal is kapcsolatban áll, hogy megfelelő képesítés
nélküli személyek bizonyos feladatokat elvégezzenek.
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Háttér:
Mivel a köz érdekében ál, hogy minőségi fenntarthatóan épített környezetben éljen és a köz
érdeklődésére számot tartanak az ennek a környezetnek a fejlesztésével kapcsolatos veszélyek és
következmények, a köz megfelelő védelme érdekében fontos, hogy megfelelően képzett
szakemberek biztosítsák az építészeti szolgáltatásokat.
Vezérelv:
Az UIA támogatja, hogy az építészek tevékenysége minden országban névjegyzékbe vételhez /
jogosultsághoz / igazolásokhoz legyen kötve. A névjegyzékbe vételről / jogosultságról /
igazolásról törvényben kell rendelkezni.

Megbízási eljárások
Definíció:
Az a folyamat, aminek révén az építészeti szolgáltatásokra vonatkozó megbízásokat kiadják.
Háttér:
Az építészek (viselkedési kódexükön keresztül) ügyfeleik és a széles társadalom érdekeit saját
érdekeik elé helyezik. Annak biztosítása érdekében, hogy megfelelő erőforrásokkal
rendelkeznek feladataiknak a köz érdekében megkövetelt szabványoknak megfelelő
teljesítéséhez, díjazásuk hagyományosan kötelező vagy ajánlott szakmai díjskála szerint történik.
Léteznek nemzetközi szabályok, úgymint az Általános Megbízási Megállapodás (WTO) és az
EU Szolgáltatási Irányelve, amelyek célja az építészek objektív és tisztességes kiválasztásának
garantálása. Ugyanakkor az utóbbi időkben egyre fokozódik az a tendencia, hogy az építészeket
mind állami, mind magán munkákra kizárólagosan az ár alapján választják ki. Az áralapú
kiválasztás az építészeket az ügyfeleknek nyújtott szolgáltatások csökkentésére kényszeríti, ami
viszont veszélyezteti a tervezés minőségét és ezáltal az épített környezet minőségét,
kellemességét és társadalmi / gazdasági értékét.
Vezérelv:
Az épített környezet ökológiailag fenntartható fejlődésének biztosítása és a társadalom szociális,
kulturális és gazdasági értékének megvédése érdekében a kormányoknak beszerzési eljárásokat
kell alkalmazniuk azon építészek kinevezését illetően, akik a projektekhez a legmegfelelőbb
építészeket kiválasztják. Ezután a kiválasztás a következő módszerek valamelyike által érhető el:
•
•
•

az építészeti szolgáltatás feladatkörét meghatározó teljes feladatjegyzéket és a szolgáltatás
minőségét meghatározó közvetlen tárgyalás;
az UIA irányelveinek megfelelően összeállított, minőségalapú kiválasztási eljárás (QBS);
az UNESCO-UIA nemzetközi versenyekre vonatkozó útmutatásai által meghatározott
irányelvekkel összhangban lefolytatott és az országos hatóságok és/vagy építészeti szakmai
szervezetek által jóváhagyott építészeti tervezési versenypályázatok.

Etika és Viselkedési kódex
Definíció:
A viselkedési kódex és a szakmai etika olyan szakmai viselkedési normákat állít fel, ami
útmutatásul szolgál az építészek számára szakmájuk gyakorlása során. Az építészeknek
figyelembe kell venniük és be kell tartaniuk az etikai és a viselkedési kódex szabályait minden
olyan joghatóság területén, ahol szakmájukat gyakorolják.
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Háttér:
Az etikai és viselkedési szabályok elsődleges célja a köz védelme, a gyengébbekkel való törődés
és az általános társadalmi jólét, valamint az építészeti szakma érdekeinek előmozdítása.
Vezérelv:
A meglévő UIA Tanácsadói Szolgáltatásokra vonatkozó Nemzetközi Etikai Kódexe marad
érvényben. Az UIA tagszekciói bátorítást kapnak arra vonatkozóan, hogy saját etikai és
viselkedési kódexükbe bevezessenek egy olyan követelményt, miszerint tagjaik tegyenek eleget
az azokban az országokban és joghatóságok területén hatályba lévő etikai és viselkedési
kódexnek, amelyikben szakmai szolgáltatásokat biztosítanak, amennyiben azokat nemzetközi
jogszabályok vagy az építész saját országának törvényei nem tiltják.

Folyamatos szakmai fejlődés
Definíció:
A folyamatos szakmai fejlődés az egész életen át tartó tanulási folyamat, ami fenntartja, fokozza,
illetve növeli az építészek ismereteit és folyamatos alkalmasságát.
Háttér:
Egyre több szakmai testület és szabályozó hatóság írja elő tagjainak, hogy egy maghatározott
időt (általában legalább 35 órát) fordítsanak meglévő képességeik fenntartására, ismereteik
körének szélesítésére és új területek felfedezésére. Egyre fontosabb lépést tartani az új
technológiákkal, gyakorlati módszerekkel és a változó társadalmi és gazdasági feltételekkel. A
folyamatos szakmai fejlődést a szakmai testületek előírhatják a tagság megújításnak és
fenntartásának feltételeként.
Vezérelv:
Az UIA hívja fel tagszekcióit folyamatos szakmai fejlesztési rendszereknek a tagság
kötelességeként, a köz érdekében való létrehozására. Az építészeknek biztosnak kell lenniük
abban, hogy képesek az általuk kínált szolgáltatások ellátására és a viselkedési kódexnek arra
kell kötelezni az építészeket, hogy az „Alapvető követelmények” címszó alatt ismertetett
különféle területeken és azok jövőbeni változatait illetően elismert normát tartsanak fenn. Ezzel
párhuzamosan az UIA köteles ellenőrizni a bejegyzés megújításának feltételeként meghatározott
folyamatos szakmai fejlődés területén elért előrelépéseket, irányelveket ajánlani az összes
nemzet számára a viszonosság megkönnyítése érdekében és folytatni az erre a tárgyra vonatkozó
irányvonal kidolgozását.

Szakmai feladatkör
Definíció:
Tervezési és vezetési/irányítási feladatok ellátása a földhasználati tervezéssel, várostervezéssel
és épület beruházásokkal kapcsolatosan.
Háttér:
A társadalom fejlődésével a városi és épített környezet összetettebbé vált. Az építészeknek a
városi, esztétikai, műszaki és jogi szempontok egyre szélesebb skálájával kell foglalkoznia.
Annak biztosításához, hogy a jogi, műszaki és gyakorlati követelményeknek eleget tegyenek, és
hogy a társadalom igényei és szükségletei kielégítést nyerjenek, szükségesnek bizonyult az
épülettervezés összehangolt megközelítése.
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Vezérelv:
Az UIA bátorítsa és támogassa az építészeti gyakorlat határainak folyamatos kiterjesztését, amit
csak az etikai és viselkedési kódex előírásai korlátoznak és törekedjen az ismereteknek és
képességeknek a határok kiterjesztésével való megbirkózáshoz szükséges bővítésének
biztosítására.

A szakmagyakorlás formái
Definíció:
A jogi személyiség, melyen keresztül az építész építészeti szolgáltatásait végzi.
Háttér:
Eredetileg az építészek önállóan, társulva vagy alkalmazottként tevékenykedtek magán- vagy
közintézményekben. A közelmúltban a szakmagyakorlás igényei különböző formájú
társulásokhoz vezettek, pl. korlátolt vagy korlátlan felelősségű cégek, cégszövetkezetek,
egyetemi alapon szervezett tervező irodák, építészközösségek, stb., habár nem minden ország
engedélyezi az összes lehetséges formát.
Vezérelv:
Az építészeknek engedélyezni kell a praxist bármilyen formában, mely az országban, ahol a
szolgáltatást végzik jogilag lehetséges, de minden esetben a fennálló etikai szabályok
figyelembevételével. Az UIA, ahol szükséges, fejleszteni fogja és módosítja irányelveit és
sztenderdjét, hogy figyelembe vegye a kiterjesztését a pozitív és kreatív szakmai praxisnak a
társadalom érdekében.

Szakmai tevékenység vendéglátó nemzetnél
Definíció:
Szakmai tevékenység vendéglátó nemzetnél akkor merül fel, ha egy építész vagy egy építész
vállalat megbízást keres vagy megbízást kap egy projektum megtervezésére vagy szolgáltatásait
ajánlja egy olyan országban, amely nem az övé.
Háttér:
Létezik egy olyan érdek, hogy növekedjék az építészek és az ő képességeik felelősséggel vállalt
mobilitása, hogy szolgáltatásokat végezzenek külföldön. Ugyancsak szükséges fejleszteni a
tisztán látást a helyi környezet, a társadalmi, kulturális tényezők fontossága, az etikai és jogi
szabályok ügyében.
Vezérelv:
Azok az építészek, akik egy olyan országban végeznek építészeti szolgáltatást, ahol nincsenek
bejegyezve, nem rendelkeznek jogosultsággal együtt kell működjenek a helyi építészekkel annak
biztosítása érdekében, hogy célirányosan és hatékonyan megértsék a jogi, környezeti, társadalmi,
kulturális és építészettörténeti tényezőket. A külföldi és a helyi építészek a társulás feltételeit
önállóan kell meghatározzák az UIA etikai kódexe és a helyi törvények és jogszabályoknak
megfelelően.
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Szellemi tulajdon / Szerzői jog
Definíció:
A szellemi tulajdon három jogi területet foglal magában, amelyek a következők: a szabadalom, a
szerzői jog és a védjegy. A tervezőknek, feltalálóknak, szerzőknek és producereknek az
ötleteikhez, terveikhez, találmányaikhoz, szerzői munkáikhoz (bizonyos országokban törvény
által garantált) és a termékek és szolgáltatások eredetének azonosításához való jogaira
vonatkozik.
Háttér:
Bár sok ország biztosít bizonyos jogi védelmet az építész terveinek, ez a védelem gyakran nem
megfelelő. Nem szokatlan, hogy az építész ötleteit és elképzeléseit megbeszéli a várható
ügyféllel, aki a későbbiekben nem tart igényt a szolgálataira és az építész később azt veszi észre,
hogy az ügyfél ellentételezés nélkül felhasználta az elképzeléseit. Az építészek szellemi
tulajdonát, bizonyos mértékben, nemzetközi előírások védik. A GATS vonatkozásában ez a
szellemi tulajdonjogok kereskedelmi vonatkozásairól szóló megállapodás, ami magában foglalja
a hamis árukkal való kereskedelmet (TRIPS). Az 1955. szeptember 16-i Szerzői Jogi
Világegyezmény szintén nemzetközi jelentőséggel bír. Európában az 1886. évi Módosított Berni
Megállapodás a legtöbb államra nézve kötelező.
Vezérelv:
Az UIA egy tagszekciója nemzeti törvényeinek fel kell jogosítania egy építészt arra, hogy
szakmáját anélkül gyakorolhassa, hogy az felhatalmazását és felelősségét hátrányosan
befolyásolná és hogy munkájával kapcsolatosan megőrizhesse a szellemi tulajdon jogát és
szerzői jogát.

Az építészek szakmai intézményeinek szerepe
Definíció:
A szakmákat általában egy irányító testület szabályozza, amelyik normákat állít fel (pl.
figyelembe veendő oktatási normákat, etikai szabályokat és szakmai normákat). A szabályok és
normák a köz érdekét szolgálják, nem pedig a tagok egyéni hasznát. Egyes országokban
bizonyos típusú munkákat a törvény rendelkezései értelmében tartanak fenn a szakmának, nem
azért, hogy a szakma tagjainak kedvezzenek, hanem azért, mert az ilyen munkákat a köz
érdekében csak olyan személyeknek szabad elvégezniük, akik eleget tesznek az oktatással,
szakképzéssel, normákkal és a tudományággal kapcsolatosan előírt követelményeknek. Az
intézményeket az építészet támogatása, az ismeretek fejlesztése és - annak biztosítása révén,
hogy tagjaik meghatározott norma szerint teljesítenek - a közérdek védelme érdekében hozták
létre.
Háttér:
Attól függően, hogy egy országban a cím vagy a funkció (illetve mindkettő vagy egyik sem)
élvez védelmet, a szakmai intézmények szerepe és feladatai jelentősen eltérnek egymástól.
Némely országban a törvényi testületek a szakmát is képviselik; más országokban ezek a
funkciók elkülönültek.
A szakmai intézmények tagjaitól szokásosan elvárják egy meghatározott norma betartását. Ez a
szakmai intézmények által közzétett viselkedési kódex betartása és a tagsággal kapcsolatos
további előírások, így például a folyamatos szakmai fejlődés teljesítésével történik.
Irányvonal:
Azokban az országokban, ahol nem léteznek szakmai intézmények, az UIA-nak a köz érdekében
ösztönöznie kell az építészeti szakma tagjait ilyen intézmények létrehozására.
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A szakmai intézményeknek törekedniük kell annak biztosítására, hogy tagjaik betartsák az UIA
nemzetközi normáit, az UIA-UNESCO építészeti oktatási okiratának minimális követelményeit
és az UIA Nemzetközi Etikai és Viselkedési Kódexét; tudásukat és ismereteiket a (jelenlegi,
illetve a jövőben továbbfejlesztett) "Alapvető követelmények" jegyzékének megfelelően
naprakészen tartsák; továbbá általánosan hozzájáruljanak az építészeti kultúra és tudás, valamint
annak a társadalomnak a fejlődéséhez, amit szolgálnak.
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