
FELHÍVÁS  
AZ ORSZÁGOS FŐÉPÍTÉSZ KONFERENCIA HELYSZÍNÉRE 

 
Az Országos Főépítészi Kollégium 19 év óta rendszeresen megszervezi a hazai főépítészek 

legrangosabb szakmai összejövetelét, az Országos Főépítészi Konferenciát. 
A rendezvénynek az elmúlt években igen különböző adottságú és nagyságú települések adtak 

otthont, a konferenciák a települési közösségeknek és a résztvevőknek egyaránt jelentett sikert, 
eredményt. 

A résztvevő 150-200 főépítész és a többi szakember a Konferencia fő témája mellett minden 
helyszínen nagy érdeklődést tanúsított a helyi értékek, eredmények megismerése iránt is. A 

rendezvényt a szakmához közvetlenül kapcsolódó sajtó mellett a helyi és az országos média is 
rendszeresen figyelemmel kíséri.  

 
Az idén Szentgotthárdon augusztus 27-29.között megrendezésre kerülő XIX. Országos Főépítészi 

Konferencia témája  TELEPÜLÉS - TERMÉSZET - EMBER   
 a város példáján bemutatja, hogy az erdőkkel körülvett település természeti kapcsolatainak 

megtartása mellett hogyan valósítható meg a település energiaforrásainak fejlesztése.  
. 

A 2007-ben létrehozott „Főépítészek az épített és természeti környezetért” Alapítvány  
egyik kiemelt célja a konferencia  szakmailag minél eredményesebb megrendezésének elősegítése. 

 
A sikeres együttműködés előkészítése érdekében 

várjuk azon  Önkormányzatok jelentkezését, akik 
az Országos Főépítészi Konferencia 2015., 2016. és 2017. évi helyszínéül  

településüket - kerületüket- társrendezőként helyszínül ajánlják. 
 

A részletekről az érdeklődők a foepiteszek@foepiteszek.hu e-mail cím útján kaphatnak felvilágosítást, 
további információk a www.foepiteszek.hu honlapon. 

A jelentkezéseket kérjük, hogy  
2014. június 30-ig az Országos Főépítészi Kollégium részére juttassák el. 

(e-mail cím: foepiteszek@foepiteszek.hu,  postacím: AXIS Kft. 1024 Bp. Margit krt. 5/a.) 
Kérjük azon Önkormányzatokat, akik korábban felajánlást tettek, hogy a még aktuális 

jelentkezésüket szíveskedjenek megismételni e felhívás keretében. 
 

Budapest, 2014. május 19      
 

 
Salamin Ferenc 

az Országos Főépítészi Kollégium  
elnöke 

 
A főépítészi konferenciák története dióhéjban 

A Kollégium a Főépítészi Statútum Bizottsága ötlete alapján 1996-ban, Vác város főépítésze kezdeményezésére 
tartotta meg első konferenciáját. Azóta minden évben más városban, eltérő témát választva tartja meg 
konferenciáit, a települések erkölcsi/szakmai/anyagi ajánlatai alapján.  
Az eddigi konferenciák: 
I. „A főépítészi tevékenység tartalma”    1996 – Vác 
II. „Főépítész – fejlesztés – rendezés”    1997 – Debrecen 
III. „A változások képe – a képek változása”    1998 – Győr 
IV. „Építészet – örökség – arculat”     1999 – Tokaj 
V. „Településeink múltja – jelene – jövője  
 a régiók Európájában”      2000 – Nagykanizsa 
VI. „A vonzó település – településmarketing és főépítészek”  2001 – Gyula 
VII. „A távlatok és a mindennapok”     2002 – Pécs 
VIII. „Az agglomeráció – térségi folyamatok hatása  
 a települések életére”      2003 – Érd 
IX. „Településközpontok megújítása – főterek, főutcák 
  revitalizációja”       2004 – Sümeg 
X. „Település a tájban – táj a településben”    2005 – Pilisszentkereszt – Dobogókő 
XI. „A falu”        2006 – Túristvándi 
XII. „Kapcsolatok – egy malomban őrölünk/örülünk, őrülünk”  2007 – Pápa 
XIII. „Határtalanul”       2008 – Mosonmagyaróvár 
XIV. „A hely öröksége, az örökség helye - 
  – identitás nélkül nem lehetséges harmonikus fejlődés”  2009 – Hajdúböszörmény 
XV. „Párbeszéd, avagy a kreativitás ereje –  
 a kulturális alapú településfejlesztés”    2010 – Paks – Györköny 
XVI. „Vendégváró vízpartjaink”      2011 – Balatonfüred 
XVII. „Számvetés és jövőkép”      2012 – Makó 
XVIII. „Illeszkedés”      2013 – Nagykőrös 


