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beMUTató – A Magyar Urbanisztikai Társaság életéből
FELHÍVÁS!
Pályázati felhívás az Europan 11 tervpályázatban való részvételre - 2010-2012
Az EUROPAN Magyarország Titkársága pályázatot hirdet települési önkormányzatoknak
és fejlesztési társaságoknak az EUROPAN 11 Nemzetközi Építészeti és Városépítészeti
Tervpályázaton való részvételre helyszín és tervezési feladat biztosításával!
A francia alapítású, de mára európai szintűvé fejlődött, kétévente megrendezett
EUROPAN nemzetközi tervpályázati rendszer célja az, hogy egy európai szintű hálózaton
keresztül segítsen az önkormányzatoknak abban, hogy a legbonyolultabb helyszínekre
friss és előremutató, az adott helyzetet legjobban megoldó tervek szülessenek, és
kerülhessenek a megvalósításra.
http://www.europan-hungary.hu/?module=news&action=list&fname=europan11
MUT TAGSÁGI ADATFRISSÍTÉS 2010.
2010 a tagsági adatállomány frissítésének éve lesz a MUT-ban. Ezért kérjük kedves
Tagjainkat, hogy a címre kattintva letölthető adatlapot szíveskedjenek hiánytalanul
kitöltve mihamarabb, de legkésőbb 2010. február 22-ig visszajuttatni postán vagy
személyesen a Titkárság címére, illetve e-mailben a mut@mut.hu címre. Köszönettel: a
MUT Titkársága
http://www.mut.hu/?module=news&action=getfile&fid=160407#MIDDLE

HÍREINK
Felsőoktatási Tagozatot alakít a MUT
A Magyar Urbanisztikai Társaságnak célja a magyar urbanisztika sokszínű szakmai
kultúrájának következetes ápolása, ezen belül az átfogó szakszerűség képviselete, mely
cél megvalósíthatatlan hatékony, összehangolt urbanisztikai felsőoktatás nélkül. A mai,
meglehetősen összetett felsőoktatási helyzetben különösen időszerű volt ezért a MUT
Elnökségének az a határozata, amely a MUT Felsőoktatási Tagozata megalakításának
elősegítését javasolta, az ország különféle urbanisztikai oktatóhelyei közötti
kapcsolatteremtés, információáramoltatás érdekében, oktatók és diákok között egyaránt.
Ennek érdekében MUT Felsőoktatási Napot szervezünk 2010. május 5-én 11.00-14.00
óra között sor a MUT székházának Nagytermében (1094 Budapest, Liliom u. 48.)
Közgazdasági Tagozat alakul a MUT-on belül - Bemutatkozik a Stratégiai
Fejlesztéspolitikai Orientációs Tanulmány
Május 4-én tartja a Magyar Urbanisztikai Társaság Közgazdasági Tagozata alakuló ülését.
Az ülésen bemutatják a Budapest Európai Metropolisz stratégiai tervezési folyamat
eredményeként elkészült Stratégiai Fejlesztéspolitikai Orientációs Tanulmányt is. A
Tanulmány és háttéranyagai elérhetők a
http://metropoly.hu/hu/gazdfejl/fejlesztespolitika oldalon.
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A Tanulmányt Gauder Péter, a Studio Metropolitana Budapest ügyvezető igazgatója és
Szabó Tünde, a Metropoly program vezetője mutatja be. A bemutatót követően felkért
opponensként Rosta Miklós és Radvánszki Ádám (felkérve) osztja meg gondolatait a
közönséggel, hogy elősegítse a bemutató célját, a növekedési stratégiákról folytatott
konstruktív vitát.
Helyszín: MUT Nagyterem, 1094 Budapest, Liliom u. 48.
Időpont: 2010. május 4. 15:00 óra
Pro Régió Díjat kapott Zábránszkyné Pap Klára
A terület- és regionális fejlesztés, a térségi együttműködés előmozdítása, a társadalom, a
gazdaság és a környezet összehangolt fejlesztése terén végzett kiemelkedő tevékenység
elismeréseként Varga István nemzeti fejlesztési és gazdasági miniszter március 15-e
alkalmából Pro Régió Díjakat adományozott. Zábránszkyné Pap Klára a MUT
Elnökségének is több cikluson keresztül tagja volt, és most is fáradhatatlanul vesz részt a
Társaság életében. Gratulálunk!
http://www.mut.hu/?module=news&action=show&nid=163293#MIDDLE
Átadtuk az EUROPAN 10 tervpályázat díjait
Szlovák tervezők vitték el a EUROPAN 10 magyar helyszínére kiírt nemzetközi
várostervezési és építészeti pályázat fődíját. Az építészek, városépítészek, tájtervezők
legnagyobb európai seregszemléjén nekik sikerült ugyanis leginkább megvalósítható,
kreatív városépítészeti választ adniuk az ajkai városközpont újjáélesztésének
problémájára.
http://www.mut.hu/?module=news&action=show&nid=162778#MIDDLE
Állásfoglalás a tanyás településrészek szabályozási kérdéseiről
Állásfoglalás készült Csohány Klára, Állami Főépítész által kezdeményezett, Szegeden
tartott, a tanyás településrészek szabályozási kérdéseiről szóló kerekasztal beszélgetésen
elhangzottak alapján. Összeállították: Lázár Tibor és Dr. Ónodi Gábor
http://www.mut.hu/?module=news&action=show&nid=162280#MIDDLE
A magyar területi tervezés adottságai
A Magyar Urbanisztikai Társaság a Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium
Területrendezési és Településügyi osztálya megbízásából műhelymunka csoportot indít,
melynek célja a térbeli (területi, települési) tervezési rendszer összehangolt
továbbfejlesztésének megalapozása.

http://www.mut.hu/?module=events&action=event&eid=2812
A fejlesztési terület 30 százalékát közcélra kellene fordítaniuk a beruházóknak?
Tajvanban a zöldmezős beruházás 30 százalékának megfelelő területet át kell adniuk az
ingatlanfejlesztőknek az önkormányzat, illetve a régió számára a beruházás miatt
megnövekvő közcélú feladatok ellentételezéseként. Itthon ezzel szemben az adófizetők
pénze bánja, ha egy-egy új lakópark miatt több óvodára, iskolára, közlekedési
infrastruktúrára van szükség a környékén. Többek között erről az ellentmondásról is szó
esett a Magyar Urbanisztikai Társaság (MUT) által szervezett Fejlődés vagy
növekedés? - a településfejlesztés regionális externáliáinak gyakorlati kérdései
című konferencián.
http://www.mut.hu/?module=news&action=show&nid=161096#MIDDLE
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előreMUTató – A Magyar Urbanisztikai Társaság tervezett programjai
Fenntartható örökségvédelem - Hild János konferencia 2010
2010. május 20-21. - Balatonfüred, Kisfaludy Galéria
Az ez évi konferencia témája aktuális és égető kérdéseket feszeget: a fenntarthatóság és
örökségvédelem mai viszonyát járja körül. A műemlékek, az épített örökséghez tartozó
más építmények értékőrző fejlesztésének gazdasági háttere, szempontjai, alkalmazható
megoldásai régóta fontosak a szakma számára, de a rendszerváltás óta kevés új
eredmény született ezen a területen.
A konferencián való részvételért a MÉK 2,5 továbbképzési pontot ad.
Jelentkezni regisztrációs lap segítségével lehet május 14-ig.
http://www.mut.hu/?module=news&action=show&nid=167328#MIDDLE

Programajánló
Urbitális Majális
A tavasz leghosszabb, legszínesebb és legfővárosibb bulija tart egész májusban. Ahogy a
címe, úgy a tartalma is – igazi NagyVárosFesztivál! Nagy fesztivál egy nagyvárosban, 30
nap alatt közel 100 program, több tucat helyszínen.
http://www.urbitalis.hu/hu/mi_az_urbitalis_majalis
I.Nemzetközi Város-Tér Menedzsment Konferencia és Tréning
2010.04.29. 09:00
Helyszín: VAM Design Center (1061 Budapest, Király utca 26.)
http://www.mut.hu/?module=events&action=event&eid=2834
Városterápia
Nemzetközi szimpózium és kerekasztal-beszélgetés a közösségi, helyspecifikus
művészetről
2010.04.30. 15:00
Helyszín: Pécs, Nádor Galéria (Széchenyi tér)
http://www.mut.hu/?module=events&action=event&eid=2835
Szlovák-Magyar határmenti önkormányzatok együttműködési lehetőségei
2010.05.04. 09:00
Helyszín: a Corvinus Egyetem főépülete (1093 Budapest, Fővám tér 8.), 2001-es
tanácsterem (II. emelet), rektori tanácsterem
http://www.mut.hu/?module=events&action=event&eid=2816
EUROPAN 10 ÉS AJKA, avagy egy tervpályázat utóélete
2010.05.06.
KONFERENCIA A TERVPÁLYÁZATI TERVEK FELHASZNÁLÁSI LEHETŐSÉGEIRŐL. Helyszín:
Ajka VMK emeleti kiállítóterem
http://www.mut.hu/?module=events&action=event&eid=2815
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2010: TÁJODÜSSZEIA
kiállítás az elmúlt évtized legjelentősebb hazai tájépítészeti munkáiból. Helyszín: FUGA
Budapesti Építészeti Központban, V. ker. Budapest, Petőfi Sándor utca 5.
2010.05.06. 17:45
http://www.mut.hu/?module=events&action=event&eid=2827
Városfejlesztés a Duna mentén
A Heti Válasz konferenciája. Helyszín: Művészetek Palotája, Előadóterem
2010.05.06.
http://www.mut.hu/?module=events&action=event&eid=2801
Városfejlesztés a Duna mentén
2010. május 6.
http://mut.hu/?module=events&action=event&eid=2801
Training for Urban Planning Practitioners
Managing Conflicts and Urban Development in Multiethnic Communities
Budapest
2010.06.20.
http://www.mut.hu/?module=events&action=event&eid=2803
Velo-City Global in Copenhagen
2010.06.22.
WORLD'S LARGEST CONFERENCE ON CYCLING
http://www.mut.hu/?module=events&action=event&eid=2804
Jön a lakótelepszalon
2010. április 28-án beszélgetéssel és kortársművészeti programmal várja az
érdeklődőket a BudapestBerlinSzalon. A KÉK és a M.ICA közreműködésével szervezett est
középpontjában a lakótelepek és lakóik állnak. A Zsigó Dávid moderálásával zajló
beszélgetés résztvevői: ifj. Rajk László építész, Rab Judit építészmérnök, a BME
Urbanisztika Tanszékének doktorandusza, Kádár Bálint építész, a KÉK tagja, valamint
Erhardt Miklós rendező. Ezután a művészeti blokk keretében Erhardt Miklós Havanna,
majd Keserue Zsolt Lekerekítés című filmjét vetítik, és bemutatkozik a Tökmag Gruppó,
azaz Kovács Budha Tamás és Tábori András.
http://hg.hu/blog/9120-jon-a-lakotelepszalon
Tájhasználat és tájátalakulás a 18-20. században
2010.07.08.
VIII. tájtörténeti konferencia. Helyszín: Viski Károly Múzeum, Kalocsa
http://www.mut.hu/?module=events&action=event&eid=2748

Olvasnivaló
Szabályok káosza – ÁSZ-jelentés a zöldterületekről
Az ellentmondásokkal teli, fogalomzavarokkal értelmezhetetlenné tett szabályozás az
önkormányzatok kényének-kedvének szolgáltatja ki a zöldfelületek és zöldterületi
besorolású övezetek ügyét – nagyjából ez a gondolat határozta meg az Építészfórum
Távol Kert-Magyarországtól című, Bardóczi Sándor táj- és kertépítész mérnök vezette
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kerekasztal-beszélgetésének első perceit. Persze a részletek is fontosak: a kiindulópont
az Állami Számvevőszéknek (ÁSZ) az a 2009-ben készült jelentése volt, mely a
magyarországi települési önkormányzatok zöldfelület-gazdálkodási gyakorlatáról adott
helyzetképet.
A kutatás eredménye sokkoló: az önkormányzatok a szinte totális zöldfelület- és
zöldterület-szabályozási káosz következményeként óriási különbségeket mutatnak ezen a
téren is.
Beszámoló a kerekasztal-beszélgetésről: http://epiteszforum.hu/node/15153
ÁSZ-jelentés:
http://www.asz.hu/ASZ/jeltar.nsf/0/53D38D5BE2FD51A1C125763A0059B5D3/$File/093
4J000.pdf
Építsünk fenntartható világot! - ajánlás a környezettudatos várostervezéshez
„A Magyar Környezettudatos Építés Egyesülete (HuGBC) egy olyan ajánlást dolgozott ki a
hazai főépítészek és önkormányzati döntéshozók számára, amely segítségükre lehet
abban, hogy a jelenlegi szabályozási környezetben megtalálják azokat a módokat és
lehetőségeket, amelyek révén az év minden napja a Föld napja lehet” – mondta Dr.
Szécsi Gábor, a HuGBC ügyvezetője.
A Magyar Környezettudatos Építés Egyesülete által megfogalmazott építészeti ajánlásokat
tartalmazó kiadvány célja, hogy hozzájáruljon a környezettudatos várostervezési
szabályozások kidolgozásához. Az üvegházhatású gázok kibocsátásában és a környezetre
káros anyagok, környezeti terhek létrehozásában elsők között szerepel az építés, és az
építőipari tevékenység.
http://www.architectforum.hu/node/15722
A köztér-rehabilitációt tanulni kell
Sándor Tamás, mint egy prosperáló tájépítész cég ügyvezetője, kétlaki életet él
debreceni és budapesti irodájával. Az S-TÉR Kft az elmúlt néhány évben több mint ötven,
uniós finanszírozású, részben már pályázatnyertes városi köztér, közpark, játszótér
tervet készített Magyarország számos településére, főként az Észak- és Dél-Alföldi
régióban. A tervezés, pályázat-előkészítés mellett számosak a kivitelezői tapasztalataik is
ilyen ügyekben. A kisvárosi köztér fókusztéma kapcsán arról faggattuk az ügyvezető
igazgatót, hogy milyen tapasztalatai vannak az uniós forrásokból finanszírozott
fejlesztésekről. Először az általános települési hozzáállásról, az általános jövőkép
hiányáról, a társadalmasítás buktatóiról és a megbízások körülményeiről esett szó.
1. rész: http://epiteszforum.hu/node/15008
2. rész: http://epiteszforum.hu/node/15009
f-book a designról
Megjelent Szentpéteri Márton: Design és kultúra c. szabad elektronikus könyve, az
epiteszforum.hu kiadásában. Ez az első f-book, az első szabadon hozzáférhető
elektronikus könyv, Szentpéteri Márton befogadó [inclusive] design elméleti könyve, a
Design és kultúra - befogadó designkultúra.
http://www.architectforum.hu/archive?page=9
Mister Glasses a modern építészek becsületéért
A Philip Johnson szemüvegével és Mies van der Rohe hidegvérével felszerelt Mister
Glasses négyfős csapat (a kotnyeles Kitty, a kivitelező Hard Hat és Sean) oldalán védi
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meg a modern építészetet az ostobácska, de pénzes megbízókkal szemben. A hétrészes,
fekete-fehér websorozatot a Funny or Die oldalán lehet végignézni.
http://hg.hu/blog/8980-mister-glasses-a-modern-epiteszek-becsuleteertMegjelent az EUKN hírlevél legfrissebb száma
EUKN - Kapu a városi ismeretek felé
http://www.eukn.hu/hirlevel_2010_2.htm
Megjelent a Civil Területfejlesztési Hírmondó - 2010. március
Az Országos Területfejlesztési Civil Egyeztető Fórum (OTCEF) hírei
http://otcef.hu/dokumentumtar/hirmondo/06

Pályázatok, felhívások
A Habitat for Humanity pályázata
A Habitat for Humanity pályázata civil szervezetek, non-profit szervezetek, egyházak és
önkormányzatok számára önkéntesek közreműködésével végezhető szociális lakhatási
fejlesztésekre. Olyan partnereket keresnek, akik 2011-ben szociális lakhatási fejlesztést
terveznek, és ahol a munka egy részét vagy egészét önkéntesek is el tudják végezni.
Támogatandó projektek: szociális lakhatási célokat szolgáló új épület építése vagy
meglévő épület/otthon/lakás átalakítása vagy kisebb felújítása pl. hajléktalanszálló,
gyermekotthon,
idősek
otthona,
önkormányzati
szociális
bérlakás
stb.
A projekt várható kezdete: 2011. március
A pályázat beadásának határideje: 2010. május 20.
http://www.mut.hu/?module=news&action=show&nid=166593#MIDDLE
„Biztonságos épület" - „Biztonságos környezet"
A pályázat célja: a „Biztonságos épület" és a „Biztonságos környezet" minősítés
odaítélése, azoknak az épületeknek, városépítészeti együtteseknek, amelyek tervezésük
és kivitelezésük révén hozzájárulnak a bűnalkalmak és így a bűncselekmények számának
csökkentéséhez, az ott élők, dolgozók biztonságérzetének növeléséhez.
A pályázat benyújtásának határideje: 2010. július 31.
A pályázat elbírálásának határideje: 2010. szeptember 30.
http://www.mut.hu/?module=news&action=show&nid=165856#MIDDLE
RIBA Goldfinger ösztöndíj magyar építészeknek
Előzetes tájékoztatás a 2010. évi feltételekről. Harmincöt év alattiak pályázhatnak,
beadás júniusban.
http://www.mek.hu/index.php?option=com_content&task=view&id=1723&Itemid=67
Szubjektív Budapest Tér-Képek
Az OSA Archívum Pályázata művészeti alkotás készítésére
Beadási határidő : 2010, május . 1.
Az OSA Archívum a közelmúlt történelmének és az emberi jogok megsértésének
dokumentumait innovatív módon nyilvánosságra hozó és felhasználó nemzetközi
kutatóintézet és levéltár. A Közép-európai Egyetem egyik kutatási, oktatási és kulturális
központjaként is működő archívumot Soros György alapította 1995-ben.
http://www.architectforum.hu/node/15426
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Resilient City 2010 — nemzetközi építészeti és várostervezési ötletpályázat
Hatékony és kivitelezhető tervezési stratégiák keresése városaink rugalmasságának
növelésére. Regisztrációs határidő: május 14; beadási határidő: 2010. május 28.
http://epiteszforum.hu/node/15238
Felhívás érdekes épületek megnyitására, és sétaútvonalak szervezésére
Beadási határidő : 2010, augusztus 10 - 16:00
Idén is sor kerül az Európa-szerte népszerű Kulturális Örökség Napjai hétvégére,
melynek időpontja:
2010. szeptember 18-19. (szombat-vasárnap)
http://www.architectforum.hu/node/15442
“Active Architecture” Nemzetközi Építészeti Díj
Beadási határidő : 2010, augusztus 31 - 23:59
A Fiandre az Active Clean Air & Antibacterial CeramicTM környezetbarát anyagainak
alkalmazásával kívánja ösztönözni és elősegíteni egy új, a környezetet tiszteletben tartó
építészeti tervezés megjelenését.
http://www.architectforum.hu/node/15462
Pályázati felhívás az Europan 11 tervpályázatban való részvételre - 2010-2012: LÁSD. A
HÍRLEVÉL ELEJÉN!

Sajtószemle – Két hónap az urbanisztika világában
Új fővárost kaphat Indonézia
2010.03.02
A világ negyedik legnépesebb országának fővárosa, Jakarta helyén az 5. század óta
létezett lakott település; könnyen lehet azonban, hogy az 1942-ig Batávia néven ismert
város napjai meg vannak számlálva. A túlnépesedett, 12 milliós város sok sebből vérzik:
az állandó közlekedési dugóknak köszönhetően óriási a légszennyezettség, a környező
hegyekben folytatott erdőirtás miatt évről évre bekövetkező árvizek miatt pedig több
ezer ember kénytelen elhagyni az otthonát.
http://hg.hu/blog/8877-uj-fovarost-kaphat-indonezia
A Fiatal Műemlékvédők Egyesülete tiltakozik a terézvárosi rombolások ellen
2010. 03. 3.
A Podmaniczky utcában a Világörökségi védőövezetben 5 eklektikus bérház esik áldozatul
a spekulációs beépítésnek. Az FME felháborítónak tartja, hogy egy építészeti egységét
máig megőrző utcaképet rombolnak (egyébként az utcában öt helyi védettségű épület
található, ami jól mutatja a magas építészeti kvalitást a környéken), ráadásul az
Andrássy út közvetlen szomszédságában, vagyis világörökségi környezetben.
http://www.architectforum.hu/node/15290
Világító fák a jövő utcai lámpái
2010.03.03
Ha megvalósul a Light Tree névre keresztelt elképzelés, hamarosan világító fákból álló
erdő áraszthatja el a városok utcáit. A napenergia hasznosítását és a hidropon
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(vízkultúrás) növénytermesztési technológiát ötvöző elképzelés Omar Ivan Huerta
Cardoso designer nevéhez fűződik.
http://hg.hu/blog/8887-vilagito-fak-a-jovo-utcai-lampai
Több mint 700-an szülinapoztak a Pecha Kuchával és a New Tech Meetuppal
2010.03.03
Nagyot csapott a télvégi állóvízbe a Budapest New Tech Meetup harmadik szülinapja,
amelyet - tavalyhoz hasonlóan - a Kortárs Építészeti Központ népszerű sorozatával, a
Pecha Kucha Night-tal közösen ünnepeltek. Több mint 700 érdeklődő gyűlt össze a
Merlinben, hogy építészeti, design-, informatikai és technológiai újdonságokról
értesüljenek első kézből.
http://hg.hu/blog/8889-tobb-mint-700-an-szulinapoztak-a-pecha-kuchaval-es-a-newtech-meetuppal
Saját romjaiból épülhet újjá Haiti fővárosa
2010.03.03
Egy floridai cég, az Independence Recycling of Florida szerint a legjobb megoldás a haiti
főváros, Port-au-Prince újjáépítésére az lenne, ha a várost a romba dőlt épületek
anyagából építenék újjá. Ez környezetvédelmi és gazdaságossági szempontból is sokkal
kedvezőbb lenne, mint ha külföldről importálnák az építőanyagot, vagy a romok anyagát
egyszerűen szemétlerakóba helyeznék.
http://hg.hu/blog/8890-sajat-romjaibol-epulhet-ujja-haiti-fovarosa
Bontás helyett Óvás a hetedik kerületben!
2010. 03. 03
A tervezéssel érintett három telek a sajtóban az indokolatlan bontásokról elhíresült
zsidónegyed egyik utcájában található. A 37. és 39. számú telek jelenleg üres, a 37-en
található 30-as években épült épületet 2009. februárjában elbontották. A környék
karakterét a keskeny telkes beépítés határozta meg, ennek nyoma ma már kevés helyen
fellelhető, ezért a KÖH a telkek összevonásába nem egyezetett bele.
http://www.architectforum.hu/node/15493
Az Európa Belvárosa program keretében felújítják a Mária utcát
2010.03.03
A Józsefvárosi Önkormányzat által indított Európa Belvárosa program keretében
folyamatosan zajlik a Mária utca felújítása. A munkálatok előreláthatólag két hónapig
tartanak, és két ütemben végzik el őket. A felújítás tervét a Rév 8 Zrt. készítette el.
Az Európa Belvárosa program kiemelt célja egy megújított díszburkolattal ellátott, vonzó,
gyalogosbarát közterülethálózat megnövelt zöldfelületekkel. Ennek keretében vegyes
forgalmú úttá alakítják majd a Gyulai Pál utca Rákóczi út- Kőfaragó utca közötti
szakaszát, a Kőfaragó utca Vas utca-Gutenberg tér közötti szakaszát, a Gutenberg teret,
valamint a már említett Mária utcát. A Horánszky utca Bródy Sándor utca- Krúdy Gyula
utca közötti szakasza és a Krúdy Gyula utca Szentkirályi utca- Horánszky utca között
szakasza pedig teljes egészében sétálóutca lesz.
http://hg.hu/blog/8891-az-europa-belvarosa-program-kereteben-felujitjak-a-maria-utcat
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Kitelepítések árán építik újjá a Szfinxek útját Luxorban
2010.03.04
Március harmadikán átadták az egyiptomi Luxorban a helyreállított Szfinxek útját, amely
a Kr. e 4. században épült Karnak és Luxor templomai között. Az útnak csak egy kis
szakasza maradt meg eredeti formájában; nagyobb részére azóta sűrűn beépített város
települt. A három éve megkezdett munkálatok során már több mint 800 alacsony
jövedelmű családot telepítettek ki, ám a bírálatok egyre hangosabbak: az elköltöztetett
családok állítólag nem jutnak megfelelő új lakáshoz, ráadásul a feltárás miatt elpusztított
épületek között értékes újabb koriak is akadnak.
http://hg.hu/blog/8895-kitelepitesek-aran-epitik-ujja-a-szfinxek-utjat-luxorban
Esővizes terek Rotterdamban
Watersquare illetve stormwater square az angol neve annak az igen eredeti és egyszerű
megoldásnak, amit két holland építész, Florian Boer és Marco Vermeulen dolgozott ki
Rotterdam számára. A város 2007 és 2035 között hajtja végre nagy horderejű
átalakulását, melynek célja, hogy az eddigieknél élhetőbb, változatosabb és vonzóbb vízivárossá váljon. Rotterdamnak az emelkedő tenger, a talajvíz és az egyre intenzívebbé
váló viharos esőzések miatt cca. 80 hektár tó és kanális kialakítására lenne szüksége.
http://www.architectforum.hu/node/15303
Előkerült az elárasztott venezuelai város
2010.03.04
A szélsőséges szárazság a legtöbb venezuelai számára az elviselhetetlen hőséget, a
vízfogyasztás korlátozását és az áramellátásban jelentkező hiányokat jelenti,
néhányuknak azonban nosztalgikus emlékeket is előhoz. Miután a vízfelszín soha nem
tapasztalt szintre süllyedt, előkerültek egy venezuelai város, Potosi maradványai,
amelyek 1985-ben egy duzzasztógát megépítés után kerültek víz alá. A húsz
négyzetkilométeres víztározóból többnyire csak a templom 26 méteres harangtornyának
csúcsa látszik; 2010 eleje óta azonban az egész terület száraz lábbal bejárható.
http://hg.hu/blog/8897-elokerult-az-elarasztott-venezuelai-varos
Budapesti projektek a cannes-i MIPIM ingatlanfejlesztői vásáron
2010.03.04
A Duna menti régió potenciális fejlesztési területeként jelent meg Budapest a Cannes-i
MIPIM nemzetközi ingatlan-befektetési vásáron. A fővárosi ingatlanfejlesztésekről egy
internetes projekttérkép és adatbázis is készült budapestprojects.com néven, amely a
fejlesztők és a leendő üzleti partnerek számára nyújt átfogó képet a budapesti
lehetőségekről.
http://hg.hu/blog/8900-budapesti-projektek-a-cannes-i-mipim-ingatlanfejlesztoi-vasaron
Konferencia a városi foghíjbeépítésekről
2010.03.05
A történelmi városszövetbe való foghíjbeépítés az egyik legnehezebb feladat, amivel
építész találkozhat. Megválaszolandó alapkérdés, hogy az új épület vajon belesimuljon-e
az eleve adott környezetbe, vagy esetleg élesen szembehelyezkedjen azzal? Ha pedig
megszületett a döntés, még számos kötöttséget, előírást figyelembe kell vennie az
építésznek. A KÉK konferenciája ezt a bonyolult és izgalmas kérdést járta körül.
http://hg.hu/blog/8906-konferencia-a-varosi-foghijbeepitesekrol

11

Magyar

MUT-HÍRLEVÉL

Urbanisztikai
Társaság

2010. április

Öt futballpályányi zöld terület a Középső- Ferencvárosban
2010. 03. 11.
Míg Budapest területén folyamatosan csökken a zöld területek aránya, KözépsőFerencvárosban ma már ötször annyi rekreációra, pihenésre alkalmas hely szolgálja a
lakók kényelmét – hangzott el a SEM IX Zrt. és a Ferencvárosi Önkormányzat közös
sajtóbeszélgetésén, melyet a REevolutio Consulting moderált. A rendezvényen részt vevő
szakemberek egyetértettek abban, hogy a létrejövő parkok, fákkal szegélyezett utcák,
belső kertek mind ökológiai, mind társadalmi szempontból javítják a lakók közérzetét,
egy élhető város legfontosabb alkotóelemei.
http://www.reevolutio.hu/hir.php?sid=177
Közös gondolkodás az Üllői út jövőjéről
2010. 03. 11.
A XVIII. kerületi önkormányzat és a REevolutio Consulting által szervezett fórumon a
kerületben dolgozó, élő építészeti szakemberekkel való közös gondolkodás, az Üllői út
jövőjéről alkotott elképzelések megismerése volt a cél. Az érintett szakemberek élhető
csomópontokat, több „megállító” funkciót, logikusan tervezett, élhető mértékű forgalmat,
a monotonitás csökkentését szeretnék elérni ezen az útszakaszon. Fontos feladat a helyi
szempontok és az összvárosi szintű érdekek egyensúlyban tartása.
http://www.reevolutio.hu/hir.php?sid=178
Megújul Szentgotthárd belvárosa
2010. 03. 17.
Még az idén megkezdődhet Szentgotthárd belvárosának felújítása, miután a Nyugatdunántúli Regionális Fejlesztési Tanács támogatásra javasolja a projektet. A Rába-parti
város a régiós Operatív Program keretéből több mint 430 millió forintnyi támogatást
használhat fel. A rehabilitáció során több belvárosi ház homlokzata megújulhat, több
játszótér és közpark is megszépülhet, jut a pénzből a szentgotthárdi városháza
állagmegóvására is.
http://radioszombathely.hu/?base=newsarchive&type=read&id=21363&utm_source=fee
dburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+Radioszombathely+%2897%2C
1+R%C3%A1di%C3%B3+Szombathely%29
3D TV: Városmarketingben erősít az iPONT
2010. március 18.
A békéscsabai városfejlesztési kiállításon mutatkozik be először a városmarketing- és
ingatlanpiaci szakma előtt a magyar fejlesztésű három dimenziós képernyő. Az iPONT
többszörös díjnyertes 3D TV-je az Egyesült Államok mellett Oroszországban és a KözelKeleten is terjeszkedik.
A speciális szemüveg nélkül nézhető három dimenziós képernyő a fő attrakció azon a
városmarketing kilállításon, amely Békéscsabán nyílt. A hazai fejlesztésű 3D-szoftver és
német gyártású képernyő ötvözéséből kialakított iPONT-TV segítségével mutatják be a
megyei jogú város fejlesztési terveit és várostörténeti érdekességeit.
http://www.btl.hu/cgi-bin/oregano/hirek.cgi?siteidx=1&hiridx=11575
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Kezdődik a belváros felújítása Szombathelyen
2010. 03. 18.
Kezdődik a szombathelyi belváros-megújítási projekt kivitelezése. Új burkolatot kap a
Kőszegi, Király, Szent Márton utca, valamint korszerűsítik a Savaria Mozi épületét.
Felújítják a városháza melletti épületet, ahol egy uniós és városfejlesztési információs
pont nyílik. A projekt összköltsége 1,5 milliárd forint, ebből több mint 800 ezret az unió
finanszíroz és várhatóan 2011 november 30-ra készülnek el mindennel.
A megvalósuló fejlesztések minél szélesebb körű megismertetését akarja elérni a Vas
Megyei TIT Egyesület azzal, hogy rendezvényeken, tájékoztatja a lakosokat, az
építészeket a beruházás egyes pontjairól - mondta Wiktora Antal, az egyesület
igazgatója.
http://radioszombathely.hu/?base=newsarchive&type=read&id=21380&utm_source=fee
dburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+Radioszombathely+%2897%2C
1+R%C3%A1di%C3%B3+Szombathely%29
Csák Máté országa – Beszámoló a MÉK küldöttgyűléséről
2010. március 22
Felfokozott közérdeklődés jellemezte a MÉK tavaszi küldöttgyűlését, amelyet március 19én rendeztek meg a BME-n. Nem általános dolog, hogy a küldöttgyűlés már az első
meghirdetett időpontra határozatképes létszámú. Most ez történt. Mégsem teljesen
meglepő a dolog: a megjelent küldöttek magas száma nemcsak az új elnökség
debütálásának, hanem az általuk tervezett szervezeti és pénzügyi reformoknak is szólt.
http://www.architectforum.hu/node/15436
Megújul Nyíregyháza belvárosa!
2010. március 24
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata, a KE-VÍZ Építőipari Zrt. és a Colas
Útépítő Zrt. "A belvárosi terek integrált funkcióbővítő fejlesztése Nyíregyházán" című
projekt keretében megvalósuló közúti létesítmények kiviteli terveinek elkészítési és a
kivitelezési munkák megvalósítására vonatkozó szerződést írtak alá.
http://www.bulvaros.hu/cikk/bkdfc8/
Újbuda lakói is hozzájárulnak a végső döntéshez a Gombáról
2010.03.24.
A Móricz Zsigmond körtéri Gomba épületének felújítására kiírt tervpályázat bíráló
bizottsága és a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal javaslata alapján a Gyüre Építésziroda
Kft. és a Hetedik Műterem Kft. terve versenyez Újbuda lakóinak szavazatáért. Az
önkormányzat fontosnak tartja, hogy a kerületben élők is kinyilváníthassák véleményüket
a tervekkel kapcsolatban. Az érdeklődők 2010. április 30-ig a www.ujbuda.hu honlapon
szavazhatnak, ahol további részletek is olvashatók a tervekről, valamint a Gomba
épületnél, az okmányirodában, az Allee Bevásárlóközpontban és a Lágymányosi Öbölben
kihelyezett közel egy méteres piros és kék pöttyös gomba szavazóládákba dobhatják be
a szavazólapokat. Az önkormányzat képviselő-testülete a szavazatokat figyelembe véve
hozza meg döntését májusban.
http://www.mut.hu/?module=news&action=show&nid=164458#MIDDLE
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A Budapest Építész Kamara állásfoglalása CET - Közraktárak ügyben
2010. március 25
Kas Oosterhuis építész a „CET – Közraktárak kivitelezési terveinek engedély nélküli
megváltoztatása” ügyében a Budapesti Építész Kamara Szakmafelügyeleti Bizottságához
fordult.
http://www.architectforum.hu/node/15478
Felújíthatják a Blaha Lujza teret
2010.03.31
Saját költségből újítaná fel a Blaha Lujza teret a hamarosan nyíló Europeum és Marriott
szálloda beruházója. Az Ablon már a terveket is elkészíttette. Az első ütemben a térnek a
szálloda elé eső kétharmadát épülhet át: a parkoló helyén az épület homlokzatát idéző,
természetes kővel burkolt gyalogosfelületet hoznának létre
http://hg.hu/blog/9111-felujithatjak-a-blaha-lujza-teret
Magyar imázskampány a 2011-es EU-elnökség idején
2010. 03. 31.
Magyarország imázsát akarják javítani azok a tanácsadócégek és városfejlesztési
szakemberek, akik közösen indítják el az Eleven Programot - hangzott el a szervezők
sajtótájékoztatóján. A program elsősorban Budapest és a Duna szerepét emelné ki, de fel
akarják hívni a figyelmet az óbudai gázgyár és a Rákosrendező környékének fejlesztésére
is. Mindemellett majálisszerű programokat is szerveznének, amelyek a nagyközönség
érdeklődését is felkeltik.
http://hvg.hu/itthon/20100331_magyar_imazskampany_eleven_program_eu_201?s=hk
Kommentár a BÉK Szakmafelügyeleti Bizottságának CET projektet érintő
állásfoglalására
2010. 03. 31
Véleményünk szerint a Budapesti Építész Kamara Szakmafelügyeleti Bizottságának 2010.
március 25-én a „CET-Közraktárak kivitelezési terveinek engedély nélküli
megváltoztatásának” ügyében kiadott Állásfoglalása elfogult, részrehajló és sok esetben
messze túllép a bizottság hatáskörén, ezért szükségesnek tartjuk, hogy az alábbiakban a
közvélemény teljes körű tájékoztatása érdekében a nyilvánosság előtt reagáljunk az
állásfoglalásban rögzítettekre…
http://www.architectforum.hu/node/15513
Panelprogram alulnézetben
2010. 03. 31
A panelprogram 2001-ben indult, a szocialista időkben - iparosított technológiával - épült
820 ezer lakás felújítását tűzte ki célul. Évente mintegy 50 ezer lakás megújulására kerül
sor 2011-ig, és 10 milliárdnyi összeg jut a program finanszírozására minden évben.
http://www.architectforum.hu/node/15516
A túlzott mértékű városfejlesztés okozta a madeirai katasztrófát
Az urbanizáció felgyorsítása, továbbá a biztonsági előírások és a környezetvédelem
figyelmen kívül hagyása miatt lett katasztrófa az ítéletidőből Madeirán – állítják a
szakértők. „Ami Madeirán történt, iskolapéldája annak, milyen következményei lehetnek
egy rossz várostervezésnek" – jelentette ki Ricardo Ribeiro, a polgári védelem
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szakembereit tömörítő portugáliai szövetség elnöke, aki szerint a veszteségek és károk
példátlan mérete részben azzal magyarázható, hogy főleg a sziget déli, az áradások által
leginkább érintett részén árterületeken építettek házakat, és a betonozás nyomán a talaj
elvesztette vízáteresztő képességét.
http://www.geographic.hu/index.php?act=napi&id=14757
Blogmustra – válogatás az urbanisztikai blogok írásaiból
Mikor vezetik be a távfűtést a Belvárosba?
2010.03.06.
Óbudán és Újpesten biomassza-fűtőmű épül, Rákoskeresztúron geotermikus hőforrás
Tíz éven belül új geotermikus hőforrások és biomassza-fűtőművek vesznek majd részt
Budapestet távfűtésében. Mégpedig láncra fűzve, így olyan helyekre is eljuthat a távhő,
ahová korábban nem. Ám a lehetőségek ezzel koránt sincsenek kimerítve!
http://urbanista.blog.hu/2010/3
Portál rekonstrukci - óh!
2010.03.12.
Két éppen zajló portálrekonstrukció a Szent István körút két partjáról.
A végkifejlet részben sajnos már borítékolható. De részben még él a remény.
Kérdés, hogy a kerületi önkormányzatok, vagy épp a fővárosi Városarculati Tanácsnoki
Iroda miért nem terel gyengéden egy közös minőségi utcakép felé? Akár korabeli portáltervrajzok térítésmentes rendelkezésre bocsájtásával, akár a leendő vállalkozások
kommunális adójának elengedésével, akár csak a beépíthető anyagok és színek
meghatározásával? Miért úgy esik itt minden, ahogyan éppen puffan?! Ez nem
liberalizmus. Ez anarchia!
http://varosjaro.blog.hu/2010/03/12/portal_rekonstrukci_oh#more1834572
Kockázatos kockakövek - avagy a kőtár nyomában
2010.03.30.
Mint megannyi nagyvárost, így Budapest útjait is kockakövekkel burkolták egykoron.
Ezeknek a bazaltból faragott köveknek több életük is volt. Ha a kövek egyik felülete
elkopott, átforgatás után tovább szolgálhattak újabb oldalai. Ha azok is elkoptak, akkor a
rákövetkezők... és így tovább. Egy-egy kőnek tehát minimum négy élete volt - ha nem
hat. Strapabírásuk egyértelmű volt. Szakszerű lefektetéssel - megfelelő homokágyba,
kötésben vagy sakktábla szerűen lerakva - pedig az általuk kirakott útfelülettel sem
lehetett gond.
http://varosjaro.blog.hu/2010/03/30/kotar

A területfejlesztés és építészet - egyeztetésre bocsátott tervezetek
NFGM-rendelet a területek biológiai aktivitásértékének számításáról szóló
9/2007. (IV. 3.) ÖTM rendelet módosításáról
http://www.nfgm.gov.hu/kozerdeku/tervezetek/terfejl_epit/biolog_aktivitas.html
Kormányrendelet az építésügyi és az építésfelügyeleti hatósági eljárásokkal
összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról
http://www.nfgm.gov.hu/kozerdeku/tervezetek/terfejl_epit/epitfelugy_elj.html

15

Magyar

MUT-HÍRLEVÉL

Urbanisztikai
Társaság

2010. április

Kormányrendelet az egyes építőipari kivitelezési tevékenységgel összefüggő
kormányrendeletek módosításáról
http://www.nfgm.gov.hu/kozerdeku/tervezetek/terfejl_epit/epit_kivit.html

Szakmai sikerek – Díjak, elismerések
Két építész kapott Széchenyi-díjat
A hazai tudomány húsz jeles személyisége, köztük két építészmérnök vehette át a
Széchenyi-díjakat 2010. március 15-én Sólyom László államfőtől a Parlamentben. Arnóth
Lajos a hazai ipari építészet kiemelkedő alakja, Koppány Tibor pedig elsősorban
építészeti-műemléki témájú publikációiról ismert a nagyközönség körében is
http://hg.hu/blog/9004-ket-epitesz-kapott-szechenyi-dijat
A vallások közti párbeszéd segítéséért kapott díjat Daniel Libeskind
Daniel Libeskind, a berlini Zsidó Múzeum világhírű tervezője az első építész, aki átvehette
a Buber-Rosenzweig-érmet. Az elismerést 1968 óta adományozzák azoknak, akik
különösen sokat tettek a keresztény-zsidó párbeszéd előmozdításáért; eddig többek
között Daniel Barenboim, Joschka Fischer, Yehudi Menuhin és Friedrich Dürrenmatt
kapták meg. Libeskind építészként szerzett hírnevét gyakran kamatoztatja politikai és
közéleti problémák terén; korábban figyelmeztette például a Kínában dolgozó
szakmabelieket, hogy ne támogassák munkájukkal a diktatorikus államot, 2001-ben
pedig a nemzetközi megértés és béke előmozdításáért Hiroshima Művészeti Díjat kapott,
építészként ugyancsak először.
http://hg.hu/blog/8977-a-vallasok-kozti-parbeszed-segiteseert-kapott-dijat-daniellibeskind
Chilei építésziroda viheti Nagy-Britannia legfontosabb designdíját
Kihirdették a Brit Insurance Design Awards kategóriagyőzteseit. Míg a divatszekcióban
nem okozott nagy meglepetést, hogy a nemrég váratlanul elhunyt Alexander McQueen
2010 tavasz-nyári kollekciója vitte a pálmát, az építészek között „elementáris” erővel egy
alig ismert chilei iroda, az Elemental tört az élre, maga mögé utasítva a Neues Museum
felújításával nevezett David Chipperfieldet, Tony Frettont, a Herzog & de Meuront és
Zaha Hadidot, és megcáfolva a hg.hu jóslatait is.
http://hg.hu/blog/8979-chilei-epitesziroda-viheti-nagy-britannia-legfontosabb-designdijat
Öt magyar építész kapott idén Ybl Miklós-díjat
Március 11-én átadták a magyar építőművészet legjelentősebb kitüntetését, az Ybl
Miklósról elnevezett díjakat a Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium épületében.
Idén öt építész kapott Ybl-díjat: a közös irodát működtető Kalmár László és Zsuffa Zsolt,
a Pakson és környékén dolgozó Klenk Csaba, a budapesti Gresham-palota
rekonstrukcióját irányító Kruppa Gábor, valamint a Szegedi Tudományegyetem új
könyvtárát és informatikai központját tervező Mikó László.
http://hg.hu/blog/8992-ot-magyar-epitesz-kapott-iden-ybl-miklos-dijat
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A debreceni bíróság a világ legjobb épületei között
Újabb komoly magyar sikert hozott a World Architecture Community nemzetközi
építészeti versenye. Mint arról korábban beszámoltunk, a jelenleg a hatodik fordulónál
tartó verseny döntőjébe 190 ház került be, köztük három magyar épület. Most örömmel
jelentjük, hogy a Koller József, ifj. Csatai László, Pethő László és Földes László tervezte
Debreceni Igazságügyi Központ épülete egészen a legbelső körbe, a neves építészek által
kiválogatott 20 legjobb épület közé jutott. A másik két épületnek is sikert aratott: a Tiba
Stúdió tervei alapján felújított Párizsi Nagy Áruház a kiemelt 23 épület közé választották,
a munkacsoport.net családi háza pedig az összes látogatói szavazat által összeállított
további tíz házat gyarapítja.
http://hg.hu/blog/9011-a-debreceni-birosag-a-vilag-legjobb-epuletei-kozott
Tardos Tibor az év belsőépítésze
A budaörsi iskola belsőépítészeti munkáiért Tardos Tibor vehette át az 1998-ban alapított
„Az év belsőépítésze” kitüntetést március 17-én. Az aranyozott bronz emlékplakettel
egymillió forintos díj is jár. Miután Tardos Tibor az összeg felét felajánlotta az iskolát
tervező Dobai János építésznek, a díjat szponzoráló Laki Zrt. közbelépett, és újabb
egymillió forinttal jutalmazta az építészirodát – derül ki az Építészfórum tudósításából.
http://hg.hu/blog/9018-tardos-tibor-az-ev-belsoepitesze
Európa legjobb közterei 2010-ben
A legjobb európai köztereknek járó elismerést 2000 óta kétévente osztja ki hat
együttműködő intézmény: a barcelonai Kortárs Kulturális Intézet, a párizsi Építészeti
Múzeum, a londoni Architecture Foundation, a Nederlands Architectuurinstituut, a bécsi
Építészeti Központ és a Finn Építészeti Múzeum. A díj a köztereknek a városi életben
minőségi katalizátorként betöltött jelentőségét hangsúlyozza, és kiemelten kezeli azokat
a beruházásokat, ahol a helyi közösséget is bevonták a munkafolyamatba. Idén két első
díjat osztottak, amelyek mellett a négy kiemelt helyezettet is megmutatjuk.
http://hg.hu/blog/9108-europa-legjobb-kozterei-2010-ben
SANAA - Kazuyo Sejima és Ryue Nishizawa - nyerte el a 2010-es Pritzker díjat
Idén a tokiói székhelyű SANAA Stúdió alapító építészei nyerték a rangos építészeti díjat.
Kazuyo Sejima és Ryue Nishizawa 1995-ben társultak, főbb munkáik közt van a Christian
Dior Omotesando (Tokyo, 2003) a XXI. századi Kortárs Művészeti Múzeum (Kanazawa,
2004) vagy a New Museum of Contemporary Art (New York, 2007). Legtöbb munkájuk
Japánban található, de Hongkongban, Törökországban, Svájcban, Hollandiában,
Németországban és - legutóbbi jelentősebb munkájukkal, a Serpentine Pavilion-nal
(London, 2009) - az Egyesült Királyságban is állnak épületeik. Folyamatban lévő munkáik
és terveik közt két franciaországi és számos egyéb épület szerepel, Spanyolországban,
Portugáliában, Kínában és Koreában.
http://www.architectforum.hu/node/15498
Posztumusz Ybl Miklós-díj - egyedülálló szakmai összefogás a felejtés ellen
A posztumusz Ybl-díj kezdeményezője, maga is Ybl-díjas építész (2009), a HAP galéria
létrehozásával és működtetésével a közelmúlt kiváló építészeit rendszeresen bemutatja a
közönségnek, Winkler Barnabás a posztumusz díjról írja: „Sohasem késő mulasztásainkat
és az előttünk járók tévedéseit orvosolni. Emléket állítunk az értékek létrehozóinak,
megálmodóinak, mert nevüket nem felejthetjük el. Tanújelét szeretnénk adni ezzel a
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törekvésünkkel annak is, hogy nemzeti építészeti értékeink mennyire fontosak
számunkra, és felhívni a figyelmet arra, hogy folyamatosan fáradoznunk kell ezen
értékek minél jobb megőrzésén.
http://www.architectforum.hu/node/15502
Óriási magyar siker a maribori pályázaton
Maribor: Lévai Tamás és Jószai Ágnes 1. díjas pályamunkája
A pályázaton sok magyar iroda mellett több, mint 400-an vettek részt, New Yorktól
Bogotáig. A maribori Építész Szövegség honlapján már kint vannak a győztesek, és
fölkerül a zsűri értékelése is. Az epiteszforumon is hamarosan láthatók lesznek a
részletes eredmények.
http://www.architectforum.hu/node/15506
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