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beMUTató – A Magyar Urbanisztikai Társaság életéből
Megbízható háttér a fenntartható városfejlesztéshez – 7 ok, amiért velünk
jobban megéri – Magyar Urbanisztikai Tudásközpont
1. Lépést tartva Európával! – Magas szintű tudás, nemzetközi szakmai tájékozottság.
2. Innováció méretre szabva! – Olyan új megoldások, amelyek az Ön számára a
lehető legsikeresebbek.
3. Kipróbált eszköztár, műfaji sokszínűség! - Kiterjedt szakértői hálózat, széles
szakmai spektrum, bármilyen urbanisztikai szakterületen vagy tervfajtában. (pl.
integrált városfejlesztési stratégia, környezeti program, gazdasági program,
klíma- és energiaprogram, lakásprogram, városrehabilitációs tervek, akcióterületi
terv, településfejlesztési terv, marketing stratégia, igényfelmérések, szociológiai
vizsgálatok, hatásvizsgálatok...)
4. Magas presztízs, hiteles terv! – A MUT neve a megbízható szakértelem záloga.
5. Nonprofit árak! – Áraink nem tartalmaznak nyereséget, önkormányzatoknak 10
%, MUT tagoknak 20 % árengedmény.
6. Professzionális tervezési kommunikáció! – A tájékozott, elégedett közvélemény
már önmagában fél siker.
7. Városfejlesztési marketing! – A tervezésbe integráltan vagy önálló
szolgáltatásként, események, kiadványok, sajtómunka.
További információ és ajánlatkérés:
Ongjerth Richárd ügyvezető igazgató, Magyar Urbanisztikai Tudásközpont Nonprofit Kft.
1094 Budapest Liliom u. 48., Tel.: +36 1 215 5794, fax: +36 1 215 5162, Mobil: +36 30
311 3540; e-mail: ongjerth@t-online.hu
Köztérmegújítási Nívódíj 2011. pályázat
A Magyar Urbanisztikai Társaság és az ICOMOS Magyar Nemzeti Bizottság Egyesület
meghirdeti a Köztérmegújítási Nívódíj 2011. pályázatot! A pályázatra benevezhetők az
adott település arculatát befolyásoló, 2005. évtől kezdődően megvalósult, új, illetve
értéknövelő módon rehabilitált, elsősorban központi, vagy alközponti jelentőségű
közterek, közparkok, sétálóutcák, üzletutcák. Beadási határidő: 2011. március 11. 12:00
óra
http://www.mut.hu/?module=news&action=show&nid=172988#MIDDLE
Felhívás javaslattételre Egyéni HILD JÁNOS-DÍJ 2011 adományozásához
A Magyar Urbanisztikai Társaság Hild Jánosról, az első budapesti városrendezési terv
készítőjéről nevezte el a Hild János-díjat, amelynek egyéni változatát az urbanisztika
terén elért kimagasló személyes elméleti és gyakorlati szakmai teljesítmények elismerése
érdekében adományozza.
Javaslatot tenni a felhívás mellékletében található jelölő lap segítségével lehet 2011.
február 11-ig.
http://www.mut.hu/?module=news&action=show&nid=172987#MIDDLE
A MUT állásfoglalása a Bécsi utcai bontási engedélykérelemmel kapcsolatban
A Magyar Urbanisztikai Társaság (MUT) Elnöksége a sajtóból értesült arról, hogy az
IMMOBILIA Kft. a különféle társadalmi szervezetek, lakossági csoportok tiltakozása
ellenére Budapest V. Bécsi utcájában három egyedi épület bontására kért engedélyt. Az
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elmúlt fél év történései azt mutatják, hogy a Bécsi utcai események számos
vonatkozásban összegezve mutatják társadalmunk, kultúránk és benne az
urbanisztikának, mint szakmának az ellentmondásait, így nem hagyhatjuk szó nélkül azt,
hogy továbbra is a világörökségi terület meglévő értékeinek visszafordíthatatlan és
drasztikus tönkretételére irányuló akciók vannak folyamatban.
http://www.mut.hu/?module=news&action=show&nid=172979#MIDDLE
A MUT 2010-es közgyűlésének összefoglalója
"Sok új együttműködés jött létre az elmúlt időszakban, de a társadalmai szakmai közélet
még most sem annyira nyitott. A MUT számít a további ötletekre, javaslatokra a
tagságtól elsősorban az alábbi kérdésekre:
- Hogyan lehet mobilizálni a területi csoportokat?
- Hogyan lehetne gazdaságilag is fenntarthatóbbá tenni a Társaságot?"
TAGSÁGUNK HOZZÁSZÓLÁSAIT VÁRJUK A HÍR VÉGÉN TALÁLHATÓ FÓRUMBAN VAGY A
MUT@MUT.HU-ra
http://www.mut.hu/?module=news&action=show&nid=172926#MIDDLE
Somogytól Zemplénig versenyeztek az Országos Értékvadászat díjaiért
2010-12-08
Tizenegy magánszemély illetve közösség nyert díjat az Országos Értékvadász
mozgalomban, amelynek ünnepélyes eredményhirdetésére 2010. december 7-én került
sor. Két csoport nyert két-kétnapos csoportos kirándulást: a somogyi Szent Kristóf
Természetjáró Egyesület és a Herceghalmi Fotóklub. Az egyesület és a klub 20-20 tagja
az Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság szálláshelyei közül választott, ahol két éjszakát
tölthetnek.
http://www.epiteszforum.hu/node/17541
HŐS KERESTETIK! - FUT hírek
Minden ember elhatározza kiskorában, hogy mi akar lenni! Vannak akik tűzoltók,
rendőrök, királylányok, hercegek esetleg szuperhősök. Ezen a korszakon túljutva
azonban ez a vágy nem megszűnik, hanem átalakul. Céljaink elérésében jól hat, ha
vannak olyan emberek, akikre felnézhetünk, és ikonként lebeghetnek előttünk, ezzel is
erősítve a motivációt a lehető legjobb teljesítmény elérésére! Ha nincsenek ilyen
emberek, akkor a jövő építése is nehezebb, mivel nincs az a "motor" a fiatalság előtt,
ami segít előre lépni! Az esetek többségében azért nézünk fel valakire, mert elért
valamit, vagy mert még nem ért el, de nagyon jó úton halad és példaértékű amit csinál!
Keressük azon hazai urbanistákat, akikre MI, FIATALOK felnézhetünk, és meghatározó
ikonokként lebeghetnek szemünk előtt amikor a szakma kihívásaival küzdünk! Ígérjük,
hogy a szavazás végeztével a legtöbb szavazatot kapott embereket felkeressük, és
megpróbáljuk kideríteni, hogy mivel vívták ki a szavazók elismerését. Tanácsokat kérünk
tőlük, hogy merre haladjunk tovább. Kérjük töltsék ki az alábbi egyszerű kérdőívet ezzel
is segítve a jövő építését! A kitöltés során 4 lehetőséget biztosítunk mindenkinek az
urbanisták jelölésére. Nem kötelező az összes mező kitöltése, és az indoklás is
opcionális!
http://www.fiatalurbanista.hu/hos-kerestetik
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A MUT vezetőségének tevékenységéről
November 26.: MUT-bemutatkozás a Magyar Parkolási Szövetség éves, békéscsabai
kongresszusán, egyeztetés az együttműködés lehetőségeiről, parkolási stratégiák és
parkolási útmutató esetleges MUT általi készítéséről.
November 29.: Egyeztetés a BM illetékes munkatársával, amelynek eredményeként
áprilisig biztosított a Habitat-iroda működése.
December 1.,8.,13.,: Részvétel a HungExpo Partnertalálkozóján, és megállapodás a
2011. tavaszi kiállításban való együttműködésről. Ennek eredményeként 2011. április 5-e
és 10-e között Urbicon címmel konferenciát és projektkiállítást szervez a MUT az
önkormányzati beruházások témakörében, a HungExpo keretében.
December 2.: Ongjerth Richárd, a MUT NKft. ügyvezetője Lentiben tartott előadást a 24
Város Együttműködése nemzetközi projekt ülésén a település és térségmarketing
szerepéről, jó példáiról. A MUT együttműködést tervez az Ecorys Kft-vel egy
településmarketing képzés beindításáról.
December 7.:
A MUT együttműködő partnerként vett részt a TÉKA Projekt
Tájértékvadászat pályázatának az eredményhirdetésén a Corvinus Egyetem klubjában.
December 8.: Egyeztető tárgyalás a MUT és a Magyar Kerékpárosklub között, egy
tavaszi, a kerékpározást népszerűsítő konferencia lehetőségeiről.
December 9.: a MUT Közgyűlésére került sor a MUT Nagytermében, ahol a megjelent
tagok lés tisztségviselők számos konstruktív javaslatot tettek a társaság eredményesebb
és hatékonyabb működése érdekében.
December 10.: a társaság ügyvezetője az MTA Településtudományi Bizottságának
elnökével tárgyalt két lehetséges közös műhelyvita tavaszi megszervezéséről, az
urbanisztikai és településtudomány fogalomtára, illetve a koordinált urbanisztikai
felsőoktatás témaköreiben.
December 10.: Tárgyalás Bagdy Gábor főpolgármester-helyettessel a Fővárosi
Önkormányzat városfejlesztési tevékenységéről, a lehetséges együttműködésekről, egy
Berlin – Bécs – Párizs – Budapest közös városfejlesztési vándorkiállítás
megszervezéséről.
December 13.: Az Europan 11 titkársági megbeszélésére került sor a MUT-ban. A
következő Europan pályázati kiírásra februárban kerül sor.
December 14.: Részvétel az Országos Építésügyi Fórum 1. munkacsoportjának ülésén. Az
OTÉK felülvizsgálatára létrehozás alatt álló OÉF hat albizottságából ötben valamint
magában a fórumban is képviselteti magát a MUT.
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December 15. Ülésezett a MUT ESZB. Tudomásul vette az első ¾ év teljesítményét, és
bátorította az ügyvezetőt, hogy minden jogszerű lépést tegyen meg a két szervezet
mindegyikének pozitív eredményéért.

ElőreMUTató – A Magyar Urbanisztikai Társaság tervezett programjai
Az építészeti örökség dilemmái - avagy lipótvárosi épületsorsok
2011. 02. 01. kedd 17:00h
A MUT Környezetesztétikai tagozatának rendezvénye!
http://www.mut.hu/?module=events&action=event&eid=2956

Programajánló
Felkészülés a soros magyar uniós elnökségre - CEEweb műhelynap
2011.01.27.
Helyszín: Sziddhárta Központ Budapest, VI. Andrássy út 98
http://www.mut.hu/?module=events&action=event&eid=2950
BERUHÁZÁSLEBONYOLÍTÓI és ÉPÜLETENERGETIKAI vizsgafelkészítő előadások
2011.01.28.
Helyszín: Budakalász, Kós Károly Művelődési Központ (2011 Budakalász, Szentendrei út
9.)
http://www.mut.hu/?module=events&action=event&eid=2959
2010: Tájodüsszeia - Győr
2011.01.28.
Helyszín: LEIER City Centerb (volt Frigyes-laktanya)
http://www.mut.hu/?module=events&action=event&eid=2953
XVII. Menedzserbál
2011.01.29. 19:00
Helyszín: Budapest Marriott Hotel
http://www.mut.hu/?module=events&action=event&eid=2952
„Duna mentén–Dunán át” - A közlekedés jövője az európai fővárosok Duna
menti szakaszain
2011.02.11. 09:00
Helyszín: Gundel Étterem Konferenciaterem (1146 Bp., Állatkerti út 2.)
http://www.mut.hu/?module=events&action=event&eid=2947
Balsorsú műemlékek javára rendezett 10. jótékonysági bál
Ismét várják az adakozni és bálozni szerető közönséget a 10. balsorsú műemlékek javára
rendezett jótékonysági bálon. A bál időpontja 2011. február 5. szombat, helyszíne a
Budapest, V. kerület, Egyetem tér 1-3. szám alatt található ELTE Központi Épület
Díszterme.
http://www.epiteszforum.hu/node/17704
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VI. Klímaváltozás - Energiatudatosság - Energiahatékonyság Konferencia
2011.04.06.
Nemzetközi Klímaváltozás Konferencia
Helyszín: Győr
http://www.mut.hu/?module=events&action=event&eid=2951
Emlékezés a 19. század dicsőséges magyar építészetére
(Régi)-Új Budapest Koncepció programsorozatunk keretén belü az Építészek Mérnökök
Képzőművészek Egyesülete (ÉMKE) és az Építészet és Művészet Kévés Stúdió
Galériatisztelettel meghívja Önt 2011. január 13-án (csütörtökön délután 6 órákor a
Budapest, VIII. Baross u. 131. szám alatti Galériában megrendezésre kerülő estjére
http://www.mek.hu/index.php?option=com_content&task=view&id=2395&Itemid=1
A Walesi Herceg Épített Környezetért Alapítványának építészeti, városépítészeti
képzései
A Walesi Herceg Épített Környezetért Alapítványa (The Prince's Foundation
for the Built Environment) oktatási programjában többféle építészettel, városépítészettel,
műemlékfelújítással kapcsolatos képzési program található.
Külön érdekesség:
- The Prince of Wales's Graduate Fellowship in Sustainable Architecture & Urbanism
- The MSc in Sustainable Urban Development
http://cpd.conted.ox.ac.uk/msud/default.asp
- Residential Summer School 'The Culture of Building'
www. princes-foundation.org/education

Olvasnivaló
A modern szakralitás
Emlékezés Kunszt Györgyre: Lévai-Kanyó Judit előszava Kunszt György: Értékválság az
építészetben és a modern szakralitás c. könyvéhez (Terc Kiadó, 2003).
http://www.epiteszforum.hu/node/17611
Városias beépítési formák, bérház- és lakástípusok
Körner Zsuzsa
A többemeletes bérház a 19. században vált a nagyvárosok, így Budapest jellegzetes
lakásépítési formájává, ami a városiasodással függ össze. A könyv a 19. és a 20. század
első felében épült fővárosi bérházakat elemzi típusaik szerint, tárgyalja a különböző
építtetők és fejlesztők építési szempontjait. Kitér arra is, hogy az állam és a főváros
miként befolyásolta lakáspolitikájával, építési szabályzatokkal és beépítési tervekkel a
bérházépítési tevékenységet. A kötet a szerző többéves kutatómunkájának eredménye.
Kiadta: TERC KERESKEDELMI ÉS SZOLG.KFT
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Pályázatok, felhívások
Felhívás a kulturális örökségvédelmi elismerések 2011. évi kitüntetettjeire
történő javaslattételre
A nemzeti erőforrás minisztere ebben az évben is kitüntetések adományozásával ismeri
el a műemlékvédelem és a régészeti örökség védelme területén, illetve érdekében
kiemelkedő tevékenységet folytató szakemberek, személyek, szervezetek munkáját.
A javaslettétel határideje 2011. január 28.
http://www.mut.hu/?module=news&action=show&nid=172996#MIDDLE
Pályázati felhívás a TájÉrtékTudatos Társaság (TÉTT) cím elnyerésére
A Tájérték Katasztert (TÉKA) megvalósító konzorcium tagjai pályázatot hirdetnek
gazdasági társaságok számára a TájÉrtékTudatos Társaság cím elnyerésére! A címet azok
a vállalkozások nyerhetik el, amelyek a táji értékekkel harmóniában, azokra építve,
azokat megőrizve, üzleti szempontból hasznosítva végzik tevékenységüket. A pályázatok
beadásának (feltöltésnek) határideje: minden év február 1., 24.00.
http://www.epiteszforum.hu/node/17626
Már több mint 80 ország csaknem 1500 jelentkezője regisztrált a Trimo Urban
Crash versenyre
Január 31-éig lehet nevezni a Trimo Urban Crash versenyre. A verseny az építészettel és
tervezéssel foglalkozó hallgatókat kreativitásuk és képzelőerejük bemutatására,
nyilvános célokat szolgáló, eredetiséget sugárzó városrész tervezésére hívja fel, Trimo
anyagok felhasználásával. Az elképzelést a Trimo váltja valóra a kiválasztott helyszínen,
a szlovén főváros, Ljubljana Nove Fužine lakónegyedében.
http://www.archiweb.hu/portal/index.php?option=com_content&task=view&id=2388&Ite
mid=128
Interaction Architecture 2011 építészeti pályázat
Az Interaction Architecture 2011 építészeti pályázatot osztrák és magyar építészek
részére írták ki a két országban bemutatkozó vándorkiállításon történő részvételre. A
pályázat kiírója a Magyarországról kiinduló Interaction Architecture civil kezdeményezés,
melyet az európai kulturális és szakmai kapcsolatokat, ill. az „egymásmellettélés”
kölcsönhatásait fontosnak tartó építészek szerveznek. Az Interaction Architecture 2011
építészeti pályázat védnöke: Dr. Szaló Péter területrendezési és építésügyi helyettes
államtitkár, Magyar Köztársaság Belügyminisztériuma. Szakmai támogatás:
Zentralvereinigung der Architekten Steiermark (ZV-Steierma
http://www.archiweb.hu/portal/index.php?option=com_content&task=view&id=2386&Ite
mid=128
A Walesi Herceg Épített Környezetért Alapítványának felhívása
A The Prince's Foundation for the Built Environment oktatási programjában többféle
építészettel, városépítészettel, műemlékfelújítással kapcsolatos képzési program
található.
www.princes-foundation.org/education
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Hallgatói pályázat a Margitsziget rendezésére
A Magyar Építőművészek Szövetsége országos, nyilvános, titkos, urbanisztikai- és design
elemeket egyszerre váró komplex ötletpályázatot hirdetett Magyarország valamennyi
felsőfokú építész-, tájépítész-, településmérnök-, formatervező- és terméktervező képző
oktatási intézményének hallgatói, valamint DLA, Phd hallgatók részére. A pályázatok
benyújtásának határideje 2011. április 10. 24:00, az eredményhirdetést és a díjátadót
2011. május 28.-án rendezik.
http://www.octogon.hu/hallgatoi+palyazat+a+margitsziget+rendezesere++1.html
Forster,- és Schönvisner-díj javaslat
2011-ben is a Műemléki Világnapon vehetik majd át a kitüntettek a műemlékvédelemért
odaítélt Forster Gyula-díjat, a műemlék megőrzéséért járó Forster-emlékérmet, valamint
a régészeti örökségért folytatott szakmai munka elismerését a Schönvisner István-díjat,
illetve emlékérmet a régészeti örökségemlék megőrzéséért. Hagyományosan január
végéig várja a jelölő bizottság a javaslatokat.
részletek
http://www.koh.hu/tartalom.php?idt=20101217120000

Sajtószemle – Egy hónap az urbanisztika világában
Az izgalom fészke
2010-12-02
Zöldi Anna írása a 2010-es Média Építészeti Díja zsűrizéséről és ennek tanulságairól, a
hazai építészeti kánonról, a kommunikáció hiányáról és a kortárs megnyilvánulások
nehézségeiről.
http://epiteszforum.hu/node/17491
Lassan, de készül Európa legnagyobb új városa
2010-12-03
Újraindult a munka az egyelőre A101 néven emlegetett város tervezésén. A Moszkva
szomszédságában, 6000 hektáron tervezett beruházás egy 2007-es tervpályázat nyomán
készül, és 320 000 lakójával az egész kontinens legnagyobb, új építésű településének
címére tör.
http://hg.hu/blog/11017-lassan-de-keszul-europa-legnagyobb-uj-varosa
Mi lesz veled zsidónegyed?
2010-12-04
A budapesti zsidónegyed elég fura. Egyrészt nem olyan egyértelműen körülhatárolható
sem kulturálisan, sem történelmileg, sem építészetileg, mint mondjuk a krakkói (soha
nem is volt olyan), másrészt ma már nem is itt van a legpezsgőbb zsidó kulturális élet
Pesten. Ugyanakkor...
http://urbanista.blog.hu/2010/12/04/mi_lesz_veled_zsidonegyed#more2492281
Egy párbeszéd kezdetén
2010-12-06
Erzsébetváros élete, működése és jövője volt a témája annak a konferenciának, melyet a
Negyed6Negyed7 fesztivál keretein belül tartottak december 2-án a Szimpla Kertben. A
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kerületben hatályban lévő szabályozási terv és annak pozitív, esetleges negatív hatásai
mellett a negyed kulturális életével kapcsolatos koncepciókról is szó esett. A kerületben
tevékeny civil szervezetekkel az önkormányzat képviselői vitatták meg álláspontjukat.
http://www.epiteszforum.hu/node/17516
Fókuszban az önkormányzati fejlesztések
2010-12-06
Az önkormányzati fejlesztéseket és ezek kiajánlását, illetve a területi együttműködést
középpontba állító városfejlesztési konferenciát rendeztek december 2-3-án Lentiben.
http://resourceinfo.hu/hu/cikk/varoskep/32929.html
Isztambul a leggyorsabban növekvő világváros
2010-12-06
Meglepő eredményekkel járt a Brookings Institute, amely a világ legdinamikusabban
fejlődő városait kereste a lakosok foglalkoztatottsági és jövedelem-növekedési adatai
alapján. Az amerikai kutatóintézet szerint ezek a városok lehetnek a válságból való
kilábalás éllovasai. A listába főleg kínai, indiai, délkelet-ázsiai és dél-amerikai települések
kerültek be; a top 30-ben nincs európai város (mármint Isztambulon kívül).
http://hg.hu/blog/11026-isztambul-a-leggyorsabban-novekvo-vilagvaros
Kisfilmek a nagyvárosról
2010-12-08
Összesen 25, Budapestről és a nagyvárosi hangulatról szóló amatőr kisfilm érkezett a
Studio Metropolitana városfejlesztő műhely által kiírt pályázatra. A Budapest-filmeket
december 8-án, szerdán este vetítették a Vörösmarty moziban.
http://est.hu/cikk/85740
Budapest 2020 - Mágnes vagy mocsár?
2010-12-08
A Studio Metropolitana és a GKI Gazdaságkutató Zrt. által ismertetett kutatás szerint
Budapest kiemelkedően jó adottságokkal rendelkezik a kelet-közép-európai térségben
ahhoz, hogy a 3,5 milliós budapesti várostérség mágnesként vonzza magához mind a
hazai, mind a külföldi "agyakat".
http://studmet.hu/hu/hirek/316
Szarvaskő faluközpont
2010-12-09
A vasútvonalak fejlesztése, szerepük újraértékelése kulcsfontosságú lehet egy-egy térség
jövőbeni megújulása szempontjából. Erre a kérdésre ad választ Boros András
diplomaterve, aki Szarvaskő község multifukcionális kapuját és egyben új központját
fogalmazta meg a kortárs építészet eszközeivel.
http://www.epiteszforum.hu/node/17546
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A régió kreatív agya lehet Budapest és térsége
2010-12-09
A Studio Metropolitana és a GKI Gazdaságkutató Zrt. által ismertetett kutatás szerint
Budapest kiemelkedően jó adottságokkal rendelkezik a kelet-közép-európai térségben
ahhoz, hogy vonzza magához a hazai és a külföldi "agyakat".
http://hg.hu/blog/11056-a-regio-kreativ-agya-lehet-budapest-es-tersege
A városi tér háziállatai – Tokió apró épületei
2010-12-10
Tokió ismeretlen arcát, a városnövekedés által generált maradék-tereket kihasználó,
meglepően apró épületek világát (PET Architecture) mutatja be Várhelyi Judit írása.
http://www.epiteszforum.hu/node/17556
Közös örökség, közös kihívás
2010-12-10
Az egyházi műemlékek, műtárgyak megőrzése, a szakmai tájékoztatás érdekében öt
esztendeje szervez örökségvédelmi fórumokat, konferenciákat a kulturális
örökségvédelmi hivatal, hogy a mindennapok örökség szakmai kérdéseire, a
megóvásban, a felújításban felmerülő égető, gyakorlati problémákra választ adjon, utat
mutasson a történelmi egyházak képviselőinek. Hogy megoldásokat keressünk. Közösen.
Hisz’ ez mindannyiunk feladata. Az elmúlt hónapokban Eger és Pápa volt az épített
egyházi örökségről szóló találkozó színhelye. Az egri konferenciáról
most dr. Tamási Judit előadását közöljük.
http://www.epiteszforum.hu/node/17559
Város a fejedben
2010-12-13
Az ambiciózus fiatalok által életre hívott Demo Galéria idén ősszel, október 19-én nyitotta
meg első kiállítását mely Erzsébetváros helyi értékeivel, a kerület egyes jellemző
motívumaival foglalkozott. Ez volt a Közérdekű Kísérletek. A Demo Galéria második,
Mental City – Város a fejedben című kiállítása gyorsan követte elődjét a Fogasház 80nmes épületrészében. A november 30. óta megtekinthető kiállítás négy fiatal művész igen
különböző nézőpontján keresztül igyekszik jobban megérteni a városi létforma
mibenlétét.
http://hg.hu/blog/11075-varos-a-fejedben
Három díjat nyert a Futureal
2010-12-13
Magyar Ingatlanfejlesztési Nívódíjat nyert a Futureal Csoport a Corvin Sétány Projekt
megvalósításáért. A december 8-án megrendezett ünnepélyes díjátadáson a
városfejlesztési projekt az első díjat vehette át.
http://www.iroda.hu/index.php?action=open&id=4442
Visszaadják az elnyert pénzt az önkormányzatok
2010-12-13
Egymilliárdos fejlesztésről mondott le a napokban Szerencs önkormányzata, arra
hivatkozva, hogy az uniós forrásokból kapott csaknem nyolcszázmillió forintos támogatás
mellé nem tudja előteremteni a beruházáshoz szükséges kétszázmillió forintos önerőt.
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http://nol.hu/belfold/20101213-visszaadjak_az_elnyert_penzt_az_onkormanyzatok
Pestszentlőrinc városközpontjának rehabilitációja
2010-12-15
Pestszentlőrinc központi zöldterületeinek megújítására ad megalapozott, átfogó
koncepciót Szabó Gyöngyvér diplomaterve, amely a Kossuth tér értékőrző
rehabilitációjára és az egykori bányaterületen kortárs eszközökkel kialakítandó közparkra
tesz javaslatot.
http://www.epiteszforum.hu/node/17570
Zeppelin nélkül az élet...
2010-12-16
Hetek óta nem adtunk hírt a Bécsi utcai történésekről, pedig vannak. Korompay Katalin,
a Budapest Világörökségéért Alapítványtól számol be a fejleményekről.
http://epiteszforum.hu/node/17605
Közösségi várostervezés a pesti zsidónegyedben
2010-12-16
A pesti zsidónegyed jövőjéről szervezett decemberben interaktív közösségi várostervező
játékot a Studio Metropolitana városfejlesztő műhely, amelyen a civil résztvevők közösen
gondolták át a pesti városrész jövőjét. Az esemény a Negyed6Negyed7 Fesztivál önálló
programja volt.
http://studmet.hu/hu/hirek/326
Emberközpontú városfejlesztés Hamburgban
2010-12-17
Élhető, barátságos és szerethető városi tér kialakítása környezetpszichológiai alapokon:
így fejlesztik a hamburgi HafenCity-t. A jövő belvárosának terve a magyar
városfejlesztések példájává válhat.
http://www.mindennapi.hu/cikk/mindennapi-gazdasag/emberkozpontu-varosfejleszteshamburgban/2010-12-17/786
Szexi Budapestet!!!
2010-12-17
az OCTOGON architecture&design 81-82. számában jelent meg a Szeretem Budapestet
Mozgalom városfejlesztési vitairata, amely az Oktogon.hu-n is olvasható.
http://www.octogon.hu/szexi+budapestet-1+1.html
Közösségi részvétel a városfejlesztésben - a Magdolna Negyed tanulságai
2010-12-20
A városaink fejlesztése mindig is a közösség feladata volt, a cím nem erre a hivatalos,
intézményes kapcsolatra utal, hanem arra a részvételi folyamatra, melyre napjainkban
Magyarországon is erősődő igény mutatkozik. A településeken élő emberek, közösségek
az intézményes formákon kívűl, azt meghaladó mélységben kívánnak résztvenni
közvetlenül városuk életében, kiemelten például a fejlesztési kérdésekben.
http://www.epiteszforum.hu/node/17619
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Városmegújítás konferencia – erőgyűjtés egy nemes szakmai küzdelemhez
2010-12-20
2010. november 24-én Urban Renewal nemzetközi városépítészeti konferenciát tartottak
a BME Dísztermében az Urbanisztika Tanszék és a Városépítészetért Alapítvány
szervezésében. Az előadások a közép-kelet-európai városok átalakulásának jellemző
példáit, az értékőrző városmegújítás lehetőségeit és különféle módszereit, a
fenntarthatóság kérdését, valamint az elmúlt két évtizedben elért eredményeket
mutatták be.
http://www.epiteszforum.hu/node/17622
Drasztikus akció a belvárosban
2010-12-21
Az V. kerületi Bécsi utcában tervezett épületbontások ellen tiltakozik a Magyar
Urbanisztikai Társaság. A Magyar Urbanisztikai Társaság elnöksége a sajtóból értesült
arról, hogy az IMMOBILIA Kft. a különféle társadalmi szervezetek, lakossági csoportok
tiltakozása ellenére Budapest V. Bécsi utcájában három egyedi épület bontására kért
engedélyt.
http://nol.hu/belfold/drasztikus_akcio_a_belvarosban
Várostérség szintű területgazdálkodás - kulcs a városok fenntarthatóságához
2010-12-21
A decemberi URBACT hírlevélben beszámolunk a nemrég lezárult LUMASEC (Land Use
Management for Sustainable European Cities - Területgazdálkodás a fenntartható európai
városokért) projektről, melyben a fenntarthatóság egyik fontos elemével: a nagyvárosok
térségeinek együtt-tervezésével, a földterület használat közösségi koordinációjával
kapcsolatban fogalmaztak meg gyakorlati megoldásokat a résztvevők. Szemelvényeket
olvashatnak továbbá a december elején Liege-ben megrendezett éves URBACT
konferencia legérdekesebb előadásaiból, valamint hírt adunk a nemrég megjelent Ötödik
Kohéziós Jelentés kapcsán megindult társadalmi vitáról.
http://www.vati.hu/main.php?folderID=5383&articleID=16048&ctag=articlelist&iid=1
Elkezdődhet a Moszkva tér megújítása?
2010-12-22
Budapesten a Vérmező és a hozzá szervesen kapcsolódó Moszkva tér, a főváros
térségében pedig a maglódi főtér újragondolása indulhat el hamarosan, miután a Studio
Metropolitana összegyűjtötte a régió városfejlesztési szempontból legfontosabb 30
közterét.
http://nol.hu/budapest/elkezdodhet_a_moszkva_ter_megujitasa_
Budapest 30 legfontosabb köztere
2010-12-27
Városfejlesztési szempontból a 30 legfontosabb fővárosi közteret gyűjtötte össze a Studio
Metropolitana. A városfejlesztő műhely legfrissebb kutatása Budapest és agglomerációs
térségének, azaz a Budapest Metropolisz Régiónak a tereit vizsgálta meg civilek és
szakértők bevonásával. A Fővárosban a Vérmező és a hozzá szervesen kapcsolódó
Moszkva tér, Budapest térségében pedig a maglódi főtér újragondolása indulhat el
hamarosan.
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http://ingatlanmenedzser.hu/hirekvilag/20101227_30_kozter.aspx#utm_source=hirkereso&utm_medium=listing&utm_cam
paign=hirkereso_2010_12_27
Kormányrendelet a kulturális örökség védelméről
2010-12-27
2010. december 27-én megjelent a Kulturális Örökségvédelmi Hivatalról, a kulturális
örökségvédelmi szakigazgatási szervekről és eljárásaikra vonatkozó általános
szabályokról szóló 324/2010. (XII. 27.) Kormányrendelet. A rendelet 2011. január
elsejétől hatályos.
részletek.
http://www.koh.hu/tartalom.php?idt=20101230175427

Szakmai sikerek – Díjak, elismerések
Kós Károly-díj
Egyéni kategóriában díjban részesült Harsányi Attila, Pintér Tamás és Papp József.
Közösségi kategóriában szintén három díjat adott át dr. Szaló Péter területrendezési és
építésügyi helyettes államtitkár, többek között a Régi-új Magyar Építőművészet című
folyóirat szerkesztőségének.
http://epiteszforum.hu/node/17598?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_c
ampaign=Feed%3A+epiteszforum+%28%C3%A9p%C3%ADt%C3%A9szf%C3%B3rum+
+%C3%A9p%C3%ADt%C3%A9szet+.+v%C3%A1ros+.+vizu%C3%A1lis+kult%C3%BAr
a%29
XII. Magyar Ingatlanfejlesztési Nívódíj Pályázat eredménye
I. díjat nyert a Corvin Ingatlanfejlesztési Építő és Városrehabilitációs Zrt. a Corvin Sétány
Projekt Budapest megvalósításáért.
http://epiteszforum.hu/node/17602
Mátrai Péter kapta 2010-ben a Kotsis Iván Emlékérmet
Az ünnepségen a MÉSZ képviseletében Hegedűs Péter, Roth János és Perényi Tamás vett
részt. A díjat Hegedűs Péter adta át Mátrai Péternek, a díjazott érdemeit Roth János
méltatta.
http://epiteszforum.hu/node/17597
Díjeső a Futurbia zárásaként
A "Futurbia - Urbanisztikai Hetek 2010" városfejlesztő rendezvénysorozat zárásaként
december 8-án kiosztották a filmpályázat díjait Vörösmarty Moziban. A kisfilm és
animációs film pályázatra összesen 43 alkotás érkezett (25, illetve 18 db).
http://studmet.hu/hu/hirek/319
Óriási magyar építőipari siker az Európa Bajnokságon
2010. december 9-12. között került megrendezésre Lisszabonban a Szakmák Európa
Bajnoksága (EuroSkills), amelynek építőipari csoportjában szép magyar eredmények
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születtek: egyéniben Hoffer Dávid építésvezető és Bolvári István ács második helyezést,
a magyar csapat pedig harmadik helyezést ért el.
http://www.epiteszforum.hu/node/17690

Lechner Ödön díj 2010
Bemutatjuk a 2010. évi Lechner Ödön Díj kitüntettjeit.
http://www.epiteszforum.hu/node/17667
Nívódíj 2010
Újpalotai templom. Vezető tervező: Kruppa Gábor.
A pályázat eredményét 2010. december 8-án, az ÉVOSZ évzáró közgyűlésén hirdette ki a
Bíráló Bizottság elnöke és nyújtotta át a tanúsítványokat, illetve okleveleket.
http://www.epiteszforum.hu/node/17653
Vargha Mihály kapta a Molnár Farkas díjat 2010-ben
Az N&n galéria pálya-művek című kiállításának megnyitója előtt került sor a 2010. évi
Molnár Farkas-díj átadására - amit idén Vargha Mihálynak posztumusz ítélt oda a
kuratórium. A díjat Molnár Évától, a névadó leányától Vargha Mihály felesége, Bánki Vera
vette át.
http://www.epiteszforum.hu/node/17599
És a győztes ... Budapest!
Budapest ékköve, a Szabadság híd a lyoni „Auroralia 2010” verseny győztese.
http://www.epiteszforum.hu/node/17573
Magyar siker a GranitiFiandre nemzetközi tervpályázatán
Bereczki Sándor és Mészáros Gabriella terve 2. helyezést ért el az olasz GranitiFiandre
cég nemzetközi pályázatán, amelyben az új fejlesztésű, active típusú, titán-dioxid
bevonatú burkolólapok budapesti aluljárókban történő alkalmazásának
lehetőségét
vázolták fel.
http://www.epiteszforum.hu/node/17545
Torma Tamás és Vargha Mihály kapta az "Ezüst Ácsceruza" díjat
Vargha Mihály építész, újságíró családja posztumusz, illetve Torma Tamás újságíró
vehette át a 2010-ben első alkalommal, az Alapítvány a Honi Művészetért által életre
hívott Ezüst Ácsceruza-díjat. Az elismerést azon szakemberek – nem kizárólag újságírók
- nyerhetik el, akik a hazai építészeti értékek és az építőipar eredményeinek
népszerűsítésén dolgoznak.
http://www.epiteszforum.hu/node/17492

Állásbörze
Állást keres
Kádár Krisztina
http://www.mut.hu/?module=news&action=getfile&fid=172995
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Pál Anilla
Végzettség: BCE, Tájépítészeti Kar, Okleveles településmérnök, 2008.
http://www.mut.hu/?module=news&action=getfile&fid=172783
Bágya János László
Végzettség: Szegedi Tudományegyetem, Geográfus, Terület- és településfejlesztő, 2010.
http://www.mut.hu/?module=news&action=show&nid=170730#MIDDLE
Sváb Norbert
Végzettség: geográfus, terület és településfejlesztő szakirány, 2010.
http://www.mut.hu/?module=news&action=getfile&fid=166594
Horváth Nóra
Végzettség: Protokoll ügyintéző, 2009
http://www.mut.hu/?module=news&action=getfile&fid=162883
Jóna László
Végzettség: Széchenyi István Egyetem, Műszaki Tudományi Kar, okl. településmérnök
szak, 2009.
http://www.mut.hu/?module=news&action=getfile&fid=159940
Horváth Beáta
Végzettség: BCE, Tájépítészeti Kar, okl. településmérnök szak, 2009.
http://www.mut.hu/?module=news&action=getfile&fid=159886
Majkút Gabriella
Végzettség: BCE Tájépítészeti kar, tájépítészmérnök szak, 2008
http://www.mut.hu/?module=news&action=getfile&fid=112566
Urbán Anna
Végzettség: Harsányi János Főiskola, Idegenforgalmi-szálloda szak, 2009
http://www.mut.hu/?module=news&action=getfile&fid=112565
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