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BeMUTató – A Magyar Urbanisztikai Társaság életéből
Hazai Olimpia a városmegújítás mérlegén – Álmok, tervek, illúziók 2006-11
Két alkalmas vitaest a MUT székházában október 6-án és 13-án, 16 órakor
A Bon-Team 33 civil kezdeményezés kiállítással egybekötött vitafórumán olyan témákról
is szó esik, mint „Le kell-e bontani a Népstadiont? Szükség van-e távlatban az 5-ös
Metróra? Mikor épüljön fel az Aquincumi híd? Lesz-e végre gyalogos híd a Belvárosban?”.
Ilyen és ezekhez hasonló kérdésekre keresték a tervezők a választ, miközben - civil
kezdeményezésre - Budapest távlati, olimpiai perspektívájáról álmodoztak. Igen, álmok,
tervek, illúziók kísérték barangolásaikat a főváros térképén, mire eljutottak 2028-hoz, az
újabb céldátumhoz, és a helyszínhez: Budapest Keleti kapujába. Mert nem feledkeztek
meg az eredeti célról: Olcsóbbat, Élhetőt, Maradandót! És akkor igen - igen: Olimpiát
Budapestnek! A 2020-as döntésig pedig még van 9 dolgos évünk. Most ennek a
felfedezésnek a szakmai részleteit tárják Önök elé.
http://www.mut.hu/?module=events&action=event&eid=3105
XVII. Országos Urbanisztikai Konferencia
Október 27-28., Pécs – Zsolnay-negyed, Bóbita Bábszínház
Az elmúlt évek egyik legfontosabb felismerése volt, hogy a hazai térbeli (területi és
település-) tervezés rendszerében érdemi változtatásokra van szükség. Hogyan függ ez
össze a kormányzat egyes szektorainak stratégiájával, milyen követelményeket támaszt
ez a folyamat a kormányzati, önkormányzati és privát szférával szemben? Hogyan lehet
a jelenleginél lényegesen világosabb, átláthatóbb, hatékonyabb és szerethetőbb a
településtervezés, településfejlesztés? Mit kell megtartanunk/megtanulnunk az EU
gyakorlatából? Ilyen, és ehhez hasonló kérdésekkel foglalkozik majd a 17. Országos
Urbanisztikai Konferencia Pécsett a Zsolnay-negyedben. Részletes program és
regisztráció a MUT honlapján:
http://www.mut.hu/?module=news&action=show&nid=181168#MIDDLE
MUT RETRO '66-'11 – Gyűjtjük az elmúlt 45 év emlékeit
A MUT idén ünnepli fennállásának 45. évfordulóját, ezért a Retro év keretében keressük
az elmúlt évek alatt felgyűlt sok MUT-os emléket. Kérünk mindenkit, aki megosztaná a
MUT-tal kapcsolatos élményeit, küldje el azokat a mut@mut.hu-ra vagy a Titkárságra
(1094 Budapest, Liliom u. 48.). Legyen az tárgy, fotó, néhány soros visszaemlékezés,
kedves történet, sorsfordító élmény. A beküldött anyagokból összeállítást készítünk,
amely várhatóan az október közepén megrendezésre kerülő 18. Országos Urbanisztikai
Konferencia ünnepi fogadásán kerül bemutatásra.

A MUT vezetőségének tevékenységéről
Augusztus 1-5. között került sor a Savaria Urbanisztikai Nyári Egyetem 2011. évi
szemeszterére, Szombathelyen. Az idei program egyik idei – továbbfejlesztésre
váró – újdonsága a multidiszciplináris urbanisztikai tervezőtábor – a TervGyár –
volt amelynek keretében 15, különböző egyetemen hallgató, vagy frissen végzett
urbanista három munkacsoportban a vasvári prépostsági magtár Helyi Termék
Központtá alakítására készített megvalósíthatósági tanulmánytervet. A három terv
közül az első helyezett a MagVár című, Annus Viktor, Bajomi Anna, Galát Zsuzsanna,
Mikula Csaba, Turóczi Tímea és Vajas Ákos munkája lett. A részletes terv megtekinthető
a http://epiteszforum.hu/node/19314 oldalon.
Augusztus 8-án az ügyvezető a HungExponál a 2012-es Urb:Icon előkészítéséről
egyeztetett.
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Augusztus 10-én a MUT Kft és a CSR Hungary együttműködésének lehetőségeiről
egyeztetett a két szervezet igazgatója.
Augusztus 16-án a MUT-ban ülésezett a KlímaKlub.
Augusztus 23-én az ügyvezető a HungExpo vezetőivel egyeztetett a 2012 évi Urb:Icon
projekt- és ingatlankiállítás és vásár megszervezésében való együttműködésről.
Augusztus 23-án az ügyvezető az Energy Cities európai együttműködés nemzetközi
igazgatójával tárgyalt a magyar városok klímaprogramjának elkészítési lehetőségeiről.
Augusztus 23-án a Városbiztonsági Kézikönyv szerkesztőbizottsága.
Augusztus 26-án az ügyvezető a kínai Ningbo városfejlesztési küldöttségének tartott
előadást Budapest városfejlesztéséről.
Augusztus 30-án a MUT-ban ülésezett a Városbiztonsági Kézikönyv szerkesztőbizottsága.
Augusztus 31-én az ügyvezető a VÁTI Nkft. Információszolgáltatási Igazgatójával
egyeztetett az együttműködés lehetőségeiről.

Pályázatok, felhívások
Felhívás a városbiztonsággal kapcsolatos esetek, jó példák bemutatására
Jó példák kerestetnek a BM Területrendezési és Településügyi Főosztálya megbízásából
készülő Biztonságos Város - Városbiztonság című kézikönyv elkészítéséhez. A
kiválasztásra kerülő jó gyakorlatok számára nyilvánosságot, bemutatkozási lehetőséget
kínál a készülő könyv, valamint a kapcsolódó webes példatár az Európai Városi
Tudáshálózat (EUKN) magyar nyelvű honlapja, a www.eukn.hu. Az 1-2 oldalas
összefoglalókat az eukn@vati.hu e-mail címen várják.
http://www.mut.hu/?module=news&action=show&nid=178452#MIDDLE
4th Advanced Architecture Contest
Önellátó épület vagy város témában, szabadon választott és kidolgozott projektekkel
lehet indulni az Institute for Advanced Architecture of Catalonia (IaaC) által kiírt nyílt,
ingyenes, online módon lebonyolított, komoly díjakkal kecsegtető pályázaton. A kiírók
olyan pályaműveket várnak, amelyek 21. századi város-víziók, "érzékelők irányította
városok" és intelligensen viselkedő rendszerek jelenségével foglalkoznak. Beadási
határidő: szeptember 26.
http://www.epiteszforum.hu/node/19035
MUT Diplomadíj pályázat 2011.
A Magyar Urbanisztikai Társaság pályázatot hirdet főiskolák, illetve egyetemek
urbanisztikai témájú szakirányán végző alap- és mesterképzésben résztvevő hallgatók
kiemelkedő szakdolgozatainak/diplomaterveinek díjazására az alábbi témakörökhöz
kapcsolódóan: területi és struktúra tervezés, településtervezés és városépítés,
szabadtértervezés, infrastruktúra tervezés, társadalomtudományok. A pályázatokat
szeptember 30-án 12.00 óráig kell benyújtani a MUT Titkárságára (1094 Budapest,
Liliom u. 48., Telefon: 1/215-57-49, Fax:1/215-51-62).
http://www.mut.hu/?module=news&action=show&nid=178051#MIDDLE
Európa Nostra-díj 2012
Az Europa Nostra hágai központja közzétette felhívását az épített kulturális örökség
legkiválóbb eredményeinek elismerésére. A díjakkal évről évre a példaértékű
helyreállításokat és az európai örökséggel kapcsolatos szerteágazó kezdeményezéseket
jutalmazzák minden örökségi kategóriában, a műemlékek és történeti épületek
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restaurálásától és új, méltó hasznosításától kezdve a városi és falusi település(rész)ek,
tájak rehabilitációján, a régészeti helyszínek bemutatásán keresztül a művészeti
gyűjtemények gondozásáig. A részletes pályázati kiírás, valamint a pályázati űrlapok
elérhetők a europanostra.org honlapon. A pályázatok beadási határideje: október 1.
http://www.epiteszforum.hu/node/19253
Ötletpályázat Ócsára
A belügyminiszter országos és nyílt ötletpályázatot hirdet a bajbajutott devizahitelesek
megsegítését szolgáló ócsai szociális bérlakás-együttes beépítési és környezetalakítási
javaslatának elkészítésére. Az ötletpályázat beadási határideje: október 7.
http://www.mut.hu/?module=news&action=show&nid=181024#MIDDLE
Kós Károly-díj 2011
A miniszteri rendelettel szabályozott Kós Károly-díj a települési értékvédelem, a
környezetszépítés, valamint az építészeti hagyományápolás területén végzett
kiemelkedő, eredményes – egyéni vagy csoportos – munkáért adható miniszteri
kitüntetés. Egyéni Kós Károly-díj évente három személynek, közösségi pedig három
szervezetnek vagy csoportnak adható. A javaslatok benyújtásának, illetve postai
feladásának határideje október 14. péntek, 14.00 óra.
http://epiteszforum.hu/node/19375
Felhívás az „Ezüst Ácsceruza díj” elnyerésére
A díj olyan szélesebb érdeklődésre számot tartó nyomtatott vagy elektronikus
sajtóorgánumokban - nem szakmai lapokban, folyóiratokban - megjelent publicisztikai
tevékenységért, akár egyetlen cikkért, műsorért is adható, mely hozzájárul a hazai
építészeti értékek és a hazai építőiparral kapcsolatos bármely terület eredményeinek
népszerűsítéséhez, s egyben képviseli a minőségi újságírást. A beadás határideje:
október 17. éjfél.
http://www.mut.hu/?module=news&action=show&nid=180286#MIDDLE
Nagykovácsi Főutca – Hallgatói Ötletpályázat
Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata a település főutcájának köztérépítészeti
rendezésére hallgatói ötletpályázatot hirdet. Beadási határidő: október 24.
http://www.nagykovacsi.hu/dokumentumok/foutcapalyazat
A fenntartható településfejlesztés iránt elkötelezett település kerestetik
A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Építészmérnöki Kara jövő tavasszal
(2012. április 16. és 21. között) szervező intézményként látja vendégül a Francia, Középés Kelet-európai Építésziskolák Hálózatának (REA: Réseau des Écoles d'Architecture) XVI.
találkozóját. Olyan szponzor településeket, településcsoportokat keresnek, amelyek
elkötelezettek a fenntartható településfejlesztés kérdéskörében, és szívesen adnának
helyet a nemzetközi hallgatói pályázat magyar helyszínének, illetve a nemzetközi
workshop helyszínének. Várják olyan cégek és intézmények jelentkezését is, akik
szívesen bemutatkoznának a program keretében.
http://www.mut.hu/?module=news&action=show&nid=177918#MIDDLE

Szakmai sikerek – díjak, elismerések
Átadták a Főépítészi Életmű- és az Év Főépítésze Díjat
Tizenkettedik alkalommal került átadásra Balatonfüreden a XVI. Országos Főépítészi
Konferencián a Nagykanizsa megyei jogú város és az Országos Főépítészi Kollégium által
2000-ben megalapított „Az Év Főépítészeti Díj”, melyet idén Turi Attila kapott. A hetedik
éve alapított "Főépítészi Életmű Díj" idei kitüntetettje Sári István.
http://epiteszforum.hu/node/19402
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Programajánló
Györgyi Dénes emlékkiállítás
A Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár (Balatonalmádi, Városház tér 4.) új tárlatán
egy olyan építész életműve tekinthető meg, akinek alkotói pályája az építészet nagy
átalakulásával esik egybe. A kiállítás szeptember 13-ig látogatható.
http://www.epiteszforum.hu/node/19266
Budapest Pozitív - tíz fotográfus víziója
A Budapest Fotográfiai Ösztöndíj eddigi díjazottjainak képeiből nyílt kiállítás a Mai Manó
Házban. Tíz fotográfus képein keresztül jelenik meg egy sokszínű Budapest-vízió. A tárlat
szeptember 11-ig látogatható.
http://kepek.origo.hu/galleriesdisplay/gdisplay?xml=/1108/Elhag2011819115735/gallery
.xml&rovat=kultura
ózd _on
A kiállításon szereplő hallgatói tervek Ózdra és környékére készültek az utóbbi egy
évtizedben. A tervek heterogenitásuk ellenére összefűződnek azáltal, hogy a város és a
térség unikális ipari épített örökségére alapozott jövőképeket vázolnak fel, a városi
léptékű beavatkozástól kezdve a kisebb lélegzetvételű közösségi házakig bezárólag.
Megnyitó szeptember 14-én 18 órakor a N&n Galériában (1065 Budapest, Hajós u.
39.). A kiállítás megtekinthető szeptember 20-ig.
http://epiteszforum.hu/node/19463
Kulturális Örökség Napjai
Szeptember 17. 10 órától másnap este 18 óráig tart a Kulturális Örökség Napjai
2011. nevű rendezvény. Olyan hétvége ez, amikor be lehet menni olyan épületekbe,
közintézményekbe, kastélyokba, templomokba, ipari emlékekbe, lakóházakba, ahova
egyébként nincsen lehetőség a mindennapi bejutásra. A szó szoros értelmében ezernyi
szépség tárul fel a két nap alatt, mert az idei szlogen, az „Ezer magyar ház”.
http://epiteszforum.hu/node/19436
Megnyílt a Duna Tanösvény
A nemzetközi Duna napon, június 29-én megnyílt a Duna Tanösvény nevű rendhagyó
sétatúra útvonal a Margit híd és a Petőfi híd között a budapesti Duna-parton. A 13
állomáson fiatal, kortárs képzőművészek, grafikusok, fotósok, street art művészek,
építészek munkái mesélik el a Duna történetét, jelenét és elképzelt jövőjét. Az alkotók
október 3-ig többször tartanak vezetett túrákat is.
http://dunatanosveny.hu
Magyar Létesítménygazdálkodási Konferencia és kiállítás
Rendezvényünkkel lehetőséget kívánunk biztosítani a szakmában dolgozó és a témakör
iránt érdeklődő szakemberek számára arra, hogy közvetlenül is információkat és
tájékoztatást kapjanak az őket érintő kérdésekről elméleti és gyakorlatorientált
megközelítésben egyaránt. A konferencia időpontja: október 5.
http://www.mut.hu/?module=events&action=event&eid=3098

Könyvajánló
Meggyesi Tamás: Számadás
Az esszékötet nem csupán a szerző urbanisztikai tanulmányait foglalja magában, hanem
kiállításmegnyitókra írt szövegeit, könyvismertetéseit, építészeti kritikáit, előadásait és
irodalmi jellegű írásait is.
http://www.libri.hu/konyv/szamadas-valogatott-irasok.html
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Klein Rudolf: Zsinagógák Magyarországon 1782-1918
A Terc Kiadó gondozásában megjelent kötet az első átfogó mű a történelmi Magyarország
zsinagógaépítészetéről. Az alapvetően építészeti könyv így meghaladja e diszciplínát: a
zsinagógák elemzésével értékrendet, identitást, vágyakat fed fel, és a diaszpórai zsidó lét
nehezen megragadható lényegére vet fényt. Ezen felül a zsinagógákat a településhez,
nemzeti kultúrához való kötődés emlékműveiként is értelmezi.
http://bookline.hu/product/home!execute.action?_v=Klein_Rudolf_Zsinagogak_Magyaror
szagon_1782_1918&id=103287&type=22

Sajtószemle – Egy hónap az urbanisztika világában
Feljelentéstengerben fuldoklik a CET
08.01.
A Duna-parti CET fejlesztője, a Porto Investment Hungary Kft. feljelentést tett a Nemzeti
Nyomozóirodánál ismeretlen tettes ellen, különösen nagy kárt okozó csalás és hivatali
visszaélés bűntettének alapos gyanúja miatt. A beruházás ügyében korábban már a
főváros és az Állami Számvevőszék is feljelentést tett.
http://index.hu/belfold/budapest/2011/08/01/feljelentestengerben_fuldoklik_a_cet/
Visszatemetik a pécsi ókeresztény kápolnát
08.03.
Egyelőre visszatemetik az ókeresztény és középkori leleteket egy volt pécsi
szórakozóhely területén, hogy a falmaradványok állapotát megóvják. Az ásatás során a
negyedik században épült téglasírok, egy ugyanebben az időszakban felhúzott
háromkaréjú kápolna és egy középkori lakóépület maradványai kerültek elő.
Bemutatásuk legalább százmillió forintba kerülne, erre nincs mód.
http://index.hu/kultur/klassz/2011/08/03/visszatemetik_az_okereszteny_kapolnat_pecse
tt/
Kínai építészküldöttség érkezik Magyarországra
08.08.
Magas rangú építésküldöttség érkezik hazánkba augusztus 10-én a Magyar
Építőművészek Szövetségének (MÉSZ) meghívására. A találkozóknak külön aktualitást ad
az októberben, Pekingben sorra kerülő Nemzetközi Építészeti Expo, amelyen a MÉSZ, és
a hozzá csatlakozó magyar építészeti vállalkozások díszvendégként vehetnek részt.
http://hg.hu/blog/12744-kinai-epiteszkuldottseg-erkezik-magyarorszagra
Szuperhajókat hozna Budapestre a BKV
08.09.
Ötvennel repesztő katamaránjáratokat akarnak indítani, amik az agglomerációból hoznák
be az utasokat, a Leányfalu-Batthyány tér-útvonalon például 42 perc alatt, ami a 28
kilométeres távolságot és a rendszeres dugókat figyelembe véve remek eredmény.
http://varosban.blog.hu/2011/08/09/szuperhajokat_hozna_budapestre_a_bkv
Elhagyott helyek: rózsadombi SZOT-szálló
08.11.
Budapest egyik legszebb pontján áll a város egyik legcsúnyább kísértetháza. Az épület
1971-től üzemelt SZOT-szállóként, a rendszerváltás óta üresen áll. Többszörös
tulajdonosváltások után most a CIB Bank tulajdona, amely egyelőre vár az eladásával. A
korábbi tervek luxusapartmanokról és szállodákról is szóltak, de ezek nem kaptak
engedélyt. Képgaléria.
http://kepek.origo.hu/galleriesdisplay/gdisplay?xml=/1108/Elhag2011819115735/gallery
.xml&rovat=kultura
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Épül a devizalakótelep
08.11.
Ócsát jelölte ki a kormány a szociális családiház-építési program első ütemének
helyszínéül, ahol jövő tavaszra elkészülnek a bedőlt lakáshitelesek házai. A homokos
szántóföldön most még csak a lucerna nő, ám rövid időn belül 80, végül összesen 500
devizahitelét fizetni képtelen család költözhet ide. A beruházás 4-6 milliárd forintba kerül,
de a kormány vizsgálja, hol épülhet az ócsaihoz hasonló hiteles-telep.
http://index.hu/belfold/2011/08/11/ocsa/
Rolling Stones of the Mecsek
08.12.
A Pécsi Tudományegyetem campusán új innovációs és kutatóközpont épül Science
Building néven, a dr. Bachmann Bálint DLA felelős tervező és dr. Bachman Zoltán DLA
vezető tervező irányította tervezőcsapat elképzelései szerint. A három kocka alakú
épülettömb közé üvegmozaikkal burkolt előadóterem-kavics ékelődik be. Az
épületegyüttes tömbjeinek energiaellátását különböző, részben megújuló energiaforrások
fogják biztosítani, ezzel 1:1-es mérési, tesztelési lehetőséget biztosítva az
üzemeltetőknek.
http://epiteszforum.hu/node/19302
Földalatti helyzetkép: szerkezetkész metróállomások (1.)
08.15.
Miközben a négyes metró továbbra is vitákat generál a sajtóban és a közvéleményben, a
föld alatt hosszú ideje láthatók és látogathatók a szerkezetkész állomások. A külföldi
építészeti szaksajtó ennek építészeti minőségéről, és nem a metróépítés politikai
hordalékáról cikkezik. A hazai építészetben sok szempontból egyedülálló vállalkozás
részletei itthon kevésbé ismertek.
http://epiteszforum.hu/node/19319
Tokióban a helyzet – Építészet és a természeti katasztrófák 1. rész
08.16.
Az építészek, várostervezők és tájépítészek következő feladata a településszerkezet, az
evakuációs zónák, parkok kialakítása, és a cunami ellen védő betonfalak esztétikus
tervezése is. A szükséges védőfalak méretét jól érzékelteti annak a falunak példája, ami
megmenekült a márciusi cunamitól. A háromezer fős Fudai városka egy 15,5 méteres
tengeri védőfal és egy azonos méretű völgyzáró gát mögött bújik meg - a két évtizede
épült, költséges és igen csúnya építményt korábban sokan kifogásolták, azonban a
település most az egykori polgármester előrelátásának köszönheti, hogy megmenekült.
Az újjáépítés legizgalmasabb kihívása, hogy a sikerül-e a masszív védőfalakat úgy
megtervezni, hogy azok belesimuljanak a kikötők látképébe.
http://epiteszforum.hu/node/19330
Hat új út épül biciklis ingázóknak
08.16.
Októberig összesen 12,4 kilométer bicikliutat és biciklis sávot ad át a főváros. Hat helyen
lesz könnyebb a biciklis bejárók reggeli és esti útja: a Csepelről érkezők északi-déli
irányban a Szabadkikötő úton épült 2,9 kilométernyi bicikliúton tekerhetnek a centrum
felé. De egyszerűbb lesz a Csepel és Pesterzsébet közt közlekedők élete is, mivel 1,2
kilométernyi kerékpárutat építettek a két városrész közt, a Gubacsi hídon keresztül.
http://kerekagy.blog.hu/2011/08/16/hat_uj_ut_epul_biciklis_ingazoknak_oktoberben
Moha az aszfalthomlokzaton
08.18.
A holland 24H Architects fiatal építészeinek tervei alapján rendhagyó irodaépület
született Assenben. A megbízó Környezetvédelmi Minisztérium igénye többek közt az
volt, hogy „az épület rendelkezzen saját felismerhető identitással”. Sikerült.
http://epiteszforum.hu/node/19355

7

Szeged is elbúcsúzik a Bengáli villamostól
08.19.
Nyugdíjba vonulnak 49 év után a Bengáli villamosok Szegeden. Az elmúlt fél évben a
szegedi villamosvonalak átalakításának idején Bengálik is szállítottak még utasokat, de a
holnapi búcsúztatás után végleg eltűnnek a sínekről. A Bengálik ősztől a villamosvonalak
létrehozásának 125 éves évfordulója alkalmából egy évig Budapesten közlekednek.
http://index.hu/belfold/2011/08/19/szeged_is_elbucsuzik_a_bengali_villamostol/
Égett a makói fürdő tetőszerkezete
08.22.
A tűzben senki sem került veszélybe, a fürdő 1500 négyzetméteres tetőszerkezetének
mintegy harmada azonban leégett. A 12 ezer négyzetméteres alapterületű
fürdőkomplexum bokrétaavatóját májusban tartották. Az előkészületi munkálatokkal
együtt 3,6 milliárd forintos fürdőberuházáshoz a makói önkormányzat több mint másfél
milliárd forintot nyert a Dél-Alföldi Regionális Operatív Program pályázatán. A fürdő a
tervek szerint december elsején nyitott volna.
http://index.hu/bulvar/2011/08/22/eg_a_makoi_furdo_tetoszerkezete/
A társasházak is büntethetők a pesti húgyszag miatt
08.23.
Határozat kötelezi a társasházakat arra, hogy takarítsák maguk előtt a járdát, így
akárcsak télen a csúszásmentesítés hiánya miatt, nyáron az emberek, kutyák által
hugyos utcák miatt is büntethetők. Ha ez elmarad, 50.000 forint pénzbírságot is
kaphatnak. Az erzsébetvárosi önkormányzat ezer darab tömlőt is adott a társasházaknak,
hogy tisztítsák a járdákat, de azokat évek óta másra használják.
http://velvet.hu/sztori/2011/08/23/a_hatarozat_szerint_takaritani_kell_a_vizeletet_az_u
tcakon/
Városi laborban kutatja a jövőt a BMW
08.25.
A labor egyik legütősebb, leginteraktívabb (és egyben leginkább tanulmányozható,
értékelhető) eszköze egy Urbanology nevű, stratégiai játékhoz hasonlító szimuláció,
amely valamelyest emlékeztet a Sim City-re, vagy CityVille-re: ebben a látogatók
(beleértve az online felületek látogatóit is) olyan problémákkal szembesülnek, amelyek a
nagyvárosokat jellemzik: növekvő népesség, fenntarthatósági kihívások, lakáshiány,
közlekedési és infrastrukturális változások. Miközben ezt játtszák, az emberek váleményt
alkotnak, megoldásokra, forgatókönyvekre szavaznak, vagy vetik el azokat.
http://hg.hu/cikk/epiteszet/12841-varosi-laborban-kutatja-a-jovot-a-bmw
Földalatti helyzetkép: szerkezetkész metróállomások (1.)
08.26.
Zöldi Anna a négyes metró szerkezetkész állomásairól szóló sorozatának második
részében a Rákóczi téri, illetve a két Duna-parti, a Fővám és a Szent Gellért téri
állomások építészeti koncepcióját, és egyedi szerkezeti megoldásait mutatja be, amelyek
egy speciális „kortárs építészeti katalógus” lapjaiként követik majd egymást.
http://epiteszforum.hu/node/19403
PPP-szerződést mond fel Hódmezővásárhely
08.26.
Felmondja a hódmezővásárhelyi Balogh Imsi Sportcsarnok működtetésére vonatkozó
PPP-megállapodást az önkormányzat, és a Legfőbb Ügyészséghez fordul az építési
költségek jelentős túlárazása miatt, és az ügyben nyomozás elrendelését kezdeményezi.
A közgyűlésen elhangzott: a nyomozás során mind a PPP-konstrukciót kidolgozó állami
szerv, mind a létesítményt túlárazó magánberuházó, mind a beruházást finanszírozó és a
finanszírozás teljesülését ellenőrző bank felelősségét meg kell vizsgálni.
http://index.hu/belfold/2011/08/26/ppp-szerzodest_mond_fel_hodmezovasarhely/
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Börtönbüntetést kér Verók Istvánra az ügyész
08.27.
A terézvárosi ingatlanügyben benyújtott vádiratában mind a 14 vádlott esetében
börtönbüntetés kiszabását kéri a bíróságtól Ihász Sándor fővárosi főügyész. Verók István
volt MSZP-s polgármester és 12 volt MSZP-SZDSZ-es önkormányzati képviselő az
ügyészség szerint legalább 127 millió forintos kárt okoztak az Andrássy út 47. szám alatti
ingatlan értékesítésével.
http://index.hu/belfold/2011/08/27/bortonbuntetest_ker_verok_istvanra_az_ugyesz/
Tokióban a helyzet – Építészet és a természeti katasztrófák 2. rész
08.29.
A hagyományos japán építészet nem az örökkévalóságnak épül, a pusztulás-újjászületés
ciklusa, legyen az ok természeti katasztrófa, háború, vagy ingatlanfejlesztési láz,
elfogadott tény, a mindennapi élet része. Ez a gondolatsor segíti a katasztrófák
fegyelmezett elviselését, de nem akadályozza meg, hogy az ország minden technológiai
újítást bevessen a természeti katasztrófák hatásának mérséklése érdekében.
http://epiteszforum.hu/node/19412
Felmondta a közszolgálati szerződést a CET beruházója
08.31.
Felmondta a Fővárosi Önkormányzattal között szolgáltatási szerződését a Duna-parti CET
kulturális központ beruházója, a Porto Investment. Közleményükben az önkormányzat
súlyos szerződésszegésével indokolták döntésüket. Az "elmúlt hónapok
törvénytelenségei, súlyos szerződésszegései és a városvezetés cinikus, a projekt
megvalósítását akadályozó magatartása nem méltó egy világvároshoz", írták.
http://index.hu/belfold/budapest/2011/08/31/felmondta_a_kozszolgalati_szerzodest_a_c
et_beruhazoja/
2014-re részben megújulhat a volt Moszkva tér
08.31.
A Fővárosi Közgyűlés elfogadta a Széll Kálmán tér átépítésével kapcsolatos koncepciót és
arról is döntöttek, hogy módosul a Móricz Zsigmond körtér területrendezése, a jelenleg
folyó munkákat azonnal felfüggesztik. Hutiray Gyula főpolgármester-helyettes
hangsúlyozta, hogy a korábbi több tízmilliárdos tervekkel ellentétben a pár milliárd
forintból megvalósítható programmal szeretnék megoldani területrendezési problémákat.
http://index.hu/belfold/budapest/2011/08/31/szell_kalman_ter/
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