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BeMUTató – A Magyar Urbanisztikai Társaság életéből
XVII. Országos Urbanisztikai Konferencia
A MUT az október 28-29. között Pécsett megrendezett konferencia egyik meghatározó
témája a tervezési rendszer átalakításának kérdése volt annak érdekében, hogy
Magyarország felkészülhessen a 2014-től elérhető uniós források igénybe vételére. Az
eredményekről itt olvashat:
http://www.mut.hu/?module=news&action=show&nid=182550#MIDDLE
A társaság a konferencián adta át a Magyar Urbanisztikáért-díjat és a Barna Gáboremlékérmet. A díjazottak listájáért kattintson ide:
http://www.mut.hu/?module=news&action=show&nid=182552#MIDDLE
A konferencián készült képeket itt tekintheti meg:
http://www.mut.hu/?module=images&action=img_gallery&fname=XVIIORSZAGOS
Beszámoló a MUT Környezetesztétikai Tagozatának októberi összejöveteléről: a
budai Várkert-Bazár jövője
A bevezető előadást dr. Aczél Péter, a Budavári Önkormányzat főépítésze tartotta
történelmi visszatekintéssel, különös tekintettel a II. világháborút követő időszakra. Az
összejövetelen a megszokottnál nagyobb létszámú résztvevők között több tervező is
jelen volt, akik az elmúlt időszakban készítettek tanulmányt, fejlesztési tervet az Ybl
Miklós által létrehozott együttesre.
http://www.mut.hu/?module=news&action=show&nid=182571#MIDDLE
Kövesse a MUT-ot a Facebookon!
Naponta frissülő információk, programok, események, hozzászólási lehetőség! Ossza meg
urbanisztikai témájú gondolatát, programját, szakmai anyagát a MUT Facebook
csoportjában!
http://www.facebook.com/pages/MUT-Magyar-UrbanisztikaiT%C3%A1rsas%C3%A1g/123621814338661

ElőreMUTató
A MUT elkészítette javaslatát a térbeli tervezés rendszerének összehangolására
és továbbfejlesztésére – Műhelyviták a MUT-ban!
Ahhoz, hogy a tervezési rendszer megfelelhessen a következő tíz évben várható
kihívásoknak, a tervezési rendszer olyan irányú továbbfejlesztése szükséges, amely a
jelenleginél egyszerűbben, átláthatóbban, megbízhatóbban közérthetőbben képes
megoldani a térségek és települések rendezett és céltudatos fejlesztésének feladatait. A
tervezési rendszert ezért a jelenleginél sokkal inkább képessé kell tenni a mai tényleges
társadalmi igények, elvárások gazdaságilag megalapozott, hosszú időn át
működőképesen, a környezeti erőforrásokat takarékosan használó kielégítésére (azaz a
ténylegesen megvalósuló és fenntartható fejlődésre).
A javaslatról két nyilvános műhelyvita lesz a MUT-ban (1094 Budapest Liliom u. 48.):
2011. november 22-én 15.00-18.00 óra között a településtervezés, 2011.
november 29-én 15.00-18.00 között pedig a térségi – országos, megyei, kistérségi –
tervezés lesz naiprenden.
A dokumentum pdf formátumban letölthető a MUT honlapjáról.
http://www.mut.hu/
Elkészült a KÖH szakmai javaslata a Kulturális Örökségvédelem Nemzeti
Stratégiájára
A közelmúltban elkészült a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal szakmai javaslata a
Kulturális Örökségvédelem Nemzeti Stratégiájára, a Hivatal 2011. november 30-ig
fogadja az észrevételeket. A minél teljesebb, széleskörű szakmai véleményalkotás
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érdekében a MUT nagytermében 2011. november 24-én 15.00-18.00 óra között
nyilvános szakmai műhelyvitát szervez, Tamási Judit KÖH elnök asszony részvételével.
A dokumentum pdf formátumban letölthető a KÖH honlapjáról.
http://www.koh.hu/

A MUT vezetőségének tevékenységéről
Október 3-án az Elnök és az ügyvezető képviselte a MUT-ot a BM ünnepélyes díjátadó
ünnepségén.
Október 4-én a Nkft és a HUNGEXPO illetékes vezetői egyeztettek az Urb:Icon 2012
előkészítésének kérdéseiről.
Október 4-én nagysikerű klubdélutánt tartott a Városesztétikai Tagozat a Várbazár
Jövőjéről.
Október 6-án a Raab József által szervezett Bon-Team Munkacsoport tartott jelentős
sikerrel bemutatót a budapesti olimpia rendezésének lehetőségeiről.
Október 7-én az Elnök felkérésére az ügyvezető képviselte a társaságot a BME
Építészmérnöki Karának diplomaosztó ünnepségén.
Október 10-én az ügyvezető a Budapest Városfejlesztési Stratégiájáról szóló, a Studio
Metropolitana által szervezett műhelyvitán vett részt.
Október 11-én ülésezett a MUT-ban az EUROPAN 11 Nemzeti Bizottsága, megvitatva
a szegedi előzsüri eredményeit, és a várható további fejleményeket, illetve a MÉSZ
igazgatója által kezdeményezett HUNGAROPAN pályázat kezdeményezését.
Október 12-én az ügyvezető az NGM főosztályvezetőjével, Salamin Gézával egyeztetett a
városrangsorolás lehetőségeiről, jövőjéről.
Okóber 13-án a MUT-ban jó hangulatú pódiumbeszélgetés volt a budapesti olimpia
jövőjéről, ahol a résztvevők fekérték a MUT-ot, hogy gondoskodjon az olimpia
gondolatának felélesztéséről, annak kommunikációjáról.
Október 14-én az elnök és az ügyvezető a FIABCI magyarországi tagozatának
vezetőjével
tárgyalt
telefonon
a
MUT-nak
a
FIABCI
Ingatlanfejlesztési
Nívódíjpályázatában való közreműködéséről.
Okóber 14-én az ügyvezető a CENTROPE Projekt vezetőjével, Szokolay Örssel egyeztetett
egy a közép-európai városok rangsorolását célzó CE-projektben való együttműködésről.
Október 17-én az ügyvezető a Budapest Városfejlesztési Stratégiájáról szóló, a Studio
Metropolitana által szervezett műhelyvitán vett részt.
Október 17-én az ügyvezető a szegedi egyetem tanszékvezetőjével, Kovács Zoltánnal, és
projekt-koordinátorával, Szabó Tündével egyezetett az általuk vezetett PolyCe projekt
munkaülésének a MUT-nál való megrendezéséről.
Október 18-án az ügyvezető a Pekingi Mérnöki Tervezési Iroda delegációját tájékoztatta
a magyar és a budapesti várostervezés aktuális kérdéseiről.
Október 18-án, kedden az ügyvezető a VI. és VII. kerületi polgármesterrel,
alpolgármestereivel, a kerületi Ipari és Kereskedelmi kamarai Tagozatok vezetőivel, és a
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VOSZ tanácsadójával
lehetőségeiről.

tárgyalt

a

Nagykörúti

Szellős

Pláza

projekt

elindításának

Október 18-án az ügyvezető a Bécsi Műszaki Egyetem Város- és Regionális Tervezési
Tanszéke nemzetközi kurzusa számára tartott vezetést Budapest közterületei
megújításának gazdasági és kulturális összefüggéseiről, hátteréről.
Okóber 19-én az ügyvezető a CENTROPE Projekt vezetőjével, Szokolay Örssel egyeztetett
egy a közép-európai városok rangsorolását célzó CEURINA-projektben való
együttműködésről, a projekt kialakításáról,
a MUT
NKft. vezető
partneri
szerepvállalásáról.
Október 19-én az ügyvezető a Lakásvásár igazgatójával tárgyalt a lakásügyi szakma
fellendítéséről, a Lakásvásár kapcsán, pl. a MUT gazdasági tagozatával együttműködve.
Október 20-án az EnSURE Projekt budapesti munkacsoportja tartott munkamegbeszélést.
Október 21-én a RETINA EU-projekt stratégiai munkacsoportja ülésezett Budapesten,
az ügyvezető szakértői részvételével.
Október 24-én az ügyvezető Lunk Tamással tárgyalt egy EU-projekt beadásában való
együttműködésről (nem jött össze).
Október 25-én az EUROPAN budapesti koordinációs csoportja tartott egyeztető
megbeszélést.
Október 26-án az ügyvezető a BM főosztályvezetőjével egyeztetett a térbeli tervezés
rendszerének továbbfejlesztéséről.
Október 27-28-án a korábbinál kissé alacsonyabb fizető részvétellel, de szép sikerrel
tartottuk Pécsen, a Bóbita Bábszínházban a 17. Országos Urbanisztikai Konferenciát a
tervezési rendszer megújításának követelményeiről, MaHolnap Urbanisztika címmel,
ennek keretében megrendezve a GrandPari(s) kiállítás pécsi bemutatóját is.
Október 28-án, a MUT Konferenciához kapcsolódóan a Tolna-Baranyai megyei csoport
UrbaNEXT címmel a fiatal urbanistáknak szervezett találkozót, a FUT vezetőinek
részvételével.

Pályázatok, felhívások
Javaslattétel Kotsis Iván emlékérem elnyerésére
A Magyar Építőművészek Szövetsége volt rendes tagjának, több építésznemzedék
tanítómesterének, Dr. Kotsis Iván professzor tiszteletére és emlékezetére 1990 óta
„Kotsis Iván érem” kitüntetést ad át. A Magyar Építőművészek Szövetségének Titkársága
kéri a tisztelt tagokat, hogy javaslattételeiket a megfelelő indokolással november 20-ig
juttassák el a MÉSZ Titkárságára. (1088 Budapest, Ötpacsirta u. 2., e-mail:
meszorg/kukac/t-online.hu)
Pályázati felhívás egyetemi hallgatók számára új típusú public art művekről
írandó műkritikák írására
Az MMIKL Képző- és Iparművészeti Lektorátus 2011. évi public art programja keretében
pályázatot ír ki művészettörténetben és művészetelméletben jártas egyetemi hallgatók
számára a Mi kis falunk című pályázatának eredményeképpen 2012. február-márciusában
megvalósuló, négy új típusú public art mű egyikéről készítendő kritikai elemzés
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megírására. A pályázat célja: tehetségkutatás és -gondozás, valamint az új típusú public
art művészeti stratégiájának megismertetése a kortárs művészet iránt érdeklődő
pályakezdőkkel. A regisztrációs levél beérkezési határideje: november 25. (péntek) 24
óráig.
http://www.mut.hu/?module=news&action=show&nid=182603#MIDDLE
Öko-negyed Madridban
A spanyol „Habitat Futura” csoport, a Spanyol Állami Lakásépítő Hivatal támogatásával,
valamint a Madridi Építész Kamara közreműködésével nemzetközi tervpályázatot írt ki. A
pályázat nyertese nem csupán pénzjutalomban részesül, de saját tervei spanyolországi
megvalósításán is dolgozhat, mivel megbízást kap a madridi Puente de Vallecas-ban
található öko-területen kialakításra kerülő 100 lakásból álló lakónegyed tervezésében
való részvételre. A pályázati kiírás angol nyelvű, és a pályázatokat a szervezők
december 16-ig várják.
http://www.epiteszforum.hu/node/19933
Pályázati felhívás a 13. Velencei Nemzetközi Építészeti Biennále magyar
pavilonjában rendezendő kiállítás kurátori megbízatására
A pályázat tárgya: a 13. Velencei Nemzetközi Építészeti Biennále magyar pavilonjában
rendezendő kiállítás. A pályázat jellege: a résztvevők körét tekintve nyílt. Minden olyan
személy vagy csoport pályázhat építőművészeti kurátori koncepcióval (kurátor lehet a
művész maga is), aki vagy amely jártas a kortárs magyar és nemzetközi építészetben és
rendelkezik kiállításrendezői gyakorlattal. A pályázatot benyújtók elfogadják, hogy az
eredményhirdetést követően a pályaművekbe bárki betekinthet, az azzal kapcsolatos
adatok nyilvánosak. A pályázat beadási határideje: 2012. január 6. (A pályázatokat
kizárólag postai úton lehet benyújtani. A beadási határidő a postai feladás napja.)
http://www.epiteszforum.hu/node/19685
A gazdasági válság hatásai a városokra – MTA-kérdőív
Az MTA Földrajztudományi Kutatóintézete kérdőíves felmérést végez a városlakók
körében arról, hogy milyen hatásai vannak a gazdasági válságnak a városok társadalmigazdasági környezetére és hogyan változott meg a városok versenyképessége
Magyarországon az elmúlt években?
http://www.varosrehabilitacio.net/

Szakmai sikerek – díjak, elismerések
Magyar Urbanisztikáért-díj és Barna Gábor-emlékérem
A Magyar Urbanisztikai Társaság a XVII. Országos Urbanisztikai Konferencián adta át a
Magyar Urbanisztikáért-díjat és a Barna Gábor-emlékérmet. Magyar Urbanisztikáért-díjat
kapott Dr. Merza Péter, Csontos János, Arató András István, Dr. Hübner Mátyás és Dr.
Meggyesi Tamás. Barna Gábor-emlékéremben részesült Dr. Budai Aurél, Zábránszkyné
Pap Klára, Dr. Fazekas Sándorné, Szinyei Béla és Kozmon Kinga. A díjazottak méltatását
itt olvashatja:
http://www.mut.hu/?module=news&action=show&nid=182552#MIDDLE
„Év háza 2011” pályázat eredményhirdetése
2011-ben negyedik alkalommal meghirdetett Év háza pályázatra az elmúlt években
megvalósult családi házak közül 22 mérettetett meg a zsűri előtt. A pályázaton való
részvétel, ahogyan eddig is a Magyar Építőművészek Szövetsége jóvoltából a Visegrádi
Négyek Családi Házai kiállításon szereplés lehetőségét is biztosította.
http://www.epiteszforum.hu/node/19665
Három magyar épületet díjaztak a 2011-es International Property Awards-on
A pasaréti Officium Irodaház az International Property Awards-on Európa legjobb
belsőépítészeti megoldása lett 2011-ben, de az irodaház további két kategóriában
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(fejlesztői koncepció, építészet) is elismerést szerzett. Ugyanitt, az Akadémia Parkban
álló Trafó Irodaház a nemzeti építészeti kategóriában ötcsillagos, azaz kiváló minősítést
nyert a versenyen. A harmadik magyar díjazott a Váci Greens irodaház.
http://www.epiteszforum.hu/node/19830

Programajánló
A világ peremén
Rabb Péter építéstörténeti előadása az Építész Továbbképző szervezésében a FUGA-ban
november 22-én 16 órakor.
http://www.epiteszforum.hu/node/19951
Novemberben a Francia Intézet zöldbe öltözik
November 9-30-a között kiállításokkal, filmvetítésekkel, előadásokkal és vitaestekkel
ünnepli a Francia Intézet a környezetvédelem hónapját.
http://www.epiteszforum.hu/node/19896
Korszerű Lakás 1960
A Kiscelli Múzeum legújabb kiállítása az Óbudai Kísérleti Lakótelep egyes épületeit,
korabeli lakásait és enteriőrjeit, valamint lakóit mutatja be eredeti dokumentumok,
építészeti tervek, fényképek, hangfelvételek segítségével. A kiállítás leglátványosabb
eleme az eredeti méretben felépített típuslakás, amely berendezési tárgyaival átélhetően
modellezi a lakótelep egyik jellegzetes otthonát. A kiállítás megtekinthető október 4december 4. között a Kiscelli Múzeumban (III., Kiscelli utca 108.).
http://www.epiteszforum.hu/node/19596

Könyvajánló
Városi klímakalauz
„Miből fizessük ki a középületek fűtésszámláját? Mi történt a vadonatúj útburkolattal a
télen? Hogyan takarékoskodjunk a városháza villanyszámláján? Hogyan tehetjük
népszerűbbé a városi buszokat? Miért használják szívesen az emberek az egyik városi
parkot, míg a másikat elkerülik? Hogyan védekezzünk a hirtelen esőzésekkel szemben?
Mire jó a klímastratégia?” – minderre választ kaphat a frissen megjelent Városi
klímakalauzból, amely letölthető a MUT honlapjáról is.
http://www.mut.hu/
Sipos András: Harminc év Budapest-víziói
2011. szeptember 27-én mutatták be a Politikatörténeti Intézetben Sipos András új
könyvét, A jövő Budapestje 1930-1960 - Városfejlesztési programok és rendezései tervek
címmel. Feitl István, a Politikatörténeti Intézet által működtetett Budapest Történeti
Műhely vezetője ismertetőjében elmondta, az általuk kiadott várostörténeti kiadványok
sorában ez már körülbelül a tizedik kötet.
http://www.epiteszforum.hu/node/19638
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Sajtószemle – Egy hónap az urbanisztika világában
Orbán: Az állam átveszi a megyei önkormányzatok adósságát
10.03.
A megyei önkormányzatok 180 milliárd forintos adósságának átvételére tett ígéretet
Orbán Viktor hétfőn, mint mondta, a tartozások átütemezéséről tárgyalni fognak a
bankokkal. Még ősszel az országgyűlés elé kerülhet az erről szóló törvény.
http://www.origo.hu/itthon/20111003-orban-az-allam-atveszi-a-megyeionkormanyzatok-adossagat.html
Nem szabad akaratunkból költöztünk
10.04.
El lehet egy év alatt tüntetni egy környezeti katasztrófa nyomait? Felkerestük az
embereket, akiket egy éve a vörösiszapban állva láttunk. Mi lett a férfivel, akinek
édesanyját ölte meg az ár? Hogy él ma a díjnyertes fotónkon a megmentett macska?
Lehet-e nyerni a vörösiszapon?
http://index.hu/belfold/2011/10/04/nem_szabad_akaratunkbol_koltoztunk/
Egy napra életre kelt a CET
10.05.
A Design Hét során a egy új design concept store, a Designologist - mint leendő bérlő jóvoltából bent jártunk a CET-ben. Lányi András beszámolója.
http://www.epiteszforum.hu/node/19680
Makovecz Imre temetése
10.10.
Makovecz Imrét október 8-án a Farkasréti Temetőben helyezték örök nyugalomra. A
gyászszertartást Bolberitz Pál egyetemi tanár, a Szent István Akadémia elnöke
celebrálta. Búcsúztató beszédet mondott Orbán Viktor miniszterelnök, Nagy Ervin
országos főépítész, Fekete György, a Magyar Művészeti Akadémia ügyvezető elnöke és
Dévényi Sándor, a Kós Károly Egyesülés elnöke. Nagy Ervin és Dévényi Sándor
búcsúztató beszéde és Zsitva Tibor képriportja a temetésről.
http://www.epiteszforum.hu/node/19711
Elhunyt Kiss István építész
10.12.
Elhunyt Kiss István építész, az egykori KÖZTI-s, a -leégett- Budapest Sportcsarnok
tervezője, a MÉSZ Sport- és Szabadidő Létesítmények Bizottságának egykori
meghatározó személye.
http://www.epiteszforum.hu/node/19734
Gyárbezárási körkép: egy megye úszta csak meg
10.14.
Északnyugat-Dunántúl kivételével ismét egyre több a gyárbezárás Magyarországon, ami
azt jelzi, hogy még nem vagyunk túl a gazdasági válságon, illetve komoly problémák
vannak a magyar ipar földrajzi szerkezetével. Miközben a munkanélküliség KeletMagyarországon óriási gondot jelent, a nyugati régióban időnként kínzó munkaerőhiány
lép fel, és szinte az iskolapadból rángatják ki a szakképzett tanulókat.
http://hvg.hu/kkv/20111014_gyarbezaras_ge_nokia_elcoteq
Tokió még mindig sugároz
10.15.
A japán fővárosban van olyan terület, ahol csernobili szintű a radioaktivitás.
http://index.hu/kulfold/2011/10/15/tokioban_felnek_a_radioaktivitastol/
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A Margit hídi a leghülyébb villanyrendőr
10.17.
Olvasóink megszavazták az őrjítő stoplámpák Top 10-es budapesti listáját. A Budapesti
Közlekedési Központ vizsgálódik, intézkedik.
http://index.hu/belfold/budapest/2011/10/17/a_margit_hidi_a_leghulyebb_villanyrendor
/
Bizonytalan a Roosevelt tér felújítása
10.19.
Átnevezni már sikerült az egykori Roosevelt teret, a felújítása azonban nem lesz ilyen
egyszerű. A tervek gyakorlatilag elkészültek, pénz azonban belátható időn belül csak
akkor lesz a beruházásra, ha más beruházás elmarad, vagy ha átcsoportosítják a
szükséges összeget.
http://hvg.hu/itthon/20111019_roosevelt_ter_felujitasa
Független kutatócsoport is megerősítette a globális felmelegedés tényét
10.21.
Az elmúlt kétszáz év időjárási adatainak eddigi legátfogóbb független elemzése során a
kutatók a világ 15 részéből származó több mint egymilliárd adatot elemeztek. A
kaliforniai Berkeley Egyetem fizikusa, Richard Muller által vezetett Berkeley Earth Project
elnevezésű tanulmányban kimutatták, hogy a szárazföldi területek hőmérséklete
nagyjából egy Celsius-fokkal emelkedett az 1950-es évek közepe óta.
http://index.hu/tudomany/klima/2011/10/21/fuggetlen_kutatocsoport_is_megerositette_
a_globalis_felmelegedes_tenyet/
Boldogabbak a Győrben élő emberek, mint a magyar átlag
10.25.
A várható élettartam, az elégedettség és az ökológiai lábnyom alapján kiszámították az
emberi jólét és a fejlődés új mutatószámát Győrben, a város úgynevezett Boldog Bolygó
Indexét (Happy Planet Index). A győriek jobban élnek az átlag magyar állampolgároknál
- ezt állapította meg a Széchenyi egyetem Kautz Gyula közgazdász szakkollégiumának
és az Innovációval a Fenntartható Fejlődésért Egyesületnek a közös kutatása.
http://nol.hu/belfold/boldogabbak_a_gyorben_elo_emberek__mint_a_magyar_atlag
Egy szarkofág maradt csak a legendás városból
10.26.
A határhoz közeli romániai Csanádon szinte semmi nem emlékeztet a hajdan itt állt város
ezer éves múltjára. Egy kőkoporsó és majd 150 éves leírások idézik meg a püspöki
székhelyet.
http://www.epiteszforum.hu/node/19832
Budapest egyelőre csak szóban átlátszó
10.28.
Az osztrák főváros szakbizottsága a napokban úgy döntött, hogy Bécs tagja lesz a
Transparency Internationalnek, a korrupció ellen küzdő civil szervezetnek. Budapest
tavaly december óta ígéri az együttműködést a szervezet magyar tagozatának, ám
kezdeti lendület lelankadt.
http://index.hu/belfold/budapest/2011/10/28/budapest_egyelore_csak_szoban_atlatszo/
?rnd=913
Megy a harc a 7 milliárdodik földlakó címért
10.31
Egyes híradások szerint az ENSZ szimbolikusan a Fülöp-szigeteken született Danica May
Camachot ismerte el a Föld hétmilliárdodik lakójának. Különböző időzónákban lévő
országok mind a saját csecsemőikre követelik a hétmilliárdodik címet.
http://nol.hu/kulfold/kalinyingradban_szuletett_a_7_milliardodik_foldlako
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Tartalék fővárost építhet Japán
10.31.
Tartalék főváros építésén gondolkodik Japán, a település átvenné Tokió szerepét, ha a
fővárosban nagyobb földrengés vagy más katasztrófa miatt megbénulna az élet. A tervet
politikusok egy csoportja nyújtotta be alig nyolc hónappal az ország északkeleti részét
romba döntő, 9-es erejű földrengés és a valaha átélt legnagyobb japán szökőár után.
http://index.hu/kulfold/2011/10/31/tartalek_fovarost_epithet_japan/
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