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BeMUTató – A Magyar Urbanisztikai Társaság életébıl
A MUT Gazdasági Tagozatának alakuló ülése
Március 28-án az új Tagozat alakuló ülésén a résztvevık elfogadták az új tagozat
mőködési szabályait és alapító okiratát, és megválasztották a vezetıség tagjait, Bajnai
László, Formanek Gyula, Ikvai-Szabó Imre, Ongjerth Richárd és Tabák Gábor
személyében.
http://www.mut.hu/?module=events&action=event&eid=3325
MUT tagsági díj
Felhívjuk tisztelt Tagjaink figyelmét, hogy a 2012. évi tagdíj befizetése március 31-ig
esedékes. E téma idén különösen fontos, hiszen tisztújításra kerül sor, ahol érvényes
szavazati joga csak azon tagjainknak van, akik éves tagsági díjukat illetve hátralékukat a
fenti határidıig rendezték. Nem jelölhetı továbbá semmilyen MUT tisztségre,
képviseletre olyan személy, akinek tagdíjtartozása van.
http://www.mut.hu/?module=news&fname=TAGFELVETEL_EGYENI
Urb:Icon Nemzetközi Városfejlesztési Kiállítás és Projektvásár 2012
A HUNGEXPO Zrt. és a Magyar Urbanisztikai Tudásközpont, mint társszervezı új kiállítást
indít URB:ICON elnevezéssel. A Nemzetközi városfejlesztési kiállítás és projektvásár
célja, hogy lehetıséget biztosítson az önkormányzatoknak és a kapcsolódó
vállalkozásoknak projektjeik bemutatására. A már megvalósult vagy éppen befektetıre
váró projekttervek felvonultatása egyaránt helyet kaphat a kiállításon.
Idıpont: 2012. április 18-20.
http://www.mut.hu/?module=news&action=show&nid=182700#MIDDLE
Hild János Konferencia 2012
Idén Százhalombattán, a Közterületmegújítási Nívódíj 2011 nyertes helyszínén tartjuk a
Hild János Konferenciát április 26-27. között. A konferencia alcíme: Falu, Város, Megye,
arra utalva, hogy a közeli jövıben várhatóan nyilvánosságra kerülnek a települési és
térségi tervezés rendszerének új, vagy megújuló elemei. A konferencia programját az
alábbi linken tekintheti meg:
http://www.mut.hu/?module=news&action=show&nid=186634#MIDDLE
Összefoglaló az EnSURE konferenciáról
A projekt hazai megismertetése keretében megrendezésre került második EnSURE
Konferencia a projekt eddigi eredményeit mutatta be. Részletek itt:
http://www.mut.hu/?module=news&action=show&nid=186074#MIDDLE
Támogassa a MUT-ot adója 1%-ával!
Adószám:
19666770-2-43
Kövesse a MUT-ot a Facebookon!
Naponta frissülı információk, programok, események, hozzászólási lehetıség! 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

2

A MUT vezetıségének tevékenységérıl
Február 1-én az ügyvezetı a MÉSZ igazgatójával egeztetett a HungaroPan pályázatról.
Február 7-én az ügyvezetı aláírta a Covenant of Mayors irodájával kötendı szerzıdést a
Covenant of Mayors magyar nemzeti szakértıi feladatainak ellátására.
Február 8-10 között az ügyvezetı Londonban részt vett az Ebenezer Howard által
alapított Town and Country Planners’ Association szervezésében beadandó SPECIAL nevő
IEE projekt elıkészítı egyeztetésén. A projekt a várostervezés és az energiatervezés
közelítését tőzi célul.
Február 13-án az Europan operatív vezetése tárgyalt a MUT-ban a következı szakasz
beindításának feltételrendszerérıl.
Február 14-én az ExAnte Kft. szervezésében Magyarországi városrehabilitációs
tanulmányútra érkezett 15 fıs bolgár önkormányzati delegáció látogatott el a MUT-ba,
ahol Barna-Lázár Zoltán ExAnte igazgató, Ongjerth Richárd MUT igazgató és Jármi
Gyöngyi BM fımunkatárs tartott elıadást az EU támogatású városrehabilitációs projektek
tapasztalatairól.
Február 16-án az ügyvezetı Covenant of Mayors nemzeti szakértıi minıségében az
energiagazdálkodással foglalkozó ENESCO Projekt szemináriumán tart elıadást
Február 16-án az OÉF almunkacsoportjai az urbanisztikai felsıoktatás kurzusainak
kimeneti követelményeivel foglalkoznak.
Február 22-én került sor a Békásmegyeri Közösségi Házban az EnSURE – kis rezsi,
nagy hasznon címő konferenciára, ahol a városi, városrészi szintő energiagazdálkodás
jó példái és lehetıségei kerültek bemutatásra, mintegy 80 fıs közönség számára,
egyebek között Szaló Péter államtitkár, Dely Krisztina, az EU-Covenant of Mayors
szervezetének igazgatója, Puskás Péter óbudai alpolgármester, Tatárné Varga
Ivett (Fıvárosi Önkormányzat) Michl József tatai polgármester, Hajdúszoboszló
alpolgármestere, valamint a projektben részt vevı MUT-os és BME-s, valamint
Debreceni Egyetemi kollégák elıadásával. Az elıadások a YouTube-ról letölthetık!
Február 23-án a Csepeli Önkormányzat részvételével – és a MUT Nkft. szakértıi
tevékenységével – zajló RETINA Projekt partertalálkozója volt Budapesten, ahol a
Nkft-t a projekt koordinátor (Fally Veronika) képviselte, és tartott prezentációt a NKft.
által készítendı Policy Recommandations kiadvány tartalmi elemeirıl.
Február 27-én Pozsonyban a MobEx V4 projekt megnyitó kiállításán és workshopján a
projekt koordinátor tartott prezentációt a MUT Nkft. kiállítási anyaga kapcsán.
Február 28-án Szombathelyen a tervezett CEURBANA projekt
konferenciáján a projekt koordinátor tartott bemutatkozó prezentációt.
Február 29-én az ügyvezetı meghívására az urbanisztikai felsıoktatás vezetıi
(Corvinus, BME, SZIE Ybl, PE Polláck), valamint a MÉK és az MK, valamint a MUT
képviselıi alakítottak munkacsoportot a MUT-nál, a településtervezési jogosultság
újragondolásával kapcsolatos BM tevékenységnek az európai normákkal összhangban
lévı elıkészítésére.
Március 1-én a FUGÁ-ban nyílt meg az EUROPAN pályázat nyertes terveibıl rendezett
kiállítás.
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Március 6-án az ügyvezetı a Csepeli RETINA Projekt tulajdonosi érdekcsoportjának
workshopján vett részt.
Március 7-én az ügyvezetı a CENTROPE projekt vezetıjével tárgyalt további EU-s
projektekben való együttmőködési lehetıségekrıl.
Március 8-án a MUT-ban ülésezett a településtervezési
alapjainak kidolgozására alakult munkacsoport.

jogosultság felsıoktatási

Március 12-én, 13-án és 14-én az ügyvezetı a Budapesti Városfejlesztési Koncepció
célrendszerérıl folytatott vitasorozaton vett részt.
Március 19-én az ügyvezetı a Budapest Körben tartott elıadást a tervezési rendszer
megújításának koncepciójáról.
Március 20-án a MUT-ban ülésezett a településtervezési jogosultság felsıoktatási
alapjainak kidolgozására alakult munkacsoport.
Március 21-én került sor a MUT-ban a hatékony városrésztervezés módszereirıl szóló
mőhelyvitára, az Etele tér átépítésének kapcsán.

Pályázatok, felhívások
Afganisztáni Nemzeti Múzeum - ötletpályázat
Nyílt, egyfordulós ötletpályázatot írtak ki Afganisztán új Nemzeti Múzeumának
megtervezésére. A jelentkezıknek elıminısítési eljáráson kell átesniük, a szervezık
ennek alapján választják ki azokat, akik elkészíthetik és benyújthatják a pályamőveket.
Jelentkezési határidı: 2012. április 16., a tervdokumentáció beküldésének
határideje 2012. június 6.
http://epiteszforum.hu/node/20689
Takarékoskodj a Föld energiáival!
A Magyar Energia Hivatal az energiaellátás biztonsága- és az energiaimport függıség
csökkentése érdekében ösztönözni kívánja az energiahasználatban érdekelt, arra
hatással levı szereplıket a megújuló energiaforrások és az energiatakarékos megoldások
alkalmazására. Az épületek által okozott energiaterhelés mérsékléséhez elengedhetetlen,
hogy a jövıben egyre több energia- és környezettudatos szemléletben tervezett épület
szülessen. Ennek érdekében a MEH díjazni kívánja az ökologikus építészeti jegyeket
magukon viselı épületeket, illetve a példamutató tervezıi gondolkodást. A díjazásra
1.000.000-, forintot szán a Hivatal. Pályázni 2012. április 20-ig lehet.
http://www.eh.gov.hu/kozerdeku-adatok-2/a-magyar-energia-hivatal-kozlemenyei/446takarekoskodj-a-fold-energiajaval.html
FUT Településtervezési Hallgatói Ötletpályázat
A Fiatal Urbanisták Tagozata (FUT) országos és nyilvános komplex hallgatói
ötletpályázatot hirdet meg Magyarország valamennyi felsıoktatási intézményének
hallgatói és friss diplomások részére. Örömmel fogadjuk mindenki jelentkezését, aki
"urbanistának" érzi magát és szívügye a város. Az ötletpályázat célja, hogy az
urbanisztika szakterületeit érintı hallgatók és friss diplomások dolgozzanak együtt
különbözı csoportokban. A pályázók feladata, hogy megtalálják a választ, egy valós
városi problémára. Fejlesztési programot alkossanak az adott helyszínre és ezt érthetı
módon, kreatívan dokumentálva adják elı. Hiszünk abban, hogy a szakmai fejlıdés
legfontosabb eleme a gyakorlati munka, és erre minél tágabb lehetıséget, "életszerő" és
inspiráló feladatokat kell biztosítani. Beadási határidı: 2012. május 5. éjfél
http://futpalyazat.blog.hu/
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Velencei Építészeti Biennálé: hallgatói pályázat
A Mőcsarnok megbízásából a velencei építészeti biennále kurátorai nemzetközi, hallgatói
ötletpályázatot hirdetnek, melynek témája a 13. VELENCEI ÉPÍTÉSZETI BIENNÁLE
MAGYAR PAVILONJÁNAK kiállítási katalógusa. A pályázat beadási határideje: 2012.
május 15.
http://epiteszforum.hu/node/20706

Szakmai sikerek – díjak, elismerések
Wang Shu kapta a Pritzker-díjat
2012. február 27-én jelentette be Thomas J. Pritzker, az elismerést szponzoráló The
Hyatt Foundation elnöke Los Angelesben, hogy Wang Shu kapja idén a Pritzker-díjat. A
48 éves építész Ieoh Ming Pei után a második kínai, aki a megtiszteltetésben részesül,
ám ı az elsı, aki nem csupán Kínában született, hanem ott is él és dolgozik.
http://epiteszforum.hu/node/20594
A Füleki borászat a nyerı
Idén is magyar épület - a Füleki borászat - nyerte az Archdaily Building of the Year
internetes szavazását ipari épületek kategóriában. A 2010-es versenyt Kis Péter
Építészmőterme, az idei versenyt pedig az Építész Stúdió nyerte.
http://epiteszforum.hu/node/20660
Marosi Miklós és Ráday Mihály MÚOSZ-díjat kapott
Március 8-án a Sajtóházban harmadik alkalommal adták át a MÚOSZ Építészeti, Képzıés Iparmővészeti Szakosztályának elismeréseit. Az idei díjazottak közt Dr. Pogány
Frigyes-díjjal tüntették ki Marosi Miklós építészt, a kiemelkedı mőemlékvédelmi
tevékenységért járó Dr. Gerı László-díjat pedig Ráday Mihálynak ítélték oda.
http://epiteszforum.hu/node/20673
Ybl Miklós-díj 2012
Március 15-e alkalmából a Belügyminisztérium márványaulájában megtartott
rendezvényen adták át az Ybl Miklós-díjakat. A kitüntetésben idén Csernyus Lırinc, Eleıd
Ákos, Gelesz András, Krizsán András és Szabó Tamás János építészek részesültek.
http://epiteszforum.hu/node/20697
Lissone Design Award két pécsi építészhallgatónak
Pécsi építészhallgatók - Kozák Barnabás és Mátételki Ákos – csinos szatyorrá alakítható,
felfújható ülıpárnát terveztek, amely nagyobb rendezvények esetén pótolhatja a hiányzó
ülıfelületeket, visszaváltható, újrahasznosítható és nem utolsó sorban kiváló
reklámhordozó is. Közösség, üzlet és környezettudatosság egy apró tárgyban, amit az
itáliai Lissone Kortárs Mővészeti Múzeuma által meghirdetett pályázat zsőrije különdíjjal
jutalmazott.
http://epiteszforum.hu/node/20645

Programajánló
Húsz éves a Francia Intézet épülete
A Budapesti Francia Intézet Fı utcai épületének 20. évfordulója alkalmából április 2-án és
3-án egy-egy rendezvény mutatja be a 1990-es évek elején szokatlan építészeti
minıséget képviselı épület történetét és jövıjét: - a Kortárs Építészeti Központ „Fı utca
17: 20 éves a Francia Intézet épülete” címő kiállítása (megnyitó: április 2-án 18 óra), a „20 év francia-magyar kulturális együttmőködés” címő kerekasztal-beszélgetés sorozat
(április 3. 9.30-18.00).
http://www.mut.hu/?module=events&action=event&eid=3330

5

Környezetünk esztétikája határok nélkül
Április 3-án, kedden, 17 órai kezdettel Molnár László útibeszámolóját hallgathatják meg
az érdeklıdök a Társaság székházának Nagytermében (1094 Budapest, Liliom u. 48.).
http://www.mut.hu/?module=events&action=event&eid=3332
II. Plan-net Településfejlesztési Konferencia
Az április 5-én, Nyíregyházán megrendezésre kerülı konferencián való részvétel
ingyenes, de regisztrációs díj befizetéséhez kötött.
http://www.mut.hu/?module=events&action=event&eid=3289
Energiatudatos épületek, települések
Az energiahatékonyság jegyében, „Energiatudatos épületek, települések" címmel, 16
modulból álló szakmai továbbképzés indul 2012. áprilisában és májusában. A
fenntartható és energiatudatos környezet kialakítása érdekében az Európai Unió több
irányelvet bocsátott ki az épületek energetikai teljesítményérıl, a megújuló
energiaforrások arányának növelésérıl és a széndioxid kibocsátás csökkentésérıl.
Idıpontok: 2012. április 10.,17., 24.,május 2., 8., 15., 22., 29. Helyszín: Hunor
Hotel, 1039 Budapest Pünkösdfürdı utca 40. Jelentkezés:
http://www.mut.hu/?module=news&action=show&nid=186413#MIDDLE
III. Önkormányzati Vagyongazdálkodási Konferencia
Április
10-11-e
között
a
budapesti
Nemzeti
Közszolgálati
Egyetem
Közigazgatástudományi Karon megrendezésre kerülı konferencia fıbb témái: - Az
önkormányzatok mőködésének jogszabályi változásai - Az önkormányzati feladatok
végrehajtásának belsı- és külsı finanszírozási lehetıségei 2012-ben - Új Széchenyi Terv,
Széll Kálmán Terv - önkormányzatok - Az önkormányzati vagyongazdálkodás aktuális
kérdései - Területfejlesztés és vagyongazdálkodás a megyékben.
http://www.mut.hu/?module=events&action=event&eid=3299
Területfejlesztık Víkendje
Új jogszabályok, átalakuló intézményrendszer, elfeledett és újra éledı térkategóriák
mellett, a tervezés megújulásának folyamatában szükség van a szakmai találkozóra.
május 18-án a Területfejlesztık Víkendjén találkozhatnak egymással a szakma
képviselıi Lajosmizsén, a Geréby Kúriában.
http://www.mut.hu/?module=events&action=event&eid=3260

Könyvajánló
Makovecz Imre: Organikus építészeti útikönyv
Megjelent a Makovecz - Organikus építészeti útikönyv, amely a Makovecz Imre, illetve
tanítványai által tervezett alkotások közül mutat be válogatást rövid leírással, fotókkal és
jellemzı rajzokkal. A több mint hatvan, határon innen és túl megvalósult, eredeti
formáját ırzı épületet különbözı útvonalakra felfőzve ismerteti a kötet.
http://bookline.hu/product/home!execute.action?_v=Makovecz_Imre_Organikus_epitesz
eti_utikonyv&id=107848&type=22

Sajtószemle – Egy hónap az urbanisztika világában
A fıváros nem akar útdíjat
02.01.
Tény, hogy Tarlós is aláírta az útdíj-javaslatot, de ettıl még lehet igaza. Felállt az Index
tényellenırzı központja: Igaz vagy hamis?
http://index.hu/belfold/igazamiigaz/2012/02/01/az_utdij_nem_a_fovaros_allaspontja/
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Budapest a kortárs magyar moziban
02.02.
Pest – a hasonlóság alapján – eljátszotta már Buenos Aires-t, Berlint, vagy Párizst. Az
Evita, a Don Juan és a többi itt forgatott film nem Budapestrıl szólt, csak díszletként
használták, összekeverve más helyek képeivel, ami más kontextusba helyezte a helytıl
elszakított képeket, a város kollázs-jellegét erısítve. Hogy a magyar (kortárs) filmekben
milyen szerepet játszott a város eddig, Palotai János írásából tudhatjuk meg.
http://epiteszforum.hu/node/20436
Rogán: Spóroljon magán a fıváros
02.03.
Adóemelés helyett a fıvárosnak önmagán és cégein kell spórolnia, számba kellene venni
például, melyek az elhalasztható vagy lemondható beruházások − véli Rogán Antal V.
kerületi polgármester, fideszes gazdaságpolitikus.
http://index.hu/gazdasag/magyar/2012/02/03/rogan_sporoljon_magan_a_fovaros/
A kutyát sem érdekli az ebadó
02.04.
Három településen, Kaposváron, Mindszenten és Újfehértón vezették be eddig az ebadót.
A városok azt mondják, hogy így akarják visszaszorítani a kóbor kutyák számát, a
rendelet ellenzıi szerint a néhány millió forint bevételt jelentı intézkedéssel csak a
felelıs állattartókat sarcolják. A másfélmillió kutya országában jól járnak az állatorvosok.
http://index.hu/belfold/2012/02/03/ebado/
2014-ben jöhet az e-útdíj
02.06.
A kormány tervei szerint 2014-ben vezetik be a megtett úttal arányos útdíjrendszert, a
teherautósok kilométerenként nagyjából 20 forintot fizetnek majd – derül ki a lapunk
birtokába került kormányzati elıterjesztésbıl. Az e-útdíjat kezdetben fıleg gyorsforgalmi
utakon szednék, és a személyautósok még évekig matricázhatnak.
http://index.hu/gazdasag/magyar/2012/02/06/eutdij_2014/
Másfélmillió lépés Norvégiában
02.08.
Az idegenforgalom fejlesztése Norvégiában is kiemelt feladat, amelyben jelentıs szerepet
kap a társadalmi összefogás és a kortárs (táj)építészet. Az átfogó rendezési koncepció
mentén készült, kevésbé ismert helyszíneket kiemelı kilátópontokat és a kapcsolódó
létesítményeket az ország ismert építészirodái - többek között Carl-Viggo Hølmebakk,
Saunders Architecture, 3RW Works, JSA, Manthey Kula - tervezték. Nemes András
írásában ezek közül a legérdekesebb példákat mutatja be.
http://epiteszforum.hu/node/20476
Minden stadion mellé még egy stadiont!
02.09.
Két Puskás? A magyar stadionok úgy épülnek, hogy nem épülnek, de legalább egyre több
van belılük.
http://sportgeza.hu/sport/marodiaklistaja/2012/02/09/minden_stadion_melle_meg_egy_
stadiont/
Mőemléki felújítás vár a Kernstok-villára
02.09.
A Nyolcak címő kiállítás kapcsán készült dokumentumfilm sikerének is köszönhetıen
mőemléki felújítás vár Kernstok Károly nyergesújfalui villájára, így régi formáját
megırizve újulhat meg a magyar mővészvilág fontos zarándokhelye.
http://kultura.hu/main.php?folderID=1303&articleID=322510&ctag=articlelist&iid=1
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A gótika hatása az ’50-es évek vasbeton építészetére
02.10.
Milyen kapcsolatok fedezhetık fel a középkori gótika és a 20. század vasbeton-építészete
között? Miben jelentettek inspirációt a katedrálisok a modern építészet számára? Hogyan
alakult az adott korokban az épület és a környezete közötti kapcsolat? Pók Enikı
tanulmányában ezekre keresi a választ, Minoru Yamasaki japán-amerikai építész
munkáinak elemzésén keresztül.
http://epiteszforum.hu/node/20492
Passzív házakhoz ajánl telket Zalaegerszeg
02.10.
Miután a helyhatóság módosította a rendezési tervet, immár nincs akadálya annak, hogy
lakóházak is épülhessenek Zalaegerszeg egyik legkedveltebb üdülıövezetében,
Alsóerdın. A 3 hektáros területen a legkisebb telek 1,5 ezer négyzetméteres lesz.
http://www.bautrend.hu/index.php/passzivhaz/4496-passziv-hazakhoz-ajanl-telketzalaegerszeg
Magasvasút, amit egy házon keresztül vezettek át
02.12.
Buheramegoldások nem csak Magyarországon és nem csak manapság voltak. Ennek ékes
példája ez környezetébe illeszkedı, minden szempontból praktikus, házon átvezetett
berlini magasvasút. A fotó 1905-ben készült, de az épület csak a háborúban pusztult el.
http://urbanista.blog.hu/2012/02/12/a_magasvasut_amit_egy_hazon
Tarlós: Egy frászt mondok le a BKV miatt!
02.13.
Jövı hétre leteszik a BKV új távlati finanszírozási koncepcióját a kormány asztalára, a
napokban várhatóan Bolla Tibor eddigi gazdasági igazgatót nevezik ki a BKV élére, és
készek még több pénzt kiizzadni a mőködéshez, mondta a fıpolgármester. De ha
március végéig nem rendezik a BKV adósságát, a villamosok a remízben maradnak.
http://index.hu/belfold/budapest/2012/02/13/tarlos_egy_fraszt_mondok_le_a_bkv_miat
t/
Önköltséges BKV: csak buszokkal megy
02.13.
Megnéztük, mi maradna a budapesti tömegközlekedésbıl, ha a BKV nem kapna
semmilyen támogatást.
http://index.hu/belfold/budapest/2012/02/13/onkoltseges_bkv_csak_buszokkal_megy/
Nyolcvannyolc ingatlant adna el a HM
02.15.
Balatoni üdülıkön, Velencei-tavi kempingen, budapesti irodaházon is túladnának.
http://index.hu/belfold/2012/02/15/nyolcvannyolc_ingatlant_adna_el_a_hm/
Táj és magasház
02.16.
A magasházak kérdése még egyáltalán nem lejátszott meccs Magyarországon, a vitához
most Pákozdi Imre korábban nem említett szempontokat vet fel, Meggyesi Tamás és
Csáki Tamás gondolatainak bázisán, táj és építészet kontextusában.
http://epiteszforum.hu/node/20524
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Feltárják Poszeidón elveszett városát
02.16.
Heliké városát idıszámításunk elıtt 373-ben egyetlen éjszaka alatt pusztította el egy
földrengés, és az azt követı szökıár. A rejtély kétezer éve foglalkoztatja a történetírókat.
http://index.hu/tudomany/2012/02/16/poszeidon_elveszett_varosat_tarjak_fel_gorog_re
geszek/
Velencei biennále – Építészeti modelleket mutat be a magyar pavilon
02.16.
Építészeti modelleket mutat majd be, és a nyitottságot, az együttmőködést, az
újszerőséget kívánja hangsúlyozni a 13. Velencei Nemzetközi Építészeti Kiállítás magyar
pavilonjának tárlata. Bachmann Bálint, a Pécsi Tudományegyetem Pollack Mihály Mőszaki
Karának dékánja, aki Markó Balázzsal, a gödöllıi Szent István Egyetem Ybl Miklós
Építéstudományi Karának oktatójával közösen szervezheti a magyar pavilon kiállítását,
azt mondta: koncepciójuk szerint elsısorban építészhallgatók kapnak lehetıséget arra,
hogy modelljeikkel megmutassák, mit gondolnak a modern építészeti térformálásról.
http://kultura.hu/main.php?folderID=1303&articleID=322784&ctag=articlelist&iid=1
Budapesten járnak a Google Maps autói
02.17.
A autók a térképadatokat pontosítják. Az adatvédelmi biztos korábban leállította a Street
View adatgyőjtését, azóta sikerült megegyezni.
http://index.hu/tech/2012/02/17/budapesten_jarnak_a_google_maps_autoi/
Csavard az ujjad köré a városod!
02.19.
Christina Elleni egy tisztességes webkettes dizájner, aki városok, épületek sziluettjeit
konvertálja ékszerekké.
http://velvet.hu/blogok/tejbenvajban/2012/02/19/csavard_az_ujjad_kore_a_varosod/#
Hetvenezer ingyen fürdıjeggyel vár Gyula
02.20.
A szezonon kívüli vendégek szerdától ingyen fürdıjegyet kapnak szálláshelyüktıl.
Megismétlik a tavalyi sikeres akciót, mely felpezsdítette a város idegenforgalmát.
http://travelo.hu/hirek/2012/02/20/hetvenezer_ingyen_furdojeggyel_var_gyula/
VEKE: Reggel fizethetnének az utazásért a nyugdíjasok
02.21.
Túl sokan utaznak egy idıben a BKV járatain a reggeli csúcsforgalomban. Ha külön
mennének dolgozni a hivatalnokok, iskolába a diákok és piacra a nyugdíjasok, kevesebb
busz is elég lenne, járatritkítások helyett még pénzt is spórolhatna a BKV, és a zsúfoltság
is csökkenne, vetette fel a Városi és Elıvárosi Közlekedési Egyesület (VEKE).
http://index.hu/belfold/budapest/2012/02/21/veke_reggel_fizethetnenek_az_utazasert_
a_nyugdijasok/
Csücsülıkı Pécsett
02.23.
Pécs Meszes nevő városrészében a Szondi György sétány lakótömbjének közterületi
rendszere Bencze Zoltán és Kis János építészek tervei alapján újult meg. A projekt
legérdekesebb elemei a döntıen egyedi tervezéső utcabútorok, különösen Baróthy Anna
és
Bencze
Zoltán
közös
munkája,
az
üvegbeton
csücsülıkı.
http://epiteszforum.hu/node/20560
Megjelent a „Results of URBACT projects” kiadvány
02.23.
2011 végére húsz projekt zárult le sikeresen az URBACT II. keretében. A
projektpartnerek három évig dolgoztak együtt, hogy közös, hatékony és fenntartható
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megoldásokat találjanak napjaink legfıbb városi kihívásaira. Ezeket a projekteket
mutatja be a most megjelent kiadvány. A tanulmányok konkrét válaszokat adnak a
városi problémákra. A kiadvány angol nyelven letölthetı a vati.hu oldaláról:
http://www.vati.hu/index.php?article=22559&langcode=hu&menu=19485
Hongkong – egy hatékonyan mőködı város 1. rész
02.24.
Hongkong az egyik legzsúfoltabb, állandóan nyüzsgı helye a világnak, mégis egy nagyon
jól megszervezett város, ami elsısorban ennek köszönheti versenyképességét,
gazdagságát. Bérces László 2007-2009 között érett építészként dolgozott két évet
Hongkongban, amelyet most az ı speciális építész-kalauzolási technikáján keresztül
fedezhetünk fel.
http://epiteszforum.hu/node/20573
Garázs helyett villanybringa jár a lakáshoz Bécsben
02.24.
Garázs helyett éves helyi BKV-bérletet, közös használatú autókat és elektromos
kerékpárokat kapnak a lakók egy új külvárosi lakóparkban Bécsben.
http://travelo.hu/tavol/2012/02/24/garazs_helyett_eves_berlet_es_villanybicikli_becsbe
n/
Kék szalagból hajtogatott B bető Budapest új logója
02.26.
Ahhoz képest, hogy a logóért egy "Budapest Turisztikai Desztináció Menedzsment
Nonprofit Kft." elnevezéső szervezet felel, nem is olyan rossz. Csak egyszerően unalmas
és jellegtelen.
http://urbanista.blog.hu/2012/02/26/kek_szalagbol_hajtogatott_b_betu_budapest_uj_lo
goja
Több tucat város süllyed Kínában
02.27.
A talajvíz mértéktelen felhasználása miatt több mint félszáz város indult süllyedésnek
Kínában – közölte nemrég a pekingi föld és természeti erıforrások minisztériuma. A
süllyedés oka az, hogy az érintett települések – így többek közt Peking, Sanghaj,
Hangcsou vagy Hszian – túlzott mértékben használták a föld alatti talajvíz-készleteket. A
kitermelés ütemét az elmúlt évszázad, fıképp pedig az elmúlt harminc év iparosítása,
építkezési láza, de ugyanígy a népességszám növekedése is gyorsította.
http://index.hu/tudomany/kornyezet/2012/02/27/tobb_tucat_varos_sullyed_kinaban/
Hóban, fagyban is épül az M3-as
02.28.
A februári nagy hideg és havazások ellenére jól halad, a terveknek megfelelıen
folytatódik az M3-as autópálya új, Nyíregyháza-Vásárosnamény közötti elsı szakaszának
építése - közölte a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztı Zrt. (NIF).
http://index.hu/gazdasag/magyar/2012/02/28/hoban_fagyban_is_epul_az_m3-as/
Meg vannak számlálva a Károlyi-szobor napjai
03.01.
Siófok szívesen befogadná, de többen a szoborparkban látnák legszívesebben a Kossuth
téren napok óta elkerítve álló Károlyi-szobrot. Hiába lett már egy az egyben az államé a
Kossuth tér, hogy a szoborügy kin múlik, nem egyértelmő.
http://index.hu/belfold/2012/03/01/karolyi_mihaly_szobra_a_kossuth_teren/
Hongkong – Egy hatékonyan mőködı város 2. rész
03.02.
Bérces László írásának második részében Hongkong vízi- és egyéni közlekedése, a város
közmő- és energiaellátása, társadalmi és kulturális tényezıinek számbavétele után érinti
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a sőrő metropolisz néhány olyan problémáját is, mint a levegı minısége és a
zajterhelés. Bérces László két évig építészként dolgozott különbözı irodákban
Hongkongban, amit izgalmas 3 részes sorozatában az ı speciális építész-kalauzolási
technikáján keresztül fedezhetünk fel.
http://epiteszforum.hu/node/20623
Másfél milliárdon múlik a debreceni torzó sorsa
03.03.
Kósa Lajos két éve azt mondta, hogy 2012-ben a város polgárai az új stadionban fogják
nézni a meccseket, és az új színházba vesznek majd jegyet. A pénz elfogyott, a torzó
maradt.
http://index.hu/belfold/2012/03/03/masfel_milliardon_mulik_a_debreceni_torzo_sorsa/
Átadták a világ második legmagasabb épületét
03.05.
Három és fél éves építkezés után elkészült, és átadták a tokiói Sky Tree (égig érı fa)
felhıkarcolót, a világ jelenlegi második legmagasabb épületét. A 634 méter magas
torony azonban a dubaji Burj Kalifa luxushoteltıl eltérıen egy szeizmikusan igen aktív
területen fekszik, így sokkal nagyobb mérnöki kihívás volt a megtervezése és
megépítése.
http://index.hu/tech/2012/03/05/atadtak_a_vilag_masodik_legmagasabb_epuletet/
Milliós tanácsadói jutalmak a Városházán
03.06.
Az Index által kikért lista szerint 2011. december elsején 42 tanácsadó, 4
fıpolgármester-helyettes, 22 irodavezetı és osztályvezetı, valamint 42 fıtanácsadó
kapott jutalmat a Fıpolgármesteri Hivatalnál, összesen 111 millió forint értékben. A
tanácsadók között szerepel Atkári János, Mitnyan György, Ráday Mihály vagy Liebmann
Katalin.
http://index.hu/belfold/budapest/2012/03/06/millios_tanacsadoi_jutalmak_a_varoshaza
n/
Siófok várja a Károlyi-szobrot
03.08.
Siófok önkormányzata a város Milleniumi parkjában, Kálmán Imre szobra mellett
helyezné el a Parlament elıtt álló Károlyi Mihály-szobrot. A városban született
nyolcvankilenc éves Varga Imre, a Károlyi-szobor szerzıi jogát élvezı Kossuth-díjas
alkotó is egyetért azzal, hogy a fıtéren álló monumentális plasztikái közé kerüljön a
szobor.
http://index.hu/belfold/2012/03/08/siofok_varja_a_karolyi-szobrot/
Kolosy téren bukdácsolva
03.08.
A III. kerület legutóbbi kommunikációja szerint a (távoli) jövıben átalakul(hat) a Kolosy
tér környéke. Sétatér, promenád, szökıkutak, fák, virágok, fény. Maga a megtestesült
Kánaán... Vágyak szintjén legalábbis. A mindennapokban ugyanis maga a lábbal
tapintható balkán.
http://varosjaro.blog.hu/2012/03/08/kolosy_teren_bukdacsolva
Mi lesz a városvédıkkel?
03.10.
A BKV támogatása, fenntartása érdekében a fıvárosnak máshonnan kell forrásokat
elvonnia. De mit is jelent ez a gyakorlatban? A források elapadása kritikusan érinti a
támogatással élı civileket, köztük a városvédıket is. Elıször az alkalmazásban állottakat
küldték el, de hamarosan ki kell költözniük a Kossuth Lajos utcából is. Az alábbiakban
Ráday Mihály februári levelét közöljük, "vágatlanul".
http://fovarosi.blog.hu/2012/03/10/varosvedok_2012
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Hongkong – Egy hatékonyan mőködı város 3. rész
03.12.
A hongkongi sorozat harmadik részét legszívesebben a jelenlegi és jövıbeni budapesti
városvezetés figyelmébe ajánlanánk. Bérces László alapos, tanulságos és rendkívül
izgalmas dolgozatának harmadik részében a hatékonyság hátterében álló magas szintő
szervezettség sokféle összetevıjét veszi sorra. Ebbıl egy apró, de annál érdekesebb
részlet, hogy Honkong városának Budapesttel összehasonlítva nem több száz fıs politikai
elitje, hanem 750 fıs saját várostervezıi csapata van.
http://epiteszforum.hu/node/20680
Debrecennek is van 4-es metrója
03.13.
A debreceni 2-es villamos az elsı magyar EU-s nagyprojektként indult, aztán hat
közbeszerzési pályázat, és több éves csúszás után ott tart, hogy a pályaépítést végzı
alvállalkozók demonstrációt terveztek ki nem fizetett számláik miatt - aztán az utolsó
pillanatban lemondták. Kósa Lajosék egyelıre kivárnak, intézzék el a vitát a vállalkozók
egymás között.
http://index.hu/belfold/2012/03/13/utvesztoben_a_debreceni_2-es_villamos/
A házfoglalók a szenátusba mennek
03.14.
Egyfajta hippi-nosztalgia, valódi liberalizmus vagy igazi mőemlékvédelem és kulturális
értékmentés? Lehet, hogy együtt mind, melynek – és a lakásfoglalók szövetkezete által
folytatott harcnak – eredménye, hogy a Hamburg kikötınegyedében található
Gängeviertel „lepattant házai” mőtermekként, galériákként tovább élhetnek, s helyüket
nem veszi át a környéken gombamód szaporodó üveg-fém irodák egyike.
http://epiteszforum.hu/olvasnivalo
Milyen lesz a Kossuth tér az átépítés után?
03.16.
Átépítik a Parlament elıtti teret, ami minden egyéb körülménytıl függetlenül önmagában
jó hír: jelenleg egy fantáziátlan aszfaltparkoló van az ország egyik legmenıbb épülete
elıtt, amit egyértelmően számőzni kell a föld alá és a helyén parkot kell kialakítani. Van
pár fantáziarajz, de azok elég szegényesek, nehéz belılük elképzelni, hogy mégis mire
készülnek.
http://varosban.blog.hu/2012/03/16/milyen_lesz_a_kossuth_ter_az_atepites_utan
Kitilthatják a szennyezı jármőveket a francia városokból
03.18.
Több francia nagyváros is arra készül, hogy a jövıben kitiltsa útjairól a szennyezı
jármővek bizonyos kategóriáit. A francia hivatalos közlönyben már meg is jelent az a
rendelet, amely elıírja, mekkora bírságot lehetne kivetni azokra, akik a tiltás hatályba
lépése után megkockáztatnák a behajtást. A behajtási tilalmat megszegı kamionokra,
autóbuszokra és más nehézjármővekre 135 eurós, a többi jármőre 68 eurós bírságot
szabnának ki.
http://index.hu/kulfold/2012/03/18/kitilthatjak_a_szennyezo_jarmuveket_a_francia_var
osokbol/
Együtt ünnepelnek a 100 éves budapesti házak
03.19.
Idén is az év századik napjához közel esı hétvégén, 2012. április 14-15-én szervezzük
meg Budapest100 néven a százéves budapesti épületek nyitott hétvégéjét.
http://www.budapest100.hu/
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Fehér tetıkkel a városi hıszigetek ellen
03.19.
Fehér tetık építése nagyban segíti a városi hısziget effektus csökkentését – mutatták ki
amerikai kutatók. Kimutatták, hogy 2011 nyarának legmelegebb napján New Yorkban a
fehér tetık több mint 5 Celsius-fokkal hővösebbek voltak, mint a hagyományos fekete
színőek.
http://index.hu/tudomany/2012/03/19/feher_tetokkel_a_varosi_hoszigetek_ellen/
Megvannak az ócsai devizatelep mintatervei
03.19.
Elkészültek a Szociális Családiház-építési Program mintatervei, ezek közül választják
majd ki a felépítendı családi házakat Ócsa-Alsópakonyban. A Kormány.hu-n hétfın
közzétett tervek között szerepelnek 40, 50 60, 70 és 80 négyzetméteres házakra is
tervrajzok.
http://index.hu/belfold/2012/03/19/megvannak_az_ocsai_devizatelep_mintatervei/
Gigantikus kutyagumival kampányol Bécs
03.20.
Hatalmas kupac kutyapiszokkal, túldimenzionált vécécsészével és az egész járdát
elfoglaló cigarettacsikkel harcol a szemetelés ellen az osztrák fıváros. Becslések szerint
még mindig 600 millió cigarettacsikk, 980 hőtıszekrény, 18 850 gazdátlan
bevásárlókocsi és 77 ezer köbméternyi egyéb lom landol évente az osztrák fıváros
utcáin.
http://travelo.hu/hirek/2012/03/20/gigantikus_kutyagumival_kampanyol_becs/
Rejtélyes robbanások zajai tartják félelemben egy kisváros lakóit
03.21.
Különös robajok tartják félelemben egy amerikai kisváros lakóit. A geológusok sem értik,
mi folyik Clintonville-ben.
http://velvet.hu/sztori/2012/03/21/rejtelyes_bummoktol_almatlan_egy_amerikai_kisvar
os/
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