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BeMUTató – A Magyar Urbanisztikai Társaság életébıl
Magyarországi Falumegújítási Díj 2011.
Lezárult a Magyarországi Falumegújítási Díj - 2011. II., országos bírálati fordulója is.
regionális zsőrik továbbították a Falumegújítási Szakértıi Bizottságnak (Bizottság) az
általuk továbbjuttatott két-két település pályázatait. A Bizottság a belügyminiszter és a
vidékfejlesztési miniszter által kinevezett, a két tárca, az állami fıépítészek, a Magyar
Urbanisztikai Társaság Falutagozatának és a Magyar Építımővészek Szövetségének
képviselıibıl állt. A díjátadásra és konferenciára várhatóan április második felében kerül
sor Alsómocsoládon. A díjazottak listájáért kattintson ide:
http://www.mut.hu/?module=news&action=show&nid=183589#MIDDLE
Budai Várnegyed és Várlejtık Fejlesztési Koncepcióvázlata – vitadélután
2012. január 4-én 15 órától nyilvános vitadélutánt tart a MUT a témakörben. A
dokumentáció csomag letölthetı a címre kattintva:
http://www.mut.hu/?module=news&action=show&nid=183434#MIDDLE
MUT Gazdasági tagozat – alakuló ülés
2012. január 10-én a MUT Székházban (IX., Liliom utca 48.) megalakul a MUT Gazdasági
tagozata. A részletekrıl hamarosan bıvebb információkat is kap honlapunkon:
http://www.mut.hu
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

A MUT vezetıségének tevékenységérıl
November 14-én a Budapesti Városvédı Egyesület meghívására az ügyvezetı "A
fenntarthatóság felé való átmenet nemzeti koncepciója" címő anyag, azaz a Nemzeti
Fenntartható Fejlıdési Keretstratégia szakmai szövegtervezete pódiumvitáján fejtette
ki a véleményét. A koncepció – frázisokkal teletőzdelve – igen érdekes, újszerő
kísérletként a fenntartható fejlıdés három pillérének komplexitásában egyfajta
nemzetstratégiát próbál meg felvázolni: http://www.nfft.hu/nffs_tarsadalmi_vita/
November 15-én igen jelentıs érdeklıdés mellett tartottuk meg a MUT-ban az ócsai
új lakónegyed tervpályázatának a mőhelyvitáját.
November 18-án Szombathelyen ülésezett a Savaria Nyári Egyetem Tanácsa. Az
augusztusi kurzus értékelése kapcsán a Vasi TIT igazgatójával kialakult koncepcionális
nézetkülönbségek miatt Ongjerth Richárd lemondott a Tanács elnöki posztjáról. Helyére –
egy éves idıtartamra – a Tanács Körmendy Imrét kérte fel, aki a megbízatást elvállalta.
November 22-én délután a MUT-ban mőhelyvita volt a területi tervezési rendszer
megújításáról, ahol a résztvevık nagy többséggel egyetértettek a koncepcióban
foglaltakkal.
November 23-án az ügyvezetı Zongor Gáborral, a TÖOSZ fıtitkárával és Szalai
Leventével, a HungExpo osztályvezetıjével tárgyalt az Urb:Iconon való TÖOSZ
közremőködésrıl.
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November 24-én az ügyvezetı Soós Gáborral, a KÖH Világörökségi és Társadalmi
Kapcsolatok Fıosztályának vezetıjével egyeztetett a világörökségi kezelési tervek
lehetséges pilot projektjérıl.
November 24-én a Kulturális Örökségvédelem Stratégiájáról volt mőhelyvita a MUT-ban,
Tamási Judit KÖH elnök részvételével.
November 25-én a MUT Nkft. vezetésével Ceurbina címmel a közép-európai országok
városi fejlettségi mutatóinak kidolgozására, továbbá az energiatudatos városi stratégia
témakörében ESRA címmel adtunk be pályázatot (olasz vezetı partnerrel), a SEEtámogatáshoz.
November 29-én a területi tervezés rendszerének továbbfejlesztésérıl volt mőhelyvita a
MUT-ban, négy minisztérium képviselıinek NGM, BM, VM, KIM részvételével, ahol a
résztvevık egyetértettek a koncepcióban foglaltakkal.
November 30-án az ügyvezetı a BKIK Kreatív Szolgáltató Szervezetek tagozatának
mőhelyvitáján vett részt, a Kreatív Város tennivalóiról.
December 2-án az ügyvezetı a Magyar Téglás Szövetség fıtitkárával egyeztetett az
Urb:Iconon való részvétel lehetıségeirıl.
December 5-én a HungExponál elıször ült össze az Urb:Icon Tanácsadó Testülete.
December 6-án a Városesztétikai Tagozat szervezésében a Széll Kálmán tér tervezésének
múltjáról volt klubdélután a MUT-ban.
December 7-én a Városklíma Mőhely ülésezett a MUT-ban, megvitatva a Klímakalauz
továbbterjesztésének tennivalóit.
December 8-án az ügyvezetı a BKIK környezetvédelmi tagozatának vezetıjével
egyeztetett a városi szintő energetikai tervezésben való együttmőködésrıl.
December 9-én lezajlott a Magyarországi Falumegújítási Pályázatra beérkezett
pályamővek elbírálásának 2. fordulója is a BM épületében, a zsőritagok voltak: Madaras
A. (BM) Maácz M., Arnóczi R. (VM) Keresztes S. (Fıépítészi Kollégium), Krizsán A.
(MÉSZ), Ónodi G. (MUT). Elsı díjat nyert: Újszilvás (Pest megye), ez a község képviseli
Magyarországot az Európai Falumegújítási Díj pályázaton 2012 ben. További részletek a
MUT honlapján megtalálhatók.
December 12-én az NGM-ben a HITA részvételével volt egyeztetés az Urb:Icon
támogatásáról.
December 13-án az ügyvezetı a KÖH elnökével és fıosztályvezetıjével, valamint a 7.
kerület alpolgármesterével egyeztetett az örökségtudatos akcióprogram lehetıségeirıl.
December 13-án az ügyvezetı a MMK alelnökével egyeztetett a továbi együttmőködés
lehetıségeirıl.
December 14-én az ügyvezetı részt vett a VÁTI URBACT nyílt napján.
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Pályázatok, felhívások
Hild János-díj 2012. pályázati felhívás
A Magyar Urbanisztikai Társaság (MUT) 2012-ben 33. alkalommal adományoz települési
Hild János-díjat, a település céltudatos, fenntartható, integrált, stratégiai
településfejlesztés terén kimagasló eredményeket elért önkormányzatoknak. Pályázatot
nyújthat be minden olyan önkormányzat, amelyik hosszabb ideje - legalább nyolc éve dokumentáltan tudatos, célszerő stratégia alapján tervezi és valósítja meg fejlesztéseit,
saját fenntartható fejlıdéséhez alkalmazva az urbanisztika eszköztárának széles körét.
Beadási határidı: 2012. március 9. 12 óráig.
http://www.mut.hu/?module=news&action=show&nid=183492#MIDDLE
Köztérmegújítási Nívódíj pályázat 2012.
A Magyar Urbanisztikai Társaság és az ICOMOS Magyar Nemzeti Bizottság Egyesület
meghirdeti a Köztérmegújítási Nívódíj 2012. pályázatot. A Nívódíjat az arra érdemesnek
talált megújult közterek nyilvános pályázat keretében nyerhetik el. A pályázatra
benevezhetık az adott település arculatát befolyásoló, 2005. évtıl kezdıdıen
megvalósult, új illetve értéknövelı módon rehabilitált, elsısorban központi vagy
alközponti jelentıségő közterek, közparkok, sétálóutcák, üzletutcák. Beadási határidı:
2012. március 9. 12 óra.
http://www.mut.hu/?module=news&action=show&nid=183490#MIDDLE
Felhívás Ybl Miklós-díj 2012 adományozására
A miniszteri rendelettel szabályozott Ybl Miklós-díj a kiemelkedı egyéni építészeti alkotó
tevékenység elismeréséül adományozható legrangosabb építészeti kitüntetés. Benyújtási
határidı: 2012. január 3. kedd, 14:00 óra.
http://www.mut.hu/?module=news&action=show&nid=182834#MIDDLE
Pályázati felhívás a 13. Velencei Nemzetközi Építészeti Biennále magyar
pavilonjában rendezendı kiállítás kurátori megbízatására
A pályázat tárgya: a 13. Velencei Nemzetközi Építészeti Biennále magyar pavilonjában
rendezendı kiállítás. Minden olyan személy vagy csoport pályázhat építımővészeti
kurátori koncepcióval, aki vagy amely jártas a kortárs magyar és nemzetközi
építészetben és rendelkezik kiállításrendezıi gyakorlattal. A pályázatot benyújtók
elfogadják, hogy az eredményhirdetést követıen a pályamővekbe bárki betekinthet. A
pályázat beadási határideje: 2012. január 6.
http://www.epiteszforum.hu/node/19685
Felhívás 2012. évi ICOMOS-díj adományozására
Az ICOMOS Magyar Nemzeti Bizottsága a nemzetközi célkitőzésekkel összhangban
folyamatosan azon fáradozik, hogy a társadalom minden tagjának és szervezetének
figyelmét felhívja az építészeti és kulturális örökség valamennyi elemének folyamatos és
szakszerő gondozására megırzésük és tovább örökítésük érdekében. Ezért az ICOMOS
Magyar Nemzeti Bizottsága minden évben ICOMOS-díjjal tünteti ki az általa legjobbnak
ítélt mőemlék helyreállításokat. A javaslat benyújtásának határideje: 2012. január
9. (postabélyegzı illetve e-mail kelte).
http://www.mut.hu/?module=news&action=show&nid=182832#MIDDLE
Felhívás az ICOMOS Mőemlékvédelmi Citrom-díj 2012 Adományozására

Az ICOMOS Magyar Nemzeti Bizottsága minden évben Mőemlékvédelmi Citrom-díjjal illeti
az általa legkevésbé sikeresnek, leginkább elhibázottnak ítélt mőemlék helyreállításokat. A
Citrom-díjat nem az alkotók, hanem az alkotás kapja. Az veheti át, aki elıször tiltakozik az
odaítélés ellen. (Ez csak a jelentkezés megtörténte után lehet publikus.) A javaslat
benyújtásának határideje: 2012. január 9.
http://www.mut.hu/?module=news&action=show&nid=182833#MIDDLE
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Szakmai sikerek – díjak, elismerések
Kós Károly-díj 2012.
Dr. Pintér Sándor belügyminiszter megbízásából Felkai László közigazgatási államtitkár
adta át a 2011. évi Kós Károly-díjakat. Az ünnepi eseményre december 16-án, délben
került sor a Belügyminisztérium Márványaulájában. Egyéni kategóriában kitüntetésben
részesült: Lırinczné Balogh Krisztina, Kaposvár Megyei Jogú Város fıépítésze, Molnár
Csaba DLA, a Budapesti Mőszaki Egyetem, Rajzi és Formaismereti Tanszék egyetemi
docense Rudolf Mihály DLA, a Hadas Építész Kft. ügyvezetıje. Közösségi kategóriában
kitüntetésben részesült: Hegypásztor Kör és a Kós Károly Egyesülés Vándoriskolája.
http://epiteszforum.hu/node/20209
Magyar siker az European 11 tervpályázat szegedi helyszínén
Az EUROPAN önálló nemzeti szervezetek európai szintő szövetsége, mely városépítészeti
tervpályázatokat szervez. A tervpályázatokat közös tematika, idıbeli ütemezés és
szabályok szerint az egyes országok önállóan szervezik. A 17 európai tagország által
megszervezett 11-es tervpályázati ciklusban 49 helyszínre közel 3000 tervezı csapat
regisztrált Európa-szerte. A magyarországi helyszínre a 60 regisztrált nemzetközi
tervezıcsapat összesen 41 pályamővet adott be. A díjazott munkákért kattintson ide:
http://www.mut.hu/?module=news&action=show&nid=183714#MIDDLE
Cságoly Ferenc kapta a Kotsis Iván-érmet
A MÉSZ Elnöksége és a Kotsis Iván-érem Kuratóriuma közli, hogy az 1990 óta - dr.
Kotsis Iván professzor úr tiszteletére és emlékezetére - átadott „Kotsis Iván-érem” 2011es díjazottja Cságoly Ferenc DLA Kossuth-, és Ybl-díjas építész. Az érmet a MÉSZ Elnöke
adta át a székház kupolatermében december 15-én.
http://epiteszforum.hu/node/20194

Programajánló
A Nemzetközi Kepes Társaság kiállításai
A Nemzetközi Kepes Társaság az egyetemes kutatási eredmények bemutatását,
felhasználását, mővészeti alkotó és kutatási programok támogatását kívánja
megvalósítani. Tagjaink mővészek, tudósok, kutatómérnökök 85-en, 14 országból. 2011
decemberében Budapesten a Társaság három kiállítása kapcsolódik össze:
- A Nemzetközi Kepes Társaság Központi kiállítása. Budapest Kiállítóterem, V., Szabad
sajtó út 5., 2011. december 15 – 2012. január 15. Mintegy harmincöt mővész közös
kiállítása: kísérleti fotók, lentikuláris felvételek, anamorf grafikák, kinetikus munkák,
festmények, kisplasztikák.
- A Nemzetközi Kepes Társaság Nemzetközi Fénymőhelyének kiállítása. noMADE
Galéria, VI., Anker köz 2-4. Elsötétíthetı teremben, elsısorban fénymővészeti
munkákkal-fényinstallációk, lumineszenciára érzékeny festmények, hologramok, stb.
Megnyitó: 2011. december 15. csütörtök 19 óra.
- Négy német kinetikus és fénymővész kiállítása az A 22 Galériában, VII., Akácfa
utca 22. Korábban megnyílt, nyitva: 2012. január 5-ig. Kiállítók: Kerstin Ergenzinger,
Mischa Kuball, Michael Bleyenberg, Wolfgang Plöger.
Újratervezés
A Kós Károly Egyesülés Vándoriskolája, a Kós Károly Egyesülés támogatásával
nemzetközi konferenciát szervez, mely az Újratervezés címő vándorkiállításhoz
kapcsolódik. Témája a természeti- és emberi mulasztás miatt keletkezett katasztrófákra
adott építészeti válaszok, ezeknek szociális, gazdasági, technikai körülményei. A
kiállítás ideje és helyszíne: 2012.02.10 - 2012.02.12., BME K épület aula.
http://www.mut.hu/?module=events&action=event&eid=3205
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Könyvajánló
Vargha Mihály: Tényvisszaverıdések
A Scolar Kiadó gondozásában megjelent 248 oldalas kötet Vargha Mihály, a hazai
építészeti közgondolkodásra nagy hatást gyakorló újságíró-szerkesztı több mint negyven
írását győjti egybe.
http://bookline.hu/product/home!execute.action?_v=Vargha_Mihaly_Tenyvisszaverodese
k&id=108113&type=22
A könyvrıl Bán Ferenc, Kovács Dániel, Koltai Tamás, Szabó-Jilek Iván és Váradi Júlia
részvételével tartanak kerekasztal-beszélgetést a FUGA-ban 2012. január 6-án 18
órakor.
Budapest modern
105 alkotás bemutatásával ad ízelítıt a város elmúlt 20 évének építészetébıl. Az
épületek kerületenkénti csoportosításban láthatóak, sorrendjük pedig földrajzi szabályt
követ: Pesten délrıl északra, Budán északról délre haladunk. Így a könyvet kalauzként
használva képzeletbeli, vagy akár valós utazást tehetünk Budapest jelenkori épületei
között. A magyar-angol nyelvő könyv fotóanyagát Batár Zsolt készítette.
http://bookline.hu/product/home!execute.action?_v=Budapest_Modern&id=107949&type
=22

Sajtószemle – Egy hónap az urbanisztika világában
150 milliárdból álmodik új Budapestet a kormány
11.07.
Múzeumok, gyaloghidak, focipályák, konferenciaközpontok és egy vadonatúj Budai Vár
országa leszünk, ha minden úgy alakul, ahogy a kormány ígéri. Mivel a Budapest
fejlesztésére a Moszkva tér felújításától a rakpartok befedésén át a Kossuth Lajos utca
alagútba futtatásáig a legváltozatosabb tervek készültek már, most összeszedtük azokat,
amelyekhez a kormány már biztos kirendelésével is odaállt. A két kormányzati ciklus
idejét felölelı tervek költsége mindösszesen a 150 milliárd forintot is elérheti.
http://index.hu/belfold/2011/11/07/nagyberuhazasok/
Blaha Lujza a Nyírség Oázisában
11.08.
Az egy településre esı védett fürdık versenyét természetesen a fıváros vezeti, amikor a
„mőemlék fürdı” kifejezés felcsendül, mindjárt a Gellért, a Széchenyi, a Rác vagy a
Király ugrik be mindenkinek. Pedig Budapesten kívül is vannak csudák.
http://nol.hu/lap/kult/20111108-blaha_lujza_a_nyirseg_oazisaban
Grandiózus maja várost tárnak fel
11.09.
A Yucatán-félszigeten felfedezett lelıhelyen 46 méteres épületek is vannak a föld alatt.
http://index.hu/tudomany/2011/11/09/grandiozus_maja_varost_tarnak_fel/
Elıznénk a szomszédokat az elitstadionnal
11.11.
Magyarországon elitkategóriás Puskás Stadion épül. Mi a helyzet a szomszédainknál?
Ausztriában létezik ilyen, máshol nem, holott a környéken több nagy stadion is található.
A románok például 55 ezreset építettek méregdrágán, és az idén átadtak még egy 30
ezreset Kolozsváron a már meglévı 23 ezres mellé. A szlovákok, horvátok bele sem
fogtak a nemzeti stadion építésébe, Szerbiában is még csak tervek vannak. Szlovénia két
kicsit épített.
http://sportgeza.hu/futball/2011/11/11/le_akarjuk_korozni_a_regiot_az_uj_stadionnal/
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Csak csendben, csak halkan
11.11.
Mára már felnıtt egy generáció, amely nem is emlékezhet arra, hogy volt idı, amikor
Budapesten a 820 ezer lakásból 410 ezer közösségi (állami, tanácsi) bérlakás volt.
Legfeljebb olvasmányokból, elbeszélésekbıl értesülhet annak a rendszernek az
ellentmondásairól, igazságtalanságairól, a bérlakásrendszer összeomlásáról, majd
radikális felszámolásáról, az ekörüli vitákról, megoldási javaslatokról.
http://nol.hu/velemeny/20111111-csak_csendben__csak_halkan
Klotild és Matild, Budapest legidısebb ikrei
11.13.
Most, hogy eltőntek az építıállványok és újjászületik az ikerpár egyik tagja, úgy érzem,
épp ideje hogy szétnézzünk kicsit a paloták múltjában. A déli épület, a Matild, ami a
híddal szemben állva a baloldalt látható, valamivel elıbb kezdett el épülni, mint az északi
Klotild. A két, egymással szemben álló tér teljesen szimmetrikus, a két palota tükörképe
egymásnak.
http://varosban.blog.hu/2011/11/13/budapest_titkai_klotild_es_matild_a_varos_legidos
ebb_ikrei
Soha nem volt még ilyen szép a Margit híd
11.14.
Fıleg a pilléreket és az azokat díszítı szobrokat, valamint a pillérek közötti ívtartók külsı
oldalait világítják meg.
http://index.hu/belfold/budapest/2011/11/14/probadiszvilagitas_a_margit_hidon/
Az alig élı bolygó
11.16.
Az ökológiai lábnyom nem tökéletes modell, de megmutatja, hogy a természeti
erıforrások nagy részét a nyugati civilizáció emészti fel. Feltörıben India és Kína, de a
képletet bonyolítják a megújuló energiaforrások is.
http://index.hu/gazdasag/2011/oko/az_alig_elo_bolygo/
Miért nincsenek tervpályázatok Magyarországon?
11.17.
Lassan ritkább a tervpályázat Magyarországon, mint a fehér holló – pedig a minıségen
alapuló tervkiválasztás rendkívül fontos. Errıl, s a negatív folyamatok megállítására tett
lépésekrıl Kálmán Ernı, a Magyar Építımővészek Szövetségének elnöke írt összefoglaló
áttekintést.
http://epiteszforum.hu/node/19981
Középkori kolostor eladásából törlesztik a város adósságát
11.18.
Saint Emilion polgármestere titokban adott túl a város 14. századi kolostorán, amivel
alaposan felbıszítette a dél-franciaországi település lakosait.
http://multkor.hu/20111118_kozepkori_kolostor_eladasabol_torlesztik_a_varos_adossagat
Római kori fürdıt tártak fel az Égei-tenger partján
11.22.
Római fürdı került napvilágra Izmir közelében az ısi Metropolisz feltárásakor. Az ókori
város romjai az Égei-tenger partján, Torbali és Özbey települések között, Izmirtıl 40
kilométerre délkeletre találhatók. A területen a kora bronzkorban, mintegy ötezer éve
telepedtek meg, a város születését az idıszámításunk elıtti 3-2. századra datálják. Akkor
emelték a középületeket, építették színházát.
http://index.hu/tudomany/2011/11/22/romai_kori_furdot_tartak_fel_az_egeitenger_partjan/
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Budapest megszőnésétıl tart Tarlós
11.26.
Tarlós István fıpolgármester szerint kezelhetetlen helyzetet teremtene az az
önkormányzati törvényhez készült fideszes módosító javaslat, amely Budapestet
megyének nyilvánítaná, a kerületekbıl pedig huszonhárom független település jönne
létre, vagyis Magyarország egységes fıvárosa száznegyven év után megszőnne.
http://index.hu/belfold/budapest/2011/11/26/budapest_megszunesetol_tart_tarlos/
Az úszó fürdı
11.29.
Úszó strand? Hogy is van ez? Két cseh tervezı, Andrea Kubná és Ondrej Lipensky
legújabb terve alapján egy lebegı fürdıt szeretnének létrehozni Prága szívében, a
Moldva folyón. Az izolált kis sziget csendes pihenést biztosítana a város zajától
menekülıknek.
http://www.octogon.hu/az+uszo+furdo+1.html
A Tesco veszi át az esztergomi tömegközlekedést
11.30.
Újító modell: hónapok óta nincs helyi buszközlekedés a tönkrement városban, most az
áruházlánc meghosszabbított útvonalon járó reklámbusza lesz az egyetlen helyi járat.
http://index.hu/belfold/2011/11/30/a_tesco_uzemelteti_az_esztergomi_helyijaratot/
Tarlós: Budapest egységes marad
11.30.
Tarlós István fıpolgármester bejelentette, hogy megegyezett Kósa Lajossal, a Fidesz
ügyvezetı alelnökével az önkormányzati törvény Budapestre vonatkozó részeirıl. Tarlós
úgy fogalmazott: Budapest a jövıben is egységes marad, a megegyezés értelmében a
fıváros települési önkormányzatnak számít majd, amely települési és területi feladatokat
is ellát.
http://index.hu/belfold/budapest/2011/11/30/tarlos_budapest_egyseges_marad/
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