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BeMUTató – A Magyar Urbanisztikai Társaság életéből
Urb:Icon Nemzetközi Városfejlesztési Kiállítás és Projektvásár 2012
A HUNGEXPO Zrt. és a Magyar Urbanisztikai Tudásközpont, mint társszervező új kiállítást
indított április 18-20. között URB:ICON elnevezéssel. A Nemzetközi városfejlesztési
kiállítás és projektvásár lehetőséget biztosított az önkormányzatoknak és a kapcsolódó
vállalkozásoknak projektjeik bemutatására.
http://www.mut.hu/?module=news&action=show&nid=182700#MIDDLE
Hild János Konferencia 2012
Idén Százhalombattán, a Közterületmegújítási Nívódíj 2011 nyertes helyszínén tartottuk
a Hild János Konferenciát április 26-27. között. A konferencia alcíme: Falu, Város, Megye
volt, arra utalva, hogy a közeli jövőben várhatóan nyilvánosságra kerülnek a települési és
térségi tervezés rendszerének új, vagy megújuló elemei.
http://www.mut.hu/?module=news&action=show&nid=186634#MIDDLE
Támogassa a MUT-ot adója 1%-ával!
Adószám:
19666770-2-43
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

A MUT vezetőségének tevékenységéről
Március 26-án került sor a MUT-ban a Közterületmegújítási Nívódíjpályázat zsűrijének
ülésére, ahol Komárom és Szolnok kapta a két díjat, Budapest-Rákosmente és Nagykőrös
pedig dicséretet kapott.
Március 28-án megalakult a MUT Gazdasági és Projektfinanszírozási tagozata, amely
elfogadta működési szabályait és megválasztotta vezetőségét.
Április 3-án az Ex Ante Kft. szervezésében bolgár urbanistákból – nagyvárosi
főépítészekből, illetékes alpolgármesterekből – álló delegáció járt a MUT-ban, ahol
előadást hallgattak meg a magyar városrehabilitáció történetéről, szakaszairól,
módszereiről, valamint az EU-forrásokból megvalósuló városrehabilitációs pályázati
rendszerről.
Április 3-án az ügyvezetőt fogadta Székesfehérvár MJV polgármestere, ahol egyeztettek a
Gazdasági és Projektfinanszírozási tagozat tervezett tevékenységéről, valamint a város
részvételi lehetőségeiről a beadandó EU-s pályáztatokban.
Április 4-én az Europan Magyar Nemzeti Bizottsága ülésezett a MUT-ban, az Europan
2012 meghirdetésének kérdéseiben.
Április 11-én az ügyvezető a HUNGEXPO sajtótájékoztatóján ismertette az Urb:Icon
Városfejlesztési Kiállítást és Projektvásárt.
Április 11-én az ügyvezető a FUT kincstárnokával egyeztetett a MUT és a FUT gazdasági
viszonyairól.
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Pályázatok, felhívások
FUT Településtervezési Hallgatói Ötletpályázat
A Fiatal Urbanisták Tagozata (FUT) országos és nyilvános komplex hallgatói
ötletpályázatot hirdet meg Magyarország valamennyi felsőoktatási 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 érintő hallgatók és friss diplomások dolgozzanak együtt
különböző csoportokban. A pályázók feladata, hogy megtalálják a választ, egy valós
városi problémára. Fejlesztési programot alkossanak az adott helyszínre és ezt érthető
módon, kreatívan dokumentálva adják elő. Hiszünk abban, hogy a szakmai fejlődés
legfontosabb eleme a gyakorlati munka, és erre minél tágabb lehetőséget, "életszerű" és
inspiráló feladatokat kell biztosítani. Beadási határidő: 2012. május 5. éjfél.
http://futpalyazat.blog.hu/
Velencei Építészeti Biennálé: hallgatói pályázat
A Műcsarnok 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
Holcim Awards
Egy iskola terve Gandoban, Burkina Fasoban, egy többcélú közösségi központ Sao
Paoluban, Brazíliában, és egy berlini városfejlesztési projekt nyerte a 2012-es Holcim
Awards for Sustainable Construction (Holcim-díj a Fenntartható Építészetért)
világversenyt. A világversenyre 32 hazai pályázat érkezett, melyek minőségükkel
kiemelkedtek a mezőnyből, amiért a budapesti Svájci Nagykövetségen korábban
különdíjban részesültek.
http://epiteszforum.hu/node/20836

Programajánló
Urbitális Majális
2012-ben ismét lesz Budapesten Urbitális Majális, mely tartalmas kulturális és szakmai
rendezvényekkel várja május 1-31. között az érdeklődőket. Az események idén is egy
központi gondolat köré szerveződnek: Budapest jövőjének meghatározó hajtóereje, a
kultúra, a kreativitás és innováció. Az idei évben tehát a kreativitásé, a kultúráé és a
design-né a főszerep, ezért az Urbitális Majális célja és témája a kreatív és kulturális
gazdaság fontosságára hívja fel a figyelmet. Programok:
http://www.urbitalis.hu/hu/programok
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 teljesítményéről, a megújuló
energiaforrások arányának növeléséről és a széndioxid kibocsátás csökkentéséről.
Időpontok: 2012. május 2., 8., 15., 22., 29. Helyszín: Hunor Hotel. Jelentkezés:
http://www.mut.hu/?module=news&action=show&nid=186413#MIDDLE
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RENEXPO 2012
A RENEXPO® Central Europe nemzetközi kiállítás Magyarország vezető energetikai
szakmai rendezvényeként kiemelten foglalkozik a napenergia témával. A kiállítással
párhuzamosan megrendezésre kerül az 1. Nemzetközi Szolár Konferencia ahol
nemzetközi és hazai szakemberek segítségével bemutatásra kerül a piaci újdonságok és
aktuális trendek. Időpont: május 10-12., helyszín: Hungexpo Vásárközpont F Pavilonhttp://mut.hu/?module=events&action=event&eid=3286
Területfejlesztők Víkendje
Új jogszabályok, átalakuló intézményrendszer, elfeledett és újra éledő térkategóriák
mellett, a tervezés megújulásának folyamatában szükség van a szakmai találkozóra.
május 18-án a Területfejlesztők Víkendjén találkozhatnak egymással a szakma
képviselői Lajosmizsén, a Geréby Kúriában.
http://www.mut.hu/?module=events&action=event&eid=3260
Société Réaliste: Empire, State, Building
Az empire, state, building cím elsősorban a híres New York-i felhőkarcolót idézi fel, azt az
„épületet/templomot/műalkotást”, amely 1931-es megépülése óta mítosszá és az
Egyesült Államok szimbólumává, valamint művészi inspirációs forrássá vált – az 1933-as
King Kong filmtől kezdve Andy Warhol Birodalom című, 1964-es némafilmjéig. Nyitva
augusztus 5-ig a Ludwig Múzeumban (1095 Budapest, Komor Marcell u. 1.).
http://www.ludwigmuseum.hu/site.php?inc=kiallitas&kiallitasId=801&menuId=43

Könyvajánló
Michiel Wagenaar: Városépítészet és polgári szabadság
A 19. századi európai fővárosok hihetetlen fejlődésen mentek keresztül, amelyek
legfontosabb mintája Haussmann Párizsa volt. A holland szerző néhány európai fővárost
(Brüsszel, Párizs, Róma, London, Amszterdam, Budapest) vizsgálva elemzi a
nagyvárosias fejlődés európai útját.
http://www.terc.hu/konyvkiado/konyvesbolt/reszletek/1087
Gy. Dávid Gyula: A bonchidai Bánffy-kastély
gyik legnagyobb és legszebb főúri kastélyunk, „Erdély Verszáliája”, a Losonczi Bánffycsalád ősi fészke, évszázadok alatt ötvöződött egyedülálló építészeti-művészeti
egységgé, hogy aztán a második világháború végétől kezdve néhány évtized alatt a
végpusztulás hatására jusson. Múltjának és jelenének sok évszázadon átívelő
eseményein kalauzol végig a szerző, s az alapos dokumentációt gazdag képanyaggal
kiegészítve formálja élménnyé a kastélyegyüttes 18., majd 19-20. századi külső és belső
látványát, majd pusztulását. A könyv azonban nem csak a múltról szól, hanem az
újjászületésről is, arról, ami az ezredforduló óta egy nagyszabású műemlékvédelmi terv
keretében Bonchidán történik.
http://bookline.hu/product/home!execute.action?_v=Gy_David_Gyula_A_bonchidai_Banf
fy_kastely&id=110891&type=22
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Sajtószemle – Egy hónap az urbanisztika világában
A válság által kikényszerített alkalmazkodás lehetséges irányai az építési
piacon
03.22.
„Hol van a gödör alja?” Gáspár Anna elemzése a hazai épületállomány aggasztó
energetikai állapotáról, az átgondolt, valódi fenntarthatóságot eredményező felújítások
előtérbe helyezésének egyre sürgetőbb igényéről, a válság pozitív hozadékairól, a
szemléletváltás szükségességéről, valamint a továbblépés reális lehetőségeiről.
http://epiteszforum.hu/node/20742
Nincs fény a szentendrei alagút végén
03.23.
A 9 milliárdos tartozásállománnyal küzdő kisváros a Lázár-modellel szemben a tárgyalást
választotta. Nem kecsegtette gyors sikerekkel a szentendrei városvezetőket az újonnan
kinevezett külsős alpolgármester, aki a városnak hitelező bank határozott nyomására
vette át a gazdálkodás irányítását.
http://index.hu/belfold/2012/03/23/nincs_feny_a_szentendrei_alagut_vegen/
'Zöld pályán' a debreceni 2-es villamos
03.23.
Kifizették az alvállalkozókat, újra indulhat a munka a debreceni 2-es villamosvonalon.
Hetvenöt fa kivágásával kezdenek.
http://nol.hu/belfold/_zold_palyan__a_debreceni_2-es_villamos
Lezajlott a Budapest Szíve falfirkamentesítése
03.24.
25 millió volt az Astoria és a Március 15. tér közti rész tisztítása, a buszokat is
tagmentesítenék. Vitézy Dávid elmondta, hogy az új Büntetőtörvénykönyv kevésbé
engedékeny a rongálókkal szemben, mint elődje. A BKK minden esetben feljelentést tesz
a rendőrségen, és továbbküldi a firkálókról készített felvételeket is.
http://index.hu/belfold/budapest/2012/03/24/lezajlott_a_budapest_szive_falfirkamentesi
tese/
Titkos helyek Google Mapsen
03.26.
Nem csak katonai bázisokat pixeleznek ki a térképen, nemzeti parkok, gátak sem
láthatók.
http://index.hu/tech/2012/03/26/titkos_helyek_google_mapsen/
Pannon szépség
03.27.
Gyöngyös hányatott sorsú belvárosában éppen ún. funkcióbővítő városrehabilitáció zajlik,
igen nagy erőkkel. A hely így se csúnya, a jól csengő nevű projektnek köszönhetően
viszont bizonyára még kevésbé lesz az, tehát elkezd majd hasonlítani azokra a
közegekre, amelyekre azt szoktuk mondani, hogy szép, bár inkább pannon, mintsem
toszkán viszonylatban.
http://nol.hu/kult/20120327-pannon_szepseg
Díjaznák a környezettudatos épületek tervezőit
03.27.
Építészeti-Épületenergetikai Nagydíjat alapít a környezettudatos épülettervezési
gondolkodás elismerésére a Magyar Energia Hivatal, amely országos, nyílt és nyilvános
pályázat keretében keresi a leginkább energia- és környezettudatos szemlétben tervezett
hazai épületet.
http://hvg.hu/ingatlan/Dijaznak_a_kornyezettudatos_epuletek_tervez_YKA31A

5

Szürke a tűzfala? Pályázzon, kipingálják!
03.28.
Országos akcióba kezdett a Színes Város Csoport, amely tűzfalak és szürke falfelületek
legális kiszínesítését kezdte el 2009-ben. A mozgalom a mai naptól arra buzdítja az
embereket, hogy küldjenek bármilyen kiszínesíteni kívánt falat bárhol az országban, ők
engedélyeztetik, megszerzik hozzá a szükséges szponzorációt, majd lehetőségeikhez
mérten kiszínesítik.
http://index.hu/belfold/2012/03/28/szurke_a_tuzfala_palyazzon_kipingaljak/
Hadat üzent a XII. kerület a kutyapiszoknak
03.29.
A következő hetekben zacskókat osztanak ki, majd száz dizájnkukát is kihelyeznek.
http://index.hu/belfold/2012/03/29/hadat_uzent_a_xii._kerulet_a_kutyapiszoknak/
Az én váram
03.30.
A kis fekete nem csak egy ruha – hanem a praktikusan elegáns szinonímája az
öltözködésben. A kislakás sem egyszerűen egy kis méretű lakás, hanem olyan
térkapcsolat, mely használója igényeire szabottan kiemeli a környezet adta
lehetőségeket. Bár a „szabása” nagyon különböző is lehet, abban mindegyik jól sikerült
kislakás megegyezik, hogy belépve úgy érezzük: ez így jó, ahogy van. S hogy hogyan
működik a valóságban? Jó példa erre Éva Mihály Amichay saját maga számára tervezett,
csupán 29 nm-es otthona.
http://epiteszforum.hu/node/20762
Játékos hattyúdal a városszélen
03.30.
Tokaj széle? Azt hiszem, saját külvárosát sok település cserélné el szívesen erre a
városszélre: a Bodrog partján vagyunk, ahol az út beszorul a folyó, a töltés nyárfasora
meg a domboldalak közé.
http://nol.hu/kult/20120330-jatekos_hattyudal_a_varosszelen
Hazamehetnek a Fukusima körül lakók
04.01.
Lazított vasárnap a japán kormány a fukusimai atomerőmű körüli húsz kilométeres tilalmi
övezetre vonatkozó korlátozáson: két település lakói térhetnek vissza otthonaikba. A
tilalom feloldása Tamura város és Kavaucsi falu lakóira vonatkozik. A helybéliek
hazatérhetnek, de csak nappal tartózkodhatnak otthonaikban, éjszaka nem.
http://index.hu/kulfold/2012/04/01/hazamehetnek_a_fukusima_korol_lakok/
Felújítják az orosz vasútállomásokat
04.02.
Közel hétmilliárd rubelt, azaz kb. 179 millió eurót költ idén vasútállomásainak teljes
felújtására, helyenként bővítésére az orosz állam. Az összeg kicsit több, mint felét a
moszkvai pályaudvarokra szánják.
http://hvg.hu/ingatlan/20120402_orosz_vasutallomasok
Építészeti örökség? Politika!
04.03.
"Hogyan lehet az, hogy Szeged egy fontos darabját - a szegedi Kendergyár patinás
épületegyüttesét - hagytuk megsemmisülni azért, hogy pótoljuk a sokak számára
nélkülözhetetlen bevásárlóközpont hiányát a belvárosban?" - teszi fel a kérdést Szőke
Virág, s mivel a jelenség korántsem egyedi, választ keresett arra, hogy vajon miként
védheti meg egy közösség, település vagy akár egyetlen személy is a neki fontos
(építészeti) emlékeket. Hát nem könnyű, az biztos.
http://epiteszforum.hu/node/20833
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Perelnek a kizsuppolt hajléktalanok
04.03.
Csaknem hatmillió forintos kártérítési pert indított a zuglói önkormányzattal szemben az
a hat hajléktalan, akiket tavaly októberben a XIV. kerületi Francia út és Egressy út
találkozásánál, a MÁV Zrt. telepén állt hajléktalantelep felszámolásakor lakoltattak ki a
területről.
http://index.hu/belfold/budapest/2012/04/03/perelnek_a_kizsuppolt_hajlektalanok/
Velünk élő építészet
04.05.
Mit tegyen az építész a mai magyar valóságban, hogy terve minden előírásnak és
megbízói igénynek megfeleljen, átmenjen a tervtanácson - és emellett a ház még szép is
legyen? Kulcsár Attila írása az építésügyi (túl)szabályozások alig-alig átlátható és
követhető halmazáról, tizenkét tételben.
http://epiteszforum.hu/node/20846
A fővárosnak jót tesz a drága benzin
04.05.
A magas benzinárak és az általános gazdasági gondok miatt az elmúlt két év során 5-15
százalékkal csökkent a fővárosi forgalom – közölte lapunkkal a Budapesti Közlekedési
Központ. Mind többen hagyják otthon autójukat; nem csak a tömegközlekedés, a bicikli
is egyre népszerűbb.
http://nol.hu/specialis/rss_valogatas/ket_ev_alatt_515_szazalekkal_csokkent_a_fovarosi_forgalom
A Budai Vár panorámája vetekszik a Niagarával
04.06.
A budapesti Hilton azon tíz, világszerte ismert szálloda közé tartozik, ahonnét a legszebb
a kilátás. A Budai Vár panorámája tehát van olyan szép, mint Las Vegas felülről, a
Niagara vízesés, vagy a mexikói Cabo San Lucas tengerpartja - legalábbis a a TripAdvisor
felhasználói szerint. Ennek örömére fellépcsőztünk a Hilton tetejére és körbenéztünk.
http://travelo.hu/kozel/2012/04/06/a_budai_var_panoramaja_vetekszik_a_niagara_vize
sesevel/
Titokzatos jelentkező vette meg az egyfős amerikai falut
04.06.
Buford a helység neve, Wyoming államban van. Összes lakóját Don Sammonsnak hívják,
mivel ő az egyetlen. Buford határán a településtábla tudatja az érkezővel, hogy a
lélekszám: 1. Az egész település Sammonsé, 1992-ben vette a 4 hektáros területet
boltostul, benzinkutastul, iskolástul. Ugyanis volt, hogy a helységet 2 ezren lakták a XIX.
században, a vasútépítés virágoztatta fel - és a befejeződése sorvasztotta el.
http://hvg.hu/ingatlan/20120406_
Pláza helyett kárász és vadkacsa Kőbányán
04.08.
Évekkel ezelőtt kiásták a földet a Mázsa téren egy építkezéshez, de közben a munkálatok
leálltak. A gödör megtelt vízzel, a tó tulajdonosa perel, az önkormányzat pedig már az
utcát is lezárta a telek mellett, mert tavaly beszakadt az aszfalt a tó mellett.
http://index.hu/belfold/2012/04/08/plaza_helyett_karasz_es_vadkacsa/
Flashmobbal tiltakoztak a CET-et építő alvállalkozók
04.10.
Flashmobot rendeztek kedd délelőtt a CET kivitelezésében érintett alvállalkozók. A
tiltakozással akarják rávenni a fővárosi önkormányzatot, hogy fejezze be a műszakilag
elkészült központ átadását, így hozzájuthatnak pénzükhöz.
http://hvg.hu/ingatlan/20120410_CET_tiltakozas
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Budapest Európa hetedik legjobb úti célja
04.10.
Lezárult a "2012 Legjobb Európai Desztinációja" szavazás, Budapest a versenyben lévő
20 város között a hetedik helyezést szerezte meg magának. A háromhetes szavazási
periódus végén a győztes város Portó lett. A top 10-ben a következő városok kerültek: 2.
Bécs, 3. Dubrovnik, 4. Prága, 5. Brüsszel, 6. Berlin, 8. Lisszabon, 9. Firenze és 10.
Edinburgh.
http://travelo.hu/hirek/2012/04/10/budapest_europa_hetedik_legjobb_uti_celja/
Konténerváros lesz a Zöld Pardon új versenytársa
04.11.
Minden eddiginél nagyobb méretű szórakoztatókombinát indul a másik szabadtéri hely
közelében, amíg nincs dugódíj, a főváros is bérbe adhatja a parkolóhelyeket.
http://index.hu/belfold/2012/04/11/kontenervaros_lesz_a_zold_pardon_uj_versenytarsa
/
Magasabb hangon dalol a városi madár
04.11.
A madárdal is lépést tart a felgyorsult városi élettel, elődeikhez képest magasabb hangon
igyekeznek hallhatóvá tenni magukat a mai verébsármányok. Az eltelt 36 évben a
hangfelvételek helyén, a Golden Gate híd közelében erőteljesen nőtt a gépkocsiforgalom,
vele együtt a zajszennyezés, a koronás verébsármány ehhez alkalmazkodott.
http://index.hu/tudomany/2012/04/11/magasabb_hangon_dalol_a_varosi_madar/
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