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BeMUTató – A Magyar Urbanisztikai Társaság életéből
Konzultációt tartottunk a Polgármesterek Szövetsége magyarországi tagjainak
Július 18-án délelőtt a Magyar Urbanisztikai Társaság előadótermébe, közös konzultációra
és tapasztalatcserére hívtuk össze a Polgármesterek Szövetségének hazai aláíróit.
Jelenleg 17 magyarországi önkormányzat csatlakozott az egy évtizedes múltra
visszatekintő kezdeményezéshez. A konzultáción Budaörs, Budapest főváros,
Nagykanizsa és Paks önkormányzatának szakmai munkatársai voltak jelen, valamint
független szakmai partnerként az Aquaprofit Kft-t, a pályázatíró- és projektmenedzser
MAPI Zrt-t, és Budaörs város külső energetikai szakértőjét üdvözölhettük.
http://mut.hu/?module=news&action=show&nid=189467#MIDDLE
XVIII. Országos Urbanisztikai Konferencia
A XVIII. Országos Urbanisztikai Konferencia 2012. október 11-12-én,
Hajdúböszörményben kerül megrendezésre VIDÉKRŐL - A város és vidékének tervezése
a rurális térségek szemszögéből címmel. A téma a területi tervezés és a vidékfejlesztés
összefogására koncentrál, a 2014-2020-as EU-s finanszírozási időszak közös
átgondolására ösztönöz. Azaz hol tart a vidékfejlesztés 2012-ben, és hogyan működjünk
együtt ezután?
Részletes program:
http://mut.hu/?module=news&action=show&nid=189899#MIDDLE
A konferenciára előadók jelentkezését várjuk szeptember 10-ig:
http://mut.hu/?module=news&action=show&nid=189644#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

Pályázatok, felhívások
Felhívás az EUROPAN 12 pályázatban való részvételre 2012- 2014
Az EUROPAN Magyarország Titkársága olyan helyi önkormányzatok és fejlesztési
társaságok jelentkezését várja, amelyek fiatal európai várostervezők és építészek
számára izgalmas tervezési feladatot jelentő fejlesztési területtel rendelkeznek, és azt
felajánlják tervezési helyszínnek az EUROPAN 12 nemzetközi várostervezési és építészeti
pályázathoz. A pályázat beadási határideje: szeptember 15.
http://mut.hu/?module=news&action=show&nid=189152#MIDDLE
Felhívás a MUT 2012. évi Diplomadíj Pályázatára
A Magyar Urbanisztikai Társaság pályázatot hirdet főiskolák és 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 pályázati anyagokat szeptember 28ig személyesen kérjük benyújtani a MUT Titkárságára.
http://mut.hu/?module=news&action=show&nid=189180#MIDDLE
Europa Nostra: felhívás a 2013. évi díjakra
A korábbi évekhez hasonlóan az Europa Nostra hágai központja közzétette felhívását az
épített kulturális örökség legkiválóbb eredményeinek elismerésére. A hat, egyenként
10.000 eurós fődíjjal és a további elismerésekkel évről évre a példaértékű
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helyreállításokat és az európai örökséggel kapcsolatos szerteágazó kezdeményezéseket
jutalmazzák minden örökségi kategóriában, a műemlékek és történeti épületek
restaurálásától és új, méltó hasznosításától kezdve a városi és falusi település(rész)ek és
tájak rehabilitációján, a régészeti helyszínek bemutatásán keresztül a művészeti
gyűjtemények gondozásáig. A pályázatok beadási határideje: október 1.
http://epiteszforum.hu/node/21680
XIV. Magyar Ingatlanfejlesztési Nívódíj Pályázat
A FIABCI Magyar Tagozata (a Magyar Ingatlanszakmai Egyesület) az idén
tizennegyedszer rendezi meg a Magyar Ingatlanfejlesztési Nívódíj Pályázatot. Nevezni
lehet minden olyan épületet, vagy épületegyüttest, amely vagy 2011. december 31-e
előtt kapta meg a használatbavételi engedélyt, vagy első bérlője, illetve felhasználója
2011. december 31-e előtt birtokba vette az egész épületet (illetve annak egy részét). A
nívódíj pályázatra az adott ingatlan fejlesztésében résztvevő szervezet, vagy személy
nevezheti be az alkotást. A pályázatra október 19-ig lehet jelentkezni, a pályázati
anyagokat október 26.-ig kell eljuttatni a Magyar Ingatlanfejlesztési Nívódíj Pályázat
szervezője, a Magyar Ingatlanszövetség címére (1024. Budapest, Margit krt 43.-45.).
http://mut.hu/?module=news&action=show&nid=189301#MIDDLE

Szakmai sikerek – díjak, elismerések
Átadták az Év Főépítésze Díjat és a Főépítészi Életmű Díjat
Augusztus 23-án 13. alkalommal került átadásra a Nagykanizsa megyei jogú város és az
Országos Főépítészi Kollégium által 2000-ben megalapított Az Év Főépítésze Díj Makón, a
XVII. Országos Főépítészi Konferencián. 2012-ben Főépítészi Nívódíjat kapott PATKÓ
SÁNDOR okl. építészmérnök, Tolna megye ny. főépítésze, Az Év Főépítésze Díjat kapott
CSERNYUS LŐRINC okl. építészmérnök, Bonyhád város, Csenger város, valamint Závod
község főépítésze.
http://mut.hu/?module=news&action=show&nid=189883#MIDDLE
Csonka Pál-emlékérem 2012
2012. július 6-án délben az Építészek Házában adták át a Csonka Pál-emlékérmeket,
amelyet alkotópáros kategóriában dr. Gajdos István építészmérnök és Pálossy Miklós
építőmérnök kapott a szolnoki Tiszavirág-híd megalkotásáért, egyéni kategóriában pedig
Szántó László építőmérnököt díjazták eddigi életműve elismeréseként.
http://epiteszforum.hu/node/21421
Alvaro Siza kapta a XIII. Velencei Építészeti Biennále életműdíját
A 2012. augusztus 29-től - 2012. november 25-ig nyitva tartó XIII. Velencei Építészeti
Biennále tanácsa - Paolo Baratta elnökletével - hozta meg a döntést, hogy idén az Arany
Oroszlán életműdíjat az idén 79 éves portugál építésznek, Alvaro Siza Vieirának
adományozzák.
http://epiteszforum.hu/node/21434

Programajánló
Kulturális Örökség Napjai az Országházban
Az Országház idén is rendhagyó programmal csatlakozik a Kulturális Örökség Napokhoz
szeptember 15-16-án, különleges házsétákra invitálják az érdeklődőket. Programjaik
ingyenesek, de a sétákon való részvételt előzetes regisztrációhoz kötik.
http://www.parlament.hu/kon/
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Könyvajánló
Bede Béla: Magyar szecessziós építészet – 225 kiemelt épülettel
A Corvina tematikus útikönyv-sorozata a szecesszió építészeti emlékeinek bemutatásával
indul. Közvetlenül az I. világháború előtt, alig húsz év leforgása alatt olyan
világviszonylatban is kiemelkedő alkotások születtek hazánkban, és maradtak fenn
viszonylagos épségben, amelyeket feltétlenül érdemes célzatos országjárás keretében
végignézni. Az egykori Magyarország teljes területét átfogja a válogatás, több mint 60
település került bele az útikönyvbe. A leírt épületek nagyjából harmada budapesti,
harmada a mai Magyarország területén, harmada pedig a környező országokban
található.
http://www.libri.hu/konyv/magyar-szecesszios-epiteszet.html
Nagy Mézes Rita szerk.: A hit palotái – A világvallások leghíresebb szentélyei
Az emberek vallásuk tiszteletére a világon szinte mindenütt monumentális, pompásan
berendezett építészeti mesterműveket és lélegzetelállító művészeti alkotásokat hoztak
létre. A könyv utazásra invitálja az olvasókat: a különböző kontinenseken, más-más
kultúrájú tájakon élő emberek körében ma is erőteljes hatást kifejtő nagy világvallások
helyszíneire. Minden fejezet elején rövid bevezetés nyújt beható áttekintést az adott
vallás hitvilágáról.
http://www.libri.hu/konyv/a-hit-palotai.html

Sajtószemle – Egy hónap az urbanisztika világában
Lezajlott a Budapest XVIII. kerületének vezetésével induló RE-Block projekt
indító értekezlete
07.02.
Kelet-Közép-Európából Budapest XVIII. kerülete az egyetlen vezető partnere az URBACT
program 3. pályázati körében nyert pályázatoknak, ami 37 különböző részből álló
fejlesztési tervezet. A kerület a magasépítésű, vagyis a panelházas övezetek
fejlesztésében vesz részt a most induló RE-Block elnevezésű program keretében.
http://www.vati.hu/index.php?article=22742&langcode=hu
Átrendezheti a lakásárakat a dugódíj
07.03.
Bár a dugódíj végleges feltételeiről szeptember előtt nem várható döntés, továbbra is az
egyik legvalószínűbb változat a pesti külső körutak és a budai körút által határolt védett
zóna kialakítása. Az így kialakuló körzet a teljes budapesti lakásállomány közel negyedét
foglalja magában. A BDO Magyarország a dugódíj bevezetését követően az érintett
városrészekben az átlagosnál drágább lakások árának emelkedését várja.
http://index.hu/gazdasag/magyar/2012/07/03/atrendezheti_a_lakasarakat_a_dugodij/
Átszínezik a BKV-buszokat
07.04.
"Ma Budapest utcáin tucatnyiféle színű és megjelenésű autóbusz nyújt szolgáltatást, ami
sem városképi, sem az utasoknak tájékozódási szempontból nem előnyös" – indokolja a
Budapesti Közlekedési Központ (BKK), miért tervezik egy egységes kék szín bevezetését.
http://index.hu/belfold/budapest/2012/07/04/atszinezik_a_bkv-buszokat/
Fonaltámadás Budapesten
07.05.
A nyugat-európai új hippizmus hullámai elérték a budapesti metrókijáratokat: hetek óta
színes fonalak tekeregnek a Deák tér és a Széll Kálmán tér oszlopain. A gerillakötésnek
nevezett akció részt vevői bevállalósak, fejüket nem rejtik palesztinkendő és D&G
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napszemüveg alá. Hétköznapi, vidám lányok, kötőtűvel, akik úgy gondolják, hogy néhány
méter puhaságtól még a leglepukkantabb közterek is bájosak lesznek.
http://index.hu/kultur/2012/07/05/fonaltamadas_budapesten/
60 milliárd forintból épül múzeumi negyed
07.06.
Kétnapos ülésen fogadta el a kormány Baán László kormánybiztos múzeumi negyedkoncepcióját: egy 2014-ben induló fejlesztési terv szerint hat múzeum öt épületet kap az
56-osok terén, gyalogos övezett lesz a Hősök tere és egyesítik a Szépművészeti
Múzeumot a Nemzeti Galériával.
http://index.hu/kultur/2012/07/06/6_milliard_forintbol_epul_muzeumi_negyed/
Vége a városépítészeti ötletpályázatnak, indul a tervpályázat előkészítése
07.09.
Több, további felhasználásra alkalmas javaslatot tartalmaznak a városépítészeti
ötletpályázatra beadott alkotások, de komplex megoldás nem érkezett. Az ötletek
részletes feldolgozása után, kora ősszel indulhat az építészeti tervpályázat. Az
ötletpályázaton induló tervezőknek nem csak a Budapesti Olimpiai Központ
rekonstrukcióját, hanem valójában egy egész városrészt – a Keleti pályaudvar, Stefánia
út, Dózsa György út és Puskás Ferenc Stadion metróállomás közötti területet – kellett
„megálmodniuk” úgy, hogy a 2016-ra felépülő nemzeti labdarúgó-stadion városépítészeti
és közlekedési szempontból is tökéletes helyre kerüljön.
http://epiteszforum.hu/node/21427
Az URBACT Markets projekt (URBACT Piacok): a városi piacok, mint a növekedés
motorjai és a leromlott városrészek megújítói
07.09.
Az európai piacok azon túl, hogy a friss zöldségek és gyümölcsök beszerzésének ideális
terepeit jelentik, a gazdasági növekedés és városi megújulás hatékony mozgatórugói is
lehetnek. Az újonnan induló URBACT Markets projekt most tart a fejlesztési fázisban,
célja, hogy megossza az utcai és zárt téren működő piacok létrehozásának és
működtetésének jó példáit. Vizsgáljuk meg az elkövetkező hónapokra kitűzött célokat, és
azt, hogyan kívánja a projekt elérni őket!
http://www.vati.hu/index.php?article=22710&langcode=hu
Tavaly még védett volt, idén lebontották
07.10.
Leromboltak egy klassz épületet a XII. kerületben, a Kútvölgyi úton, elképzelhető, hogy
Lidl épül a helyén. Az épületben egy óvoda és bölcsőde volt, mely a SOTE-hoz tartozott
valamikor a fénykorában, aztán 2005-ben bezárták. Nagyon érdekes épület volt: mint
egy sátortetős torta négybe vágva, a metszeteknél pedig üvegtéglákon süthetett be a
nap a tetőterekbe. Lelkesedett érte a magyarországi későmodern építészettel foglalkozó

Late Modern blog is pár éve.
http://urbanista.blog.hu/2012/07/10/lebontottak_egy_vedett_ovodaepuletet_a_xii_kerul
etben_vajon_mi_epul_a_helyen_lidl_vagy_cba
Minilakásokat terveztet a New York-i polgármester
07.10.
Minilakásokkal teli épületek tervezésére hirdetett pályázatot New York polgármestere,
remélve, hogy a "mikro-apartmanok" révén sikerül megbirkózni a városban rohamosan
növekvő egy-, illetve kétszemélyes háztartások jelentette kihívással.
http://hvg.hu/ingatlan/20120710_new_York_minilakasok
Végéhez közeledik a CET-saga
07.11.
Tizenöt napon belül el kell hagyniuk a CET beruházó és kivitelező cégeinek a Duna-parti
volt Közraktárak helyén felépült komplexumot. A Fővárosi Ítélőtábla szerdán kézbesített
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jogerős ítélete szerint a főváros a 15 napos kiköltözési határidő után birtokba veheti az
épületet.
http://hvg.hu/ingatlan/20120711_cet_atadas
A CET-kivitelezők nem hagyják, hogy "Budapest térdre kényszerítse őket"
07.11.
A Duna-parti CET-komplexum kivitelezői, a WHB konzorcium tagjai nem adják át a
területet a fővárosnak, mivel szerintük a Fővárosi Ítélőtábla nem őket, hanem a
beruházót, a Porto Investmentet szólította fel az átadásra, az ingatlan viszont nem az ő
birtokában van.
http://hvg.hu/ingatlan/20120711_cet_beruhazas
Gyanús fejlesztés Debrecenben, előzetesben a vállalkozó
07.12.
Előzetes letartóztatásba helyezett a bíróság egy ismert debreceni vállalkozót a helyi,
Füredi Kapu ingatlanfejlesztéssel összefüggő eljárás során. A dehir.hu hírportál úgy
tudja, hogy a debreceni Füredi Kapu lakópark kivitelezésére létrejött projektcég egykori
elnök-vezérigazgatója az ügy gyanúsítottja.
http://hvg.hu/ingatlan/20120712_ingatlanfejlesztes_debrecen
Fizetésképtelen Heves városa
07.13.
Adósságrendezési eljárás indult Heves városának önkormányzata ellen, mondta Balázs
Ferenc (Fidesz) alpolgármester. Elmondta, hogy a képviselő-testület döntése alapján az
önkormányzat saját maga ellen kérte az eljárás megindítását. Az MTI úgy értesült, hogy
a város önkormányzati számláit kezelő pénzintézet májusban inkasszót nyújtott be, ami
lehetetlenné tette a folyó kiadások teljesítését.
http://index.hu/belfold/2012/07/13/fizeteskeptelen_heves_varosa/
Koppenhága lehet a világ első széndioxid-mentes fővárosa
07.15.
Zöld átalakuláson megy át az 1,2 millió lakosú dán főváros, a helyi hatóságok terve
szerint 2025-re Koppenhágát a világ első széndioxid-mentes nagyvárosává teszik. A
város energiaellátását úgy szervezik át, hogy az igények zömét szélből, biomasszából és
bioüzemanyagokból biztosítják. Az intézkedés lehetővé teszi majd, hogy a város 2,5
millió tonnával csökkentse éves szén-dioxid-kibocsátását, és a zöldenergia-ipar a főváros
növekedésének motorja legyen.
http://index.hu/tudomany/klima/2012/07/15/koppenhaga_lehet_a_vilag_elso_szendioxidmentes_fovarosa/
Az Élőlánc Magyarországért a magyar műemlékvédelem helyzetéről
07.16.
Az elmúlt két évben Magyarországon drasztikus átszervezés, létszámleépítés, hatáskörelvonás történt a kulturális örökségvédelem területén. A nagy hagyományokkal, komoly
tudományos és szakértői bázissal rendelkező országos intézményrendszer szétverése
megállíthatatlannak tűnik. Az érintett szakemberek által összeállított, figyelemfelhívó
nyilatkozatot az Élőlánc Magyarországért képviseletében Ertsey Attila olvasta fel.
http://epiteszforum.hu/node/21465
A KÖKI plázának bukta, de a lakáspiacnak jót tesz
07.17.
Miközben az már a nyitás előtt látszott, hogy a KÖKI Terminál sikere gyengébb lesz a
vártnál, ez 10 hónap elteltével biztosra vehető. Ezzel szemben a környékre jó hatással
volt a beruházás. Nézzük, milyen változásokat hozott a Kőbánya és Kispest lakóingatlanpiacán az elmúlt pár hónap: Hogyan alakult a kereslet? Hol tartanak most az árak?
http://hvg.hu/ingatlan/20120717_koki_lakaspiac
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Olcsón add a közterületed!
07.18.
Bruce Willis Die Hard-produkciójának magyarországi költségvetésében csupán apró tétel
volt a fővárosnak és a kerületeknek kifizetett közterület-foglalási díj. Az amerikaiak
budapesti forgatási kerete 10,4 milliárd forint, aminek ötödét, több mint 2 milliárdot adóvisszatérítés formájában vissza is kapnak. Az önkormányzatok kasszáját azonban a teljes
itteni költségvetésnek csak alig néhány százaléka gazdagította, ráadásul több helyen
még kedvezményekkel is segítették a filmet.
http://index.hu/kultur/cinematrix/ccikkek/2012/07/18/olcson_add_a_kozteruleted/
Nyílt levél Noll Tamásnak, a Magyar Építész Kamara elnökének
07.19.
A közelmúltban lezajlott, és szokatlanul nagy számú kizárással végződő Istvánmezei
pályázaton induló építészek egy csoportja nyílt levélben fordul Noll Tamáshoz, a Magyar
Építész Kamara elnökéhez. Arra kérik, hogy a Kamara indítson vizsgálatot, amely felöleli
a kiírás körülményeit, a válaszokat, a zsűri munkáját, az eredményhirdetést, és a
Kamarát képviselő kollégák tevékenységét.
http://epiteszforum.hu/node/21492
Előkerült a fővárosi városháza legrégebbi ábrázolása
07.19.
Ez már önmagában is érdekes, ám ami még szebb: a főváros meg is kaparintotta
magának, így a Budapest Történeti Múzeumba kerülhetett. Ami pedig a legszebb, hogy
mindez ellenzéki-kormánypárti kooperációban sikerült. Az LMP-s Somfai Ági kapta a
fülest a kép felbukkanásáról, a Fideszes városvezetés pedig figyelmeztetésére észbe
kapott és megvásárolta.
http://urbanista.blog.hu/2012/07/19/elokerult_a_fovarosi_varoshaza_legregebbi_abrazol
asa_van_amiben_elonyere_valtozott_250_ev_alatt
Kezdik ellepni a lakatok a Szabadság hidat
07.20.
A lakatozásban az a legjobb, hogy csak elkezdeni nehéz, utána megy minden magától.
Szerencsére a lakatolás felbukkant Budapesten is. Van például egy szentély az Erzsébet
téren, de az félig-meddig mesterséges, hiszen egy társkereső oldal indította a projektet.
A Szabadság hídon felbukkanó lakatok viszont egy spontán kezdeményezés részei.
http://varosban.blog.hu/2012/07/20/kezdik_ellepni_a_lakatok_a_szabadsag_hid
Holland canalbusokat hoznak a Dunára?
07.22.
Naponta 4500-5000 utas használja a BKV-BKK új dunai hajójáratát, ami felülmúlja az
előzetes várakozást. A bevétel már nem ilyen fényes: az utasok 80-90 százaléka bérlettel
(azaz ingyen) utazik. A késéseket a sok utas miatt elhúzódó kikötési idő okozza, ezért
néhány napja sűrítették a menetrendet. Úgy tudjuk, hogy a BKK újabb, korszerűbb hajók
beszerzését is fontolgatja, valószínűleg Hollandiából.
http://index.hu/belfold/budapest/2012/07/22/holland_canalbus-okat_hoznak_a_dunara/
Egy sikerágazat alkonya: lassan teljesen kihal a "Zimmer Frei"
07.23.
Lassan végéhez ér a "Zimmer Frei", a balatoni kiadó szobák üzleti konstrukciójának
agóniája, a 80-as évek szolgáltatást már nem lehet eladni mostani árakon. Milyen árat
tudnak elkérni a szállásadók a 80-as évek szolgáltatási színvonaláért 2012-ben?
http://hvg.hu/ingatlan/20120723_szobakiadas_fizetovendeg_szolgalat
Halálfejes zászló a Gellért-hegyen
07.23.
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Bár a fenti fotó olyan, mintha egy tengerparti várkastély ormát ábrázolná valahol
északon, valójában a Gellért-hegyen álló Hegedűs-villa látható rajta. De vajon miért leng
időnként kalózlobogó Budapest egyik legismertebb villájának tornyán?
http://urbanista.blog.hu/2012/07/23/halalfejes_zaszlo_a_gellerthegyen_vajon_miert_leng_idonkent_kalozlobogo_budapest_egyik_legismertebb_villajana
Elbontották a nyolc évre otthagyott darut
07.25.
Nyolc év után szerdán elbontották a fővárosi XIX. kerületi Kossuth téren az ott lévő
darut. Az elbontás hatmillió forintba került, a testület pedig azért távolíttatta el a
tulajdonossal a szerkezetet, mert a lakók balesettől tartottak, és a városképet is rontotta.
http://index.hu/belfold/budapest/2012/07/25/elbontottak_a_nyolc_evre_otthagyott_dar
ut/
Indul a Velencei-tó kapuja kivitelezése
07.26.
Velence város önkormányzata nyílt közbeszerzési eljárást írt ki a Velencei-tó kapuja
építésére, amelynek a település által becsült ellenértéke nettó 1,24 milliárd forint. A
legutóbbi Közbeszerzési Értesítőben megjelent kiírás szerint a feladat része − többek
közt − a közművek kiépítésének a befejezése, több sétány kialakítása, a központi épület
és az abban lévő regionális információs központ megvalósítása, valamint a korzóépület
járható lapos tetejére tervezett panorámasétány megépítése.
http://index.hu/gazdasag/magyar/2012/07/26/indul_a_velencei-to_kapuja_kivitelezese/
Budapest legszebb lépcsőházai: Jósika u. 24.
07.27.
Nemrég jártam a 25-es számban, és a poszt megjelenése után nem sokkal egy levelet
kaptam a szemben lévő ház egyik lakójától. Elmesélte, hogy az ő lépcsőházukat azért is
érdemes lenne megnézni, mert pozitív példa: a lakóközösség összefogott, és apránként,
pályázatokból és saját erőből felújította a belső tereket. Hogy jobb érzés legyen
hazatérni, és hogy megőrizzék azokat a szépségeket, amiket már ők is csak örököltek.
http://varosban.blog.hu/2012/07/27/budapest_legszebb_lepcsohazai_josika_utca_24
Hogyan is állunk az uniós pénzek felhasználásával? – beszámoló a Széchenyiterv programsorozat zárásáról
07.30.
Az európai uniós fejlesztési források felhasználásának jelenlegi helyzetéről, a pályázati
rendszer problémáiról és az ezek leküzdésére eddig tett, illetve tervezett lépésekről szólt
a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (NFÜ) által szervezett eseménysorozat záró
rendezvénye 2012. július 19-én Budapesten, a Millenáris Teátrumban, ahol beszédet
mondott Orbán Viktor miniszterelnök, Petykó Zoltán, az NFÜ elnöke és Győri Enikő
külügyminisztériumi államtitkár.
http://epiteszforum.hu/node/21545
Fényszennyezésről is ír a módosított országos építési szabályzat
07.31.
Az építményt és annak részeit úgy kell tervezni és megvalósítani, az ehhez szükséges
anyagokat pedig megválasztani, hogy a működtetéshez szükséges energiafelhasználás a
lehető legkisebb legyen - egyebek mellett ezt tartalmazza az országos településrendezési
és építési követelményekről szóló kormányrendelet (OTÉK) módosítása, amely a
legutóbbi Magyar Közlönyben jelent meg.
http://hvg.hu/ingatlan/20120731_modositott_epitesi_szabalyzat
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Közvécé nyílt a Budavári siklónál
08.01.
Felújított illemhelyet nyitottak meg a Budavári siklónál, írja a Turizmus Online. A
fővárosban már 42 kulturált és tiszta illemhely fogadja a turistákat és a járókelőket.
http://travelo.hu/hirek/2012/08/01/kozvece_nyilt_a_budavari_siklonal/
Cirkálóelhárító vagy űrhajócsücsök fekszik a Balatonban?
08.02.
A hétvégén Keszthelyen jártunk, és a gyönyörűen felújított szigetfürdő környékén, a
Városi Strand vizében különös objektumokat figyeltünk meg. Aki először jár erre,
biztosan hangosan rácsodálkozik a látványra: az egymástól cirka öt méterre heverő
betongúlákra, amiket szedett-vedett, pirosra festett korlátokkal kerítettek körbe. Az
egyértelműen betonból készült tárgyakról tilos a vízbe ugrálni – figyelmeztet a tábla a
kerítésen. Be is indult a fejünkbe épített találgatógép, mi a fészkes fene lehet ez?
http://velvet.hu/blogok/balaton/2012/08/02/cirkaloelharito_vagy_urhajocsucsok_fekszik
_a_balatonban/
Noll Tamás válaszlevele az Istvánmezei tervpályázat kapcsán
08.03.
Noll Tamás, a Magyar Építész Kamara elnökének válasza az Istvánmezei építészeti
tervpályázatból szokatlanul nagy számban kizárt építészek 2012. július 19-án az
Építészfórumon közzétett nyílt levelére.
http://epiteszforum.hu/node/21568
A MÉK vizsgálati jelentése az Istvánmezei tervpályázat lebonyolításáról
08.03.
A Magyar Építész Kamara vizsgálati jelentése az Istvánmező rehabilitációs programjához
kapcsolódó városépítészeti koncepció kialakítása című nyílt építészeti tervpályázat
kiírásáról és lebonyolításáról.
http://epiteszforum.hu/node/21569
Beleznay Éva MÉK zsűror jelentése az Istvánmezei tervpályázatról
08.03.
Beleznay Éva MÉK zsűror jelentése az Istvánmező rehabilitációs programjához
kapcsolódó városépítészeti koncepció kialakítása című nyílt építészeti tervpályázat a
Magyar Építész Kamara vizsgálati jelentéséhez.
http://epiteszforum.hu/node/21570
Vádemelési javaslat Csipak Péter ellen
08.06.
Vádemelést javasol a rendőrség Csipak Péter ingatlanvállalkozó ellen, aki a gyanú szerint
házának egy részét engedély nélkül természetvédelmi területre építette. Az építkezés
valódi, és megdöbbentő mértékű szabálytalanságát az Index tárta
fel: januárban számoltunk be arról, hogy Csipak 1800 nm-es, Cirbolya utcai villájának
hatállásos garázsa és a felhajtó, összesen mintegy 900 nm a védett állami erdő területén
létesült. Csipak 7500 nm-es telkéhez egy rossz helyre felhúzott kerítéssel összesen
mintegy 2000 nm-t csatoltak a védett erdőből, a garázs és a felhajtó erre a részre épült.
http://index.hu/belfold/budapest/2012/08/06/vademelesi_javaslat_csipak_peter_ellen/
A nap képe és videója: így készült a keszthelyi Fő tér
08.06.
2011. áprilisától 3 nagyfelbontású kamera rögzítette a fő téri munkálatokat Keszthelyen.
A kamerák 2 percenként rögzítettek 1-1 állóképet. Így 2012. júliusára több, mint 900
000 kép készült! A film felgyorsítva mutatja be a téren végzett munkát.
http://urbanista.blog.hu/2012/08/06/a_nap_kepe_es_videoja_igy_keszult_a_keszthelyi_
fo_ter
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Elhunyt Janáky István
08.07.
Hódmezővásárhelyi kooperációs értekezleten lett rosszul váratlanul, majd kórházba
került, ahol életének 74. évében tegnap elhunyt Janáky István.
http://epiteszforum.hu/node/21582
Itt vannak a legnépszerűbb magyar városok
08.08.
A KSH publikálta a legnépszerűbb magyar városok vendégéjszakák alapján felállított
2011-es sorrendjét. A top 10 településben nincs változás 2010-hez képest, az első három
Budapest, Hévíz és Hajdúszoboszló lett.
http://index.hu/gazdasag/magyar/2012/08/08/turizmus/
Balhé Dombóváron a Kossuth-szoborcsoport miatt
08.09.
A polgármester visszavonta a szabadsága idején hozott alpolgármesteri döntést, de a
jegyző ellenáll.
http://index.hu/belfold/2012/08/09/dombovar/
Megújul a Lechner-palota – Lezárult az Iparművészeti Múzeum tervpályázata
08.10.
Az Iparművészeti Múzeum 2012. augusztus 10-én, pénteken 10 órakor tartotta
nemzetközi építészeti tervpályázatának nyilvános eredményhirdetését a múzeum
Üvegcsarnokában. Az első díjat a Vikár és Lukács Építész Stúdió Kft. nyerte el.
http://epiteszforum.hu/node/21612
Budapest 2020: a gödöllői HÉV befut a Deákra
08.13.
Az Egy nap a városban blog nem egy tényfeltáró oldal, a pozitív példákat keressük és
nem az információkat, de most találkozik a kettő, szóval rendhagyó sorozatot indítunk: a
birtokunkba került a BKK négy nagy projektjének tervezete, amik alapvetően
határozhatják meg a város arculatát, és amik tökéletesen átszabhatják Budapest
tömegközlekedését.
http://varosban.blog.hu/2012/08/13/budapest_2020_a_godolloi_hev_befut_a_deakra
3D-s óriásprinterrel nyomtatna házakat egy professzor
08.13.
"Háromdimenziós óriásprinterrel" segítene a harmadik világ lakásproblémáin Behrokh
Khoshnevis, a Dél-Kalifornia Egyetem mérnökprofesszora. Az általa bemutatott modell 20
óra alatt képes felhúzni egy komplett házat.
http://hvg.hu/ingatlan/20120813_mars_professzor
Elhunyt Posgay Csaba László okleveles építészmérnök
08.14.
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy elhunyt augusztus 6-án, életének 73. évében Posgay
Csaba László, okleveles építészmérnök, az Építéstudományi Egyesület alelnöke, a Magyar
Építőipar folyóirat főszerkesztője, a Magyar Építőművészek Szövetségének tagja.
http://epiteszforum.hu/node/21628
Egyirányú lehet a pesti alsó rakpart
08.14.
Leghangsúlyosabb elemként a pesti alsó rakpart belvárosi szakaszának
forgalomcsillapításával számol az ősszel a fővárosi közgyűlés elé kerülő rakpartfejlesztési
koncepció. A legpuhább verzió szerint 30-40 km/órás sebességhatár és járdaszintre
emelt zebrák segítenék elő az új Duna-parti sétány elérését, a köztes változat
egyirányúsítással és egy sáv elvételével operál.
http://index.hu/belfold/budapest/2012/08/14/egyiranyu_lehet_a_pesti_also_rakpart/
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Az Iparművészeti Múzeum épületének rekonstrukciós és értéknövelő fejlesztése
pályázat zárójelentése
08.14.
"A pályázók egy része inkább a távolságtartást választotta, ahol a tervezett bővítmény a
szándékosan egyszerűbb tömeg- és homlokzati formálással háttérbe vonul, és a lechneri
épületet engedi érvényesülni. Mások a műemlék épülethez való kapcsolatot egy általuk
érdekesnek tartott építészeti részlet kiemelésével, transzformálásával, átfogalmazásával
vélték megtalálni. Sok esetben azonban ez a motívum túlzott hangsúlyt kapott,
elburjánzott a külső és belső homlokzaton, tetőfelületen, és sokszor a térburkolatot is
dominálta." - az Ipaművészeti Múzeum tervpályázatának zárójelentése.
http://epiteszforum.hu/node/21632
Budapest 2020: jöhet az ötös metró
08.14.
Lényegében egy észak-déli gyorsvasútról beszélünk, ami Budapest alatt kötné össze a
szentendrei HÉV-et a csepelivel, óriási távolságokat lehetne tehát utazni átszállás nélkül
úgy, hogy százezreknek lenne sokkal könnyebb bejutni a belvárosba.
http://varosban.blog.hu/2012/08/14/budapest_2020_johet_az_otos_metro
Budapest 2020: sétálóutcák a belvárosban, terjeszkedő villamosok mindenütt
08.15.
A kiszivárgott tervezet ezen epizódja tehát a villamoshálózat komplex fejlesztésében
gondolkodik, és ezernyi elemből áll. A tervek szerint fejlesztenék a trolihálózatot is, a 82es egy kilométer pluszt kapna, a 77-es 1,2-t, a 74-es 350 métert, és a 9-es autóbuszból
meg trolit faragnának.
http://varosban.blog.hu/2012/08/15/budapest_2020_setaloutcak_a_belvarosban_terjesz
kedo_villamosok_mindenutt
Budapest 2020: megújul a kisföldalatti
08.16.
Az utolsó, negyedik részben a kisföldalatti megújulásával foglalkozunk. Bár a járműveket
a kilencvenes években felújították, ezek alapvetően a hetvenes években készült
szerelvények, szóval néhány közülük már elmúlt negyven éves. Éppen ezért lassan
cserére szorulnak, ami közel sem egyszerű meló, a kisföldalatti ugyanis speciális jármű:
egyrészt alacsonypadlós, másrészt nagyon szűk alagútban közlekedik, harmadrészt
felsővezetékes üzemben dolgozik. Jobban emlékeztet villamosra, mint metróra, éppen
ezért mindenképp egyedi járműre van szükség.
http://varosban.blog.hu/2012/08/16/budapest_2020_megujul_a_kisfoldalatti
Bemutatjuk az idei Média Építészeti Díja nemzetközi előzsűrijét
08.16.
A Média Építészeti Díjára benevezett projekteket tavaly először értékelte nemzetközi
előzsűri; éles szemű válogató munkájukat széles körű elismerés övezte. A tavalyi előzsűri
tagok - a legismertebb cseh építészeti napilap, az archiweb.cz főszerkesztője, az egyik
legrégebbi román építészeti folyóirat, az Arhitext főszerkesztője, valamint a sikeres
lengyel építészeti könyvesbolt a w-a.pl tulajdonosa - mellett két új tagja van a zsűrinek.
Sikerült a kiemelkedő szlovén építészt, Maruša Zorec-et és a magyar szaksajtó kiváló
szerkesztőjét, Götz Esztert is megnyernünk. A díjra regisztrált 47 épület és 77 terv
finalistáit várhatóan szeptemberben hozzuk nyilvánosságra.
http://epiteszforum.hu/node/21646
Kész az új MTA kutatóközpont szerkezete
08.17.
A Magyar Tudományos Akadémia (MTA) lágymányosi kutatóközpontjának két
mélyszintből és öt emeletből álló épülete (MTA-Q2) már szerkezetkész állapotban van. A
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tervek szerint 2013 novemberére elkészülő épületegyüttes az interdiszciplináris anyagés élettudományi kutatásoknak ad helyet.
http://hvg.hu/ingatlan/20120817_Kesz_az_uj_MTA_kutatokozpont_szerkezete
Az ismeretlen Magyar sírja után kutatnak
2012. június 6-án kétfős expedíció indult Angolába és Kongóba, hogy emléket állítsanak
Magyar László (1818-1864) Afrika-kutatónak, aki élete java részét Angolában töltötte. Az
egykori felfedező útvonala tengerparti részeinek bejárásával Szilasi Ildikó Hermina
Afrika-kutató, antropológus és Lantai-Csont Gergely fotográfus megemlékeznek Magyar
életéről és munkásságáról, ismereteket osztanak meg Angoláról és Kongóról valamint
Magyarország, és az említett országok kapcsolatait igyekeznek megerősíteni.
http://index.hu/kulfold/2012/08/19/tovabb_kutat_az_expedicio_angolaban/
Sárkányeinstand a Hármashatár-hegyen
08.20.
Régi tulajdoni vita mérgesedett el 2012 nyarára a Hármashatár-hegy tetejének
használatáról a repülős szervezetek és a Pilisi Parkerdő Zrt. között. Mindkét fél jogtalan
birtoklással vádolja a másikat. A végső lépést a Pilisi Parkerdő megbízottja, az Atrox Kft.
tette meg tette meg májusban, amikor kiürítette a repülősök bázisát és raktárait.
http://index.hu/belfold/budapest/2012/08/20/sarkanyeinstand_a_harmashatarhegyen/
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