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BeMUTató – A Magyar Urbanisztikai Társaság életéből
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

Elhunyt Dr. Enyedi György, Hild János-díjas tiszteletbeli tagunk
A Regionális Kutatások Intézete mély megrendüléssel tudatja, hogy Enyedi György
akadémikus, a magyar regionális tudományi iskola alapítója hosszan tartó betegség után
szeptember 10-én elhunyt. Enyedi György a társadalomtudomány fejlődését hosszabb
távra meghatározó tudósok egyik vezető egyénisége volt. Szerteágazó kutatói és
tudományszervezői munkája során szinte minden társadalmi térrel foglalkozó szakember
tanítványává, munkatársává, tisztelőjévé vált.
Enyedi György temetése 2012. október 8-án, 14.15 órakor lesz a budapesti Farkasréti
temetőben.
FELHÍVÁS - az elnöki, elnökségi illetve ellenőrző és számviteli bizottsági
munkára a következő ciklusban alkalmasnak ítélt tagtársainkra vonatkozó
ajánlásra
A Magyar Urbanisztikai Társaság idén decemberben tisztújító közgyűlést tart. Kérjük,
hogy indoklást is tartalmazó személyi javaslataikat, valamint a választandó testületek
munkájával kapcsolatos elvárásaikat – igény esetén a Jelölő Bizottság tagjaival
konzultálva – október 15-ig küldjék meg.
http://mut.hu/?module=news&action=show&nid=190548#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
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A MUT vezetőségének tevékenységéről
Augusztus 22-én az ügyvezető a MÉK-nél vett részt az urbanisztikai felsőoktatás
továbbfejlesztéséről szóló egyeztetésen, Hajnóczi Péter, Liszkay Krisztina és
munkatársaik társaságában.
Augusztus 23-24-én az ügyvezető az Országos Főépítészi Kollégium konferenciáján vett
részt, ahol pódiumbeszélgetésen vett részt. Tekintettel arra, hogy a konferencia
önmagában kevésnek mutatkozott az előttünk álló problémák megoldási lehetőségeinek
végiggondolására, a MUT Főépítészi tagozatának Elnöke vállalta, hogy műhelyvitasorozatot indít az önkormányzati településtervezési munka feltételrendszerének
jövőjéről.
Augusztus 27-én ülésezett a MUT Elnökségének tervezési jogszabálytervezetvéleményező munkacsoportja.
Augusztus 28-án az ügyvezető a REC meghívására, Fülöp Sándor helyettes ombudsman
társaságában a török környezeti és területfejlesztési államtitkár által vezetett delegációt
tájékoztatta az EU-csatlakozásnak a területi és településtervezésre gyakorolt hatásairól.
Augusztus 29-én az ügyvezető a MAPI Zrt-nél a GOP 2.1.1. innovációs projekt beadási
lehetőségeiről tárgyalt. Megállapították, hogy lényegesen több pályázati esély nyílna
megfelelő innovációs klaszter megszervezése esetén.
Szeptember 4-én az EuroPan budapesti koordinációs csoportja egyeztetett a következő
lépésekről.
Szeptember 5-én az ügyvezető a Covenant of Mayors nemzetközi igazgatójával tárgyalt
egy 2013 márciusi workshop megszervezéséről a városi szintű energiaberuházások
finanszírozási lehetőségeiről.
Szeptember 6-án az ügyvezető a Pest Megyei Ipari és Kereskedelmi Kamara
tagozatvezetőjével tárgyalt az üzletutca és energiaprojektek előkészítésében való
együttműködés lehetőségeiről.
Szeptember 6-7-én a projekt-koordinátor Birminghamben az EIT Pioneer Cities
projektjének munkaülésén vett részt, Budapestnek a projektben való részvétele
biztosításának feltételei tisztázására.
Szeptember 12-én az ügyvezető a program-koordinátorral együtt a Leader Program
továbbfejlesztésén dolgozó NAKVI vezetőivel tárgyalt az MNVH-MUT és a NAKVI-MUT
NKft. együttműködés lehetőségeiről, a Hajdúböszörményben aláírandó megállapodásról.
A kölcsönös információcsere folyamatos, a honlapokon, hírlevelekben történő biztosítása
mellett abban állapodtak meg, hogy a MUT NKft. közreműködik a LEADER Program
minőségbiztosításában, a szakszerű, rendszerszerű, EU-konform oktatási anyagok
tartalomfejlesztésében, az ehhez szükséges oktatási anyagok, segédletek elkészítésében,
az oktatás megszervezésében és megtartásában, valamint területi információs pontok
biztosításában is.
Szeptember 13-án az EuroPan budapesti vezetése tanácskozott a MUT-ban, a téli
titkársági ülés budapesti megrendezéséről.
Szeptember 14-én a MUT Nkft. stábja tartott műhelymunkát a NKft. PR-jének
megújításáról.
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Szeptember 17-én az ügyvezető Sanghaj Városüzemeltetési Társaságának delegációját
tájékoztatta a hazai várostervezés és fejlesztés egyes kérdéseiről.
Szeptember 18-án az ügyvezető a BM szervezésében Budapesten tartózkodó Iraki
minisztériumi delegációnak tartott előadást és ismertető sétát a budapesti és a
ferencvárosi rehabilitáció sajátosságairól.
Szeptember 20-22. között a MUT Falutagozatának delegációja Ónodi Gábor MUT-alelnök
vezetésével az Ausztriai Langeneggben az Európai Falumegújítási Díj átadásán, illetve az
ahhoz kapcsolódó szakmai rendezvénysorozaton vett részt.

Pályázatok, felhívások
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
Nemzetközi építészeti pályázat az Európai Beruházási Bank új épületére
Augusztus 28-án jelent meg az Európai Unió Hivatalos Lapjában (Official Journal of the
European Union) az Európai Beruházási Bank (European Investment Bank, EIB) új
luxembourgi épületének megtervezésére és felépítésére kiírt nemzetközi pályázat. Az
első lépés egy Integrált Tervező és Projekt Csapat felállítása (Integrated Design and
Project Team, IDPT), amelyhez a jelentkezéseket november 13-ig kell elküldeni.
http://epiteszforum.hu/node/21707
A „SZÉLL KÁLMÁN TÉR REKONSTRUKCIÓJA 2012. Városépítészeti és Építészeti
Tervpályázat” - nyílt tervpályázati eljárás
A Budapest, II. kerület Széll Kálmán tér rekonstrukciójának megtervezésére az
Ajánlatkérő jelen tervpályázat keretében városépítészeti, építészeti javaslatokat vár a
pályázóktól Buda egyik legfontosabb terének megújítása érdekében. A Tervpályázat
tárgya a Széll Kálmán tér rekonstrukciójára, átépítésére vonatkozó városépítészeti és
építészeti tervjavaslatok kidolgozása. Beadási határidő: november 13. 24:00 óra.
http://epiteszforum.hu/node/21847

Szakmai sikerek – díjak, elismerések
Mőcsényi Mihály professzor kapta idén a tájépítészeti "Nobel-díjat”
Dr. Mőcsényi Mihály, a tájépítészet hazai iskolateremtő professzora részesült idén a
tájépítészet világszinten is legrangosabbnak tartott kitüntetésében, a Sir Geoffrey
Jellicoe-díjban. Mőcsényi professzor az első magyar tájépítész, aki a nemzetközi életműdíjnak számító elismerés birtokosa lehet. Ez a típusú nemzetközi elismerés példa nélküli
nem csak a szűkebb tájépítész szakma, de a tágabban értelmezett magyar építészet
eddigi történetében is.
http://epiteszforum.hu/node/21738
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A japán pavilon kapta a 13. Velencei Nemzetközi Építészeti Biennálé Arany
Oroszlán-díját
Augusztus 29-én délben a Giardini-kertben adták át a 13. Velencei Építészeti Biennálé
díjait. Japán kapta a legjobb nemzeti pavilonnak járó Arany Oroszlán-díjat, a Common
Ground legjobb kiállításának járó Arany Oroszlánt a Torre David/Gran Horizonte projekt
kapta. Az Arany Oroszlán-életműdíjat Alvaro Siza Vieira portugál építész kapta, az ír
Grafton Architects pedig ezüst Oroszlán-díjban részesült.
http://epiteszforum.hu/node/21693

Programajánló
Régiók és városok 10. Európai hete
2012. október 8-11. között rendezi meg Brüsszelben a Régió Bizottsága (Committee of
the Regions) immár tizedszer az éves szokásos rendezvényét, a régiók és a városok
aktuális problémáiról szóló nyílt napokat. Az „Európa régiói és városai – Csináljuk
másképp!” című szeminárium- és előadássorozaton az EU-s vezető intézmények a régiók,
városok, cégek, pénzügyi intézmények, nemzetközi és tudományos szervezetek
áttekintik az EU kohéziós politikájának jelenlegi helyzetét és jövőbeli irányvonalait.
http://mut.hu/?module=news&action=show&nid=190722#MIDDLE
Az EU új Energiahatékonysági Irányelve: hazai végrehajtási és üzleti
lehetőségek
A Magyar Energiahatékonysági Intézet konferenciát szervez Nagy-Britannia
Nagykövetségén (1051 Budapest, Harmincad utca 6.) október 16-án. Az EU 2012.
júniusában állapodott meg az új Energiahatékonysági Irányelvről, mely mérföldkő lesz a
magyar energiapolitikában, hiszen az energiaszolgáltatókat arra kötelezi majd, hogy
évente 1,5%-os csökkenést érjenek el ügyfeleik energiafelhasználásában. Ezzel az
energiaszolgáltatók új szerepben jelennek majd meg: kötelezettségükké, feladatukká
válik az energiahatékonyság ösztönzése.
http://mut.hu/?module=events&action=event&eid=3508
2. Műemlékvédelmi konferencia az új szabályozás tükrében
Kulturális és örökségvédelmi témában több változás is történt a nyár folyamán: új
engedélyezési eljárás bevezetése, ennek hatására elnökváltás és egy szeptember 4-i
kormányülés alapján a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal megszűnése. Mindebből is
látszik, a téma aktuálisabb, mint korábban bármikor. Időpont: október 18., helyszín:
Lurdy Rendezvényközpont.
http://mut.hu/?module=events&action=event&eid=3510
Továbbképzés: a fenntartható fejlődést szolgáló operatív városfejlesztésről az
Európában, Franciaországban és Magyarországon bevált módszertan és
eszköztár bemutatásával
A városrehabilitációs pályázatok tapasztalatai és az EU 2014-2020 perspektívái az
életképes, kiegyensúlyozott városfejlesztési akciók előkészítésének és megvalósításának
– az operatív városfejlesztésnek – a fontosságára hívják fel a figyelmet. A nagy sikerű,
2011. május 19-i nemzetközi konferencia folytatásaként a Pécsi Tudományegyetem
Pollack Mihály Műszaki és Informatikai Kar Urbanisztika Tanszéke, a párizsi
Politikatudományi Intézettel – a Sciences Po-val, a Magyarországi Francia
Nagykövetséggel, a Budapesti Francia Intézettel és a Városfejlesztés Zrt-vel
együttműködve október 18-19-én kétnapos továbbképzést rendez neves külföldi és hazai
előadókkal Pécsett, Európa 2010. évi Kulturális Fővárosában, a PTE PMMIK-n a
fenntartható fejlődést szolgáló operatív városfejlesztésről az Európában,
Franciaországban és Magyarországon bevált módszertan és eszköztár bemutatásával
francia és magyar nyelven, szinkrontolmácsolással.
http://mut.hu/?module=events&action=event&eid=3520
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Könyvajánló
Tamáska Máté: A vidéki tér emlékezete
A települési térben a múlt úgy tárul fel, mint a földtörténet a geológiai rétegekben. Az
emberi környezetre azonban fokozottan igaz, hogy egymás mellé sorol régről itt maradt
emlékeket és frissen lerakódott rétegeket. A különös kontrasztoknak megvan a maga
történeti magyarázata, sőt mi több, szociológiai törvényszerűsége is. Nagykarácsony,
Sukoró és Tiszafüred három példa a lehetséges sok ezer közül. Egyiket a nagybirtok, a
másikat a jobbágyi szőlőművelés, a harmadikat a mezővárosi lét formálta évszázadokon
át. Mi maradt mindebből, milyen módon hatott az épített örökségre a huszadik század
második fele, miként vélekednek az emberek mai és régi lakóházaikról - ezeknek a
kérdéseknek ját utána ez a könyv.
http://www.libri.hu/konyv/a-videki-ter-emlekezete.html
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Sajtószemle – Egy hónap az urbanisztika világában
A múltat nem kell végképp eltörölni
08.21.
Budapest vizuális közhelyeit mindenki ismeri: a képeslapokról integető főváros kellékei
között, a Budai Vár, Lánchíd, Citadella szentháromságában bóklászik a turisták túlnyomó
többsége, és lát „Halászbástya által homályosan". Ungváry Krisztián – Tabajdi Gábor:
Budapest a diktatúrák árnyékában című könyve azonban Magyarország minden
lakosának ajánlott, történelemtanároknak különösen: jól megszervezhető belőle egy
emlékezetes és tanulságos tanulmányi kirándulás.
http://konyves.blog.hu/2012/08/20/a_multat_nem_kell_vegkepp_eltorolni
Év végéig elkezdik építeni az első szentpétervári felhőkarcolót
08.21.
Az UNESCO Világörökség Bizottsága és az északi orosz nagyváros történelmi városképét
védők tiltakozása ellenére megépülhet Szentpétervár első felhőkarcolója. A Gazpromnyefty pénteken megkapta az engedélyt a 462,7 méter magas Lahta Center építésének
első szakaszára. A felhőkarcoló a Finn-öböl partján áll majd. Az építkezést év végéig
megkezdik.
http://hvg.hu/ingatlan/20120821_szentpetervar_elso_felhokarcolo
A járások miatt kevesebb beruházás lehet
08.22.
Bonyolódik az ügyintézés, sok fejlesztés maradhat el a kisebb településeken.
http://index.hu/gazdasag/magyar/2012/08/22/a_jarasok_miatt_kevesebb_beruhazas_le
het/
Milliárdos ingatlanbiznisz az Erzsébet hídnál
08.23.
Közel egymilliárd forintért árulják a Fővárosi Csatornázási Művek egykori irodáinak
otthont adó Március 15. téri ötemeletes épületet. A helyszínen szállodát akartak nyitni,
de ez kudarcba fulladt.
http://hvg.hu/ingatlan/20120823_Napi_milliardos_ingatlanbiznisz_az_Erzseb
Korunk „Circus Maximusa” - gondolatok az új Puskás Ferenc Stadionról egy
pályázó csapat szemével
08.23.
A nemrég lezajlott, a Puskás Stadionra és környékére kiírt városépítészeti
ötletpályázatról szeretnénk röviden írni egy pályázó építészcsapat szemszögéből. Azért
fontos ezt hangsúlyozni, mert így végigtervezve a területet, pár dolgot talán máshogyan
lát az ember, mint kívülálló építészként, érdeklődőként, vagy akár zsűrorként. A többi
pályázó számára pedig szakmai alapon kívántunk finom kritikát, véleményt adni,
remélve, hogy a következő kiírást készítő csapatot még befolyásolni tudjuk. A pályázat
eredménye meglehetősen ellentmondásos lett, a zsűri nem foglalt karakteresen állást
azzal kapcsolatban, hogy a stadionnak hol lenne az ideális helye.
http://epiteszforum.hu/node/21665
Bükfürdőn fizetnek a kerékpározó vendégeknek
08.24.
A kerékpározásért kuponokat kapnak, amelyekkel fizetni tudnak a helyi
vendéglátóegységekben.
http://travelo.hu/hirek/2012/08/24/bukfurdon_fizetnek_a_kerekparozo_vendegeknek/
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Megvan a pénz fővárosi fejlesztésre
08.25.
A főváros 2014-től indítandó közlekedési fejlesztéseinek előkészítését érintő több milliárd
forintos támogatásról megkötötte a szerződést a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) és
a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (NFÜ) - írta a Magyar Nemzet szombaton.A szerződés
szerint a 3,1 milliárd forintos vissza nem térítendő támogatásból egy év alatt kell
előkészíteni a 2-es metró és a gödöllői HÉV összekötését, a kisföldalatti járműparkjának
cseréjét, az 5-ös metró (hivatalos nevén észak-déli regionális gyorsvasút) déli
szakaszának beruházását, valamint a főváros villamos- és trolibusz hálózatának
megújítását.
http://index.hu/belfold/budapest/2012/08/25/megvan_a_penz_fovarosi_fejlesztesre/
Magyar, aki beszkennelte a metrót
08.26.
A jelenleg Berlinben dolgozó Magyar Ádám ipari kamerával készült fotókkal dokumentálta
a világ nagyvárosainak metróit és metrózóit, hogy megmutassa, ami macera az
átlagembernek, az szupernagy felbontásban meditatív csoportkép. A művész a
megapoliszok hangulatát saját fejlesztésű állégifotókkal is igyekezett visszaadni.
Fotógaléria.
http://index.hu/nagykep/2012/08/31/magyar_aki_beszkennelte_a_metrot/
Ingatlanok az olimpia után
08.27.
Az eddigi legdrágább olimpia után fennmaradt ingatlanok hasznosítása még csak most
kedődik Londonban. A legkönnyebben az olimpiai falu lesz hasznosítható. A 17 ezer
sportolónak szállást nyújtó épületek ezentúl állandó lakhatást biztosító ingatlanokként
élnek tovább. A hírek szerint 2818 új lakásban 6000 londoninak elegendő férőhelyet
alakítanak majd ki. Az East Village névre keresztelt városrészen jövőre fog megnyílni egy
1800 fősre méretezett iskola és egy egészségügyi központ is.
http://hvg.hu/ingatlan/20120827_Ingatlanok_az_olimpia_utan
Kitakarították a három legkoszosabb helyet
08.27.
Az ígéret szép szó. Amikor bő másfél hónapja felhívást intéztünk olvasóinkhoz, hogy
találjuk meg együtt Budapest legkoszosabb helyeit, a rengeteg javaslat mellett a
Budapesti Városüzemeltetési Központtól is kaptunk egy ajánlatot. Vállalták, hogy a
későbbi szavazás dobogósait az FKF Zrt. munkatársai akár speciális munkagépekkel
felszerelkezve kitakarítják.
http://index.hu/belfold/2012/08/27/kitakaritottak_a_harom_legkoszosabb_helyet/
Modern városnegyedet építenek a pozsonyi Terézvárosban
08.28.
Új, modern városrész épülhet akár már néhány éven belül a pozsonyi vár tövében lévő
egyik - évtizedek óta kihasználatlan - területen. A fejlesztés amely az egykori Terézváros
egy részén valósulhatna meg, már a tervdokumentáció elkészítésének fázisába jutott.
http://hvg.hu/ingatlan/20120828_pozsony_terezvaros
Elhunyt Kalmár János, az ÓBUDA Group elnök-vezérigazgatója
08.29.
Hosszan tartó, súlyos betegség után augusztus 21-én elhunyt Kalmár János, az egyik
legjelentősebb magyar mérnök-tanácsadó vállalat, az ÓBUDA Újlak Zrt. vezérigazgatója
és az e köré szervezett vállalatcsoport, az ÓBUDA Group irányítója.
http://epiteszforum.hu/node/21686
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Budapest a világ legszebb városai közt
08.29.
Az első helyezett Velence lett, Budapest a kilencedik. A tizedik helyen a belga város,
Bruges végzett.
http://travelo.hu/hirek/2012/08/29/budapest_a_vilag_legszebb_varosai_kozt/
Fotók: így nézhetne ki a lefedett alsó rakpart
08.30.
A Tarlós István főpolgármester által szerda reggel említett terv, vagyis a rakpartok
befedése már korábban is felmerült: a Szeretem Budapestet Mozgalom látványterveket is
készített még 2011-ben a lehetséges új városképről.
http://hvg.hu/ingatlan/20120830_Fotok_igy_nezhetne_ki_a_lefedett_also_rak
Kikötő és park a Belgrád rakparton - a Szeretem Budapestet Mozgalom
koncepciója
08.31.
A Szeretem Budapestet Mozgalom 2011-ben készítette el a Zöld Budapest
városfejlesztési koncepcióját, amelyben szerepel a Belgrád rakpart újrafogalmazása,
lefedése is. A helyszín egyedülálló helyzete révén egy intenzív vízi kapcsolattal
rendelkező, oldott, fiatalos promenád megteremtésére nyújtana lehetőséget - a
számítások szerint mindez mintegy 3-4 milliárd forintból megvalósítható lenne.
http://epiteszforum.hu/node/21696
Parkoljon a felhők felett!
09.02.
A nagyobb városokban komoly nehézséget okozhat a parkolás. Bosszantó, ha a lakásunk
közelében minden hely foglalt, és nincs mélygarázs sem. Erre kínálnak meghökkentő
megoldást Szingapúrban.Egy luxuslakásokkal foglalkozó cég az emeleteken alakított ki
parkolóhelyeket, így a nappali ablakából közvetlenül rálátunk a mellettünk parkoló
autóinkra. A tulajdonosnak csupán rá kell hajtania a felvonóra, majd ujjlenyomatával
azonosíthatja magát, így a rendszer felismeri, hogy hová kell szállítania az autót.
http://totalcar.hu/magazin/bologatokutya/2012/09/02/parkoljon_a_felhok_felett/
A New York-iak megszerették a biciklisávokat
09.03.
A kerékpársávok csupán élénk színű elválasztó vonallal kijelölt közönséges betoncsíkok,
New Yorkban mégis hosszú ideig perek, közösségen belüli veszekedések és a kormányzat
szerepéről szóló kiélezett viták okozói voltak. Most azonban, hat évvel azután, hogy
Michael R. Bloomberg polgármester hozzálátott sokat vitatott, 410 kilométer bicikliút
megépítését tartalmazó terve végrehajtásához, kéznyújtásnyira került a sávok nehezen
kivívott elfogadása.
http://travelo.hu/tavol/2012/09/03/a_new_york-iak_megszerettek_a_biciklisavokat/
2014-re gát lesz a kerítések mellett a Római-parton
09.04.
Aláírták a római-parti árvízvédelmi mű tervezéséről szóló szerződést, ami szerint 100
napon belül elkészül egy döntéselőkészítő tanulmány, további 2 hónapon belül pedig
elkészülnek a 3,1 kilométeres gát engedélyezési tervei, és azok alapján beszerzik a
szükséges engedélyeket. A gát három különböző szakaszon más-más megoldással épül.
A befejezés 2014 második felére tehető, jelenleg 2,5 milliárd forint van a beruházásra.
http://index.hu/belfold/budapest/2012/09/04/jovore_gat_lesz_a_keritesek_mellett_a_ro
mai-parton/
„Több mint pályaudvar” – az épülő bécsi Hauptbahnhof
09.05.
Várhatóan már idén decembertől használatba vehetik az utasok Bécs új központi
pályaudvarát, amely Albert Wimmer, Ernst Hoffmann és Theo Hotz építészek tervei
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nyomán 2015-re nyeri el végső formáját, a környező új városrész befejezését pedig
2019-re ígérik. A látogatók kiállított tablókon és a Bahnorama kilátótoronyból kísérhetik
figyelemmel az óriási intermodális csomópont építkezését, amelynek jelenlegi állapotáról
Garay Márton számol be.
http://epiteszforum.hu/node/21722
Megszűnik a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal
09.06.
Információink szerint megszűnik a KÖH, az a hivatal, amely eddig a műemlékek és
régészeti lelőhelyek védelmét látta el az ingatlanfejlesztéseknél. A szervet több lépésben
meggyengítették, előző elnöke néhány hónapja az ingatlanlobbira hivatkozva távozott.
Mostantól könnyebb lesz lebonyolítani az önkormányzatok ingatlanos ügyeit.
http://index.hu/belfold/2012/09/06/megszunik_a_kulturalis_oroksegvedelmi_hivatal/
Kétszázmillió forint jut a Madách tér felújítására
09.06.
Ha sikeres lesz a tér megújítása, akkor utána az Almássy tér és a Klauzál tér átépítése
következik.
http://index.hu/belfold/budapest/2012/09/06/ketszazmillio_forint_jut_a_madach_ter_fel
ujitasara/
Magyar alkotások a Világ Design Fővárosában
09.06.
2012-ben Helsinki nyerte el a Világ Design Fővárosa címet, amelynek egyik kiemelt
rendezvénye a szeptember 6-án nyíló „Mindennapi felfedezések” című nemzetközi
kiállítás, ahol a Magyar Formatervezési Tanács képviseli Magyarországot, a hazai design
helyzetét és legújabb eredményeit bemutatva.
http://epiteszforum.hu/node/21730
Meglepő: a gáz jobban megéri, mint a napenergia
09.06.
A mai rezsiköltségek mellett egy-egy ingatlan fenntartási költségét és az esetleges
eladáskor a vételárát nagyban befolyásolhatja az ingatlan energiafogyasztása. A Lakás fő
ingatlanos blog megvizsgálta, kikalkulálta, hogy megéri-e napkollektort telepíteni az
ingatlanra, s arra a válaszra jutott, hogy nem.
http://hvg.hu/ingatlan/20120906_Meglepo_a_gaz_jobban_megeri_mint_a_napene
Elbúcsúztunk Janáky Istvántól
09.07.
2012. szeptember 6-án elkísértük utolsó földi útjára az egy hónappal ezelőtt elhunyt
Janáky Istvánt. Képes összeállításunk a temetés és a FUGA-ban tartott esti emlékezés
pillanatait örökíti meg, Janáky György ravatalnál elmondott szavaival és Göde András
gondolataival.
http://epiteszforum.hu/node/21741
Bevörösödött a Jangce
09.09.
Szokatlan látványban lehet részük a Délnyugat-Kínán is átfutó Jangce mellett lakóknak,
miután a folyó vize csütörtökön skarlátvörössé vált. A folyó mellett lakók közül többen
palackokba gyűjtötték az élénk színű vizet, miközben a hatóságok egyelőre csak
vizsgálják, hogy mi okozhatta az elszíneződést.
http://index.hu/kulfold/2012/09/09/bevorosodott_a_jangce/
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Ahogy Budapestet Hollywoodban elképzelik
09.09.
Trabant, BMX-üldözés, Szaknévsor. Filmek, sorozatok, amikben a távolban építik fel az
Erdélytől délre, az osztrák határtól pár percre fekvő fővárosunkat. Itt játszódnak, de
hogy?
http://index.hu/kultur/cinematrix/ccikkek/2012/09/09/budapest_nem_budapesten/
A KÖH megszüntetése helyett erős örökségvédelmi központra van szükség
09.10.
A Kulturális Örökségvédelmi Hivatal megszüntetésének szándéka lényegében az állami
örökségvédelem felszámolását jelenti, ami alkalmas a magyar nemzeti kormány
őszinteségének a kétségbevonására; megvalósítása hosszú időre kompromittálná a
magyar kulturális demokrácia ügyét. "Csak Ceauşescu szüntetett meg Európában
műemléki hivatalt." - A Budapest Világörökségéért Alapítvány állásfoglalása.
http://epiteszforum.hu/node/21742
Felújítják a Minorita templomot és a török fürdőromot Egerben
09.10.
Megkezdődött az egri belváros 5 milliárd forint értékű rekonstrukciója - közölte az
önkormányzat médiareferense. A 25 elemből álló fejlesztés, több mint 3 milliárd forint
támogatást kap az Új Széchenyi Terv Észak-magyarországi Operatív Programja
keretében - közölte Zentai László. A tervek szerint 2014 tavaszán befejeződő munkálatok
célja, hogy a Dobó tér, az Eger patak belvárosi szakasza, valamint a belvárosi terek
megújításával tovább növekedjen a település történelmi belvárosának vonzereje.
http://hvg.hu/ingatlan/20120910_Felujitjak_a_Minorita_templomot_es_a_toro
Folyóra építenék London új repterét
09.10.
A brit kormány azt tervezi, hogy Londontól keletre építi fel a fővárost kiszolgáló új
London Britannia Repteret. Néhány építészmérnök azonban olyan nagyszabású tervekkel
állt elő, amelyek alapján a város határain belül is fel lehetne húzni a leszállópályákat.
Erre nagyszerű lehetőséget adna a Temze folyó torkolata. A Gensler tervezőiroda olyan
repteret képzelt el, amely a vízen lebeg. A szakértők szerint a London Britanniának
minimális hatása lenne a környezetre, energiaellátását vízi turbinák biztosítanák.
http://index.hu/tech/2012/09/10/folyora_epitenek_london_uj_repteret/
Visszaáll az automatikus közvilágítás Budapesten
09.11.
Visszaállítanák a korábbi, emelt szintű szolgáltatást Budapest közvilágításában, mert a
jelenlegi rendszer nem hozott kellő megtakarítást.
http://index.hu/belfold/budapest/2012/09/11/visszaall_az_automata_kozvilagitas_budap
esten/
Az ICOMOS Magyar Nemzeti Bizottságának nyilatkozata a magyar
műemlékvédelemért
09.12.
A magyar társadalom nem engedheti meg a kulturális örökségvédelem kirekesztettségét.
Értékeink védelméhez szükséges a társadalom felé a közvetítői partneri szolgálat, a
tudományos háttér, a kutatás biztosítása. Ehhez összefogás és ezt támogató olyan
komplex szemléletű multidiszciplináris intézmény szükséges, amihez nemzetközileg is
elismert tapasztalatok vannak Magyarországon. Műemlékvédelmünk mai helyzete sürgős,
azonnali intézkedést kíván!
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TAO-forrásból épül új jégcsarnok Debrecenben
09.12.
Idén ősszel nyit ki utoljára Debrecenben a nagyerdei műjégpálya, egy év múlva pedig
már egy új, fedett jégcsarnokban edzhetnek a sportolók - jelentette be Kósa Lajos
polgármester szerdai sajtótájékoztatóján.
http://sportgeza.hu/sport/hirek/2012/09/12/taoforrasbol_epul_uj_jegcsarnok_debrecenben/
Jön az átépítés: megszűnik az alagút a Ferenciek terén
09.13.
Néhány hónapos csúszással kezdődhet csak meg az Új főutca program második
ütemének kivitelezése, amelyet eredetileg idén ősszel kezdtek volna meg - írja a Heti
Válasz. Az új fejlesztések a Ferenciek terét és a Március 15. teret fogják érinteni. A
Közbeszerzési Hatóság tájékoztatása szerint a közel négymilliárd forintos, döntően uniós
forrásokból megvalósuló beruházás kivitelezésére kiírt eljárás még nem fejeződött be,
ezért csúszhat a munkák megkezdése is - írja a lap.
http://hvg.hu/ingatlan/20120913_Jon_az_atepites_megszunik_az_alagut_a_Fer
KÖH helyett Forster Gyula Nemzeti Örökséggazdálkodási és Szolgáltatási
Központ
09.14.
A rövidesen megszűnő Kulturális Örökségvédelmi Hivatal (KÖH) helyét a jogutódja
Forster Gyula Nemzeti Örökséggazdálkodási és Szolgáltatási Központ veszi át, amelybe
október 31-én a Műemlékek Nemzeti Gondnoksága is beolvad. Az új központ vezetője
Cselovszki Zoltán lesz.
http://epiteszforum.hu/node/21788
Tarlós felülvizsgálná a Római-part besorolását
09.14.
Az üdülőövezeti besorolást is mérlegelni, korrigálni kell a Római-parton a főpolgármester
szerint, aki az óbudai képviselő-testület állásfoglalásával kapcsolatban beszélt erről
pénteki sajtótájékoztatóján az MTI kérdésére. Az óbudai képviselő-testület az
üdülőövezet fenntartása mellett foglalt állást és nem támogatta a lakóövezetté sorolást
csütörtökön. A parton a szabadidős és sport tevékenységeket, a vendéglátást és az
idegenforgalmat erősítik tovább.
http://hvg.hu/ingatlan/20120914_Tarlos_felulvizsgalna_a_Romaipart_besorol
Nem kapnak hitelt a városok
09.15.
Az új önkormányzati törvény értelmében ugyanis a települési önkormányzatok 2013.
január elsejétől nem igényelhetnek folyószámlahitelt. A polgármester szerint ebben a
döntésben volt logika, mert a kormány korábban azzal számolt, hogy ha az
önkormányzatoknak megszűnik az iskolafenntartó szerepük, jóval kevesebb kiadásuk
lesz. Ha nem lesz pénz, jövő januárban a hazai önkormányzati rendszer egyszerűen
megáll – nyilatkozta Kósa Lajos, Debrecen polgármestere a Népszabadság szombati
számában.
http://index.hu/belfold/2012/09/15/nem_kapnak_hitelt_a_varosok/
Hogyan lesz Ózdból Bilbao?
09.15.
Ha Manchesternek, Bilbaónak sikerült, Ózdnak, Kazincbarcikának miért ne menne? –
ettől a gondolattól vezérelve vágott bele néhány fiatal építész, hogy a borsodi
rozsdaövezetek hasznosítására dolgozzon ki és gyűjtsön össze javaslatokat. A munkákból
szeptember 15-én kiállítás nyílik az ózdi ÓMI Városi Művelődési Központban.
http://hvg.hu/ingatlan/20120915_Hogyan_lesz_Ozdbol_Bilbao_Galeria
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Tarlós le akarta fokozni Vitézyt
09.16.
Az Index információi szerint a Fidesz fővárosi frakciója előtt kellett magyarázkodnia
Tarlós István főpolgármesternek amiatt, hogy miért akarta elmozdítani a Budapesti
Közlekedési Központ (BKK) éléről Vitézy Dávidot. Tarlós István szerint nem volt eltávolító
szándéka, csak jó ötletnek tűnt a szakmai és a vezetői pozíciók ideiglenes szétválasztása.
A kérdés végül eldőlt: Vitézy vezérigazgató marad, de nem azért, mert a frakció
hisztériázik.
http://index.hu/belfold/budapest/2012/09/16/tarlos_le_akarta_fokozni_vitezyt/
Ma is áll az első pesti felhőkarcoló torzója
09.17.
Az elmúlt majdnem száz évben nem tudott zöld ágra vergődni Budapest a
magasházakkal. Tervek bőven voltak, már a 20-as években is. Végül egyetlen
felhőkarcolószerű építményt húztak fel abban az időszakban, 1930, de 1969-ben
részlegesen visszabontották.
http://hvg.hu/ingatlan/20120917_elso_pesti_felhokarcolo_torzo
Az MTVA székháza lett a legjobb magyar középület
09.19.
A magyar WING Zrt. által fejlesztett MTVA székház és gyártóbázis nyerte el az európai
ingatlanszakma legkiválóbb képviselőinek járó European Property Awards 2012 díját
Magyarország legjobb középületeként.
http://hvg.hu/ingatlan/20120919_Az_MTVA_szekhaza_lett_a_legjobb_magyar_ko
Római mozaikot tártak fel Törökországban
09.19.
Hatalmas római kori mozaikot tártak fel Törökországban, Antalya tartományban,
Antiochia ad Cragum ősi városban végzett ásatások során amerikai régészek. A mozaik
egy hét méter hosszú márvány fürdőmedence előtt húzódott, a kiváló állapotban
fennmaradt antik remekműnek eddig 40 százaléka került napvilágra. A régész szerint a
mozaik arra utalhat, hogy Antiochia ad Cragum városában sokkal nagyobb lehetett a
római befolyás, mint azt eddig feltételezték.
http://index.hu/tudomany/tortenelem/2012/09/19/romai_kori_mozaikot_tartak_fel_toro
korszagban/
Tizenkilencedik századi panorámaképek Budapestről
09.20.
Először látható kiállításon a 19. században készült tizenhat eredeti panorámakép és
ehhez kapcsolódóan Pest-Budáról és Budapestről készített mintegy száz városkép
péntektől a Budapesti Történeti Múzeumhoz (BTM) tartozó Kiscelli Múzeumban.
http://index.hu/kultur/2012/09/20/tizenkilencedik_szazadi_panoramakepek_budapestrol
/
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