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BeMUTató – A Magyar Urbanisztikai Társaság életéből
Körmendy Imre a MUT új elnöke
A Magyar Urbanisztikai Társaság Elnöksége az Alapszabály 11.3.1. pontja alapján
tisztújító közgyűlést tartott december 6-án a FUGA Budapesti Építészeti Központban, ahol
Körmendy Imre Palóczi-díjas építészt, a Budapesti Corvinus Egyetem tudományos
munkatársát választották elnökké a Társaságot több mint másfél évtizeden keresztül
magas színvonaló vezető Aczél Gábor után. A Társaság alelnökei Kerekes György és
Salamin Géza lettek. Az elnökség tagjai közé Alföldi György, Illyés Zsuzsa, Koszorú
Lajos, Ongjerth Richárd, Szerdahelyi-Németh Klára és Tompai Géza került be, míg az
Ellenőrző és Számviteli Bizottságot Béres István, Buzna Margit, Kolundzsija Gábor, S.
Vasi Ildikó és U. Nánay Éva alkotják.
http://mut.hu/?module=news&action=show&nid=192211#MIDDLE
Elindult a Mutató, a MUT új blogja
A blogon olyan urbanisztikával kapcsolatos bejegyzéseket közlünk, amelyek egyszerre
érdekesek a szakmában jártas és laikus érdeklődőknek is. Urbanisztika közérthetően,
mégis megbízható szakmai tartalommal, a MUT öt évtizedes hagyományaival a hátunk
mögött. A Mutató bebizonyítja, hogy a szakmaiság és az olvasás izgalma nem egymást
kizáró fogalmak, az urbanisztika pedig nemcsak a szakértőié, hanem mindenkié, aki több
irányból vagy nagyobb látószögben szeretné értelmezni a várost, amelyben él.
http://mut-mutato.blog.hu/
Átalakult a Fiatal Urbanisták Tagozata
A Fiatal Urbanisták Tagozata (FUT) november 22-én tartott közgyűlésén elfogadta az új
Alapszabályzatot és új tisztségviselőket választott. A Fiatalok célja, hogy új lendületet
adjanak a szervezetnek. A régiek mellett új típusú programokat, új megjelenési felületet
és szorosabb együttműködést remélnek az új felállástól, amelyben szeretnének
lehetőséget kínálni mindenkinek, akinek ügye az urbanisztika.
http://mut.hu/?module=news&action=show&nid=191964#MIDDLE
A Pannonhalmi Apátság komplex fejlesztése - beszámoló a MUT
Örökséggazdálkodási Tagozatának legutóbbi délutánjáról
Szilágyi Klára előadása elsősorban az épített környezet megújítására fókuszált,
bemutatva azt a szerteágazó tevékenységrendszert, amit az uniós forrásokat is
felhasználó projekt lehetővé tesz. Az oktatás magas színvonaláról híres gimnázium
mellett turisztikai és vendéglátó szolgáltatásokat működtetnek, az MKB Bankkal közösen
borászatot tartanak fent.
http://mut.hu/?module=news&action=show&nid=192023#MIDDLE
2013-ban ismét URB:ICON 2. Nemzetközi településfejlesztési kiállítás és
projektvásár
A napjainkban zajló sokszínű paradigmaváltás világossá tette, hogy a magyar terület- és
településfejlesztésben új utakat kell keresni, hiszen az eddigi formájában – lényegében
állami vagy Európai Uniós forrásokra támaszkodva - nem folytatható.
A magyar önkormányzatoknak a következő, 2014-2020 közötti tervezési időszakban kell
kialakítani és a gyakorlatba átültetni a terület- és településfejlesztés új, nagyrészt
önfinanszírozó módját, az ehhez tartozó partnerség-építést, megtérülő finanszírozásszervezést, kommunikációt, és egyéb, a fejlett országokban bevált módszereket.
www.mut.hu
Kövesse a MUT-ot a Facebookon!
Naponta frissülő információk, programok, események, hozzászólási lehetőség! Ossza meg
urbanisztikai témájú gondolatát, programját 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
Október 16-18 között az ügyvezető az EnSURE Projekt tudományos munkacsoportjának a
műhelymunkáján vett részt Padovában. Az EnSURE-ról bővebben itt: http://www.ensureproject.eu/
Október 24-én 18.00 órától megindult a Városi Sáv ideiglenes munkacímmel (mostanra a
műsor Városi Vonal néven fut) a FUGA Rádió urbanisztikai műsora, ahol Aczél Gábor
elnök, Ónodi Gábor alelnök élőben, Csatári Bálint és Bella Sándor telefonon beszélgetett
Rózsa Péterrel a város és vidéke kapcsolatrendszer kérdéseiről, és a hajdúböszörményi
konferencia tanulságairól.
Október 30-án az ügyvezető a NAKVI igazgatójával tárgyalt, a vidékfejlesztési
együttműködés szerződéses részleteiről.
Október 31-én a FUGA Rádióban a várossá váló falvak városarculati problémáiról folyt
beszélgetés Körmendy Imre, Pányi Zsuzsa és Csík Edina részvételével.
November 7-én a MUT-ban ülésezett a tisztújítást előkészítő bizottság.
November 7-én a FUGA Rádióban a város és a kiskereskedelem kapcsolatrendszeréről, a
bevásárlóutcák, bevásárlóközpontok összefüggéseiről volt szó Elekes András (Immobilia),
Gyalay-Korpos Gyula (ECE) és Marton Miklós (REC) részvételével.
November 6-9. között a MUT képviseletében vett részt az Örökséggazdálkodási Tagozat
tagja, Szántó Katalin a csehországi Cesky Tesin-ben nemzetközi területi tervezési
konferencián. Beszámoló a honlapon itt:
http://www.mut.hu/?module=news&action=show&nid=191974#MIDDLE
November 12-én az Elnök és az ügyvezető az Országos Főépítészi Irodán Nagy Ervin
országos főépítésszel tárgyalt a HungaroPan pályázat támogatásáról.
November 13-án a BME Urbanisztikai, valamint Szociológiai tanszékei a Tudásközpont
közreműködésével a fenntartható városfejlesztés kulcskérdéseiről rendeztek
konferenciát. A Jövőtudatos településfejlesztés c. konferenciáról bővebben itt olvashat:
http://www.urb.bme.hu/segedlet/_cimlap/jovotud_fejl.pdf
November 14-16-án az ügyvezető és a programkoordinátor Milanóban, az EnSURE
partnertalálkozóján vett részt.
November 19-én elindult a kommunikációs gyakornokok foglalkoztatása a MUT-ban
tartott megbeszéléssel, az Elnökség által elfogadott kommunikációs stratégia
megvalósulása érdekében.
November 20-án László Ervin professzor tartott nagysikerű előadást a MUT-ban, a
városok szerepéről a fenntarthatóbb világban. Az eseményről képeket itt nézhet meg:
http://www.facebook.com/media/set/?set=a.500165273350978.119698.1236218143386
61&type=3
November 21-én Buzna Margit moderálásával háttérbeszélgetés volt a MUT-ban Csontos
János-Lukovich Tamás Urbanisták című riportsorozatának újabb évadja nyitóelemeként,
Tóth Zoltán és Koszorú Lajos részvételével. Beszámoló a honlapon:
http://www.mut.hu/?module=news&action=show&nid=191998#MIDDLE
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Pályázatok, felhívások
Victor Vasarely Nemzetközi Művészeti Pályázat a Köztéri Művészetért
A Victor Vasarely Nemzetközi Művészeti Pályázat a Köztéri Művészetért első ízben
Pécsett, Vasarely szülővárosában, a 2010 évi Európa Kulturális Fővárosa program
keretében került meghirdetésre. Az első pályázat sikeres volt és a győztes mű 2011-ben
megvalósult. A kezdeményezők célja egy jövőbe mutató és ismétlődő nemzetközi
együttműködés felépítése volt, melynek Pécsről induló művészeti programját három
évenként mindig más európai város fogadja be. Most a második meghirdetés indul
útjára, amikor Aix-en-Provence ad helyet a pályázatnak. Az előválogatásra jelentkezés
időszaka: október 15-től december 17-ig.
http://epiteszforum.hu/node/22118
Young Architects International Award – pályázati felhívás
Az Építészek Nemzetközi Szövetsége (UIA) 5. alkalommal hirdet ingyenes ötletpályázatot
1974 után született építészek számára. A téma ideiglenes menedékhelyek tervezése,
amelyek természeti és ember által okozott katasztrófák áldozatai számára nyújthatnak
hajlékot. Regisztrációs és beküldési határidő 2013. március 15.
http://epiteszforum.hu/young-architects-international-award-palyazati-felhivas

Szakmai sikerek – díjak, elismerések
Média Építészeti Díja 2012
Megtelt a közel négyszáz fős, megújult budapesti Katona József Színház a nyolcadik
alkalommal megrendezett Média Építészeti Díj – nyilvános zsűrizés és díjátadó –
rendezvényére 2012. október 25-én. A 9 fős zsűri terv kategóriában Marosi Miklós,
Göcsei Sándor és Rabie Anisz XIII. kerületi Klapka szolgáltatóház és környékére készített
tervét értékelte a legmagasabbra. Épület kategóriában a Média Építészeti Díját a Zsolnay
Kulturális Negyed nyerte. A Zsolnay tervezését 2006-ban országos tervpályázaton
nyerték el az MCXVI Építészműterem tervezői, Baranyi Csaba Kata, Herczeg László,
Pintér Tamás János.
http://epiteszforum.hu/media-epiteszeti-dija-2012-telt-haz-meglepetes-es-epiteszetistand-up-a-megujult-katonaban
Magyar siker a Xella „Zero Challenge” nemzetközi pályázatán
A Xella 2012 tavaszán többfordulós nemzetközi tervpályázatot írt ki cseh, magyar,
osztrák, szlovák, szlovén építészeknek. A zsűri kiemelkedően jónak ítélte a magyar
mezőnyt. A második körbe jutott 15 pályamű közül végül Vesztergom Ádámék (ArchStudio) terve nyerte el az első díjat, a II. helyezést elért osztrák AH3 Architecten után
pedig szintén magyar építészek: a Hőnich Richárd - Fialovszky Tamás (Építész Stúdió)
szerzőpáros lettek dobogósak. A 15 finalista közé bekerült Simon Balázs (Invenio Studio)
terve is.
http://epiteszforum.hu/jo-volt-magyar-epitesznek-lenni-ausztriaban
Átadták az idei Prima Junior Díjakat építészet kategóriában
A 7000 euróval járó elismerést idén Borsos Ágnes és Medvegy Gabriella (Pécsi
Tudományegyetem), Falvai Balázs, Hakkel Márton, Kemes Balázs, Losonczi Anna és
Szendrei Zsolt (Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem - BME), valamint
Köninger Szilárd (Széchenyi István Egyetem) kapta.
http://epiteszforum.hu/atadtak-az-idei-prima-junior-dijakat-epiteszet-kategoriaban
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Programajánló
Pest megér egy estet! Városfilmklub az Örökmozgóban
A november 6-án induló Városfilmklub Budapest kulisszái mögé enged betekintést,
fővárosunk kultikus figuráinak és elismert szakembereinek szemüvegén keresztül.
Budapest számos aspektusból górcső alá kerül, miközben olyan filmek peregnek a
vásznon, mint a Dögkeselyű, a Panelkapcsolat vagy a Városbújócska. Vetítések kedd
esténként az Örökmozgóban. Részletes program:
http://epiteszforum.hu/node/22113
Változások az építésügyben
December 11-én konferencia kerül megrendezésre a megváltozott építésügyi
jogszabályokról. Az előadások célja gyakorlati útmutatást adni az alapjaiban megújult
jogszabályok rengetegében, választ adni a változások kapcsán felmerülő kérdésekre.
Útravaló 2013-ra a tervezésben, kivitelezésben dolgozó szakmagyakorlóknak, továbbá
főépítészeknek, építési hatóságoknak, járásba kerülő építésügyi szakembereknek.
Helyszín: Kós Károly Művelődési Ház - Faluház (Budakalász, Szentendrei út 9.).
http://mut.hu/?module=events&action=event&eid=3588
Nemzetközi konferencia
A Szociológiai Intézet nemzetközi konferenciát szervez New Towns in Europe and
Hungary at the Beginning of the 21st Century címmel, amelyre minden érdeklődőt
szeretettel vár. Időpont: december 13.-14., helyszín: 1014 Budapest, Országház u. 30.
http://mut.hu/?module=events&action=event&eid=3586
Otthonteremtés, épületrekonstrukciók és foglalkoztatás
Az Építőipari Ágazati Párbeszéd Bizottság szervezésében december 11-én 09:30-tól
„Otthonteremtés, épületrekonstrukciók és foglalkoztatás” címmel szakmai konferenciát
rendeznek Budapesten, a Danubius Hotel Gellértben (1111 Budapest, Szent Gellért tér
1.) kerül megrendezésre. Részletes program:
http://mut.hu/?module=events&action=event&eid=3578
Kós Károly világa, 1912 - kiállítás a Fővárosi Levéltárban
Budapest Főváros Levéltára a Székely Nemzeti Múzeummal együtt rendezi a Napkeletről
jöttem, nagy palotás rakott városba kerültem. Kós Károly világa, 1912 című
vándorkiállítását. A kiállítás építészeti pályájának első hét évét és annak előzményeit;
családi-baráti-kollegális kapcsolatait, mint alkotói hátteret; valamint szűkebb és tágabb
hazáját mutatja be, vagyis mindazt, ami formálta egyéniségét. Látogatható: 11.09 –
2013.03.13-ig, Budapest Főváros Levéltára (1139 Bp., Teve utca 3-5.).
http://epiteszforum.hu/node/22114

Könyvajánló
Budapest építészeti kalauz – Kortárs
2012-ben a Szecesszió mellett elkészült a főváros építészeti kalauz- és térképsorozatának második darabja az A&Z 1.1 Térképműhely gondozásában, amely az elmúlt
két évtizedének 100 kiemelkedő kortárs épületét mutatja be Zsuffa Zsolt fotóival, Katona
Zoltán szerkesztésében. A kézbe illő, építészeti sétákhoz ideális térkép 40 jelentős
kortárs budapesti épületet mutat be egy-egy fényképpel, valamint az építés és az
építészek adataival; további 60 épületről szöveges információkat olvashatunk. A
válogatás nagyrészt a 2005 utáni alkotásokat mutatja be. Megrendelhető az
http://www.archiguide.eu/ oldalról.
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Sajtószemle – Egy hónap az urbanisztika világában
Novemberben megnyithat a műjégpálya
10.22.
A napokban megkezdődhetnek a Városligeti Műjégpálya befejezéséhez szükséges
munkálatok, és a korábbi hírek ellenére még novemberben megnyithat a létesítmény.
befejezésre az idén júliusban kiírt közbeszerzési eljárás egy része sikeresen zárult, a
belsőépítészeti és az épületgépészeti munkák október 26-án megkezdődhetnek, az erősés gyengeáramú szerelésekre azonban még várni kell.
http://sportgeza.hu/sport/telisport/2012/10/22/novemberben_megnyithat_a_mujegpaly
a/
Budapest akkor és most
10.23.
A Kádár-rendszer vezetőinek elemi érdeke volt, hogy a fővárosiakat semmi se
emlékeztesse 1956-ra. A forradalom alatt megkárosodott épületeket a lehető
leghamarabb renoválták, a szovjet roncsokat eltakarították, az utcaköveket újra helyükre
tették. A város ma szinte már semmi nyomát nem hordozza a harcoknak, de
archívumokban megtalálhatók a képek, amik az akkori Budapestet mutatják be.
http://index.hu/nagykep/2012/10/23/budapest_akkor_es_most/
Egymilliárd forintból újítják fel a fertődi Esterházy-birtok kiskastélyát
10.24.
Több mint egymilliárd forintos európai uniós és magyar állami támogatással folytatódhat
a fertődi Esterházy-kastély rehabilitációja. A felújítás harmadik ütemének támogatási
szerződését szerdán írták alá Fertődön. A harmadik beruházási ütemben a többi között az
Esterházy-kastélyegyütteshez tartozó kiskastélyt újítják fel, amely a Haydn-tradíciókat
őrző és a hagyományokat továbbvivő nemzetközi jelentőségű zenei kultúra fellendítését
szolgálja.
http://hvg.hu/ingatlan/20121024_Egymilliard_forintbol_ujitjak_fel_a_ferto
A budapesti népességfogyás a második a világon
10.24.
A New York-i Business Insider üzleti portál sorrendbe állította a világ leggyorsabban
zsugorodó nagyvárosait. Miközben ugyanis világszerte gyorsulnak az urbanizációs
folyamatok, sok olyan város akad, amelynek csökken a népessége. A 28-ös listán 18
város tartozik a volt Szovjetunióhoz. A tíz leggyorsabban fogyatkozó város közül hét
fekszik a volt Szovjetunió területén. Ide tartozik viszont a dél-koreai Busan (8) és a
libériai főváros, Monrovia (7) is, valamint Budapest (2).
http://index.hu/belfold/2012/10/24/a_budapesti_nepessegfogyas_a_masodik_a_vilagon/
#
Tömeges csőd előtt az önkormányzatok
10.25.
A tartozás 1200 milliárd forint, jövőre 100 milliárd lejár. A bankok itt is sarokba
szorulhatnak. Önkormányzati érdekképviseletek szerint januártól működési zavarokra
kell számítani, ha addig az Országgyűlés nem rendezi a települési önkormányzatok
helyzetét.
http://index.hu/gazdasag/magyar/2012/10/25/tomeges_csod_elott_az_onkormanyzatok
/
Januárban kezdődhet a Móricz Zsigmond téri gomba átépítése
10.25.
Átépíthetik a Gomba néven ismert hetvenéves körépületet a Móricz Zsigmond körtéren, a
jövő nyárra elkészül a felszín rendezése is. A jellegzetes körépület jogerős építési
engedélye már megvan, a kiviteli tervek készülnek.
http://hvg.hu/ingatlan/20121025_Januarban_kezdodhet_a_Moricz_Zsigmond_ter
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Budapestnek adná a rakparti ingatlanokat a kormány
10.27.
Pintér Sándor belügyminiszter törvénymódosító javaslatcsomagban kezdeményezte, hogy
a budapesti kerületek tulajdonában álló budai és pesti alsó rakparti ingatlanok és kikötők
kerüljenek a fővárosi önkormányzathoz. Pintér a Duna idegenforgalmi jelentőségével és
az árvizek elleni hatékonyabb védekezés lehetőségével indokolja a tulajdonosváltást.
http://index.hu/belfold/2012/10/27/budapestnek_adna_a_rakparti_ingatlanokat_a_korm
any/#
Tökéletes városnézés egyetlen vonaljegy áráért
10.30.
Méregdrága városnéző buszok helyett érdemes mindenütt felfedezni a helyi
tömegközlekedés kínálta lehetőségeket. Egy párizsi buszjegy például nincs két euró, a
hop on-hop off busz napi ára ezzel szemben közel harmincat kóstál.
http://travelo.hu/tavol/2012/10/30/tokeletes_varosnezes_egyetlen_vonaljegy_araert/
Vita a Fideszben Orbán terve miatt
10.30.
Bár Orbán Viktor szerint nem feledkeznek meg a felelősen gazdálkodó
önkormányzatokról, több fideszes képviselő mégis nehezményezi, ahogy az állam
rendezné az eladósodott önkormányzatok helyzetét. Az ok: konfliktus alakult ki a jól és a
rosszul gazdálkodó fideszes városok között. Másfél hetet kapott a frakció arra, hogy
véleményezze az önkormányzatokat mentő tervet.
http://index.hu/belfold/2012/10/30/berzenkednek_a_fideszben_orban_ujabb_terve_miat
t/#
Még nem zárják be a Vidámparkot
10.31.
Csomós Miklós oktatási és kulturális főpolgármester-helyettes indoklás nélkül visszavonta
a Vidámpark bezárásáról szóló javaslatát. A városligeti intézmény a tervek szerint
vasárnap tartott volna nyitva utoljára, majd az általa használt területet átadta volna a
Fővárosi Állat- és Növénykertnek. Tarlós Isvtán este a HírTv-nek adott interjúban azt
nyilatkozta, hogy még nem készült el a koncepció a Vidámpark jövőjéről, azért nem
akarják még bezárni.
http://index.hu/belfold/budapest/2012/10/31/meg_nem_zarjak_be_a_vidamparkot/#
Vidám temető, kripta-utca, nemzeti sírkert
11.01.
Szép és különleges temetők Magyarországtól Japánig. New Yorkban cseresznyefák,
Szaploncán mókás fejfák, Londonban a természeti környezet, Prágában a zsúfoltság teszi
különlegessé a sírkerteket.
http://travelo.hu/cucc/2012/11/01/vidam_temeto_kripta-utca_nemzeti_sirkert/
Kapudrognak szánják a budapesti közbiciklit
11.05.
Ezer darab, félóráig ingyenes biciklivel indulna a budapesti közbicikli rendszer. Működhet
nálunk, ami sikeres Londonban és Berlinben? Mennyi idő alatt lopják el a bicikliket?
Mennyit késnek az átadással? Jövőre adná át a főváros a Bubit.
http://index.hu/belfold/budapest/2012/11/05/kapudrognak_szanjak_a_budapesti_kozbici
klit/
Piramishotel nyílik Észak-Koreában
11.06.
Hosszas halasztás után talán jövőre megnyílik az a 105 emeletes, piramis alakú
luxusszálloda Phenjanban, amelynek építését még az 1980-as években kezdték meg, de
a munkálatok leálltak, amikor az 1990-es években elfogyott a pénz. Végül 2009-ben
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folytatódott a projekt. Wittwer szerint az építkezést jelenleg az Észak-Koreában 2008ban mobilhálózatot kiépítő kairói székhelyű Orascom Telecom finanszírozza.
http://hvg.hu/ingatlan/20121106_Hiperluxus_hotel_nyilik_EszakKoreaban
A tengerjárók bunkó utasaitól szabadulna Velence
11.07.
A velencei kikötő a tengerjáró hajók egyik legnépszerűbb állomása. Évente több millióan
érkeznek a városba, de sokan arra sem veszik a fáradságot, hogy leszálljanak és
körülnézzenek. A hajók viszont veszélyesek a városra nézve, szakértők és helyiek
egyaránt kitiltanák őket a lagúnákból.
http://travelo.hu/tavol/2012/11/07/a_tengerjarok_bunko_utasaitol_szabadulna_velence/
A kerületek nem adnák Tarlósnak a rakpartot
11.07.
A duna-parti kikötők egy tanulmány szerint évi 1,5 milliárdot hozhatnának Budapestnek.
Nem hoznak. A polgármesterek módosító javaslata úgy változtatná meg a törvény
szövegét, hogy a fővárosnak ne generálisan legyen joga a Duna-parton az építési
szabályozásra, hanem kizárólag az árvízi védekezési és közlekedésfejlesztési feladatok
tekintetében. Ez a fővárosi jogászok szerint jelentősen gyengítené a főváros pozícióit.
http://index.hu/belfold/budapest/2012/11/07/a_keruletek_nem_adnak_tarlosnak_a_rak
partot/#
Penthouse lakás ipari hulladékból
11.07.
Hogyan lehet az ipari kiszolgálóhelyiségből, levedlett ipari kiszolgáló alkatrészek
segítségével extrém penthouse lakást építeni? A mindenféle háztartási és ipari
hulladéktárgyat a legnagyobb természetességgel újrahasznosító és úgy általában
másként gondolkodó LOT-EK Guzman lakása 1996-ban "épült", de ezt kevesen
mondanák meg róla. A 140 m2-es lakás, amit egy New York-i lakóház tetején, nagyrészt
a ház egykori gépterméből alakítottak ki, már a nyers falak és a közszemlére tett csövek
által keltett ipari hangulatával és bizarr megoldásaival erősen meghaladta a korát.
http://hvg.hu/ingatlan/20121107_Penthouse_lakas_ipari_hulladekbol
Hévíz és Csopak lettek a legvirágosabb települések
11.09.
A zöldfelületek, növénytársítások gondozottságát, a civilek részvételét és az általános
településképet is figyelembe vették a rangsoroláskor.
http://travelo.hu/hirek/2012/11/09/heviz_es_csopak_lettek_a_legviragosabb_telepulese
k/
Ez így államcsőd lesz, Budapest!
11.09.
Az egyik nagy nemzetközi hitelminősítő azt üzente a magyar kormánynak: ha erőből,
önhatalmúlag kényszerítené rá a bankokat arra, hogy az önkormányzatoktól átvett
adósságcsomagon valamekkora veszteséget szenvedjenek el, az jogilag csődeseménynek
minősülne, azaz részleges államcsőd állna be.
http://index.hu/gazdasag/magyar/2012/11/09/technikai_allamcsod/
Védetté nyilvánították a Domus áruházat
11.10.
A Fővárosi Közgyűlés november 1-jén védett épületté nyilvánította a Domus Áruházat,
így nem bonthatják le az épületet, és a felújítás sem lehet ötletszerű. Az 1973-1974
között épült első hazai bútor szakáruház tavaly zárt be, miután a tulajdonos Fotexcsoport végső kiárusítást tartott, mivel egyáltalán nem érte meg nyitva tartani az
épületet.
http://hvg.hu/ingatlan/20121110_Vedette_nyilvanitottak_a_Domus_Aruhazat
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Az Eiffel-torony annyit ér, mint az Apple
11.11.
Híres épületeket értékelt fel az Uphill tanácsadó cég. A moszkvai Kreml
műemlékegyüttesének Uphill szerinti becsértéke csupán 50 milliárd dollár, a római
Colosseum 110 milliárdot ér, a párizsi Eiffel-torony pedig 550 milliárdra rúg.
http://index.hu/kulfold/2012/11/11/az_eiffel-torony_annyit_er_mint_az_apple/#
Alkotmányellenes a hajléktalanság tiltása
11.13.
Az Alkotmánybíróság hétfői határozatában alkotmányellenesnek nyilvánította és
megsemmisítette az új szabálysértési törvény azon rendelkezését, amely szabálysértéssé
minősítette a közterület életvitelszerű lakhatásra való használatát. Az AB emellett azokat
a rendelkezéseket is megsemmisítette, melyek alapján az önkormányzatok saját
rendeletben határozhatták volna meg a pénzbírsággal sújtható közösségellenes
magatartásokat.
http://index.hu/belfold/2012/11/13/alkotmanyellenes_a_hajlektalansag_tiltasa/#
Pesti paloták tele sztorikkal
11.14.
Józsefváros egyik pillanatról a másikra a hatodik földrész lett - írta egy korabeli vicclap
az 1800-as évek végén. Az egykor Mágnásfertálynak, illetve Kis Vatikánnak nevezett
városrész történetéhez hozzátartoznak az arisztokrata nők önmutogató rituáléi, a bálok
dekoltázsversenyei, a cselédek cinikus feljegyzései. Történelmi sétán jártunk a
Nyolckerben.
http://travelo.hu/kozel/2012/11/14/pesti_palotak_tele_sztorikkal/
Csendben lebontottak egy klasszicista épületet a Bazilikánál
11.14.
Volt egy épület a Hercegprímás utca 5 szám alatt, a Bazilika felől a második. 1836-ban
épült, a Nemzeti Múzeumot is jegyző Pollack Mihály tervei alapján, majd 1870 körül
koraeklektikus stílusban építették át. Legutóbb 1988-ban újították fel. A kerületi
szabályozás szerint "utcaképi védelem alatt álló épület", vagyis "épületrész bontása
esetén az utcafronti traktus megtartandó". Aztán néhány éve úgy döntöttek hotellé
alakítják. Vagyis inkább "hotellé bontják", azaz kibelezik az egészet és csak a homlokzati
falat (fasszádot) hagyják meg belőle. Aztán állt is az "előlap" jó darabig, mígnem
lebontották azt is. Mögötte meg ugye természetesen nincs semmi, csak a hotel új
szerkezete. Vagyis eltűnt egy régi belvárosi palota.
http://urbanista.blog.hu/2012/11/14/csendben_lebontottak_egy_klasszicista_epuletet_a
_bazilika_mellett
Luxus lakópalota nyílik a pesti belvárosban
11.15.
Elkészült a belváros egyik legizgalmasabb ingatlanfejlesztése, a gyönyörű, XIX. századi
villa átalakításával kialakított Rippl-ház. A fejlesztés igazi kuriózumnak számít, hiszen az
épület a város szívében, az Unesco Világörökség részét képező területen helyezkedik el.
http://hvg.hu/ingatlan/20121115_Luxus_lakopalota_a_pesti_belvarosban
Kiszínezték a rákoshegyi állomás aluljáróját
11.15.
A májusban elkészült kelenföldi aluljáró után új, festményszerű arculatot kapott a
rákoshegyi vasúti gyalogos aluljáró is, civilek és diákok két hétig készítették az alkotást.
Az akcióban az Ashoka–Fiatalok a változásért program és a Színes Város Csoport vett
részt. A 300 négyzetméternyi felület térszínesítésének témája egy fikció, amely szerint
egyszer a vidék visszafoglalja a várost, vagyis fákkal, bokrokkal, zöld felületekkel telnek
meg a nagyvárosok. A diákok a látványtervek elkészítésében vettek részt.
http://index.hu/belfold/budapest/2012/11/15/felujitottak_a_rakoshegyi_allomas_aluljaro
jat/#
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620 milliárdot vállal át az állam az önkormányzatok adósságából
11.16.
Matolcsy György elmondta, hogy az adósságvállalás 1956 települést fog érinteni, és
ezekkel mind egyesével tárgyalnak majd. Ezeknek a 90 százaléka 5000 fő alatti
település, ezek 95-100 milliárd forintot fognak kapni, a többi pénzt az 5000 fő fölötti
települések adósságaira fordítják. Az egész adósság-átvállalás 620 milliárd forintot tesz
majd ki – mondta. Matolcsy szerint az 5000 fő alatti településekkel még idén meg
szeretnének állapodni, a nagyobbakkal a tárgyalások elhúzódhatnak 4-6 hónapig is.
http://index.hu/gazdasag/2012/11/15/620_milliardot_vallal_at_az_allam_az_onkormany
zatok_adossagabol/
A kormány támogatja a vb-rendezésre alkalmas uszoda felépítését
11.18.
A kormányzat hivatalos levélben értesítette a Magyar Úszó Szövetséget, hogy támogatja
egy világbajnokság rendezésére is alkalmas uszodakomplexum felépítését a lágymányosi
Tüske-csarnok mellett. Ennek köszönhetően Gyárfás Tamás MÚSZ-elnök szerint a
szövetség megpályázhatja a 2021-es világbajnokság rendezési jogát.
http://sportgeza.hu/sport/hirek/2012/11/18/a_kormany_tamogatja_egy_vbrendezesre_alkalmas_uszoda_felepiteset/
A plázastop alatt is épül a pláza
11.19.
A nemzetgazdasági miniszter november elejéig 51 boltépítést mentesített a plázastopos
szabályozás jelentette tiltás alól, 55 kérelemre azonban nemet mondott. Az
engedélyezett építkezések összesen 271 ezer négyzetméternyi beruházást jelentenek –
derül ki a nemzetgazdasági tárca adataiból. Hatvanezer négyzetméteres fejlesztés és öt
autókereskedés bővítése is átment a főleg környezetvédelmi szempontúnak mondott
vizsgán, de ezer négyzetméteresnél kisebb építkezések is elakadtak. A fővárosban hat
olyan kerület van, ahol minden építési kérelem átment, vidéken Nyíregyháza tűnik az új
magyar kereskedelmi centrumnak.
http://index.hu/gazdasag/2012/11/19/plazastop/
Elkészült Budapest legnagyobb szabadtéri falképe
11.21.
Több mint száz négyzetmétert ver rá az eddigi csúcstartóra Budapest új legnagyobb
kültéri falfestménye, amely a NeopaintWorks munkájával készült a Dohány utcai ARAZ
Étterem belső udvarára. A november 20-án átadott, 325 négyzetméteres tűzfalfestmény
Nagy Diána 220 négyzetméteres, a Millenáris Parkban idén májusban elkészült képét
előzte be. Az új rekorder egy századfordulós kép alapján készült a Nagykörútról,
amelynek az itt ábrázolt látképe lényegében a mai napig változatlan. Az eredetin a Blaha
Lujza tér felől (nagyjából a mai villamosmegállóból) az Erzsébet körút felé nézett a
fotográfus; a kép meghatározó eleme a New York-palota.
http://hg.hu/blog/15279-elkeszult-budapest-legnagyobb-szabadteri-falkepe
Kína 90 nap alatt felépíti a világ legmagasabb épületét
11.21.
A Hszi Csiang folyó partján, Csangsa városában lesz a világ legmagasabb épülete 2013
márciusában, ha felépül a Sky City nevű felhőkarcoló, írja a gizmodo.com. A 220
emeletesre, 838 méter magasra tervezett felhőkarcolót mindössze 90 nap alatt akarják
felépíteni. A kivitelező cég szerint naponta öt emeletet fognak felhúzni. Az alapozó
munkák a hónap végén kezdődnek, ha a kínai hatóságok megadják az utolsó engedélyt is
a projektre.
http://index.hu/tech/2012/11/20/kina_90_nap_alatt_felepiti_a_vilag_legmagasabb_epul
etet/
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