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BeMUTató – A Magyar Urbanisztikai Társaság életéből
Urbanisták filmvetítés
November 26-án Az Urbanisták c. portréfilm-sorozat utolsó előtti vetítésén Korbonits
Dezsőné és Sári István életútja került bemutatásra a Magyar Urbanisztikai Társaság
nagytermében. A délután házigazdája ezúttal Aczél Gábor, a Társaság elnöke volt.
Gurdon Balázs beszámolója:
http://mut.hu/?module=news&action=show&nid=192042#MIDDLE
December 5-én befejező részéhez érkezett az Urbanisták c. portréfilm-sorozat vetítése:
az utolsó epizódban Dr. Szaló Péter pályáját tekinthettük át. A címszereplővel, aki
jelenleg a Belügyminisztérium területrendezési, építésügyi és örökségvédelmi helyettes
államtitkára, házigazdaként Ongjerth Richárd, az Urbanisztikai Tudásközpont igazgatója
beszélgetett. Gurdon Balázs beszámolója:
http://mut.hu/?module=news&action=show&nid=192396#MIDDLE
Olvassa a MUT blogját!
December 5-én elindult a MUT blogja, a Mutató. 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.

http://mut-mutato.blog.hu/
December 13-án alakuló ülést tartott a MUT újonnan megválasztott Elnöksége
A testület tagjai beszámolót hallgattak meg a Társaság és a Tudásközpont működéséről,
gazdálkodásáról, aktuális pénzügyi helyzetéről. Első döntésével a testület a MUT Örökös
Tiszteletbeli Elnöke címet adományozta dr. Aczél Gábornak, a társaság leköszönt
elnökének. Munkacsoportot alakítottak továbbá a MUT stratégiájának felülvizsgálatára,
mely anyag beterjesztése az áprilisra tervezett országos urbanisztikai konferenciával
együtt tartandó közgyűlésen válna esedékessé. Döntés született az egyéni Hild-díj
pályázatának meghirdetéséről, és megvitatták a tavaszi konferencia lehetséges időpontés helyszínváltozatait is, erről a januári ülésen várható döntés. Az Elnökség a
továbbiakban az eddigi csütörtöki ülésrendtől eltérően a továbbiakban általában minden
hónap harmadik péntekjén, 13:00-15:00 óra között ülésezik.
Találkozzunk az óra alatt!
Január 8-án 18 órától Találkozzunk az óra alatt! címmel kiállítás és vitaest lesz a Széll
Kálmán tér megújításáról a Design Terminál és a BKK szervezésében, a Fiatal Urbanisták
Tagozata és a Mutató blog közreműködésével. Részletes program itt olvasható:
http://mut.hu/?module=events&action=event&eid=3607
Buda szíve és a Kalef a hatvanas években
Egy tér a városban, Budán, mely vetekszik a pesti helyek nyitottságával, empátiájával és
sokszínűségével. Egy tér, ami örök és amit a '60-as években a 'kalefosok', a beszivárgó
nyugati kultúrát elsőként fogyasztó fiatalok lakták be. Erről az éráról kérdezi a MUTATÓ
blog Markó Györgyöt január 15-én 18:00 órától a Design Terminálban, a Találkozzunk az
Óra alatt! programsorozat keretében.
http://mut.hu/?module=events&action=event&eid=3608
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
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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, szakmai anyagát a MUT Facebook
csoportjában!
http://www.facebook.com/pages/MUT-Magyar-UrbanisztikaiT%C3%A1rsas%C3%A1g/123621814338661

A MUT vezetőségének tevékenységéről
November 22-én az NGM által szervezett minisztériumközi tervezésszabályozási
munkacsoport ülésén tartott prezentációt a térbeli tervezés jelenlegi rendszeréről.
November 22-én a Fiatal Urbanisták Tagozata Közgyűlést tartott, melyen új alapszabályt
fogadott el és újraválasztotta tisztségviselőit.
November 23-án a RICS alelnöke és néhány tagja műhelymegbeszélésen találkozott a
MUT meghívott tagjaival, eszmét cserélve a térbeli tervezés aktuális folyamatairól.
November 26-án Xhi-Csou kínai város delegációja találkozott a MUT-ban a társaság
ügyvezetőjével, akivel a magyar önkormányzati környezetvédelem egyes kérdéseiről
folytattak eszmecserét.
November 26-án délután a MUT nagytermében került sor az Urbanisták portréfilmsorozat 2 epizódjának vetítésére, Korbonits Dezsőnével és Sári Istvánnal Aczél Gábor
beszélgetett.
November 28-án az ügyvezető a Covenant of Mayors igazgatójával egyeztetett egy
február márciusi, a települési szintű energiakorszerűsítési beruházások finanszírozási
hétteréről szóló konferencia szervezéséről.
December 4-én a Társaság képviseletében Ongjerth Richárd vett részt a FIABCI
Nemzetközi Ingatlanfejlesztési Nívódíj átadásán.
December 4-én a Környezetesztétikai Tagozat tartott előadást a Társaság nagytermében
Zsolnai építészeti kerámia mesterei címmel.
December 5-én délután az Urbanisták – Backstage háttérbeszélgetés-sorozat utolsó
elemeként Szaló Péter helyettes államtitkár volt a MUT vendége.
December 5-én elindult a MUTATÓ Blog: http://mut-mutato.blog.hu/
December 5-én délután Városi Vonal a FUGA Rádióban.
December 6-án a MUT Közgyűlése ülésezett, és sikeresen megválasztotta a MUT új
elnökét, alelnökeit és Elnökségét, valamint Ellenőrző és Számvizsgáló Bizottságát.
választást tartott.
December 7-én az ügyvezető az RICS elnökével és Soóki Tóth Gábor elnökségi taggal
tárgyalt, a további együttműködések lehetőségeiről.
December 10-én az ügyvezető a Magyar Energiahatékonysági Intézet igazgatójával
egyeztetett a további együttműködések lehetőségeiről.
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December 11-én A MUT elnöke a programkoordinátorral részt vett a Magyar Nemzeti
Vidéki Hálózat által szervezett II. Nemzeti Vidékfejlesztési Napon, ahol szóban
megerősítette a MUT és az MNVH közötti megnemtámadási szerződés továbbélését
Csatári Bálint elnök úrral.
December 11-én az ügyvezető a az Építőipari Ágazati Párbeszéd Bizottság szervezésében
az „Otthonteremtés, épületrekonstrukciók és foglalkoztatás” c. konferencián tartott
előadást.
December 11-én a HungExponál ülésezett az Urb:Icon 2013 Tanácsadó Testülete.
December 12-én a MUT elnöke Szombathelyen, a Vas Megyei Tudományos
Ismeretterjesztő Társulatnál tartott előadást.
December 12-én az ügyvezető Óbuda-Békásmegyer Polgármesteri Hivatalában
egyeztetett az EnSure projekt keretében készülő óbudai SEAP-ról.
December 12-én a FUGA Rádió Városi Vonal című műsorának vendége vot a MUT két új
alelnöke.
December 17-én a MUT elnöke képviselte a társaságot a Forster Gyula központnak a
magyar világörökségi helyszíneket bemutató kiállítási megnyitó ünnepségén.
December 17-én került sor a MUT karácsonyi ünnepségére a Társaság székházában,
ahol a Körmendy Imre elnök az Elnökség megbízásából átadta Aczél Gábor korábbi
elnöknek az „örökös tiszteletbeli elnöki” címet igazoló oklevelet, és a korábbi
elnökségi tagoknak járó elismerő oklevelet.
December 19-én a MUT Elnökségének hölgytagjai Illyés Zsuzsa és SzerdahelyiNémeth Klára, valamint a FUT titkára, Turóczi Tímea volt a FUGA Rádió Városi Vonal
c. műsorának a vendége.
December 20-án az ügyvezető a Magyar Téglás Szövetség főtitkárával egyeztetett az
Urb:Icon Városfejlesztési Kiállítás és Ingatlanvásár keretében való együttműködésről.
December 20-án a MUT-ban baráti légkörű, informális találkozó keretében zajlott le
az elnöki teendők átadása-átvétele Aczél Gábor korábbi és Körmendy Imre új MUT
elnök között.
December 20-án a Tudásközpont stábja a Helyi Obszervatórium igazgatósával
egyeztetett, egy a térbeli sűrűséggel összefüggő Svájci Támogatási Alap pályázat
előkészítéséről.
December 21-én a Tudásközpont vezetése a Covenant of Mayors irodavezetőjével,
és a Magyar Energiahatékonysági Intézet igazgatójával egyeztetett egy márciusi, a
városi szintű energiaberuházások finanszírozásáról szóló konferencia előkészítéséről.
December 21-én Óbuda-Békásmegyer SEAP tervezői csapata folytatott megbeszélést
a Tudásközpontban.
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Pályázatok, felhívások
Ybl Miklós-díj 2013 - pályázati felhívás
A kiemelkedő egyéni építészeti alkotó tevékenység elismeréseként Dr. Pintér Sándor
belügyminiszter az Ybl Miklós-díj Bizottság javaslata alapján 2013-ban is adományoz Ybl
Miklós-díjat. Benyújtási határidő: január 18. péntek, 14 óra. A Bizottság elnöke
Nagy Ervin országos főépítész, a Bizottság tagjai az építész szakma kiválóságai közül
kerülnek ki.A korábbi gyakorlathoz hasonlóan a 2013. évi Ybl Miklós-díjak elnyeréséért
egyéni pályázatok nyújthatóak be.
http://epiteszforum.hu/ybl-miklos-dij-2013-palyazati-felhivas
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
Francia érdemrendet kapott a magyar városfejlesztő
Bajnai László a Francia Köztársaság Nemzeti Érdemrend lovagkeresztjével való
kitüntetését vehette át december 3-án a Francia Intézetben. A kitüntetést az elmúlt két
évtizedben kifejtett városfejlesztési tevékenységéért, a magyar-francia szakmai
kapcsolatok és együttműködés fejlesztéséért kapta. Bajnai László a Városfejlesztés Zrt.
igazgatósági elnöke, hozzá és az általa vezetett társasághoz kötődnek például a
ferencvárosi, zalaegerszegi és mosonmagyaróvári városfejlesztő akciók.
http://mut.hu/?module=news&action=show&nid=192382#MIDDLE
2012 Ezüst Ácsceruza díjasai
Harmadszor került sor A Honi Művészetért Alapítvány Ezüst Ácsceruza néven alapított
díjának átadására. Az idei díjazottak Gerle János valamint Bardóczi Sándor. Az idei
díjátadó ünnepségen a két díjazott közül csak Bardóczi Sándor jelent meg személyesen.
Gerle János építész, szakíró december 4-én este elment közülünk.
http://epiteszforum.hu/2012-ezust-acsceruza-dijasai-gerle-janos-es-bardoczi-sandor
Török Péter tájépítész kapta 2012-ben a Prima Primissima díjat
December 7-én adták át az idei Prima Primissima díjakat a Művészetek palotájában.
Építészet és építőművészet kategóriában idén Török Péter tájépítész kapta a Demján
Sándor által, a Vállalkozók Országos Szövetsége támogatásával alapított díjat. Zoboki
Gábornak Jubileumi Prima Primissima díjat adományoztak.
http://epiteszforum.hu/torok-peter-tajepitesz-kapta-2012-ben-a-prima-primissima-dijat
Kós Károly-díj 2012
2012-ben Szikszay Júlia, valamint az Axis Építészcsoport – Erhardt Gábor, Salamin
Ferenc, Salamin Miklós, Tusnády Zsolt és Varga Csaba – vehették át a Kós Károly-díjat.
Dr. Pintér Sándor belügyminiszter Kós Károly-díjakat adományozott az építész
születésnapjának 129. évfordulója alkalmából. Az elismeréseket dr. Szaló Péter
területrendezési, építésügyi és örökségvédelmi helyettes államtitkár adta át.
http://epiteszforum.hu/kos-karoly-dij-2012

5

Építészeti Fair-Play díj Winkler Barnabásnak - Kotsis Iván Emlékérem 2012
2012. december 14-én az építészet Fair-Play díját, a Kotsis Iván emlékérmet Winkler
Barnabás vehette át a MÉSZ-ben. Winkler Barnabást negyven éves pályája alkalmassá
teszi „a tanító és egyben alkotó építészek” Kotsis Iván érmével való kitüntetésére.
http://epiteszforum.hu/epiteszeti-fair-play-dij-winkler-barnabasnak-kotsis-ivanemlekerem-20121
Göbölyös Kristófék elhozták a bulgáriai "Év háza" díjat
A bolgár Intarch építésziroda által tervezett DSK bank belsőépítészeti kialakításával
Göbölyös Kristóf és Cseh Kálmán csapatát bízták meg. Az épület egyike volt annak az öt
projektnek, amely az idei bulgáriai versenyen irodaház kategóriában indult a díjért.
http://epiteszforum.hu/dsk-bank-gobolyos-kristofek-elhoztak-a-bulgariai-ev-haza-dijat1

Programajánló
Vizuális kultúránk a közelmúltban
A Próféta Galéria és a Konok-Hetey Művészeti Alapítvány kéthetente, csütörtökönként,
19 órai kezdettel 90 perces vetített képes előadásokat szervez, célul tűzve ki a második
világháború utáni magyarországi művészet fontosabb irányzatainak a bemutatását,
felölelve az elmúlt hatvan évet. Január 17-én A kilencvenes évek művészete – a
neokonceptualizmus címmel Tatai Erzsébet művészettörténész (MTA Művészettörténeti
Intézet), január 31-én Technikai képhasználat a közelmúlt és a jelen kortárs
művészetében címmel Perenyei Mónika, művészettörténész tart előadást.
http://epiteszforum.hu/vizualis-kulturank-a-kozelmultban-az-elmult-hatvan-ev
Szrogh György-kiállítás
December 11-én 18 órakor nyílt meg a HAP Galéria új tárlata, mely Szrogh György
építész életművét mutatja be. Az ő nevéhez kötődik többek között a Bányaipari Dolgozók
Szakszervezet Székháza, a a MÉMOSZ Székház új épülettömbje, a piszkéstetői
csillagvizsgáló, a nagyszénási szociális otthon, a Salgótarjáni Művelődési otthon és a
Budapest Szálló a Fogaskerekű vasútnál. A kiállítás 2014. február 14-ig tekinthető
meg.
http://epiteszforum.hu/hap-galeria-szrogh-gyorgy-kiallitas
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: 03.13-ig,
Budapest Főváros Levéltára (1139 Bp., Teve utca 3-5.).
http://epiteszforum.hu/node/22114

Könyvajánló
Breuer Marcell Doktori Iskola
A pécsi építész-továbbképző történetét, az ott végzett félszáz fiatal építész szakmai
életét mutatja be a Vince Kiadó gondozásában megjelent, 280 oldalas, magyar-angol
nyelvű kötet, sok-sok illusztrációval.
http://www.libri.hu/idegen_nyelvu/konyv/breuer-marcell-doktori-iskola.html
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Sajtószemle – Egy hónap az urbanisztika világában
Ismét fejleszt a Budapest Airport
11.23.
A Budapest Airport Business Parkot hoz létre több lépcsőben a Liszt Ferenc nemzetközi
repülőtér területének déli részén – közölte a társaság. A parkban irodák és raktárak
kapnak helyet. Az első lépcsőben egy 10 ezer négyzetméteres iroda-raktár komplexum
épül meg, 10 millió eurós költséggel.
http://nol.hu/gazdasag/ismet_fejleszt_a_budapest_airport
Este kocsma, nappal piac. Mi az?
11.24.
A Szimpla Kert június óta már nemcsak „a romkocsmák félhomályában merengő,
állástalan diplomásokkal” van tele, hanem őstermelőkkel, gasztroblogerekkel, cekkeres
nénikkel és másnaposságukat bioalmalével elűző fiatal apukákkal, legalábbis
vasárnaponként. A Szimpla Háztáji Piac az egyik legjobb dolog, ami Budapesten történt
az idén.
http://index.hu/kultur/2012/11/24/szimplapiac/
Miért nincs még kész a Baross tér?
11.26.
Áttervezték a 4-es metró végállomásának felszíni rendezési terveit, az új tervek alapján
most kezdődött el a kivitelezés. A munka 4,3 milliárd forintba kerül, és 2014-ben
fejeződik be.
http://index.hu/belfold/budapest/2012/11/26/miert_nincs_meg_kesz_a_baross_ter/
Két-három évig nem várható dugódíj
11.26.
A következő 2-3 évben valószínűleg nem lesz dugódíj Budapesten, mondta Vitézy Dávid,
a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) vezérigazgatója. Mint mondta, a dugódíjnak csak
akkor van létjogosultsága, ha a forgalomterhelés teljes mértékben kiváltható lesz
tömegközlekedéssel. A 4-es metró, illetve a fonódó villamoshálózat elkészültéig nincs
értelme a rendszer bevezetéséről beszélni.
http://index.hu/belfold/budapest/2012/11/26/ket-harom_evig_nem_varhato_dugodij/
Budapesten is lesz Street View
11.27.
Szerdán szavaz a Fővárosi Közgyűlés a Google Street View engedélyezéséről.
Valószínűleg nem lesz meglepetés a szavazás, hiszen az illetékes bizottságok és a
képviselők nagy része is támogatja az indítványt. Az előterjesztésben arra hivatkoznak,
hogy a Street View „tájékozódási és turisztikai szempontból is fontos eligazodási pont a
világban, ezért kívánatos, hogy Budapest is megtalálható legyen azon.” A régióban
utolsóként lesz Budapesten is elérhető a szolgáltatás.
http://index.hu/tech/2012/11/27/budapesten_is_lesz_street_view/

Legyőzte Dubajt Budapest a Booking.com versenyén

11.27.
Budapest, ha szoros versenyben is, de legyőzte Dubajt a Booking.com online
szavazásán.Az ügymenet tök egyszerű volt: két-két képek közöltek mindkét városról és
arra kérték az olvasóikat, hogy like-olják azt, amelyikbe szívesebben látogatnának el.
Dubaj nagyon jól szerepelt, a két kép összesen 442 like-ot kapott a felhasználóktól.
Budapest ellenben még jobban jött ki a versenyből, 463 szavazattal.
http://varosban.blog.hu/2012/11/27/legyozte_budapest_dubajt
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Budapesti önkormányzatok a Facebookon. A lakosság 1%-át sem éri el
legtöbbjük, a XII. és a IV. kerület viszont igen erős
11.27.
Minden kerületnek, de inkább minden városrésznek van számos oldala a Facebookon. Azt
vettem figyelembe, hogy egy-egy önkormányzati oldalt hányan kedvelnek, illetve 2007ben hányan laktak az adott kerületben. Az eredmények: a legtöbb önkormányzati
Facebook oldalt az ott lakók számhoz viszonyítva 1% körül kedvelnek. Ez persze a
Facebook-használat és az internetpenetráció számait tekintve messze alacsony szám.
Vagyis úgy tűnik az önkormányzatok zöme nem tudta népszerűvé tenni magát a
facebookozók körében.
http://urbanista.blog.hu/2012/11/27/budapesti_onkormanyzatok_a_facebookon_a_lakos
sag_1_-at_sem_eri_el_legtobbjuk_a_xii_es_a_iv_kerulet_v
900 millióra nőtt az óbudai promenád ára
11.28.
A felújított Kolosy téri piac átadásaként meghirdetett eseményen ugyan a piacot nem
adták át használatra, de a polgármester, Bús Balázs köszöntőjéből kiderült, hogy az
Óbuda Promenád projekt (aminek részeként a piac is megújul) a tervezett 720 millió
forint helyett 900 millió forintból valósul meg. Ebből 556 milliót az EU áll, de a majdnem
200 millióval megnövekedett részt az önkormányzat állja.
http://index.hu/belfold/budapest/2012/11/28/900_milliosra_nott_az_obudai_promenad_
koltsege/
Megvalósulhat az Edelényi Kastélysziget projekt második üteme
11.29.
Megkezdődött az Edelényi Kastélysziget projekt második ütemének megvalósítása: a
kulturális és turisztikai központ kínálatfejlesztése, valamint a L'Huillier-Coburg-kastély
parkjának a teljes rehabilitációja jövő nyárig párhuzamosan fut a műemlék épület
felújításával.
http://nol.hu/kult/megvalosulhat_az_edelenyi_kastelysziget_projekt_masodik_uteme
150 millióból fejlesztené Pécs a leszakadó György-telepet
11.30.
A pécsi önkormányzat 150 millió forintos programot indít a baranyai megyeszékhely
egyik leszakadó városrészének, a György-telepnek a fejlesztésére egy teljes mértékben
uniós finanszírozású projekt keretében. Felújítják a Török István utcai volt filmszínház
épületét, és közösségi térként működtetik két éven keresztül. A konzorciumi partnerek
feladatai képzések lebonyolítását, támogatott foglalkoztatás feltételeinek megteremtését,
egészségügyi, szociális és lakhatási problémák megoldását segítő, valamint munkaerőpiaci szolgáltatásokat, közösségi programokat jelentenek, ezek központja az egykori
filmszínház lesz.
http://hvg.hu/ingatlan/20121130_150_milliobol_fejlesztene_Pecs_a_leszakad
Bordélyházi zenegép és panellakás a Budai Várban
11.30.
A Travelo a megnyitó előtt járta be a kiállítás kurátoraival a Budapesti Történeti Múzeum
új állandó kiállítását. A Budavári Palota épületében található várostörténeti kiállítás a
főváros lakóinak ingerküszöbét jóformán el sem érte, csak iskolás csoportok és lelkes
külföldi turisták látogatták, és ők sem biztos, hogy elégedetten távoztak. Eddig.
November 30-án, pénteken ugyanis megnyitotta kapuit az új, „Budapest – Fény és
árnyék” című, állandó kiállítás, ami végre európai nagyvároshoz méltó tárlattal emlékezik
meg a főváros ezer éves történetéről.
http://travelo.hu/kozel/2012/11/30/varostorteneti_kiallitas_a_budai_varban/
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Titkokra vadásznak a városlakók
12.02.
Budapesten egyre szaporodnak az alternatív városnéző túrákat kínáló cégek, amelyek a
helyieknek szeretnék bemutatni a várost, ahol élnek. Úgy tűnik, hogy a városi sétákra
elképesztően nagy az igény, a meghirdetett túrák többségére napok alatt telnek be a
helyek, és már a kezdetben ellenséges közös képviselők is presztízsnek érzik, ha a
házukat érinti egy ilyen séta. A túraszervezők szerint Budapesten még rengeteg
felfedezésre váró titok lappang.
http://index.hu/kultur/2012/12/02/titkokra_vadasznak_a_varoslakok/
Budapestet ajánlja télre a Lonely Planet
12.03.
A napokban közölt egy összeállítást az egyik legnagyobb hatású turisztikával foglalkozó
cég, a Lonely Planet. Annak is az online verziója. A cikk arról szól, hogy hova érdemes
ellátogatni télen. Melyik városba, országba. A lista számos célpontból áll, de mind közül
Budapest az első, pedig nem ABC-sorrendben vannak az ajánlatok.A Lonely Planet azt
állítja, hogy mi itt Kelet-Európában nagyon értjük a módját a téli időszak eltöltésének.
http://varosban.blog.hu/2012/12/03/budapestet_ajanlja_telre_a_lonely_planet
Itt van Budapest lakatlan-térképe
12.03.
Budapesten szinte lépten-myomon üres, jól láthatóan nem használt ingatlanokba,
lakóterekbe botlik a közlekedő. Elindult egy kezdeményezés ezek számbavételére, illetve
a későbbi újrahasznosítás előkészítésére. A Lakatlan interaktív térkép az üres budapesti
ingatlanoklat veszi számba, helyezi el a térképen.
http://hvg.hu/ingatlan/20121203_Itt_van_Budapest_lakatlanterkepe
Új luxushotelt terveznek a Nagykörútra
12.04.
A József körúti szellemház sorsa már jó ideje követi az Urbanista. Az utolsó hír az volt
róla, hogy 2009-ben újradeszkázták és bevonták védőhálóval. Bár akkor logikusnak tűnt,
hogy új gazdára talált, mégsem történt semmi. Még az ingatlan.com hirdetései közt is
ugyanúgy szerepel, pont ugyanazon az áron ma is, mint akkor: 2,3 milliárd forintért.
http://urbanista.blog.hu/2012/12/04/uj_luxushotelt_terveznek_a_nagykorutra
Szellemvárosokat szült a spanyol válság
12.04.
A fiatalok felének nincs munkája, az országban majdnem ötmillióan állástalanok. Az
építőipar válsága miatt teljes települések bénultak meg, félkész városrészek állnak szinte
üresen, százmilliárd euró fölött a hiteltartozások, és viharos gyorsasággal adósodott el az
állam is.
http://index.hu/nagykep/2012/12/04/szellemvarosokat_szult_a_spanyol_valsag/
Szentesen ötvenméteres fedett uszoda épül
12.05.
A jövő évben ötvenméteres fedett uszoda épül a Szentesi Üdülőközpont területén. A
létesítményteremtést szolgáló pályázat sikerességét bizonyító okmányt kedden vette át a
csongrádi város önkormányzata a Magyar Vízilabda Szövetség képviselőjétől.
http://sportgeza.hu/sport/hirek/2012/12/05/szentesen_otvenmeteres_fedett_uszoda_ep
ul/
Már megint Bécsben a legjobb élni
12.06.
Idén negyedik alkalommal választották meg Bécset a világ legélhetőbb városának, ahol
sportosak az idősek, nem frusztráltak az emberek, és nem packáznak a hivatalokban az
ügyfelekkel. Budapest a 74. lett, a világ legrosszabb helye pedig Bagdad.
http://travelo.hu/tavol/2012/12/06/mar_megint_becsben_a_legjobb_elni_a_vilagon/
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Körmendy Imre az urbanisták új elnöke
12.06.
Körmendy Imre Palóczi-díjas okleveles építészmérnököt, a Budapesti Corvinus Egyetem
tudományos munkatársát választotta elnökévé csütörtöki tisztújító közgyűlésén a Magyar
Urbanisztikai Társaság (MUT).
http://nol.hu/kult/kormendy_imre_az_urbanistak_uj_elnoke
Felturbózták a Pólus Centert
12.07.
Az 1996-ban épített Pólus Centert több mint egymilliárd forintból újította fel a
legnagyobb tulajdonos, a CBRE Global Investors - mondta Gijs Klomp, a társaság
akvizíciós igazgatója. Gijs Klomp elmondta, hogy a felújítás este 10 és hajnali 4 óra
között zajlott. Részben kicserélték a homlokzati burkolatot, teljesen a padlót, a
folyosókat újra bútorozták és felújították a mosdókat is.Arra a kérdésre, hogy mi a
negyedik generációs üzletközpont jellemzője, az akvizíciós igazgató így válaszolt: kisebb
az ökológiai lábnyoma, mint a korábbi generációs központoké.
http://hvg.hu/ingatlan/20121207_polus_center_felujitasa
Kórház az Amazonas vizein
12.08.
Magyar fejjel nehezen fogható fel, hogy mit jelent az a teljes társadalmi elszigeteltség,
ami Brazíliában több tízmillió ember életét nehezíti meg. A latin-amerikai állam
gondoskodását nemcsak a dzsungelben élő emberek nélkülözik, hanem azok is, akik egy
köpésnyire vannak a Rio de Janeiro leggazdagabb turisztikai központjától. Az Ericsson az
országban megtartott üzleti fórumán azt próbálta bebizonyítani, hogy az elmaradott
régiók felzárkóztatásában fontos szerepet kell adni a modern technológiáknak.
http://index.hu/tech/cellanaplo/2012/12/08/korhaz_az_amazonas_vizein/
Uszoda, kollégium, atlétikai centrum épül Győrben az ifjúsági olimpiai
fesztiválra
12.09.
Húszmilliárd forintos fejlesztést jelent Győrnek, hogy az Európai Olimpiai Bizottság római
közgyűlésének szombati döntése értelmében ez a város rendezheti meg 2017-ben a
nyári Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztivált.
http://nol.hu/belfold/uszoda__kollegium__atletikai_centrum_epul_gyorben_az_ifjusagi_o
limpiara
Visszalépett a Kossuth tér egyik kivitelezője
12.10.
Miután a Kossuth tér átépítésének egyik kivitelezője, a ZAÉV visszalépett, csúszhat a
projekt 2014-re tervezett befejezése. a Steindl Imre-program azért csúszik, mert a Zala
megyei építőipari társaság visszalépése miatt a zárt pályázatot meg kell ismételni.Az
összesen 20 milliárd forintba kerülő Steindl-program első, 14 milliárdos része a
Parlament körüli tér átépítését, a mélygarázs és a látogatóközpont építését, valamint a
dunai korzó átalakítását foglalja magába.
http://hvg.hu/ingatlan/20121210_Visszalepett_a_Kossuth_ter_egyik_kivitele
Újragondolt békeidők
12.10.
Mi történhet ma egy üres üzlethelyiséggel a belváros közepén? A kereskedő és a vevő
közötti személyes kapcsolat a vásárlás lényegtelen eleme, vagy igenis van rá igény?
Megéri száz forinttal többet költeni a paradicsomra, ha a valódi élet ízét kapjuk hozzá? A
Lumen Zöldséges és Közösségi Szolgáltató egy kísérlet a Csányi utca és a Dob utca
sarkán, ami idővel választ adhat az ilyen kérdésekre.
http://mut-mutato.blog.hu/2012/12/10/ujragondolt_bekeidok
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Végre érdekel valakit a debreceni fantomszálló
12.11.
Hosszú idő után végre érvényes vételi pályázat érkezett a Hotel Aranybikára – erősítette
meg a Napló értesüléseit Buga Imre, a főtéri szálloda felszámolóbiztosa. A legutóbbi,
december 3-án zárult pályázaton ráadásul két elővásárlásra jogosult is bejelentette vételi
szándékát, amennyiben érkezik érvényes pályázat, így most az ő “térfelükön a labda”.
http://hvg.hu/ingatlan/20121211_Vegre_erdekel_valakit_a_debreceni_fantoms
Megnyílt a Hotel Nemzeti
12.12.
A világ egyik legnagyobb hotel operátora, az Accor Csoport részeként működő MGallery a
budapesti József körúton 2012. december 11-én megnyitotta a Hotel Nemzeti
Budapest szállót. Az ún. "upscale", felsőkategóriás szállodamárka különlegessége, hogy a
világ öt kontinensén működő közel hatvan szállodája mind egyedi, építészetében
tudatosan a helyi sajátosságokat hangsúlyozza. A DÓM építészeti műterem által 2008 óta
tervezett, már-már reménytelennek látszó felújítást tegnap adták át.
http://epiteszforum.hu/megnyilt-a-hotel-nemzeti-uj-felso-kategorias-szallodabudapesten
Stratégiák az üres városi terek használatára - Berlin, New York, Budapest
12.12.
Az utóbbi években rengeteg cikk és tanulmány született a bevásárlóközpontok kártékony
hatásáról, a kiskereskedelem hanyatlásáról és a belváros kiürüléséről. A plázák elszívják
a forgalmat a hagyományos közösségi terektől, elnéptelenítik az utcákat, komplex
szolgáltatásaikkal nem tudnak versenyre kelni azok a kisvállalkozók, akik a helyi,
környékbeli háztömbök igényeire támaszkodva alapozták megélhetésüket.
http://mutmutato.blog.hu/2012/12/12/strategiak_az_ures_varosi_terek_hasznalatara_berlin_new_
york_budapest
Megnyílt a Szent-Györgyi Albert Agóra Szegeden
12.13.
Megnyitották a szegedi Szent-Györgyi Albert Agórát, a több mint kétmilliárd forintos
beruházásból létrejött kulturális és tudományos kutatóközpontot. Az avatóbeszédében
Botka László polgármester azt mondta, az új intézmény a város legfontosabb értékét, a
tudást jelképezi és mutatja be. A 6750 négyzetméteres hasznos alapterületű épület
földszintje és első emelete közművelődési funkciókat tölt be.
http://index.hu/tudomany/2012/12/13/megnyilt_a_szentgyorgyi_albert_agora_szegeden/
Ketreclakások a világ egyik legmenőbb városában
12.14.
Ezúttal kivételesen nem egy dizájnipari csúcsteljesítményt mutatunk be, hanem éppen
ellenkezőjét: ingatlannak semmilyen körülmények között nem nevezhető "lakótereket",
amelyekben mégis laknak, s nem is akárhol, hanem a világ egyik legmenőbb városában,
Hongkongban. Galéria.
http://hvg.hu/ingatlan/20121214_Ketreclakasok_a_a_vilag_egyik_legmenobb_v
Mi történik a budapesti telefonfülkékkel? Felújítás, leszerelés, átalakítás vagy
újrahasznosítás? Is-is
12.15.
Telefonfülkék, mozik, postaládák, újságosbódék és a sort hosszan lehetne folytatni.
Olyan városképet meghatározó elemek, amelyek a technológiai fejlődésnek
köszönhetően sorra fogynak az utcákról és egy-két évtized múlva talán már csak az
emlékeinkben élnek. Persze azért addig velünk maradnak. A telefonfülkék legalábbis
egész biztos, mert nyilvános készülékeket egyelőre kötelező üzemeltetni. Ezt írja elő az
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Európai Unió, vagyis el kell telni egy kis időnek, mire mondjuk elektromosautó-töltővé
alakulhatnak, miként azzal Bécsben kísérleteznek.
http://urbanista.blog.hu/2012/12/15/mi_tortenik_a_budapesti_telefonfulkekkel_felujitas
_leszereles_atalakitas_vagy_ujrahasznositas_is-is
A Pokoli torony Sólyomtól kapott gázt
12.17.
Veszprémben újabb kettő, azaz már három szinten fűthetnek gázzal a kétes hírű Pokoli
toronyban többek között Sólyom László adományainak és a Magyar Máltai
Szeretetszolgálatnak hála.
http://index.hu/belfold/2012/12/17/a_pokoli_torony_solyomtol_kapott_gazt/
"New Towns in Europe and Hungary at the Beginning of the 21st Century"
konferencia - beszámoló és gondolatébresztő
12.18.
A szocialista iparvárosok rendszerváltás utáni lehetőségei nehéz, ám annál izgalmasabb
kérdések elé állítanak bennünket. Hogyan definiálja magát újra egy olyan város,
amelynek ideológiai alapjait ma már elutasítjuk? Mit kezdjünk a történelem, az urbánus
hagyományok hiányával? Ezek a városok óhatatlanul szellemvárosok lesznek, vagy van
még mit tennünk? A Magyar Tudományos Akadémia konferenciáján előadásokat
hallhattunk magyar, lengyel illetve szlovák új városok múltjáról, jelenéről és jövőbeni
kilátásairól.
http://mutmutato.blog.hu/2012/12/18/_new_towns_in_europe_and_hungary_at_the_beginning_of
_the_21st_century_konferencia_beszamolo_es_gondo
Budapest lelkének egy darabja - Gerle János (1947−2012)
12.18.
„Kérlelhetetlen tisztessége, szabadság- és hazaszeretete sokakat vonzott és sokakat
borzolt − nem akart romantikus hős lenni, de hitt a spiritualitásban, a falak szellemében,
a magyarságban.” Saly Noémi Gerle Jánosról írt nekrológja.
http://epiteszforum.hu/budapest-lelkenek-egy-darabja-gerle-janos-19472012
A BM védi az örökséget is: szervezeti és tartalmi átalakítások 2013. január 1-től
12.19.
Dr. Szaló Péter területrendezési, építésügyi és örökségvédelmi helyettes államtitkár
sajtótájékoztatón számolt be a Belügyminisztérium előtt álló új, örökségvédelmi
feladatokról. Az örökségvédelem kormányzati feladatai: a régészeti örökség és a
műemléki értékek védelme 2012. szeptember 21. óta a belügyminiszter hatáskörébe
tartoznak. A belügyi tárca szervezeti és tartalmi átalakításba kezdett. A változások 2013.
január 1-vel lépnek hatályba.
http://epiteszforum.hu/a-bm-vedi-az-orokseget-is-szervezeti-es-tartalmi-atalakitasok2013-januar-1-tol
Orbán is kiveszi a részét az adósságrendezési roadshow-ból
12.20.
Eddig 1700 ötezernél kevesebb lakosú település önkormányzatának 80 milliárd forint
összegű adósságát vállalta át az állam - közölte Orbán Viktor miniszterelnök csütörtökön
Nyíregyházán. Már csak 14 olyan település maradt, ahol az adósságátvállalás még nem
történt meg - mondta a sajtótájékoztatón a kormányfő, miután a város
adósságrendezéséről tárgyalt Kovács Ferenc (Fidesz-KDNP) polgármesterrel.
http://nol.hu/belfold/orban_is_reszt_vesz_az_adossagrendezesi_roadshow-n
A patkányoknak saját előkóstolójuk van
12.22.
Évente 3000-4000 patkánybejelentés fut be Budapesten. Ennek elenyésző része bizonyul
valósnak, legtöbbször nyestet, egeret vagy sünt néznek patkánynak. A fővárosban 1971
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óta mentesítenek, az akkori 2 millióról mára 1-2 ezerre csökkent a patkányok száma. Az
irtás és megelőzés évi 200 millióba kerül, de ha abbahagynák, 2-3 év múlva megint
minden budapestire jutna egy patkány.
http://index.hu/belfold/budapest/2012/12/22/a_patkanyoknak_sajat_elokostolojuk_van/
Ria, ria, Astoria
12.23.
Valamikor idáig szaladt az Eger és Hatvan felől jövő széles országút, és itt ütközött bele a
Mátyás idejében kiépült pesti városfal középső kapujába, a Hatvaniba. A kereszteződés
helyén a kaput védő hatalmas körbástya (rondella) állt, melynek alapfalai az aluljáróban
– a Belváros első aluljárójában – láthatók. Képmentő.
http://nol.hu/kult/ria__ria__astoria
Éjfél után bezáratnák a Szimpla Kertet
12.27.
Több VI. és VII. kerületi szórakozóhely után most a Kazinczy utcai Ellátó kert és a
külföldi turisták első számú célpontjává vált Szimpla Kert is olyan határozatot kapott a
kerületi jegyzőtől, amely megtiltja az éjfél utáni nyitva tartást. A korlátozást egy Rogán
Antal által kezdeményezett törvénymódosítás alapján rendelik el, amely eredetileg a
prostitúció és a drogkereskedelem visszaszorítását célozza, de a gumijogszabályt a
kerületek főként az utcai zajongás megakadályozására alkalmazzák. Ha a helyek nem
tesznek eleget a határozatnak, akár rendőröket is kivezényelhetnek.
http://index.hu/belfold/budapest/2012/12/27/ejfel_utan_bezaratnak_a_szimpla_kertet/
Negatív rekord született az építőiparban
12.27.
Rekordmennyiségű vállalat szűnt meg 2012 novemberében az építőiparban. Egyetlen
hónap leforgása alatt 707 cég szűnt meg az ágazatban – ilyesmire korábban soha nem
volt példa. A legtöbb megszűnést, szám szerint 490-et, 2011 decemberében regisztrálta
az Opten céginformációs szolgáltató. A felszámolások és végelszámolások száma
eközben a törvénymódosítások miatt csökken.
http://hvg.hu/ingatlan/20121227_Negativ_rekord_szuletett_az_epitoiparban
Csaknem 4 milliárdotkölthet városrehabilitációra a Józsefváros
12.29.
Több mint 3,8 milliárd forint pályázati pénzt nyert el a józsefvárosi önkormányzat a
Magdolna negyed szociális városrehabilitációjának folytatására. A harmadik ütemben
csaknem 50 ezer négyzetméter közterület újul meg, köztük a Dobozi tér, a Kálvária tér
és a piacterületet leszámítva a Teleki tér - mondta a polgármester, megjegyezve: utóbbi
helyszínen az új piac 2013-ban készül el, azt az önkormányzat saját forrásból
finanszírozza.
http://hvg.hu/ingatlan/20121229_Csaknem_4_milliardotkolthet_varosrehabili
Az ufó-lámpák fénykora - Történelmi belvárosaink és a modern közvilágítás
dilemmája
12.31.
Gyakran olvashatunk a történelmi városrészekbe tervezett modern épületek
problematikájáról, azonban a közvilágítás kérdése ritkán kerül a figyelem középpontjába.
Létezik követendő hazai példa modern lámpatestek történeti városképekbe is többékevésbé illeszkedő tömeges alkalmazására? Hogyan oldották meg ezt a kérdést
korábban, illetve milyen közvilágítást szeretnénk látni napjainkban belvárosaink
főútvonalain?
http://mut-mutato.blog.hu/2012/12/31/az_ufolampak_fenykora_tortenelmi_belvarosaink_es_a_modern_kozvilagitas_dilemmaja
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