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BeMUTató – A Magyar Urbanisztikai Társaság életéből
Ülésezett a MUT Örökséggazdálkodási Tagozata
Január 23-án 15 órakor ülésezett a MUT Örökséggazdálkodási Tagozata, melyen Dr.
Varga Kálmán történész, muzeológus és Dr. Mezős Tamás építész beszélt
örökséggazdálkodási gondolatairól, tapasztalatairól, az örökséggazdálkodás területén
való előrelépés lehetőségeiről. Két különböző jövőképet hallhattunk a közös célt, a hazai
műemlékvédelem helyzetének rendezését illetően. Házigazdaként Erő Zoltán moderálta a
beszélgetést.
http://mut.hu/?module=news&action=show&nid=193689#MIDDLE
A MUTATÓ blog közösségi média oldalakon
A MUTATÓ blog ezentúl elérhető több közösségi média oldalon is, hogy minden olvasónk
a neki legmegfelelőbb fórumon követhesse fiatal bloggereink, kollégáink szűrőjén
keresztül a magyar urbanisztika mindennapjait.
http://mut.hu/?module=news&action=show&nid=193861#MIDDLE
Átadtuk a MUT 2012. évi Diplomadíjait
Február 15-én délután a Magyar Urbanisztikai Társaság átadta 2012. évi Diplomadíjait.
Az Ünnepségen Körmendy Imre, a Társaság elnöke köszöntötte a díjazottakat. A
díjazottak listájáért kattintson az alábbi címre:
http://mut.hu/?module=news&action=show&nid=193934#MIDDLE
Vitadélután az Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepció tervezetéről
Február 20-án, szerdán 14:30-tól 17:00-ig a MUT műhelyvitát szervezett a
Nemzetgazdasági Minisztérium Tervezéskoordinációs Államtitkárság Területfejlesztési
Tervezési Főosztályával az Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepció
tervezetéről, amely február 20-ig társadalmi egyeztetés alatt állt.
http://mut.hu/?module=events&action=event&eid=3644
2013-ban ismét URB:ICON 2. Nemzetközi településfejlesztési kiállítás és
projektvásár
Április 10-13. között ismét megrendezik az Urb:icon kiállítást és projektvásárt a
Hungexpo F pavilonjában a Magyar Urbanisztikai Tudásközpont társszervezésében. A
konferenciaprogram tematikája a „Területfejlesztés másként – A megyei önkormányzatok
szerepe a települések fejlesztésében 2013. január 1-je után” lesz. A fenntartható
finanszírozás – A következő tervezési időszak többségében visszatérítendő konstrukciói
mellett hogyan tehető önfenntartóvá a városfejlesztés. Gazdálkodás örökségünkkel –
Örökségünk védelme mellett gazdálkodjunk is vele! KKV-k, kis- és középvárosok
a területfejlesztésben – Közepes és kisvárosok lobbiereje.
http://mut.hu/?module=events&action=event&eid=3547
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
Január 18-án délután ülésezett a MUT Diplomadíj Bíráló Bizottsága és hozott döntést a
2012 évi díjak odaítéléséről.
Január 22-én a Tudásközpont stábja az RICS Tea&Talk műhelyvitájának vendége volt,
ahol az új építésügyi szabályokról folyt a megbeszélés.
Január 23-án Varga Kálmán és Mezős Tamás korábbi KÖH-elnökök voltak az
Örökségvédelmi Tagozat klubdélutánjának vendégei.
Január 23-án Alföldi György és Kocsis János Balázs volt a FUGA Rádió vendége, ahol az
energiatudatos városfejlesztés volt napirenden.
Január 24-25-én a BM megbízásából az állami főépítészi irodák stábjai a MUT-ban
szervezett felkészítő műhelymunkán vettek részt. Az esemény kimagaslóan sikeres volt,
amiben igen nagy szerepe volt Szabó Gyöngyvér kiváló szervező munkájának.
Január 25-én a Tudásközpont stábja Dely Krisztinával, a Covenant of Mayors (CoM)
irodavezetőjével tárgyalt a március 19-re tervezett Energiaberuházás-finanszírozási
Konferencia részleteiről.
Január 30-án szűk kollegiális körben búcsúztattuk a nyugalomba vonuló Benes Anit.
Január 30-án a FUGA Rádióban Szekér András, a Habitat for Humanity, és Győri Péter, a
Budapesti Szociális Módszertani Központ igazgatója a lakásügy, lakástalanság
kérdésköréről beszélgetett.
Január 31-én ülésezett az Elnökség Stratégiai Munkacsoportja.
Február 1-én a MUT-ban ülésezett az Europan Nemzeti Bizottsága. Megállapította, hogy a
Hungaropan pályázatra nem érkezett be jelentkezés.
Február 4-én a Tudásközpont stábja Zugló főépítészénél egyeztetett az EUROPAN
helyszín (a Rákos-patak partok) részletkérdéseiről.
Február 5-én klubdélutánt rendezett a MUT Környezetesztétikai Tagozata, melyen a
jelenlevők Wild László előadást hallhatták a Margit-híd műemléki felújításáról.
Február 6-án a Tudásközpont részvételével és közreműködésével a BME-n ülésezett az
EnSURE projekt Scientific Support Team (Tudományos Támogató Csoport) nevű
munkacsoportja, a projekt sikeres lezárásához szükséges aktivitásokról (a projekt 2013.
július végével zárul).
Február 6-án a Társaság elnöke előadást tartott a Szegedi Tudományegyetemen "A város
házasságot, családot érintő kihívásai" (Családbarát város - városbarát család) címmel. Az
előadás nyitánya volt az SZTE Szabadegyeteme XI. (XVI.) szemeszterének, és egyben a
Házasság Hete rendezvényeinek.
Február 7-8-án az ügyvezető egy BME-delegáció tagjaként Kolozsváron egyeztetett a
szociológia és a kommunikáció tanszék viszonyairól, a lehetséges együttműködésekről,
pl. közös rendezvények, tanár-és diákcserék formájában.
Február 7-én a projektkoordinátor a Kossuth Rádió Napközben c. műsorának vendége
volt, ahol a téma a Ferenciek tere átépítése volt.
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Február 13-án a FUGA Rádió vendége volt Gurdon Balázs és Kozák Balázs, ahol a
környezettudatos városfejlesztés kérdésköreiről volt szó.
Február 14-én a Tudásközpont stábja a FUGÁ-ban Budapest Városfejlesztési
Koncepciójáról vett részt vitadélutánon.

Pályázatok, felhívások
Felhívás javaslattételre Egyéni HILD JÁNOS-DÍJ 2013 adományozásához
A Magyar Urbanisztikai Társaság Hild Jánosról, az első budapesti városrendezési terv
készítőjéről nevezte el a Hild János-díjat, amelynek egyéni változatát az urbanisztika
terén elért kimagasló személyes elméleti és gyakorlati szakmai teljesítmények elismerése
érdekében adományozza. Hild János-díj adományozható annak a természetes
személynek, aki az urbanisztikai szemlélet érvényesítése terén, a területfejlesztésben,
területrendezésben, a településfejlesztésben, településrendezésben,
városrehabilitációban, a települési értékek értékőrző fejlesztésében, a települések
igazgatásában, irányításában, működtetésében kiemelkedő tudományos, tervező vagy
gyakorlati szakmai eredményt ért el. Javaslatot február 28-ig lehet tenni.
http://mut.hu/?module=news&action=show&nid=192942#MIDDLE
HUNGARO-PAN 2013 pályázati felhívás
A párizsi központú EUROPAN nemzetközi szervezet által kétévenként meghirdetésre
kerülő nemzetközi építészeti és városépítészeti pályázathoz a Magyar Urbanisztikai
Társaság a Magyar Építőművészek Szövetségével együttműködve előminősítő pályázatot
hirdetett azon települések számára, amelyek helyszín biztosításával részt kívánnak venni
a tervpályázaton, de költségkeretük nem engedi meg a terhek arányos viselését, viszont
az EUROPAN pályázat tárgyául ajánlott helyszín sajátosságai lehetővé teszik azt, hogy
annak eredménye más magyar városok hasonló problémáinak megoldására is például
szolgáljon.
http://mut.hu/?module=news&action=show&nid=192981#MIDDLE
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: március 15.
http://epiteszforum.hu/young-architects-international-award-palyazati-felhivas
Project Space 2013, „Rethinking Urbanity” - pályázati felhívás
Az idei Project Space pályázatán két város különböző léptékű helyszíneinek
újjáélesztésére lehet koncepciót készíteni: egy bécsi volt koporsókészítő üzem és
budapesti üres épületek közül lehet választani. Határidő: március 15.
http://epiteszforum.hu/project-space-2013-rethinking-urbanity-palyazati-felhivas
„ATRIUM – A XX. századi totalitárius rezsimek építészete a városvezetésben” fotó- és videópályázat
Az ATRIUM európai uniós projekt – „A XX. századi totalitárius rezsimek építészete a
városvezetésben” címmel – a különböző XX. századi európai totalitárius rezsimek
építészeti örökségét kutatja egy Európai Kulturális Útvonal létrehozása céljából. Kutasson
fel és fényképezzen vagy videózzon le egy az ATRIUM projekt 11 partnerországának
(Olaszország, Szlovénia, Bulgária, Magyarország, Románia, Horvátország, Albánia,
Bosznia-Hercegovina, Szerbia és Görögország) területén található elhagyott vagy
felújított építészeti örökségeket: műemlékeket, kormányzati épületet, politikai vagy
propaganda helyszínt, lakóépületet, stb. Beküldési határidő: március 31.
http://epiteszforum.hu/atrium-a-xx-szazadi-totalitarius-rezsimek-epiteszete-avarosvezetesben-foto-es-videopalyazat
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Szakmai sikerek – díjak, elismerések
Wolfgang Feist a Brit Építészek Királyi Intézetének tiszteletbeli tagja lett
A Brit Építészek Királyi Intézete tiszteletbeli tagjává választotta Wolfgang Feist
professzort, a passzívház-szabvány megalkotóját. "Nagyon örülök a RIBA-tagságnak,
mivel azt bizonyítja, hogy a RIBA fontosnak tartja az energiatudatos építészeti szemlélet
közvetítését, egyúttal elismeri a passzívház-szabvány nyújtotta tervezői-alkotói
szabadságot. A passzívház-technológia ugyanis nem korlátozza az építészeket, széles
mozgásteret biztosít minden építészeti stílusban, nincsenek megkötések, határok. A
kutatásfejlesztés kiemelt feladata, hogy minél jobb minőségű passzívház-komponenseket
biztosítson a passzívháztervezők, építtetők számára" - fejtette ki Prof. Wolfgang Feist.
http://epiteszforum.hu/wolfgang-feist-a-brit-epiteszek-kiralyi-intezetenek-tiszteletbelitagja-lett

Programajánló
Folytatódik az Örökmozgó Budapest-filmklubja
Február 12-én indult a Városfilmklub második évada az Örökmozgóban, amely Budapest
kulisszái mögé enged betekintést, fővárosunk kultikus figuráinak és elismert
szakembereinek szemüvegén keresztül. Kéthetente kedd esténként a Pest megér egy
estet! filmklubban az Örökmozgó moziban olyan - főként magyar – filmek lesznek,
amelyekben Budapest hangsúlyosan és markánsan jelenik meg, ugyanakkor a magyar
filmművészet izgalmas és kultikus darabjai. A következő vetítés február 26-án kedd
19 órakor Török Ferenc: Moszkva tér című filmje lesz. Részletes program itt:
http://hg.hu/blog/15588-folytatodik-az-orokmozgo-budapest-filmklubja
Cities for All kiállítás
Február 18-án 14 órakor nyílik meg a World Design Capital Helsinki 2012 témaév utazó
kiállítása, melynek témája a városépítészet az akadálymentes városért. A kiállítást
megnyitja: Leena Pasanen igazgató, Finnagora és Benkő Melinda tanszékvezető, BME
Urbanisztika Tanszék. A kiállítás március 15-ig tart nyitva a BME K épületének 2.
emeletén (Budapest Műegyetem rakpart 3.).
http://epiteszforum.hu/cities-for-all-kiallitas
5. Budapesti Építészeti Filmnapok
Február 28. – március 5. között rendezik meg az 5. Budapesti Építészeti Filmnapokat.
A fesztivál idén fél évtizedes fennállásának leggazdagabb, legváltozatosabb programját
kínálja az építészet, a design és a városok iránt érdeklődőknek. A négynapos esemény a
20. század egyik legnagyobb hatású építésze, Oscar Niemeyer portréfilmével nyit, a
következő napok filmjei között pedig találunk a sivatagi építészetről, a megalopoliszok
infrastruktúra-problémáiról, a tenger és a víz városi életben betöltött szerepéről, Hugyecz
László shanghaji építészetéről, a kortárs építészet és várostervezés leginnovatívabb és
leghírhedtebb példáiról, valamint Budapest jelenkori átalakulásáról szóló darabokat.
http://mut.hu/?module=events&action=event&eid=3627
Magyar Professzorok Nemzetközi Szövetségének konferenciája
A Magyar Professzorok Nemzetközi Szövetsége konferenciát szervez „A fenntartható
fejlődés emberközpontú holisztikus megközelítése” és ”Az UNESCO fenntartható fejlődés
oktatásának évtizede a projekt záróértekezletének Kárpát-medencei előkészítő
megbeszélése” tárgykörökben március 7-8-án, a Balneo Hotel Zsóry-ban,
Mezőkövesden.
http://mut.hu/?module=events&action=event&eid=3609
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Városfényképezés egykor és ma
A Magyar Fotótörténeti Társaság (www.mafot.hu) Klösz György halálának századik
évfordulója alkalmából konferenciát hirdet Budapesten, 2013 májusában magyar
nyelven. A konferencia célja Klösz György és kortársainak munkásságán keresztül a
korszak fotótörténetének jobb megismertetése, a lappangó hazai fotókincsek feltárása és
az újonnan alapított vagy a kevésbé közismert fotóarchívumok bemutatása. Teret
kívánunk adni a városi élet kortárs fotográfiai interpretációiról szóló előadásoknak is.
http://www.mafot.hu/klosz_100.html
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

Könyvajánló
Bujdosó Attila (szerk.): Magyarország szubjektív atlasza
Meg lehet-e rajzolni Magyarország portréját egyetlen, közösen fogott ceruzával? Sikerüle bármennyire is feltérképeznünk ezt az országot minden optimizmusával és
pesszimizmusával, büszkeségével és költőiségével együtt – egyetlen kiadványban? A
Kitchen Budapest médialabor és Annelys de Vet holland tervező ötven fiatal alkotót hívott
össze, hogy hazájukról képet alkossanak. Folklorisztikus klisék helyett az alkotók
lefegyverző, személyes és részvételre épülő történeteket mesélnek el, amelyek így,
összefűzve, a mai magyar lélekre világítanak rá. A XX. század legjellegzetesebb népi
épületeitől kezdve vízparti vityillókon át buherált kerítésekig, a legjobb és legrosszabb
dolgoktól ártatlan gyerekversekig és a nemzeti méreteket öltő korrupcióig, fröccstől és
ropitól a zöldségeskertekig és kiárusított termékekig.
http://www.libri.hu/idegen_nyelvu/konyv/magyarorszag-szubjektiv-atlasza.html

Sajtószemle – Egy hónap az urbanisztika világában
Megkezdődött a Kossuth tér építése
01.21.
A Kossuth tér megújulása 2013. januárjában a látogatóközpont és a mélygarázs
megépítésének előkészítésével vette kezdetét. A pályázati eljárásban győztes Bohn
Mélyépítő Kft megkezdte a látogatóközpont és mélygarázs kialakításának munkálatait –
írja a Steindl Imre program hivatalos honlapja.
http://hvg.hu/ingatlan/20130121_Megkezdodott_a_Kossuth_epitese
Ismét tarolni fog a panelház?
01.22.
A jövő otthona lehet az előregyártott, hagyományos küllemű ökoház, legalábbis sokan
tartják a jövő épületeinek az előregyártott elemekből készülő, újgenerációs házakat.
Ezekben az épületekben a tervezők olyannyira továbbgondolták az építészetet, hogy az
otthonokat az idő előrehaladtával tetszés szerint lehet bővíteni.
http://hvg.hu/ingatlan/20130122_Ismet_tarolni_fog_a_panelhaz
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Üzenet a foglaltházból - mi történt a Csányi utcában?
01.22.
Mindig is szerettem volna házat foglalni. A squat a városi lét egyik legizgalmasabb
jelensége: a tér újrahasznosítása, a titkos sarkok felfedezése, kivételes helyzet, amikor
egy pillanatig a hatalom tekintetétől szabadon alakíthatjuk a várost. De most szombaton
kifejezetten azért mentem oda, hogy támogassam a hajléktalan embereket, akik saját,
sokszor kilátástalannak tűnő helyzetükre kínáltak fel egy megoldási javaslatot.
Vigyázzatok, budapesti squat-helyzetkép és társadalmi kiáltvány következik!
http://mutmutato.blog.hu/2013/01/22/uzenetek_a_foglalthazbol_mi_tortent_a_csanyi_utcaban
Hol lakik a jövő New York-i szinglije?
01.23.
Egyre valószínűbb, hogy nem a filmekből ismert, tágas loftokban. A város ugyanis
állandósult hely- és lakáshiánnyal küzd, amelyet Bloomberg polgármester végre orvosolni
kíván. A mikrolakások tervezésére tavaly kiírt My Micro NY pályázat eredménye szerint a
jövő New York-i polgárai 23-34 négyzetméteres, franciaerkélyes, teljesen akadálymentes
minigarzonokban élnek majd.
http://hg.hu/blog/15519-hol-lakik-a-jovo-new-york-i-szinglije
Parkolók helyett romkocsmák
01.23.
A szegények eltávolítása, családok vidékre költöztetése, rengeteg épület lebontása,
fiatalok tudatos betelepítése és persze egy gazdasági világválság játszott többek között
szerepet abban, hogy Budapest romkocsma-nagyhatalommá váljon. Merre tart ma a
hetedik kerület és milyen társadalmi változások állnak a hátterében? Többek között erre
is keresi a választ Csanádi Gábor, Csizmady Adrienne, és Olt Gergely szociológus, a
február 19-én megjelenő Átváltozóban című tanulmánykötete. A szerzőkkel
beszélgettünk.
http://index.hu/kultur/2013/01/23/erzsebetvaros/
Hamarosan lesz két új Duna-hidunk
01.24.
Beleerősítenek az útépítők a következő szűk két évben: míg a 2010-es választásoktól a
múlt év végéig csak egyetlen új autópályát és egy majdani autóút részét képező
elkerülőt adtak át, idén elkészült még egy sztrádaszakasz, és nyáron, majd jövő nyáron
és ősszel újabbakat fejeznek be. Szolnokot északról is elkerüli majd egy új gyorsforgalmi
út, az M9-es alföldi építése 13 milliárdos kudarc volt. A kampányra időzített sztrádaavató
most nem lesz.
http://index.hu/gazdasag/2013/01/24/autopalyak/
Requiem a Római-partért
01.25.
Mobilgát igen, tulajdonosi hozzájárulás nem. Vízrendezés igen, környezetrendezés nem.
Magánérdek igen, közérdek nem. Római-part: búcsúzom. Szerettelek! Bardóczi Sándor
írása.
http://epiteszforum.hu/requiem-a-romai-partert
Magánmetrót is tervez Horváth Csaba
01.25.
Új Budapest-törvényről, magánpénzből finanszírozott tömegközlekedési fejlesztésekről,
tőkevonzó felhőkarcolókról, a BKV-ért folytatott vérig menő küzdelemről beszélt Horváth
Csaba, a fővárosi közgyűlés MSZP frakciójának vezetője egy háttérbeszélgetésen, ami
alapvetően a párt új Budapest-programjáról szólt (volna).
http://index.hu/belfold/budapest/2013/01/25/maganmetrot_is_tervez_horvath_csaba/
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Megosztoztak a budapesti tízmilliárdokon
01.26.
Elfogadta a fővárosi és a kerületi önkormányzatok között megosztandó forrásokról szóló
rendeletet a Fővárosi Közgyűlés szombati rendkívüli ülésén. A határozat szerint a kerületi
önkormányzatokat összesen 92,6 milliárd forint, a fővárosi önkormányzatot pedig 96,4
milliárd forint illeti meg a megosztandó bevételekből. A fővárosnak az őt illető összegből
7,6 milliárd forintot a helyi közösségi közlekedésre kell fordítania.
http://index.hu/belfold/budapest/2013/01/26/megosztoztak_a_budapesti_tizmilliardokon
/
Rúgjon be Kutya úr és Sümeghy törzshelyén!
01.27.
Ön tudja, melyik lakótömb huligánverő Batmanje volt Vágási Feri? És azt, hogy melyik
lépcsőház komplett első emeletét bérelte ki a köztévé a Szomszédok forgatásához?
Megnézné Taki bácsi konyhaablakát vagy Jutka tanári szobáját, ahol még most is 1987et írnak? Fanatikus sorozatfüggő és mindene a retró? Jó hírünk van: a Budapesti
Aszfaltprojekt a népszerű III/III-as spiclitúra mellé egy jóval könnyedebb témájú,
gazdagréti sétát is szervezett, vicces szociológussal, sok Szomszédok-videóval és még
több forgatási érdekességgel!
http://index.hu/kultur/2013/01/27/rugjon_be_kutya_es_sumeghy_torzshelyen/
Balthazar Korab - Koráb Boldizsár (1926-2013)
01.28.
2013. január 15-én Detroit-ban (Michigan, USA) elhunyt Balthazar Korab (Koráb
Boldizsár) építész, fotóművész, az 50-60-70-es évek Amerikájának legelismertebb
építészeti fotográfusa. "A modernizmus fotósaként ő teremtette meg igazából a művészi
építészeti fotózás műfaját és ő tette ezt elismert, keresett foglalkozássá." - Bolberitz
Henrik nekrológja.
http://epiteszforum.hu/balthazar-korab-korab-boldizsar-1926-2013
A Fendi újítja fel a Trevi-kutat
01.28.
Több mint kétmillió euró adományával a Fendi divatcég állja a híres római Trevi-kút
helyreállításának költségeit. A szökőkút, amelyet Federico Fellini Az édes élet című filmje
tett feledhetetlenné, és amelybe minden Rómában megforduló látogató pénzérmét dob,
hogy újra visszatérjen, csaknem két év alatt esik át a felújításon - jelentették be hétfőn
az olasz főváros polgármesteri hivatalában tartott sajtótájékoztatón,
http://hvg.hu/ingatlan/20130128_A_Fendi_ujitja_fel_a_Trevikutat
"Az új ingatlanadó annyi lenne, mint a villanyszámlánk!"
01.29.
Egy Budapest tőszomszédságában lévő település a kieső bevételeket komoly mértékű
építményadóval kénytelen befoltozni. Pilisborosjenőn indulatokat szül az ingatlanadó
mértékének növelése. A vitákban régi sérelmek, őslakosok és kiköltőzök közötti
ellentétek is felszínre kerülnek. Riport.
http://hvg.hu/ingatlan/20130129_Az_uj_ingatlanado_annyi_lenne_mint_a_havi
Júniusban jönnek a látványtervek a múzeumi negyedről
01.30.
Június végére kell előkészítenie az új nemzeti közgyűjteményi épületegyüttes nemzetközi
tervpályázatát az Emberi Erőforrások Minisztériumának. A kormány ezzel a határozattal
is megerősítette, hogy a közgyűjteményi épületegyüttesben a Néprajzi Múzeum, a
Magyar Fotográfiai Múzeum, a Szépművészeti Múzeum és a Magyar Nemzeti Galéria
gyűjteményeinek egyesítése érdekében az Új Nemzeti Galéria, A Ludwig Múzeum Kortárs Művészeti Múzeum, a Magyar Zene Háza és a Magyar Építészeti Múzeum kap
helyet.
http://hvg.hu/ingatlan/20130130_Juniusban_jonnek_a_latvanytervek_a_muzeum
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Stadion és kolbászpark a választásra
01.30.
Éppen 2014-re lesz kész egy sereg állami beruházás, így sok szép tér, tágas stadion és
izgalmas kolbászpark biztosít majd lehetőséget politikusoknak, hogy szalagokat vágjanak
át. Nézze meg, hol találkozhat majd kedvenc képviselőivel jövőre, és mennyibe kerülnek
ezek a beruházások.
http://index.hu/belfold/2013/01/30/stadion_es_kolbaszpark_a_valasztasra/
Az év épülete? Romkastélyból lakóház
01.31.
A korszellemnek megfelelően a Designs of the Year 2013 idei építészeti mezőnyében több
olyan nevezettet találunk, amelyek régi épületek újrahasznosításával készültek. A
lisszaboni Thalia Színház mellett ilyen a Warwickshire-ben álló kastélyrom át- és
újjáépítésével kialakított lakóház, a Witherford Watson Mann építésziroda rendkívül
látványos munkája. Az építészeti kategória 17 indulója közül ez az egyetlen családi
otthon.
http://hg.hu/blog/15551-az-ev-epulete-romkastelybol-lakohaz
2014 tavaszára újulhat meg a Várkert Bazár, aláírták a szerződést
01.31.
Aláírták a Várkert Bazár fejlesztésére, valamint a budai Vár és környéke közlekedésfejlesztésére kiírt közbeszerzési pályázat kivitelezői szerződését csütörtökön. A három
pályázó közül a nettó csaknem 9 milliárdos ajánlatot adó Swietelsky-WHB konzorcium
szerződhetett a Várgondnokság Nonprofit Kft.-vel és az I. kerületi önkormányzattal.
http://hvg.hu/ingatlan/20130131_2014_tavaszara_ujulhat_meg_a_Varkert_Baza
Balaton full panorámával, jakuzzi a Mátra közepén
02.01.
Mediterrán hangulat és antik bútorok a Káli-medencében, zsúpfedeles parasztház az
Őrségben, teaház a falu szélén - a falusi designszállások tudnak valamit.
http://travelo.hu/kozel/2013/02/01/balaton_full_panoramaval_jakuzzi_a_matra_kozepen
/
Tarlós szerint rosszat akarnak a hajléktalanoknak a korlátbontók
02.04.
A főpolgármester szerint, akik a hajléktalanokat arra inspirálják, hogy ne menjenek be az
ellátó intézményekbe, azok az érintettek ellenségei.
http://index.hu/belfold/budapest/2013/02/04/tarlos_szerint_rosszat_akarnak_a_hajlekta
lanoknak_a_korlatbontok/
80ház: Japán lakógép a kalap alatt
02.04.
Tágas családi villák bemutatása helyett sorozatunkban ezúttal egy kevesebb mint 36
négyzetméter alapterületen felhúzott kis családi otthon kerül terítékre - természetesen a
térgazdálkodásban élen járó japánoktól. A Tokió Suginami-ku negyedében álló ház egy
szűkös saroktelekre került. A HAT House tervezői, a Komada Architects építészei a
korlátozott lehetőségek között néhány igazán egyedi megoldás bevetésével lavíroztak.
http://hg.hu/blog/15563-80haz-japan-lakogep-a-kalap-alatt
Nem lesz Világsátor Miskolcon
02.05.
Miskolc eláll a Világsátor nevű multifunkcionális kutató- és kulturális központ
megépítésétől, jelentette be Kriza Ákos, a város polgármestere. Emlékeztetett arra, hogy
Miskolc tavaly december 13-án csak állást foglalt az 1,7 milliárd forintos projekt
előkészítéséről. Nem tudtak dűlőre jutni a helyszínről, az önrészről, a fenntartásról és a
határidőn belüli megépítésről, ezért lemondtak a beruházásról.
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http://index.hu/belfold/2013/02/05/nem_lesz_vilagsator_miskolcon/
Elhunyt Novák István építész
02.05.
2013. február 3-án vasárnap otthonában, életének 75. évében váratlanul elhunyt Novák
István DLA, Ybl- és Prima Primissima díjas építész, Szeged volt főépítésze, a város
díszpolgára, Makó, Orosháza és Szarvas főépítésze.
http://epiteszforum.hu/elhunyt-novak-istvan-epitesz
Pánikszerűen bezártak egy Lajos utcai irodaházat
02.06.
Az elmúlt hónapban több alkalommal is az egészségre súlyosan káros mértékben
mutatták ki az azbesztrost koncentrációját egy budapesti irodaház negyedik emeletén. Az
épület két alsóbb szintjén január kezdete óta azbesztmentesítési munkálatok zajlanak, a
rostok keringését azonban nem sikerült megakadályozni az épület többi részén. A
negyediken egy építési iroda működött, ennek munkatársai hétfőre már egy közeli
szállodába mentek dolgozni, a földszinten található földhivatal pedig szerda reggelre zárt
be.
http://index.hu/belfold/2013/02/06/azbeszt/
Átadták a Rákóczi téri mélygarázst
02.06.
2009-ben még ötöt tervezett a főváros 4000 hellyel, lett belőle kettő, pár száz autónak.
Ez smafu.
http://index.hu/belfold/budapest/2013/02/06/atadtak_a_rakoczi_teri_melygarazst/
Lemondott Mónus János, a BÉK elnöke
02.07.
A Budapesti Építész Kamara közleményben tájékoztat mindenkit, hogy Mónus János
egészségügyi okokra hivatkozva lemondott a BÉK elnöki posztjáról. A rendkívüli Tisztújító
Taggyűlésig az Elnökség a jelenlegi Alelnököt – Gelesz Andás építészt – kéri fel az elnöki
teendők ellátására.
http://epiteszforum.hu/lemondott-monus-janos-a-bek-elnoke1
Aludjon híd alatt tíz euróért!
02.07.
Tíz eurós egységáron kínálják Göteborg legkülönlegesebb szálláshelyeit. Padon, bokrok
tövében, esetleg híd alatt vehetünk ki magunknak szobát - a befolyó összeggel a helyi
hajléktalanokat segítik.
http://travelo.hu/tavol/2013/02/07/aludjon_hid_alatt_tiz_euroert/
1200 új kép a VÁTI archívumából a Fortepan-on
02.07.
Különleges sorozattal jelentkezett nemrég a Fortepan on-line fényképgyűjtemény -és
archívum. A VÁTI Építésügyi Dokumentációs és Információs Központtól tavaly ősszel
kaptak lehetőséget arra, hogy a Tervtár fotóanyagaiból válogassanak. Az időrendbe
fűzött, körülbelül 30 évet (1955-től 1985-ig) felölelő gyűjtemény 1200 fényképének
zöme Magyarország vidéki nagyvárosaiban készült.
http://epiteszforum.hu/1200-uj-kep-a-vati-archivumabol-a-fortepan-on
Pénz nélkül dolgoznak, 30 kilométert már feltártak a Buda alatti
barlangrendszerből
02.08.
A Szépvölgyi barlangrendszer a világon egyedülálló városi helyszín, a világörökségi
várólistára is hamarosan felkerül. Apránként halad Magyarország leghosszabb
barlangjának, a 2011 decemberében létrehozott Szépvölgyi barlangrendszernek a
feltárása. Az elmúlt 15 hónapban a 28,6-ből 29,8 kilométer lett, még 125 méter hiányzik
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a 30 kilométerhez, amivel már világviszonylatban is figyelemreméltó, egy nem hivatalos
lista szerint a 135. leghosszabb lenne a barlang, mondja Nagy Gergely Domonkos, a
Harcsaszájú barlang kutatásvezetője.
http://sportgeza.hu/sport/2013/02/08/barlangrendszer_buda_alatt/
Bécsben rákaptak a tömegközlekedésre
02.10.
A kilencvenes évek óta évről évre rekordot dönt Bécsben a közösségi közlekedést
használók száma. Tavaly már 906 millió utas választotta a Wiener Linien (a bécsi BKV)
metróit, buszait, villamosait, mutatják a legfrissebb adatok. Az utasok számában
Budapest még így is vezet, nálunk azonban fordított a tendencia: a nagyobb
tarifaemelések meredek lejtőre lökdösik a mutatót.
http://index.hu/belfold/budapest/2013/02/10/becsben_egyre_nagyobb_divat_a_tomegk
ozlekedes/
Demjántól várnak segítséget a szupermúzeumhoz
02.10.
Már a 2018-as választásokra készülnek a Városligetet átformáló megaprojekttel. 120
milliárdba kerül, amit a még nem létező EU-támogatás mellett ismét PPP-ből fedeznénk.
Ez a PPP nem olyan lenne, ígérték.
http://index.hu/belfold/2013/02/10/demjantol_var_segitseget_a_kormany_szupermuzeu
mahoz/
Budapest Music Center – átadás előtt
02.11.
Márciusban nyit a Ferencvárosban a Gőz László által 1996-ban alapított zenei információs
központ. Az egyemeletes, egyszerű eklektikus lakóház Taraczky Dániel, Gőz Dorottya,
Chehadé Abdel-Rahim (ART1st Design Stúdió) tervei alapján alakul át vonzó közösségi
intézménnyé, ahol a jazzklub és a koncertterem mellett zenei könyvtár, rendezvénytér és
vendégszobák kapnak helyet.
http://epiteszforum.hu/budapest-music-center-atadas-elott
Nemsokára elkészül az EU legmagasabb lakóépülete
02.11.
Lerakták Európa legmagasabb irodaházának alapjait és már csaknem elkészült az EU
legmagasabb lakóépülete is a lengyel fővárosban. A Wola negyedben folyik Európa
legnagyobb irodaházának építése. A 180 méter magas Warsaw Spire a Hilton szálló
mellett áll majd, de kétszer olyan magas lesz és a tetején levő tű még 40 métert ad
hozzá.
http://hvg.hu/ingatlan/20130211_Nemsokara_elkeszul_az_EU_legmagasabb_lako
Nem tudtunk hülyébbek lenni a kormánynál
02.12.
A kormány úgy kíván segíteni a hibás pénzügyi döntést hozó devizahiteleseken, hogy
még náluk is rosszabb befektetésbe kezd: a piaci ár 5-6-szorosáért épít házakat,
amikben nincs gáz, viszont távol vannak a településtől. Megnéztük, hogyan költhette
volna el a pénzét az állam hasznosan, ha ez lett volna a célja.
http://index.hu/belfold/2013/02/12/megprobaltunk_hulyebbek_lenni_a_kormanynal/
A hídmester irodája
02.12.
Korunk gyermeke percenként új eseményekről, lehetőségekről, kipróbálnivalókról
értesül, olyannyira, hogy egy kicsit talán bele is fárad. A gyakran kéretlen információ
dömping teszi népszerűvé a rejtőzködő urbanizmusokat. Telefonfülkékből nyíló, a 20-as
évek hangulatát idéző névnélküli bárok, ahová csak jelszóval nyerhetünk bebocsáttatást,
vagy alternatív városnézések, melyek gyakran pont azokba a homályos, ám érdekfeszítő
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sarkokba világítanak, melyek mellett nap mint nap elsietünk. Vajon mi olyan titokzatos a
mi nehezen takargatható Lánchídunkban?
http://mut-mutato.blog.hu/2013/02/12/a_hidmester_irodaja_756
Elkészült az Északi fények katedrálisa
02.12.
Mette-Marit, Norvégia koronahercegnője adta át az „Északi fények katedrálisát”, az
északi sarkkörön 500 kilométerre túl fekvő Alta városának új templomát. A 47 méter
magas épületet a Skandinávia legismertebb építészirodái közé tartozó Schmidt Hammer
Lassen Architects tervezte, és az egész régió szimbólumának szánják.
http://hg.hu/blog/15594-elkeszult-az-eszaki-fenyek-katedralisa
Okos városok Svédországból
02.13.
Zöld építészet, energiadesign, környezetbarát épületek, okos megoldások - mind olyan
fogalmak, amelyek megkerülhetetlenek a modern és fenntartható várostervezésben. A
gyakorlatban jól bevált „okos” példák bemutatását és terjesztését tette lehetővé a Smart
City/Okos Város konferencia, amelyet Dr. Ewa Björling, Svédország kereskedelmi
minisztere és Dr. Cséfalvay Zoltán, parlamenti és gazdaságstratégiáért felelős államtitkár
nyitott meg.
http://hg.hu/blog/15604-okos-varosok-svedorszagbol
Ismét indul a várospingáló kampány
02.13.
Mozizni menő! címmel a Színes Város Csoport idén is elindítja Pillangóhatás nevű,
középiskolás diákoknak szóló kampányát. A diákok egy szürke, de kiszínesítendő
épületfallal pályázhatnak.
http://index.hu/belfold/2013/02/13/ismet_indul_a_varospingalo_kampany/
Építészeti színterápia az okos gyerekekért
02.14.
Az iskola általában nem tartozik a gyerekek kedvenc helyei közé, pedig ebben a korban
az oktatás főleg az inspirációról és stimuláló élményekről kellene, hogy szóljon – vallja a
magániskolákat működtető svéd Vittra szervezet. Az alternatív oktatási módszerekhez
szerintük megfelelő környezet is jár, ami a gyermekek igényeire van szabva, és
felébreszti bennük a kreatív energiákat. Ebben a küldetésben a dán Rosan Bosch stúdió
volt a segítségükre, akik három stockholmi iskolát terveztek nekik, a rájuk jellemző
szokatlan, egyedi tervezésű bútorokkal és alternatív térértelmezéssel.
http://hg.hu/cikk/design/15599-epiteszeti-szinterapia-az-okos-gyerekekert
A mélygarázs kész, de a CET csak jövőre nyílhat meg
02.14.
Néhány héten belül megnyithat a Duna-parti CET-épületegyüttes alatti mélygarázs, a
felette lévő multifunkcionális központ átadása azonban jövőre tolódhat.
http://hvg.hu/ingatlan/20130214_A_melygarazs_kesz_de_a_CET_csak_jovore_ny
Kán - egy kihalásra ítélt falu újjáélesztése
02.15.
Több évig tartó felmérés, tervezés és újjáépítés után egy apró baranyai zsákfalu
visszakerült Magyarország térképére. A beruházóval közösen kialakított „üdülőfalu”
koncepcióban az értékőrzés mellett a többcélú hasznosítás jelentette a kulcsot
fennmaradáshoz. Az egykori sváb falu újjászületésének történetét - az Építészfórum
olvasói számára hiánypótlásként - Széll Attila Béla építész idézi fel, aki DLA-fokozatát is
ebből a témából szerezte meg.
http://epiteszforum.hu/kan-egy-kihalasra-itelt-falu-ujjaelesztese
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Lesz-e úszógumi Budapest körül?
02.15.
Ismét felmerült a Közép-magyarországi Régió kettéválasztása, hiszen így több uniós pénz
jutna a Pest megyei településeknek. A változással azonban amellett, hogy a budapestiek
is buknának, összességében az ország is kevesebb európai forráshoz jutna. A Napi
Gazdaság által megkérdezett szakértők szerint a jelenlegi régiós besorolás miatt számos
problémával kell megküzdeni, változtatni azonban igencsak nehézkes folyamat.
http://index.hu/gazdasag/2013/02/15/lesz-e_uszogumi_budapest_korul/
Pocakos Bruce Willis, Ukrajna Szálló a Madách téren - drágább volt, mint
szeretnénk
02.15.
Így utólag, a hazai és a nemzetközi kritikákat olvasva, nemcsak mi jöttünk ki
értetlenkedve a Die Hard franchise 5. részének, a A Good Day to Die Hard vetítéséről.
Pocakos Bruce Willis hullik az agyon cigizett Ukrajna Szálló legfelső emeletéről a Madách
térre. Szeretett fővárosunk koszos és zűrzavaros, amerikautáló Moszkvává vedlett át,
ahol a rakparti üldözéseket több tucat járókelő figyeli a korlátnál. A szó szoros
értelmében kapkodnunk kellett a fejünket, hogy felfoghassuk, mely budapesti forgatási
helyszínről származik az adott jelenet.
http://mutmutato.blog.hu/2013/02/15/pocakos_bruce_willis_ukrajna_szallo_a_madach_teren_drag
abb_volt_mint_szeretnenk
Miért tűnik el a Római-part?
02.15.
Budapest utolsó természetes partszakasza helyén mobilgát lesz, hogy védje az illegálisan
épült házakat. A tájépítész bemutatja, mit és miért tarol le az ingatlanbiznisz. A Rómaipart Budapest utolsó természetes fövenye, ártéri fákkal, kacsákkal és halsütőbódékkal. A
terület kikövezett, gyeptéglával borított rézsűvé válhat a tervezett mobilgát miatt, ami az
ártérre illegálisan épített lakóparkokat és hoteleket védené. Bardóczi Sándor tájépítész
bemutatja, milyen harcok folynak a területen, és mit veszíthetünk el. Videó.
http://index.hu/video/2013/02/15/romai_part/
Közel hatszázan pályáztak az ócsai lakásokra
02.16.
A jogszabályban meghatározott február 15-i határidő lejártáig 588 pályázó jelentkezett
az ócsai lakóparkban épült szociális lakások bérleti jogára. A pályázat most kezdődő,
második szakaszában az adatok feldolgozása és kiértékelése zajlik. Az előzetes bírálatra
és a javaslattételre március 20-ig adott időt a kormány rendelete. Az előírások szerint a
végső döntést meghozó ötfős bizottságot március 14-ig kell megalakítani. A nyertesek
kiválasztásának határideje március 25.
http://hvg.hu/ingatlan/20130216_Kozel_hatszazan_palyaztak_az_ocsai_lakaso
Bruce Willis vérfoltos lába nyomán
02.17.
Cikkünkben a Duna-menti, magyar Moszkva legizgalmasabb helyszíneit vesszük sorra.
Die Hard-körút Budapesten – a Nyugatitól Ferihegyig.
http://index.hu/kultur/2013/02/17/bruce_willis_verfoltos_laba_nyoman/
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