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BeMUTató – A Magyar Urbanisztikai Társaság életéből
XIX. Országos Hild János Urbanisztikai Konferencia
Jobb lett a településeknek az elmúlt évek változásai nyomán? Elismertebbek ma az
urbanisták? Hogyan alakul az országos területpolitika 2014-től? Bővül-e a megyék
eszköztára? Milyen partnerségek szükségesek és lehetségesek a nagyvárosi
térségekben? Összefog-e végre a közhatalom a polgáraival a
településfejlesztésben?Többek között ezekkel a témákkal foglalkozik az április 17-19.
között Mosonmagyaróváron megrendezésre kerülő konferenciánk, melynek keretében
megtartjuk a MUT éves közgyűlését is.
http://mut.hu/?module=news&action=show&nid=194762#MIDDLE
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
Várost fejlesztünk, vagy közlekedést?
A MUT március 5-én Várost fejlesztünk vagy közlekedést? címmel tartott
műhelybeszélgetést az intermodális csomópontokról (IMCS). A 2014 és 2020 közötti
ciklusban az EU jelentős forrásokat bocsát a magyarországi városok rendelkezésére
kimondottan intermodális csomópontok fejlesztésére. A műhelyen Kaposvár, Debrecen és
Pécs projektjét mutatták be, majd felkért szakértők vitáztak a témáról.
http://mut-mutato.blog.hu/2013/03/11/varost_fejlesztunk_vagy_kozlekedest
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
Február 15-én az Elnök – és egyben a Diplomadíj-pályázat zsűrielnöke – adta át a MUT
2012 évi diplomadíjait.
Február 20-án a Tudásközpont stábja Mosonmagyaróváron a 2013 évi konferencia
helyszíneit járta be Kitley Tibor főépítésszel. Fogadta őket Nagy István polgármester is.
Február 20-án a MUT-ban közérdeklődéstől kísért műhelyvita zajlott az Országos
Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepció tervezetéről. A tervet Salamin Géza
főosztályvezető, a MUT alelnöke ismertette, felkért hozzászóló Korompai Attila és Kovács
Róbert volt.
Február 20-án a FUGA Rádióban a két felkért hozzászóló beszélgetett az magyar
területfejlesztési tervezésről és az OFTK-ról. (www.fugaradio.net)
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Február 21-én az ügyvezető a szegedi Építőipari Klaszter vezetőjével egyeztetett a
klaszteralapítás lehetőségeiről.
Február 22-én az ügyvezető a HungExpo értékesítési igazgatójával tárgyalt az Urb:Icon
kapcsán a Tudásközponttal kötendő szerződésről.
Február 25-én a Budapest XVIII. kerületi Önkormányzat vezető partnerségével folyó RESEEties nyitókonferencián tartott előadást az ügyvezető az energiatudatos
városfejlesztésről.
Február 27-én a Tudásközpont stábja FŐKERT Zrt. kutatási igazgatójával egyeztetett
közös EU-IEE projekt indításának lehetőségeiről.
Március 1-én az ügyvezető a VÁTI illetékeseivel egyeztetett a városmarketinget célzó EUprojektekben való együttműködés lehetőségeiről.
Március 5-én az ügyvezető képviselte a Társaságot a MÉSZ Elnöki Teázásán.
Március 6-án az ügyvezető a GreenCity NKft. ügyvezetőjével egyeztetett a GreenCity
területén való együttműködés lehetőségeiről. Egyetértettek azzal, hogy közös munkával
tisztázni kellene mind a zöld városfejlesztés, mint a városi zöldterületi rendszerfejlesztés
elemeit, eszköztárát, és ehhez érdemes lehet a VM illetékeseinek megkeresése is,
tárcaközi munkabizottság felállításához, és ilyen tárgyú jogszabály előkészítéséhez.
Március 7-én az ügyvezető a TÖOSZ Budapesti Agglomerációs Konferenciáján volt
pódiumbeszélgető.A rendezvényen mások mellett részt vett dr. Tompai Géza, az
Elnökség tagja, és dr. Buzna Margit, az ESZB elnöke is.
Március 11-én az ügyvezető a Gazdasági és Projektfinanszírozási Tagozat vezetőségének
tagjaival egyeztetett a Tagozat programjáról.
Március 13-án a MUT-ban ülésezett az ESZB és a Tudásközpont Felügyelő Bizottsága.
Tájékoztatót hallgattak meg az elmúlt hónapok eseményeiről, és az Országos Hild János
Konferencia előkészítéséről. Megvitatták és kisebb szövegszerű módosításokkal
elfogadásra ajánlják a MUT és a Tudásközpont 2012 évi beszámolóját és 2013 évi tervét.
Javasolják az Elnökségnek, hogy válasszanak új tagot az FB-be, a korábban lemondott
Szinyey Béla helyére.
Március 13-án Aczél Gábor örökös tiszteletbeli elnök képviselte a MUT-ot a Nemzeti
Építészetpolitika újabb egyeztetésén.
Március 14-én az ügyvezető képviselte a Társaságot a BM Ybl-díj átadó ünnepségén.
Március 14-én a Tudásközpont stábja a Helyi Obszervatórium igazgatójával egyeztetett a
Density projekt pályázati anyagáról.

Pályázatok, felhívások
Meghirdettük a Köztérmegújítási Nívódíj 2013 pályázatot
A Magyar Urbanisztikai Társaság és az ICOMOS Magyar Nemzeti Bizottság Egyesület
meghirdeti a Köztérmegújítási Nívódíj 2013. pályázatot. A Nívódíjat az arra érdemesnek
talált megújult közterek nyilvános pályázat keretében nyerhetik el. A pályázatot bruttó
100.000,- forint nevezési díj átutalással történő megfizetését követően lehet beadni.
Beadási határidő: március 22. 12:00 óra, a MUT Titkárságán (1094 Bp., Liliom u. 48.).
http://mut.hu/?module=news&action=show&nid=193959#MIDDLE
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Várostérségi Gazdaságfejlesztési Nagydíj pályázat
A Magyar Urbanisztikai Tudásközpont a Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal
támogatásával meghirdeti a Várostérségi Gazdaságfejlesztési Nagydíj pályázatot. A
Várostérségi Gazdaságfejlesztési Nagydíjat az arra érdemesnek talált, egészében, vagy
jelentős részben megvalósult várostérségi gazdaságfejlesztési együttműködésű
fejlesztések, tervek, akciók és projektek, nyilvános pályázat keretében nyerhetik el. A
pályázatot elektronikus úton, e-mailben kell eljuttatni legkésőbb április 30-án 15.00
óráig a mut@mut.hu e-mail címre.
http://mut.hu/?module=news&action=show&nid=195188#MIDDLE
„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

Szakmai sikerek – díjak, elismerések
Ybl Miklós-díjasok 2013
Dr. Pintér Sándor belügyminiszter Ybl Miklós-díjakat adományozott az 1848-1849-es
forradalom és szabadságharc 165. évfordulója alkalmából. Az Ybl Miklós-díj a kiemelkedő
egyéni építészeti alkotó tevékenység elismeréséül adományozható legrangosabb
építészeti kitüntetés, amelyből évente öt adományozható. Díjat kapott Dr. Bachmann
Bálint, a Pécsi Tudományegyetem Pollack Mihály Műszaki és Informatikai Kar dékánja,
Dr. Ferencz Marcel István DLA, a Debreceni Egyetem, Műszaki Kar Építészmérnöki
Tanszékének főiskolai tanára, Kravár Ágnes, nyugalmazott építész és vezető tervező,
Molnár Csaba DLA, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Építészmérnöki
Kar Rajzi és Formaismereti Tanszék egyetemi docense és Sisa Béla, nyugalmazott
okleveles építészmérnök.
http://mut.hu/?module=news&action=show&nid=195187#MIDDLE

Programajánló
River Show – Az Európai Unió Duna Stratégiájáról
Az érdeklődők a március 20-án Esztergomban megrendezésre kerülő információs
kampány keretein belül nemzetközi és hazai szakértőktől kaphatnak tájékoztatást
az alábbi témakörökben: helyi igazgatás (települési és megyei önkormányzatok),
kulturális szektor (múzeumok, művészet, zene, színházak), civil szervezetek (non-profit
egyesületek, NGO-k).
http://mut.hu/?module=events&action=event&eid=3696
Az 1838-s pesti árvíz 175. évfordulója - emlékülés
A budapesti Új Városháza Dísztermében március 21-én megrendezésre kerülő
emlékülés megnyitó beszédét Tarlós István főpolgármester tartja, majd előadást
hallgathatunk meg többek között A Duna és a Duna stratégia címmel Medgyesy Balázs,
az EU Duna Stratégia kormánybiztosától. Részletes program itt:
http://mut.hu/?module=events&action=event&eid=3706
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Folytatódik az Örökmozgó Budapest-filmklubja
Februárban 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 március 26-a, kedd
19 órakor Nemes Gyula: Egyetleneim című filmje lesz. Részletes program itt:
http://hg.hu/blog/15588-folytatodik-az-orokmozgo-budapest-filmklubja
Műemlékvédelmi konferencia
Az április 11-én tartandó konferencia célja megismertetni a műemléki épületekkel
foglalkozó szakemberekkel a felhasználói, a tervezési, az értékvédelmi, és fejlesztői
szempontokat, továbbá bemutatni nyugat-európai példákat a műemléki épületek
felújításának rugalmas, társadalmi szempontból hasznos kezelését illetően.
http://mut.hu/?module=events&action=event&eid=3707
Városfényképezés egykor és ma
A Magyar Fotótörténeti Társaság (www.mafot.hu) Klösz György halálának századik
évfordulója alkalmából konferenciát hirdet Budapesten, május 24-25-én, 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

Könyvajánló
Tamáska Máté: Kassa-vidék településképei
Dr. Tamáska Máté szociológus, műemlékvédő, tudományos kutató könyve elsőként
mutatja be Kassa környékének sokszínű és kevésbé ismert építészeti örökségét, a
települések változó szerkezetének és társadalmának történeti összefüggéseibe ágyazva.
A könyv elméleti hozadéka, hogy keretet kínál településkép és társadalomkép sokat
hangoztatott, de részleteiben ritkán elemzett összefüggéseihez.
http://bookline.hu/product/home!execute.action?_v=Tamaska_Mate_Kassa_videk_telepu
leskepei&id=119546&type=22

Sajtószemle – Egy hónap az urbanisztika világában
Év végére megnyílhat a CET
02.18.
A pesti oldalon a partra vetett bálnára hasonlító CET évek óta arra vár, hogy birtokba
vegyék, de a rengeteg hibája miatt erre eddig nem volt lehetőség. Budapest az épület
tervezőjét, Kas Oosterhuis-t kérte meg, hogy segítsen a javításban. Úgy tűnik, hogy már
tényleg csak néhány hónapot kell aludni, amíg elkészül.
http://welovebudapest.com/hu/kultura-muzeumok/cikkek/2013/02/18/ev-vegeremegnyilhat-a-cet
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Kína belefullad a szmogba
02.18.
Pekingben január végén a helyiek öt napon át nem látták a Napot, a légszennyezés olyan
durva volt, hogy a műszerek szó szerint nem tudták mérni, a látótávolság a belvárosban
az ötven métert sem érte el. Amikor egy élelmes kínai vállalkozó dobozos friss levegőt
kezdett árulni, aztán egy kigyulladt gyár füstjét három órán át senki nem vette észre a
szmogban, mindenki álhírre és rossz viccre gyanakodott, de tényleg ez a véres, illetve
füstös valóság. Londonnak és Los Angelesnek évtizedekbe telt hasonló helyzetből
kimászni és kipucolni a város levegőjét, a kínai nagyvárosokban pedig még súlyosabb a
helyzet, évente több százezren halnak meg közvetetten a légszennyezés miatt. A kiút
egyértelmű, de iszonyú drága, rámehet a teljes kínai gazdasági növekedés, azt meg az
egész világgazdaság fogja megsínyleni.
http://index.hu/tudomany/2013/02/18/kina_belefullad_a_szmogba/
A házak fele üresen marad Ócsán, ha betartják a feltételeket
02.19.
Az 588 pályázó közül sokan már a jogosultsági feltételeknek sem felelnek meg, így
például nem ingatlanra felvett kölcsön miatt kerültek nehéz helyzetbe, vagy nem is
devizában adósodtak el. Az első nyolcvan ház műszaki átadása április közepére csúszhat.
http://hvg.hu/ingatlan/20130219_Ocsai_adospark_sok_palyazo_nem_felel_meg
Szuper dögös panellakás
02.20.
A panelt általában a lakáspiac aljának tartják, pedig nem feltétlenül az. A házgyári
lakásokban szinte egyáltalán nem terjedt el a látszóbeton használata, pedig ez az az
elem, aminek most nagy divatja van, s ha valami, hát ez adott a panelekben.
http://urbanista.blog.hu/2013/02/20/szuper_d
Gyereknyelven a zsidónegyedről
02.21.
Elsősorban a teréz- és erzsébetvárosi gyerekeket célozza a kultúrAktív Egyesület “Tiéd a
város” sorozatának legújabb kötete, amelynek szövegét Szolga Zsófia írta, az
illusztrációk pedig a MOMÉ-n tavaly diplomázott Nosek Mimma munkái. A pesti
zsidónegyedet kulturális, építészeti és városépítészeti szempontokból is feldolgozó
foglalkoztató könyv azzal a céllal született, hogy az itt élő 10-12 éves gyerekekkel jobban
megismertesse és megértesse lakókörnyezetük működését. A kedves grafikákkal kísért
fejezetek olyan aktuális témákat is érintenek, mint a közösségi kertek vagy a városi
akadálymentesítés.
http://hg.hu/blog/15626-gyereknyelven-a-zsidonegyedrol
A válság miatt leállított fejlesztések húzzák ki az ingatlanpiacot a gödörből?
02.21.
Négy évvel a globális hitelválság kirobbanása után új lehetőségek nyílnak meg a magyar
ingatlanpiacon: a befektetők egyre nyitottabbak a válság miatt félbehagyott
fejlesztésekre, a projektek jelenlegi tulajdonosai, a fejlesztőket egykor finanszírozó
bankok pedig szívesen szabadulnának a működésüktől idegen eszközeiktől. Leginkább a
jól megépített, jó elhelyezkedésű lakóingatlanok lehetnek az új szegmens legjobb
befektetései.
http://hvg.hu/ingatlan/20130221_A_valsag_miatt_leallitott_fejlesztesek_hu
Az MTA Tájépítészeti Albizottságának állásfoglalása
02.21.
Közleményt adott ki az MTA Tájépítészeti Albizottsága a Budapest III. kerület Rómaiparton tervezett mobilgáttal kapcsolatban, melyben többek között leszögezik, hogy
szükségesnek tartják a csillaghegyi ártéri öblözet árvízi védelmének és csapadékvíz
elvezetésének megoldását, valamint a Római parti sétány környezetének rendezését, a
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szabadterek és zöldhálózati elemek revitalizációját, mert ezek a legfontosabb feladatok,
és ezek szolgálják a közösségi, összvárosi, ill. turisztikai érdekeket.
http://epiteszforum.hu/az-mta-tajepiteszeti-albizottsaganak-allasfoglalasa
Elfogadták a római parti mobilgát tervét
02.22.
Elfogadta a mobilgát építésének módjára vonatkozó részletes mérnöki javaslatot a
fővárosi közgyűlés. A döntést az LMP-utód Párbeszéd Magyarország (PM) és egy jobbikos
képviselő ellenezte, a többi ellenzéki képviselő tartózkodott.A vitát Tarlós István
főpolgármester úgy zárta le, hogy ő ott volt, amikor 2006-ban 6 centin múlott, hogy
elöntse az árvíz a várost, tudja, hogy a gátra szükség van, ezért azt mindenképpen meg
fogják építeni.
http://index.hu/belfold/budapest/2013/02/22/elfogadtak_a_romai_parti_mobilgat_tervet
/
Börtönből lett luxushotel Hollandiában
02.22.
Aki szeretné kipróbálni az érzést, milyen lehetett Hollandiában rabnak lenni a 19.
században, mostantól kedvére megteheti. Roermondban ugyanis megnyitotta kapuit Het
Arresthuis néven az az elegáns butikhotel, amelynek falai között egykor Hollandia
leghírhedtebb bűnözői tengették napjainkat. Az autentikus börtön-fílinget ugyan eléggé
rontja, hogy a cellákban összkomfortos lakosztályok találhatók, a lakók pedig gourmet
fogásokat kínáló étteremben és elegáns lounge-ban múlathatják az időt, ugyanakkor a
meghagyott eredeti berendezési tárgyak mégis adnak egyfajta hátborzongató aláfestést
a hangulatnak.
http://hg.hu/blog/15648-bortonbol-lett-luxushotel-hollandiaban
Disznók lepik el városainkat?
02.23.
Vaddisznók kóboroltak az Alkotmány úton Salgótarjánban péntek este. Arról nem szól a
hír, vajon okoztak-e károkat a randalírozó vadkanok. A vadászati statisztikák szerint
Magyarországon a vaddisznók száma egyre nő. Az elszaporodott állomány gyakran keresi
fel a lakott területeket élelem után kutatva.
http://velvet.hu/blogok/gumicukor/2013/02/23/disznok_lepik_el_varosainkat/
Körmendy Nándor trendivé teszi a középkort
02.25.
A Győr és Sopron közt nagyjából félúton fekvő Csorna kisváros ugyan, de több építészeti
érdekességgel büszkélkedhet. A legismertebb a 12. században alapított premontrei
prépostság hatalmas, barokk épülettömbje a Szent István téren. Jóval kevésbé
köztudott, hogy az ezzel átellenben álló Áfész Áruház plasztikus betonhomlokzatát
Makovecz Imre tervezte, abban az ifjonti pályaszakaszában, amelyet aztán utólag
kifelejtett az önéletrajzaiból (pedig, jegyezzük meg: a ház jó). Ami miatt azonban mi
Csornára érkezünk, az Magyar Modern sorozatunk következő alanya, az 1938-ban emelt
Jézus Szíve plébániatemplom, egyben megyei rekorder: 1500 négyzetméterén akár
kétezer hívő is elfér.
http://hg.hu/blog/15660-kormendy-ur-trendive-teszi-a-kozepkort
Jövő tavasszal indulhat a Bubi
02.26.
Kiírták a tendert a budapesti bérbringarendszer kiépítésére és üzemeltetésére. A
közbeszerzési eljárás nyertesének a szerződéskötés után mintegy fél év alatt kell a
rendszert úgy felépítenie, hogy Budapesten beindulhasson a közbringa-rendszer.
http://index.hu/belfold/budapest/2013/02/26/jovo_tavasszal_indulhat_a_bubi/
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A budapesti múzeumi valami I.
02.26.
A budapesti múzeumi valami körül több a tisztázatlanság, a kulturális, az épített és
ültetett környezetbe való beavatkozás elsőre brutálisnak hat. Környezetvédelmi,
urbanisztikai, közlekedésszervezési, turisztikai és egyéb szempontok átgondolására,
nyilvános megvitatására már sokkal korábban szükség lett volna. Székely Miklós
cikksorozatában muzeológiai és építészeti szempontból elemzi a tervezett együttest, az
első részben kísérletet téve a múzeumi negyed és a múzeumi koncentráció fogalmainak
tisztázására.
http://epiteszforum.hu/a-budapesti-muzeumi-valami-i
104 milliárdnyi adósságtól megszabadul a főváros
02.27.
A kormány átvállalja a fővárosi önkormányzat adósságállományának 60 százalékát,
jelentette be Tarlós István főpolgármester. Kérdésünkre Tarlós István elmondta, azt nem
tudni még, hogy melyik adósságelemeket vállalja át a kormány, de a főváros arra
törekedik, hogy a mostanában lejáró, kedvezőtlen feltétlekkel felvett hitelektől
szabaduljon meg.
http://index.hu/belfold/budapest/2013/02/27/104_milliardnyi_adossagtol_megszabadul_
a_fovaros/
Hogyan tanítsunk építészetet – válság idején?
02.27.
A MOME Építész szak mesterképzésének hallgatói a 2012-es őszi félévben a Tolna megyei
Tevel-Kisvejke kistérség szociális problémáira különféle munkahelyek tervezésével
próbáltak építészeti válaszokat adni. A tanárok egyike, Vámos Dominika beszámolójában
a választott helyszín sajátosságait és a kurzus során született terveket mutatja be.
http://epiteszforum.hu/hogyan-tanitsunk-epiteszetet-valsag-idejen
Lebontják a Gazdasági Minisztérium épületét
02.28.
A kormány egyik legutóbbi ülésén úgy döntött: lebontásra javasolja a Gazdasági
Minisztérium nyolcemeletes, Margit körúti irodaházát. Helyén még nem tudni, mi épül, de
összhangban kell lennie a Millenáris épületeivel, például a szomszédos Melegpörgetővel.
http://index.hu/belfold/budapest/2013/02/28/lebontjak_a_gazdasagi_miniszterium_epul
etet/
Belépni tilos? Köztérről és kirekesztésről az Akvárium Klubban
02.28.
Köztér. Ugye ismerősen cseng? Ha igen, nem csoda, hiszen a szó mostanában olyan
gyakran elhangzik, hogy rögtön eszünkbe juthat: csak arról beszélnek ennyit, amiből
hiány van. A városkutatás és a mindennapi tapasztalat egyaránt alátámasztják ezt a
sejtést: elég kimenni nyilvánosnak tartott tereink egyikére, és egyből tiltásokkal és
elkerítésekkel szembesülünk. A tér ilyen elemei azt üzenik, szimbolikusan vagy a szó
szoros értelmében, hogy ki vagyunk onnan zárva. A Tömegbiztosítás című kiállítás erre a
jelenségre kérdez rá, feltérképezvén annak okait és különféle megnyilvánulásait.
http://mut-mutato.blog.hu/2013/02/28/belepni_tilos
Privát kultúrközpont a Nyócker mélyén
02.28.
Többek közt saját épületére kiírt fotópályázattal készülődik a nyitásra a „próbaüzemmódban” működő Patyolat, a VIII. kerület legújabb kulturális fóruma, egy félig még
romos hajdani központi mosodában. A többéves munka eredményeként teljesen
magánberuházásban megvalósuló Patyolat a tervek szerint őszre színházi, irodalmi, fotós
és képzőművészeti programokkal várja a látogatókat szerte a városból, de odafigyelne a
közvetlen környék, a Baross utca és a Nyócker lakóira is. A fotópályázat válogatott
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képein mutatjuk meg az épületet, amelynek tulajdonosával, Koncz Jánossal és a kiállítás
kurátorával, Telek-Nay Ágnessel beszélgettünk.
http://hg.hu/blog/15672-privat-kulturkozpont-a-nyocker-melyen
Így fog kinézni az Erkel Színház
03.01.
Ma kezdi meg próbaüzemét az egyelőre még félig-meddigrenovált Erkel Színház. A
rekonstrukció első ütemének végén kerestük fel és jártuk be az épületet.
http://index.hu/kultur/2013/03/01/reszleges_felujitas_utan_nyit_ujra_az_erkel_szinhaz/
Három hét múlva nyit az Árkád 2
03.01.
Hamarosan nyitásközeli állapotba kerül az Örs vezér terén folyó nagyberuházás, az Árkád
üzletház bővítése. A 80 millió eurós beruházással az Árkád lesz a legnagyobb
bevásárlóközpont.
http://hvg.hu/ingatlan/20130301_Harom_het_mulva_nyit_az_Arkad_2
Közbeszerzést írnak ki a Madách tér tervezésére
03.01.
Hamarosan kiírja Erzsébetváros a közbeszerzést a Madách tér átépítésének tervezésére.
A tavalyi, műszaki felsőoktatási intézmények hallgatói számára kiírt ötletpályázat után
azért van erre szükség, mert a diákoknak nincs tervezői jogosultságuk.
http://epiteszforum.hu/kozbeszerzest-irnak-ki-a-madach-ter-tervezesere
Milyen legyen az új budapesti villamos?
03.02.
Hamarosan eldől milyen villamosokat vásárol a BKK az 1-es, 3-as, 19-es és 61-es
vonalakra. A tendert kiírták, a 37 darab villamosra 35,7 milliárd forint van.
Összegyűjtöttük, milyen gyártók és milyen típusok jöhetnek szóba. Értesülésünk szerint
az ábécé-sorrendben felsorolt tíz cégből kilenc már megvásárolta pályázati
dokumentációt.
http://index.hu/belfold/budapest/2013/03/02/milyen_legyen_az_uj_budapesti_villamos/
Újra lehet álmodni a lehangoló, üres budapesti kirakatokat
03.04.
Ötletpályázatot írt ki a fővárosi önkormányzat az üres budapesti kirakatok
hasznosítására, a mintaprojekt helyszíne az V. kerületi Kossuth Lajos utca egy szakasza
lesz. Ughy Attila (Fidesz-KDNP), a főváros városképvédelmi és városfejlesztési
tanácsnoka hétfőn arról beszélt, hogy az elmúlt másfél-két évtizedben átalakultak a
vásárlói szokások, a belvárosi földszinti üzletek jó része kiüresedett. Álláspontja szerint
erre a városnak választ kell találnia, s első lépésként új arculatot kell kapniuk a
helyiségeknek.
http://hvg.hu/ingatlan/20130304_Ujra_lehet_almodni_a_lehangolo_ures_budap
Demonstrációk pro és kontra a Rómain
03.04.
Március 2-án szombaton mintegy másfélezres tömeg gyűlt össze a Római-parti Hattyú
csónakház előtti partszakaszon. A VaLyo (Város és Folyó), a Védegylet és a Magyar
Tájépítészek Szövetsége által szervezett demonstráció mellett közel félszáz ellentüntető
is összegyűlt a Béke csónakháznál a Római-partért Egyesület szervezésében. Piknik és
ellenperformansz a Rómain.
http://epiteszforum.hu/demonstraciok-pro-es-kontra-a-romain
Kibővítené a szocpolt a kormány
03.05.
Használt lakás vásárlásához és bővítéshez is felhasználható lenne a kiterjesztett állami
támogatás, a félszocpol. Kettő vagy több gyermeket nevelő családok számára a
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"félszocpolt" meglévő lakásuk bővítésére is elérhetővé tennék a számlákkal igazolt
költségek legfeljebb 50 százaékának erejéig.
http://hvg.hu/ingatlan/20130305_Kibovitene_a_szocpolt_a_kormany
A (város)építészet és a jog
03.05.
„Régóta bosszant, hogy az építészet, városépítészet a jogszabályok fogságában vergődik.
Tervtanácsokon gyakran úgy érzem magam, mintha valami bírósági tárgyaláson lennék.”
Aczél Gábor írása.
http://epiteszforum.hu/a-varos-epiteszet-es-a-jog
Maradjanak a fák a Rómain!
03.06.
A Római Duna-part egy értékes kapocs a város, a lakók és a természet között. Élőhely,
ökológiai folyosó, Natura 2000 védettség alatt álló terület és rengeteg városlakó emlékeit
őrző természet közeli vízparti föveny. A jelenlegi várostervezési álláspont szerint a
tervezett mobilgát és az ezzel kapcsolatos partrendezés mindezt a sok értéket 2013
tavaszán tönkretenné.
http://mut-mutato.blog.hu/2013/03/06/maradjanak_a_fak_a_romain
Látogató- és műemlékbarát fejlesztések a szigligeti várban
03.06.
A KDOP regionális fejlesztési pályázatán nyert 300 millió forintos támogatásból valósulhat
meg a szigligeti vár helyreállításának újabb üteme, mely lezárja - megkoronázza - a két
évtizede tartó, kisebb lépésekből álló feltárási és helyreállítási munkákat. A korszerű
műemlékvédelem elveit követő, a virtuális rekonstrukciót előtérbe helyező különféle
eszközöket Albert Tamás építész tervező mutatja be.
http://epiteszforum.hu/latogato-es-muemlekbarat-fejlesztesek-a-szigligeti-varban
Emléket állítottak a grúz-magyar barátságnak Józsefváros peremén
03.07.
A fővárosi közgyűlés döntése alapján csütörtöktől a Tbiliszi tér nevet viseli a korábban
Vagon térnek hívott józsefvárosi köztér. Az átnevezési ceremóniára Tarlós István
főpolgármestert is várták, neki azonban a miniszterelnökségen akadt dolga, ezért a
fővárost Szentes Tamás főpolgármester-helyettes képviselte az ünnepségen. Az átadón
felszólaló grúz nagykövet szerint a két nép barátságának nincs határa.
http://index.hu/belfold/2013/03/07/emleket_allitottak_a_gruzmagyar_baratsagnak_jozsefvaros_peremen/
Újságpapírból készítenek vakolatot Pápán
03.08.
Uniós támogatással, közel egymillió eurós beruházással, évi 300 ezer négyzetméteres
kapacitású agyagkartonlapgyárat épít az osztrák Emoton cégcsoport Pápán - jelentette
be Harald Weihtrager tulajdonos magyar szakemberek előtt pénteken egy ausztriai
gyártási bemutatón.
http://hvg.hu/ingatlan/20130308_Ujsagpapirbol_keszitenek_vakolatot_Papan
A Nemzeti bűze elhatott Óbudáig
03.09.
A pesti úri közönség 175 évvel ezelőtt láthatott először olyan színdarabot, amelyet
gázlámpákkal megvilágított színpadon adtak elő. Az újdonság nem aratott nagy sikert, de
az esemény mégis a gázvilágítás terjedésének mérföldkövének számít.
http://index.hu/tudomany/tortenelem/2013/03/09/a_nemzeti_buze_elhatott_obudaig/
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Négyes metró és hat másik - a Gellért tér alatt
03.10.
A KÉK által az elmúlt hétvégén ötödik alkalommal megrendezett Budapesti Építészeti
Filmnapok keretében egy különleges expedícióra invitálták a közönséget. Bár nem ez az
első alkalom, hogy lehetőség nyílik az érdeklődőknek bepillantani az épülő négyes metró
tereibe, most viszont a föld alatti filmvetítésen hat másik város metróhálózatával is
megismerkedhettünk.
http://mutmutato.blog.hu/2013/03/10/negyes_metro_es_hat_masik_a_gellert_ter_alatt_566
A legfontosabb a tulajdonosi szemlélet
03.11.
Március 23-án nyílik meg a IX. kerületi Mátyás utcában a Budapest Music Center, a
főváros új zenei információs központja. A BMC alapítója és igazgatója, Gőz László az új
otthon tervezésének és megvalósulásának nehézségeiről, a programalkotásról és az
egyedülálló vállalkozás jövőjéről beszélt.
http://epiteszforum.hu/a-legfontosabb-a-tulajdonosi-szemlelet-interju-goz-laszloval
A városi zaj elkergeti a maradakat
03.11.
A városi környezetben tapasztalható egyre nagyobb mértékű zajszint miatt néhány
madárfaj elkerüli ezeket a területeket. Egy kanadai kutatók által végzett tanulmány
szerint a folyamatos zaj elnyomja a madárénekek alacsony frekvenciáit, ez pedig
befolyásolja néhány faj kommunikációját.
http://index.hu/tudomany/2013/03/11/a_varosi_zaj_elkergeti_a_maradakat/
A budapesti múzeumi valami II.
03.11.
Székely Miklós cikksorozatának második részében külföldi példákon keresztül mutatja be,
hogy a „múzeumok nem csak negyedekbe rendeződhetnek, hanem hálózatot alkotva a
korábbiakhoz képest izgalmasabb kiállításokat, gyümölcsözőbb együttműködést, több
látogatót vonzva kerülhetnek be a hírekbe és a történetírásba.”
http://epiteszforum.hu/a-budapesti-muzeumi-valami-ii
A (város)építészet és a közbeszerzés
03.12.
„A közbeszerzés sok esetben csak látszólag szolgálja a közpénzek hatékony elköltését;
célja valójában az, hogy megnyissa a piacot olyanok előtt, akik ahhoz egyébként nem
férnének hozzá.” Aczél Gábor cikksorozatának második részében a közbeszerzések
rendjének megreformálására tesz javaslatokat.
http://epiteszforum.hu/a-varos-epiteszet-es-a-kozbeszerzes
Ingatlanérték-növekedési adót vezetne be Óbuda-Békásmegyer
03.12.
Ingatlanérték-növekedési adó bevezetésén gondolkodik Óbuda-Békásmegyer
Önkormányzata. A cél elsősorban a Római-partra tervezett mobil gát mögötti – a Nánási
és a Királyok útja közötti – ingatlanok értékének jelentős növekedéséből származó
haszon megadóztatása lenne.
http://hvg.hu/ingatlan/20130312_Ingatlanerteknovekedesi_adot_vezetne_be
Velük utazunk - tudnivalók a BKV buszokról Budapesten
03.13.
Számos különböző típusú busz közlekedik BKV színekben Budapesten; az 18 év
átlagéletkorú járművek legtöbbje kicsit romos, kicsit büdös, vannak köztük viszont
felújított, csak kicsit használt, illetve egészen kultúráltnak számító példányok is. A
szedett-vedett járműpark nem a közlekedési vállalat hangulatingadozásainak
köszönhető, sokkal inkább okolható az üres bankszámla, némi kapkodás és pár furcsa
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tender. Megnéztük, milyen típusú buszok döcögnek a városban, és mit kell tudnunk
róluk.
http://welovebudapest.com/hu/nevezetessegek-turak/cikkek/2013/03/13/veluk-utazunktudnivalok-a-bkv-buszokrol-budapesten
Milyen Budapest egy papírsárkányról nézve?
03.13.
Mi sül ki belőle, ha a Citadella, a Budai Vár vagy a Városligeti műjégpálya fölé
papírsárkányt reptetünk, amire előzetesen egy fényképezőgépet is rögzítettünk?
http://travelo.hu/cucc/2013/03/13/milyen_budapest_egy_papirsarkanyrol_nezve/
Titkosították az adósságok keletkezéséről szóló tanulmányt
03.14.
Szinte győzelemként jelentette be Dunaújváros polgármestere a napokban, hogy a
kormány a korábban ígértnél sokkal nagyobb részt, 65 százalékot vállalt át a város
adósságterheiből. Miközben a település megmenekült 11 milliárd forint visszafizetésétől,
előkerült egy eddig eltitkolt szakértői jelentés, amely azt állítja: sokévnyi fegyelmezetlen
gazdálkodás, ellenőrizetlen, átgondolatlan hitelfelvétel és két Simicska-közeli cég
tulajdonrészének 3,5 milliárdos felvásárlása vezetett oda, hogy az önkormányzat
kiemelkedően magas adósságállományt halmozzon. A jelentést csak hosszú pereskedés
után adta ki a városvezetés, de még akkor is korlátozni akarta a nyilvánosságra hozatal
esélyeit.
http://index.hu/belfold/2013/03/14/titkositottak_az_adossagok_keletkezeserol_szolo_ta
nulmanyt/
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