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BeMUTató – A Magyar Urbanisztikai Társaság életébıl
URB:ICON 2. Nemzetközi településfejlesztési kiállítás és projektvásár
Április 10-13. között ismét megrendezték 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” volt.
http://mut.hu/?module=events&action=event&eid=3547
XIX. Országos Hild János Urbanisztikai Konferencia
Április 17-19. között Mosonmagyaróváron rendeztük meg konferenciákat, melyen az
elıadók azokra a kérdésekre kerestek választ, hogy jobb lett-e a településeknek az
elmúlt évek változásai nyomán, elismertebbek-e ma az urbanisták, és hogyan alakul az
országos területpolitika 2014-tıl?
http://mut.hu/?module=news&action=show&nid=194762#MIDDLE
Kiosztottuk az idei Hild János-díjakat és a Közterület-megújítási Nívódíjat
A Magyar Urbanisztikai Társaság idei országos konferenciájának helyszínén,
Mosonmagyaróváron kiosztottuk a MUT által alapított Egyéni Hild János-díjat és a MUT és
az ICOMOS által létrehozott Közterület-megújítási Nívódíjat. Hild János-díjban az idén
Aczél Gábor, Brenner János és Keresztes Sándor részesült. Közterület-megújítási
Nívódíjat a budapesti, X. kerületi Újköztemetı fıbejáratának közterület-megújítása és a
budapesti, XIII. kerületi Országbíró lakótelepének közterületi felújítása kapta.
http://mut.hu/?module=news&action=show&nid=196455#MIDDLE
Budapest fıpolgármestere a MUT-ban
Május 2-án Tarlós István, Budapest fıpolgármestere és Radványi Gábor, Kıbánya
alpolgármestere vette át Körmendy Imrétıl, a MUT, valamint Nagy Gergelytıl, az
ICOMOS Magyar Tagozatának elnökétıl a Budapest X. kerületi Új Köztemetı fıbejárata
elıtti tér megújításáért odaítélt Köztérmegújítási Nívódíjat, amit Mosonmagyaróváron a
Fıvárosi Közgyőlés ülése miatt nem tudtak megtenni. A bensıséges hangulatú
ünnepségen, amelyen részt vett dr. György István Budapest fıpolgármester-helyettese –
korábban több cikluson át Kıbánya polgármestere –, és Mozsár Ágnes kıbányai
fıépítész, valamint dr. Horváth Béla, Budapest Fıváros Beruházási Fıosztályának
vezetıje is – egyebek mellett kiderült az is, hogy a díjazott köztér csaknem tízéves
elıkészítı munka eredményeként valósult meg. Tarlós István személyében elıször
látogatott budapest fıpolgármestere a MUT-ba.
http://www.mut.hu/?module=news&action=show&nid=196832#MIDDLE
A MUT elnöksége állást foglalt a múzeumi negyedrıl
Május 9-én a MUT elnöksége elkészítette szakmai állásfoglalását a budapesti múzeumi
negyedrıl, melyben többek között kifejtették, hogy bár „nagy érdeklıdéssel kíséri
figyelemmel a kormányzati elképzeléseket a Városligetbe tervezett múzeumi negyed
terveirıl, mert igen fontosnak tartja a városok - s köztük az ország fıvárosának – lehetı
legjobb irányú, minden szempontot figyelembe vevı, azokat megfelelıen súlyozó,
értékteremtı fejlesztését. Egyetért azzal a különbözı médiumokban olvasható és
hallható szándékkal, hogy a tervezett beruházást, mint minden hasonló nagyságrendő
beavatkozást, nemzetközi építészeti tervpályázat elızzön meg, de annak ez évi kiírását
elsietettnek látja”. A teljes szöveget itt olvashatja:
http://mut.hu/?module=news&action=show&nid=196933#MIDDLE
Meghívó a MUT 2013. évi közgyőlésére
A Magyar Urbanisztikai Társaság Elnöksége a MUT 2013. évi Közgyőlését - a Társaság
Alapszabályának 11.3 pontja értelmében- megismételt alkalommal, 2013. május 28-a,
kedd 14 órára, hívja össze a MUT Nagytermébe (Budapest IX. Liliom u. 48.).
http://mut.hu/?module=news&action=show&nid=197038#MIDDLE
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Ülésezik a MUT Környezetesztétikai Tagozata
A június 4-ei, 17 órai kezdettel, a MUT Nagytermében megtartandó ülés témája a 2012es Hild János-díjas XIII. kerület lesz, elıadó: Arató György, a kerület fıépítésze.
http://mut.hu/?module=events&action=event&eid=3793
Kövesse a MUT-ot a Facebookon!
Naponta frissülı információk, programok, események, hozzászólási lehetıség! 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
Elment egy igazi Barát
Elment egy igazi Barát, a MUT alapító tagja; Dr. Stadler József itt hagyott bennünket.
Januárban még szorongva vártuk az eredményeket, sikerül-e legyıznie a szörnyő kórt.
Bíztunk erejében, tudtuk, hogy rajta nem múlik. Együtt dolgoztunk, igazi szép
feladatokon. Hatalmas erı volt Benne, egy percre sem adta fel, küzdött az életért, bízott
a lehetetlenben, mert szeretett élni.
http://mut.hu/?module=news&action=show&nid=197125#MIDDLE
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A MUT vezetıségének tevékenységérıl
Március 19-én mintegy 100 fıs közönséggel került megszervezésre az önkormányzati
energiaberuházások finanszírozásáról szóló Managenergy Konferencia, a Covenant of
Mayors Office-szal és a Magyar Energiahatékonysági Intézettel együttmőködve.
Március 20-23. között a Tudásközpont stábja Ludwigsburgban vett részt az EnSURE
projekt zárókonfereneciáján.
Március 28-án az Elnökség tagjai számára vitanap volt a MUT Stratégia vitára bocsátás
elıtti megvitatására.
Április 2-án ülésezett a Köztérmegújítási Nívódíjpályázat zsőrije.
Április 2-án a Környezetesztétikai Tagozat rendezett klubdélutánt ’Mőemlék- és
örökségvédelem egy sopronbánfalvi példán’ címmel.
Április 3-án ülést tartott a Felsıoktatási Tagozat. Meghosszabbította ideiglenes
vezetésének mandátumát, és megvitatta saját munkatervét.
Április 4-én az ügyvezetı az energiatakarékos közlekedéssel foglalkozó GUTS EU-projekt
zárokonferenciáját moderálta Sopronban.
Április 5-én az ügyvezetı az RICS vezetésével egyeztetett a további együttmőködési
lehetıségekrıl.
Április 5-én az Tudásközpont stábja a CoM irodájának vezetıjével egyeztetett a
Managenergy Konferencia elszámolásáról.
Április 8-án az ügyvezetı a rurális és periférikus térségek fejlesztésével foglalkozó
EURUFU EU-projekt keretében, az NTH által a Tudásközpont közremőködésével
szervezett Gazdaságfejlesztési Konferencián adott elı a helyi gazdaság fejlesztésének
témakörében.
Április 9-én Schneller István szervezésében, Rostás Zoltán igazgató részvételével nagy
sikerő Múzeumi Negyed mőhelyvita zajlott a MUT-ban világos eredménnyel és
ajánlásokkal, amelyek beépültek a MUT közzétett állásfoglalásába.
Április 10-13 között nívós konferenciaprogrammal került sor az Urb:Icon Városfejlesztési
Kiállítás és Projektvásárra.
Április 16-án a Tudásközpont stábja a NKH-nál egyeztetett a tervezett GENIE EU-projekt
elıkészítésének feltételeirıl.
Április 17-én határozatképtelen résztvevıi létszámmal mellett zajlott
Mosonmagyaróváron a MUT Közgyőlés elsı szakasza, ahol a résztvevık megvitatták a
MUT és a Tudásközpont beszámolóját és 2013. évi tervét, valamint a stratégia vitára
bocsátandó tervezetét, és egyetértettek annak vitára bocsátásával (a megismételt
közgyőlésre f. hó 28-án a MUT-ban kerül sor).
Április 18-19-én került megrendezésre az idei Hild János Országos Konferencia
Mosonmagyaróváron. A rendezvény keretében az Elnök leplezte le Mosonmagyaróvár
Hild-díjának emléktábláját, és adta át a Közterület-megújítási Nívódíjat Budapest XIII.
kerülete képviselıjének, valamint az egyéni Hild-díjat Aczél Gábornak, Brenner Jánosnak
és Keresztes Sándornak.
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Április 21-22-én Barcelonában az ECTP-CEU éves konferenciáján Kerekes György alelnök
képviselte a MUT-ot.
Április 22-26 között a Tudásközpont stábja Londonban a Special IEE EU-projekt megnyitó
tréningjén vett részt.
Április 27-én a projektkoordinátor képviselte a Tudásközpontot az EUROPAN12
városépítészeti ötletpályázat magyarországi helyszínének bejárásán, Zuglóban.
Április 29-én az ügyvezetı Miskolcon a NORDA City_SEC EU projektjének
zárókonferenciáján vett tartott elıadást az energiatudatos városfejlesztésrıl (ennek a
projektnek a keretében készült el Magyarország 17 CoM aláírójából 13-nak a
Fenntartható Energia AkcióProgramja).
Május 2-tıl Provaznik Arielt Szabó Alexandra váltotta a Tudásközpont irodavezetıi
pozíciójában.
Május 8-án az ügyvezetı a 4Cities nemzetközi master képzés egyetemi hallgatóinak
tartott ismertetıt a MUT-ban a MUT és a Tudásközpont mőködésérıl.
Május 9-én a MUT-ban szakmailag érdekes bemutató volt Budapest 13. kerületének
fejlesztési koncepciójáról.
Május 10-én a projekt koordinátor a Klauzália Projekt képviselıjeként elıadást tartott a
TÉR_KÖZ Fıvárosi városrehabilitációs pályázat elıkészítı worshopján.
Május 10-11-én a MUT blogja, a Mutató és a BUPAP- Budapesti Aszfaltprojekt közös sétát
rendezett Bauhaus régen és ma címmel.
Május 14-én az Elnök részt vett a MÉSZ-ben szervezett Elnökök Teáján.
Május 14-én az Elnök az ügyvezetı kíséretében információs beszélgetést folytatott Baán
Lászlóval, a MúzeumLiget miniszteri biztosával, a MúzeumLiget projekt elıkészítése
kapcsán.
Május 15-én a MUT-ban egyeztetett az EUROPAN irányító stábja.

Pályázatok, felhívások
Javaslattétel felhívás Csonka Pál-érem elnyerésére
2013-ban is sor kerül a nemzetközi hírő tudós és több építészgeneráció tanítómestere
tiszteletére és emlékezetére, a Magyar Építımővészek Szövetsége által 1988-ban
alapított CSONKA PÁL-ÉREM átadására. A kitüntetés az építész- és tartószerkezettervezık (konstruktırök) alkotó együttmőködését hivatott elismerni. A díj alkotópáros és
egyéni alkotó és kategóriában adományozható. Azok kaphatják, akik alkotó-párként
magas színvonalú építészeti alkotást hoztak létre, továbbá az, aki oktató és/vagy
tudományos munkájával jelentısen és igazolhatóan járult hozzá a fent említett, alapvetı
cél eléréséhez. Az évi javaslatokat kellı indokolással május 30-ig a Magyar
Építımővészek Szövetsége Titkárságára (1088 Budapest, Ötpacsirta u. 2. tel: +36 1 318
2444,+36 70 614 9404 mail: meszorg@t-online.hu) "Csonka Pál-érem" felirattal kérik
eljuttatni.
http://epiteszforum.hu/javaslattetel-felhivas-csonka-pal-erem-elnyeresere1
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IKKK pályázat Debrecenben
Terpályázati kiírás intermodális Közösségi Közlekedési Központ létrehozása Debrecenben.
A tervpályázat legfıbb célja, hogy a Debreceni Nagyállomás és a Petıfi tér Debrecen
városszerkezetében elfoglalt helyéhez és közlekedési rendszerében betöltött kiemelt
szerepéhez méltó módon, a terület elınyös adottságait kihasználva újjászülethessen. A
dokumentáció beszerzésének határideje: 2013. 07. 05. - 13:00. A pályázatok
(pályamővek) vagy részvételi jelentkezések benyújtásának határideje: 07. 15. éjfél.
http://epiteszforum.hu/ikkk-palyazat-debrecenben

Szakmai sikerek – díjak, elismerések
A Harpa kapta az idei Mies van der Rohe díjat
Az Európai Bizottság és a Mies van der Rohe Alapítvány idén a Reykjavíkban épült Harpa
Koncert-, és Konferenciaközpontnak ítélte az Európai Unió kortárs építészeti díját. A
az izlandi-dán médiamővész, Olafur Eliasson és a házat tervezı Henning Larsen
Architects építészcsapata közösen álmodta meg. A feltörekvı építészet különdíját María
Langarita és Victor Navarro kapta a tervezéséért.
http://epiteszforum.hu/a-harpa-kapta-az-idei-mies-van-der-rohe-dijat
Átadták a 2013-as Év Tájépítésze Díjat
A Dr. Balogh Péter István - Mohácsi Sándor tervezıpáros (s73) kapta idén az 1.000.000
Ft pénzjutalommal járó rangos szakmai díjat. A mintegy 250 szakmai résztvevı elıtt az
Év Tájépítésze-díjért versengı 5 finalistát Kovács Dániel (hg.hu), Ránki Júlia (Fuga
Rádió), Rózsa Péter (Fuga Rádió), İrfi József (MNO-Égigérı blog) és Pásztor Erika
Katalina (epiteszforum.hu) laudálta a szakmai zsőri elıtt. Az esemény moderátora Szabó
Gyöngyvér, a MUT és a Tudásközpont program-koordinátora és Bardóczi Sándor volt.
http://epiteszforum.hu/balogh-peter-istvan-es-mohacsi-sandor-lett-a-gyoztes-atadtak-a2013-as-ev-tajepitesze-dijat

Programajánló
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 elıadásoknak is.
http://www.mafot.hu/klosz_100.html
Láthatóvá vált a zaj
Láthatóvá vált a zaj címmel konferenciát az élhetı városi környezetért rendeznek a
Vidékfejlesztési Minisztérium Darányi Ignác termében június 13-án 9 órától. A
konferencia célja, hogy ismertesse a zajtérképezést mint a városüzemeltetés,
városfejlesztés egyik eszközét; hogy példákat mutasson arra, hogy a zaj nemcsak a
hallószervünkre, hanem pénztárcánkra, továbbá az ellene való küzdelem pedig
gondolkodásunkra is hat; hogy rávilágítson arra, milyen lehetıségekhez jut a város a
zajtérképezés útján kapott adatbázissal.
http://mut.hu/?module=events&action=event&eid=3794
A 43. Román András Mőemlékvédelmi Nyári Egyetem
Június 27-július 3. között ismét megrendezik a Román András Mőemlékvédelmi Nyári
Egyetemet Síkfıkúton, melyen a mőemlékek felújításával, a megırzés és a fenntartható
hasznosítás tükrében fognak foglalkozni.
http://mut.hu/?module=events&action=event&eid=3676
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Könyvajánló
Közös tér – Közös örökség
A kiadvány a mintegy 60 jelentıs értéket képviselı és javarészt példaértékő kutatáson,
helyreállításon, felújításon, restauráláson átesett épített örökségi helyszínt, objektumot,
valamint több települési inventarizációs és értékvizsgálati, illetve építészeti felmérı
program eredményeit mutatja be magyar és angol nyelvő leírásokkal, gazdag fotó és
rajzi illusztrációs anyaggal.
http://epiteszforum.hu/kozos-ter-kozos-orokseg3
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Sajtószemle – Egy hónap az urbanisztika világában
Felújítják a Lánchidat és az alagutat
04.18.
Nyílt közbeszerzési eljárást írt ki a Fıvárosi Önkormányzat közlekedésfejlesztési
beruházásait megvalósító Budapesti Közlekedési Központ a Széchenyi lánchíd és a
Várhegyi alagút felújításának tervezésére - írja a Fıpolgármesteri Hivatal és a BKK közös
közleményében. A budapesti Duna-hidak felújításának sora a Szabadság híd, az Északi
vasúti híd, a Margit híd után a Széchenyi lánchíddal folytatódik.
http://index.hu/belfold/budapest/2013/04/18/felujitjak_a_lanchidat_es_az_alagutat/
Az oroszok veszik leginkább a magyar ingatlanokat
04.19.
Tavaly 1186 külföldi állampolgár kapott engedélyt összesen 1110 ingatlan
tulajdonjogának megszerzésére Magyarországon – derül ki a külföldiek ingatlanszerzését
engedélyezı hatóságok adatszolgáltatásából. A kormányzati holnapon közzétett
összesítés szerint a legtöbb vásárló orosz állampolgár volt, a legnépszerőbbek pedig a
budapesti ingatlanok.
http://hvg.hu/ingatlan/20130419_Az_oroszok_veszik_leginkabb_a_magyar_inga
Rendkívüli tisztújítást tartott a BÉK
04.19.
Nem volt meglepetés a Budapesti Építész Kamara rendkívüli tisztújításán, a közgyőlés
közel 200 fıs részvétellel lezajlott és Bálint Imrét választotta ismét elnökévé.
http://epiteszforum.hu/balint-imre-ismet-elnok-rendkivuli-tisztujitast-tartott-a-bek
Üresen áll a Király utcai üzletek negyede
04.20.
Kiadó, eladó, éppen végkiárusítást tartó üzletek sorakoznak a Király utca Nagymezı utca
és Deák tér közötti szakaszán. A tulajdonosok egy részének nem jött jól a válság, mások
az önkormányzat által kivetett adóterhek és a parkolóhelyek hiánya miatt panaszkodnak,
de az üzlethelyiségek egy része évek óta üresen áll. Az önkormányzatok túl magas
bérleti díjat kérnek a rossz állapotú bérleményekért, pedig a piaci hangulat egyébként
sem élénkíti a vállalkozói kedvet.
http://index.hu/belfold/budapest/2013/04/20/uresen_all_a_kiraly_utcai_uzletek_negyed
e/
Fogalmunk sincs, mennyit ér a lakásunk
04.22.
A városokban élı magyar lakástulajdonosok ingatlanuk eladási árát az országos átlag
lakásárakhoz képest alulbecslik, míg a községekben élık felülbecslik a tényleges árhoz
képest. Ráadásul a községekben élı ingatlantulajdonosok becslése közelíti meg legjobban
a tényleges ingatlanárakat, ám tulajdonképpen ez egy különös és kissé bizarr derőlátás,
mivel nem gondolják, hogy az országos átlagárakhoz képest ennyire keveset érne az
ingatlanuk − derül ki a Tárki ıszi vizsgálatából.
http://index.hu/gazdasag/2013/04/22/fogalmunk_sincs_mennyit_es_a_lakasunk/
SKANSKA Green House projekt
04.22.
A SKANSKA új irodaépülete a XIII. kerület központi részén helyezkedik el, a Lehel tér és
a Dózs György út között. A Pintér Tamás és munkatársai által tervezett Green
House építészeti-mőszaki megközelítései és megoldásai az ingatlanfejlesztési piacon
jelentıs innovációt jelentenek, megcélozva a jövı humánus, energiahatékony és
felelısségteljes irodaépítészetét.
http://epiteszforum.hu/skanska-green-house-projekt
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Elindult a Street View Magyarországon
04.23.
A Google kedd reggel elindította a Street View-t Magyarországon, a szolgáltatást a
Google Mapsen lehet elérni. A Google és a magyar hatóságok két hónapja egyeztek meg.
Péterfalvi Attila, a Nemzeti Adatvédelmi és Információs Hatóság elnöke egy konferencián
jelentette be, hogy sikerült megoldásra jutni a Google Street View és hasonló
szolgáltatások magyarországi bevezetésével kapcsolatban.
http://index.hu/tech/2013/04/23/elindult_street_view_magyarorszagon/
Kossuth tér: Kell a fa szomszéd?
04.23.
Az V. kerület 57 darab fát tud elhelyezni a kivágott Kossuth téri fák pótlásaként, a pótlási
kötelezettség miatt a többinek most keresik a helyet. Elıször körbekérdezik a szomszéd
kerületeket, és ha ott nem kell, mehetnek a pótlandó fák a helyszíntıl kilométerekre,
Csepelre. A zöldek szerint ennek viszont nincs értelme.
http://index.hu/belfold/budapest/2013/04/23/kossuth_ter_kell_a_fa_szomszed/
435 fát vágnak ki a Római-parton
04.24.
A fıváros 435 fát vágna ki a Római-parton, de a mobilgát-építésnek áldozatul eshet
további több mint ezer ártéri fa is, amelyeket nem számoltak be az összesítésbe, tudta
meg néhány zöld civilszervezet. A lapunkhoz eljuttatott dokumentum szerint a városháza
jóváhagyásával az Erbo-Plan mérnökiroda benyújtotta vízjogi, fakivágási és
környezetvédelmi engedélyezésre a Római-parti mobilgát terveit. Ebbıl a
dokumentumból derült ki, hogy a fıváros néhány ponton változatott a korábban közölt
tervein. A civilek szerint a gátat megpróbálták kicsit elfogadhatóbbá tenni, aminek
eredménye, hogy a használhatósága csökkent, az okozott környezeti kár viszont
továbbra is súlyos.
http://index.hu/belfold/budapest/2013/04/24/435_fat_vagnak_ki_a_romai-parton/
Önkormányzati lehetıségek a 2014-2020-as idıszak uniós forrásainak
felhasználásában
04.24.
A Gyır-Moson-Sopron Megyei Kereskedelmi és Iparkamara és az együttmőködı szakmai
szervezetek 2013. április 22-én konferenciát szerveztek Gyırben, hogy bemutassák a
településfejlesztés, energiahatékony építés és felújítás támogatásának 2014-2020 közötti
lehetıségeit. A konferencia védnöke a Belügyminisztérium volt, a nyitó elıadást Dr.
Szaló Péter területrendezési, építésügyi és örökségvédelmi helyettes államtitkár tartotta.
http://epiteszforum.hu/onkormanyzati-lehetosegek-a-2014-2020-as-idoszak-uniosforrasainak-felhasznalasaban-beszamolo-a-konferenciarol
A britek otthona a legkisebb Nyugat-Európában
04.24.
A britek laknak a legkisebb otthonokban egész Nyugat-Európában, az új építéső lakások
és házak átlagterülete mindössze 76 négyzetméter. 30 éve még 85 négyzetméter volt az
átlag, azaz tíz négyzetmétert szőkültek a lakóingatlanok, átlag szobaszámuk pedig 5,2rıl 4,8-ra csökkent.
http://hvg.hu/ingatlan/20130424_A_britek_otthona_a_legkisebb_NyugatEurop
A Római-parti erdı valójában gyom
04.25.
Minden szakmai alapot nélkülöznek a civilek állításai a Római-parti mobilgátról – reagált
a városházán a gátépítéssel megbízott szakember lapunk megkeresésére. Csók László
szakmai érveinek értelmezését nehezíti, hogy a civilek által szerdán kiszivárogtatott
adatokat nem cáfolta, csak azt hangsúlyozta, hogy ezeket nem problémaként, hanem
megoldásként kell értelmezni.
http://index.hu/belfold/budapest/2013/04/25/a_romai-parti_erdo_valojaban_gyom/
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A fıváros szerint hülye, aki komolyan veszi
04.26.
Van itt ugye ez a Római-parti mobilgát, melynek építésénél csupa olyan kérdés merül fel,
amirıl az árnyékban hekkezı tömegeknek nem hogy fogalmuk sincs, de már a kérdés
hallatán erıt vesz rajtuk a vasárnap délutáni fáradtság. Agyagfeltöltés, vagy homokos
kavics? Mirıl beszélsz? Mélyalapozás, vagy inkább sekély? Hagyjál már légy szíves.
http://index.hu/velemeny/2013/04/26/a_fovaros_szerint_hulye_aki_komolyan_veszi/
Kizöldül a bécsi metró
04.26.
Mivel egyes bécsi kerületekben nagyon alacsony a beépítetlen területek aránya, 2015-ig
három helyen is teraszokkal fedik le a felszínen futó metrósíneket. Növények és padok
invitálják majd a lakókat a szabadba. Három, összesen 2.500 négyzetméteres terasszal
fedik le Bécs 5. és 6. kerületében a felszínen futó metrósíneket, hogy így növeljék a
szabad területek arányát a sőrőn beépített városrészekben.
http://epiteszforum.hu/kizoldul-a-becsi-metro
Pécs 1 euróért vásárolta vissza a helyi vízmővet
04.27.
Jelképes, 1 eurós összegért visszavásárolta a francia Suez Environnement
vállalatcsoporttól a helyi vízmővet Pécs önkormányzata; a pénteki megállapodás
értelmében a városnak a korábban követelt 10 milliárd forint helyett 3 milliárd forint
kompenzációt kell fizetnie - jelentette be Páva Zsolt polgármester Budapesten tartott
sajtótájékoztatóján nem sokkal az után, hogy aláírták a dokumentumot.
http://index.hu/belfold/2013/04/27/pecs_1_euroert_vasarolta_vissza_a_helyi_vizmuvet/
Ma is Pesten jár a kommunizmus kísértete
04.29.
Milyen obszcén feliratot firkáltak a Jászai Mari téri Marx-szoborra? Tényleg volt
emberhúst daráló kazamata a Duna-parti Fehér Ház alatt? Le lehet menni Rákosi
szupertitkos atombunkerébe? A könnyed Szomszédok-séta után ismét a III/III-as
ügynökökhöz és a kommunizmusból megörökölt, hírhedt épületeinkhez tért vissza a
rendhagyó városnézı túrákat szervezı Budapesti Aszfaltprojekt.
http://index.hu/kultur/2013/04/29/a_kommunsta_kisertettel_jartuk_be_pestet/
A Gödöllı Királyi Váró rekonstrukciója
04.29.
Az 1860-as években épülhetett, majd közel 100 év múlva, az akkori felújítások során
több része is eltőnt. 2008-ban az épület eredeti formájának visszaállítására kapott
megbízást Hajós Tibor építész vezetésével a Hajós Építész Iroda. A bonyolult, számtalan
ritka és igényes szakmunkát felvonultató rekonstrukció rekordidı alatt (5 hónap)
és kiváló minıségben készült el.
http://epiteszforum.hu/a-godollo-kiralyi-varo-rekonstrukcioja
Intelligens udvart alakítanak a pesti gettófalnál
04.30.
Még idén megkezdik a pesti gettófal utolsó megmaradt szakaszát rejtı Király utcai
Splényi-ház belsı udvarának rekonstrukcióját. A gettót határoló falként használt kerítés
fogadóépületének belsı homlokzati renoválására a KultUnio, a Kortárs Építészeti
Központ, a Budapesti Mőszaki Egyetem és a VII. kerületi Önkormányzat írt ki
felsıoktatási intézményeknek ötletpályázatot, amelyet a Magyar Telekom támogat.
http://hvg.hu/ingatlan/20130430_pesti_gettofal_felujitas
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Nosztalgiavillamos indul Szegeden, miután elromlottak az újak
04.30.
Két nosztalgiavillamost és két nosztalgiatrolit indít Szeged a nyári idıszakban, az elsı
jármővek május elsején indulnak útnak. A bejelentés egy nappal azt követıen jelent meg
az MTI-n, hogy hétfın a 4,5 milliárd forintért vett új lengyel villamosflotta mind a kilenc
jármővét kivonták a forgalomból a sorozatos mőszaki meghibásodások miatt.
http://index.hu/belfold/2013/04/30/nosztalgiajarmuveket_inditanak_szegeden_mikozben
_a_4_milliardos_villamosflotta_all./
5 milliárdnyi forrás nyílik meg közterületi rehabilitációra a Fıvárosnál
05.02.
Kiszélesített értelemben kezdi el használni a "városrehabilitáció" fogalmát a fıváros derült ki egy vadonatúj rendelet, és az ennek alapján a napokban kiírásra kerülı pályázat
kapcsán. Az irányok jók, a határidık szorosak, a paradigmaváltás ott lóg a levegıben.
http://epiteszforum.hu/5-milliardnyi-forras-nyilik-meg-kozteruleti-rehabilitaciora-afovarosnal
A KIM és a Miniszterelnökség is beszáll a Fradi-stadionba
05.03.
A Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium és a Miniszterelnökség is beszállt az FTCstadion építésébe – írja a 444.hu. A Magyar Nemzeti Vagyonkezelı Zrt. legalább 13,4
milliárd forintot költ az építkezésre, a KIM és az ME ezen kívül eddig összesen 92 milliót,
a teljes stadionberuházás a tervek szerint 2014-re készül el, összesen 20 milliárd forint
körüli összegbıl – olvasható a lapban.
http://hvg.hu/ingatlan/20130503_444hu_a_KIM_es_a_Miniszterelnokseg_is_bes
Árulják Horthy villáját
05.03.
A Horthy-család szentendrei villáját árulja egy ingatlanközvetítı cég – írja a Blikk. Csak a
fıépület 685 négyzetméter. 200 millió forintos irányáron hirdették meg azt a szentendrei
épületegyüttest, amit 1930-ban építtetett a Horthy-család vadászkastélyként, és
amely rövid idın belül kedvenc Pest környéki menedékükké vált.
http://hvg.hu/ingatlan/20130503_Aruljak_Horthy_villajat
Ez az igazi röghöz kötés
05.04.
Budapest négy közösségi kertjének körülbelül 250 parcelláján hat-hétszáz ember termel
ma zöldséget, gyümölcsöt, főszernövényeket a saját hasznára. Idén a fagyok miatt csak
április végén indult meg az ültetés, a legtöbb parcella már be van vetve, de vannak
néhányan, akiknél még a tavalyi gaz sincs kihúzva. Nekik igyekezniük kell az elsı
kapavágásokkal, mert a nyilvántartás szerint legalább százan várnak a helyükre.
http://index.hu/kultur/2013/05/04/ez_az_igazi_roghoz_kotes/
Városnézı túra indul a Pesti barokk nyomán
05.05.
Dés Mihály egy hónapja publikált elsı regénye, a Pesti barokk több hazai szépirodalmi
sikerlistán is folyamatosan jelen van. A különleges indulásnak még különlegesebb a
folytatása. Nem is annyira azért, mert az eladott példányszámok alapján a Pesti barokk
népszerősége egyre nı, hanem mert pár héttel a megjelenés után szerzıje több ajánlatot
is kapott, hogy színpadi adaptációt készítsen belıle, valamint mert egy kulturális és
történelmi sétákat szervezı ügynökség városnézı túrát szervez a regény nevezetesebb
helyszíneire.
http://konyves.blog.hu/2013/05/02/varosnezo_tura_indul_a_pesti_barokk_nyoman
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27 nagyprojektet terveznek Budapesten
05.06.
Huszonhét, 50 millió euró feletti értékő nagyberuházás elıkészítésén dolgozik a fıvárosi
önkormányzat, amelyekhez a 2014 és 2020 közötti uniós finanszírozási ciklusban
pályáznának forrásokra - jelentette be a fıpolgármester hétfın, Budapesten
sajtótájékoztatón. Tarlós István elmondta: a korábbi, örökölt projektekkel összefüggı
"kármentés" mellett több beruházás már folyamatban van és megkezdték a továbbiak
jogi, mőszaki és pénzügyi elıkészítését. Részletes, komplex, 2030-ig szóló
városfejlesztési koncepciót készítettek, amelyre az elmúlt 3 évtizedben nem volt példa.
http://hvg.hu/ingatlan/20130506_27_nagyprojektet_terveznek_Budapesten
Városi fitneszre fel!
05.06.
Télire az ember kénytelen beköltözni a konditerem mőgyantaszagú, kellemetlen fényő,
frusztráló világába, de ahogy emelkedik a hımérséklet, már áramlunk is a szabadba. Jó
hírünk van: a játszóterek ma már nemcsak a gyerkıcöknek épülnek! A városban való
sportolás új korszaka nyiladozik nálunk is, a kültéri fitnesz-kultúra egyre nagyobb
tömegeket ragad magával. A következıben egy alapos bemutató olvasható a kültéri
fitnesz rejtelmeirıl.
http://mut-mutato.blog.hu/2013/05/06/varosi_fitneszre_fel
Munkásszállóba költözhetnek a devizahitelesek
05.06.
Az elmúlt hetekben felmérték az állami tulajdonú lakásokat vagy lakáscélra is
átalakítható ingatlanokat, hogy mely épületeket érdemes átadni a bedılt devizahitelesek
elhelyezésével foglalkozó Nemzeti Eszközkezelı Zrt.-nek. A Nemzeti Fejlesztési
Minisztérium tájékoztatása szerint 529 ingatlant választottak ki és mértek fel az elsı
körben, ebbıl várhatóan 305-öt vizsgál meg részletesen a kormány, hogy azokat tudja-e
hasznosítani a Nemzeti Eszközkezelı feladatainak ellátásához.
http://index.hu/belfold/2013/05/06/munkasszallokba_koltozhetnek_a_devizahitelesek/
Divatdiktátor foltoztatja be Velence jelképét
05.07.
Megkezdıdik a Velencében álló Rialto híd felújítása, miután Renzo Rosso, a Diesel
divatkonszern alapítója kedden aláírta a szponzori szerzıdést. Renzo Rosso ötmillió
eurót, vagyis körülbelül másfél milliárd forintot ad a hídfelújításhoz. Cserébe a Diesel
lehetıséget kap, hogy a Szent Márk téren egy, a Dózse-palotában pedig két nagy
rendezvényt tartson. A híd restaurálása várhatóan három évig tart.
http://hvg.hu/ingatlan/20130507_rialto_hid_felujitas_velence
Vidám Park? Nem, Pannonpark!
05.08.
Több közös projekt támogatásáról is döntött a kormány szerdán Tarlós István
fıpolgármester tájékoztatása szerint. A városvezetı elmondta, hogy a kormány és a
fıváros közös projektje lesz a Városliget fejlesztése, amelyben a Fıvárosi Állat- és
Növénykert beruházásai és az úgynevezett Pannonpark (Persányi Miklós, az állatkert
fıigazgatója már tavaly beszélt arról, hogy ez a Vidám park helyén fog létesülni) is benne
van, s a Margitszigeten is közös projekteket valósítanak meg.
http://index.hu/belfold/2013/05/08/vidam_park_nem_pannonpark/
Kérdések és válaszok a római parti mobilgátról
05.09.
Mindaz, amit részletesebben tudni akartál a Római parton tervezett árvízvédelmi
beruházásról, csak senki nem tudott, akart, szeretett volna errıl téged tájékoztatni.
Szubjektív szakmai értékelés a mobilgáttal kapcsolatos városházi állításokról. Bardóczi
Sándor írása.
http://epiteszforum.hu/kerdesek-es-valaszok-a-romai-parti-mobilgatrol
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28 év után bukkant elı a víz alól egy város
05.10.
Az egykor 1500 lakossal és virágzó gyógyturizmussal büszkélkedı argentin
üdülıvárosnak ma már csak egyetlen lakója van. Villa Epecuen területét 28 évig víz
borította, de a szárazság miatt újra bejárható.
http://travelo.hu/tavol/2013/05/10/vizalatti_varos/
Ezt tette az ember a Földdel 30 év alatt
05.11.
Lenyőgözı, és egyben kicsit ijesztı új szolgáltatást indított a Google, amibven a NASA
Landsat programjának mőholdas felvételein követhetjük végig, hogyan változott a Föld
látképe az elmúlt három évtizedben. Az interaktív térkép a Google Mapshez hasonlóan
mőködik, a bolygó tetszıleges pontjára ráközelíthetünk vele. Az újdonság az alsó sávban
a lejátszás gomb, ha ezt megnyomjuk, a térkép rövid animációban mutatja be, hogyan
változott a mőholdak által látott kép 1984 óta.
http://index.hu/tech/2013/05/11/ezt_tette_az_ember_a_folddel_30_ev_alatt/
Az MLSZ Budapestre hozná a 2020-as Eb-t
05.13.
A Magyar Labdarúgó Szövetség pályázni szeretne a 2020-as Európa-bajnokság egyik
helyszínére. Csányi Sándor elnök a szervezet közgyőlésén jelezte, hogy Budapest adna
otthont Eb-meccseknek. „Remélem, a pénteken bejelentett megszorítások nem érintik a
Puskás Ferenc Stadion beruházását és a tervek szerint jövıre megkezdıdik az építkezés"
- mondta utalva a pénzügyi intézkedésekre, és arra, hogy a nemzeti stadion lenne a
pályázatban szereplı létesítmény. A hét év múlva esedékes Eb-t az európai szövetség
szerint 13 ország egy-egy városa rendezné.
http://sportgeza.hu/futball/2013/05/13/az_mlsz_palyazna_a_2020as_eb_egyik_helyszinere/
Bekiabálás a partvonalról
05.13.
Pénteken ellátogattunk a Fıváros által kiírt TÉR_KÖZ pályázat workshopjára a Design
Terminálba. A civil bevonással megvalósítható pályázat inspirációs eseménye volt ez,
rengeteg kis színes elıadással.
http://mut-mutato.blog.hu/2013/05/13/bekiabalas_a_partvonalrol
Villamosok a városfejlesztésben - Jeruzsálem és Isztambul
05.13.
A közelmúltban egy hét rövid posztjai a mutató Facebook oldalán a villamosokról és
könnyőmetrókról szóltak. A Közel-Kelettıl a Kárpát-medencén át az USA-ig és Kínáig a
különbözı vonalak megnyitása vagy felújítása mind megindította a városok fejlıdését,
és valamilyen hatást tett a város életére, arculatára. A bemutatott öt vonalból kettınek,
a jeruzsáleminek és az isztambulinak vesszük most górcsı alá városalakító hatásukat,
majd a végén a hazai alkalmazás lehetıségére is kitérünk.
http://mutmutato.blog.hu/2013/05/13/villamosok_a_varosfejlesztesben_jeruzsalem_es_isztambul
500 millióból kap új Millenárist Budapest
05.14.
Mesterséges tó, sportpályák és kávézó is lesz a megújuló Bikás park területén. A XI.
kerületi, Bártfai-és Vahot utca által határolt, jelenleg meglehetısen leromlott
állapotú területen elıször a közvilágítás, az utak és a zöldfelületek lesznek rendbe hozva.
A parkban a félmilliárdos beruházás késıbbi fázisai során mesterséges tó, játszóház,
kávézó és görpálya is kialakításra kerül – áll Újbuda Önkormányzatának közleményében,
melyben a projektet csak "Dél-Buda Millenáris Parkjaként" említik.
http://hvg.hu/ingatlan/20130514_500_milliobol_epul_Millenaris_Ujbudan
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Rogán kerülete havonta bünteti Csipakot
05.15.
Három éve 40 milliárdos beruházást tervezett Csipak Péter cége az V. kerületi Bécsi
utcába. A Zeppelin-hotelt azonban megtorpedózták, az építı cég pedig az elmúlt
hónapokban a visszamaradt romhalmazok és rongyos védıhálók miatt közel egymilliós
büntetést kapott az önkormányzattól.
http://index.hu/belfold/2013/05/15/rogan_kerulete_mar_szinte_havonta_bunteti_csipak
ot/
Közel 20 ezer lakás áll üresen Gyır-Moson-Sopron megyében
05.16.
A legtöbb lakatlan otthon a Rábaközben található. A Csornai, a Kapuvári és a
Pannonhalmi járásban minden nyolcadik lakás lakatlan. Jobb a helyzet Gyır és
Mosonmagyaróvár térségében, ahol csupán minden 12. lakás áll üresen. A megyei
ingatlanpiacot a határ közelsége és az ausztriai munkalehetıség miatt az ország más
területeirıl érkezık mozgatják.
http://hvg.hu/ingatlan/20130516_Kozel_20_ezer_lakas_all_uresen_GyorMoson
Az Andrássy úti palotákról tárgyalt Terézváros, Budapest és az NFM
05.16.
Terézváros polgármestere a napokban egyeztetett a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium és
a fıváros illetékeseivel a fel nem újított Andrássy úti paloták ügyében – írja a csütörtöki
Magyar Nemzet. Hassay Zsófia (Fidesz–KDNP) a lapnak elmondta, az alaptörvénnyel
összhangban, kizárólag jogszerő megoldás készül a világörökségi területen pusztuló
mőemléki ingatlanok megmentésére. Ismertetése szerint már az elsı egyeztetésen
kiderült, hogy a kérdés nem egyszerő, ugyanakkor kijelentette, hogy nem tárgyalnak
semmiféle államosításról. Közölte, hogy a felújítási kötelezettség bevezetésérıl további
egyeztetések lesznek.
http://hvg.hu/ingatlan/20130516_Az_Andrassy_uti_palotakrol_targyalt_Terez
Angyalföldi vérnarancs
05.16.
Elkészült az OTP Ingatlan fejlesztésében egy izzó vérnarancs színő, 68 lakásos társasház
Angyalföldön a Szent László út elején. A kemény, feltőnı, de egyszerő és elegáns ház
terveit Fernezelyi Gergely, Reisz Ádám és a 2009-ben elhunyt Basa Péter vezetésével az
FBI studio építészmőterem készítette 2008-ban. A tervezık meghívására épületbejáráson
voltunk.
http://epiteszforum.hu/angyalfoldi-vernarancs-tarsashaz-a-szent-laszlo-uton
Tart a magyarok inváziója Linzben
05.17.
Ha áttekintést szeretne Magyarország kulturális és turisztikai értékeirıl, legegyszerőbb,
ha Linzbe utazik. Május 16. és 18. között az "Auf nach Ungarn", azaz "Fel
Magyarországra" szlogen jegyében rendeznek háromnapos kulturális és turisztikai
fesztivált Linzben. Erre Magyarországról több mint 300 kézmőves, borász, turisztikai
szolgáltató, gasztronómiai vendéglátó, mezıgazdasági termelı, hungarikumok elıállítói,
elıadómővészek, valamint zenei- és tánccsoportok érkeznek, hogy minden aspektusból
bemutassák hazánk kulturális-, turisztikai- és gasztronómiai kincseit.
http://travelo.hu/tavol/2013/05/17/linz/
Navracsics Tarlósnak adná át a Margitszigetet
05.18.
A fıvárosi önkormányzat közvetlen irányítása alá kerülne a Margitsziget Navracsics Tibor
javaslata szerint; a közigazgatási és igazságügyi miniszter pénteken nyújtotta be a
vonatkozó javaslatot az Országgyőlésnek. A tárcavezetı ezt azzal indokolta, hogy a jelenleg a XIII. kerülethez tartozó - terület kiemelt idegenforgalmi jelentıségő, a
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fejlesztése túlmutat egy kerületi önkormányzat stratégiai tervezésében rejlı
lehetıségeken. A fıvárosi önkormányzatnak korábban nem volt közvetlenül irányított
közigazgatási területe.
http://index.hu/belfold/budapest/2013/05/18/navracsics_tarlosnak_adna_at_a_margitszi
getet/
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Végzettség:
geográfus, terület- és településfejlesztés és idegenforgalom szakirány, 2009
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