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BeMUTató – A Magyar Urbanisztikai Társaság életéből
A MUT megtartotta 2013. évi közgyűlését
A Magyar Urbanisztikai Társaság Elnöksége a MUT 2013. évi Közgyűlését - a Társaság
Alapszabályának 11.3 pontja értelmében- megismételt alkalommal, 2013. május 28-a,
kedd 14 órára hívta össze a MUT Nagytermébe, az alábbi napirendi pontokkal.
Levezető elnök: dr. Tompai Géza.
1. napirendi pont: Ongjerth Richárd bemutatta a MUT, majd – tájékoztatásul – a MUT
NKft. tavalyi gazdálkodását és tevékenységét. A MUT Közgyűlése egyhangúan elfogadta a
közhasznúsági jelentést és a beszámolót.
2. napirendi pont: Ongjerth Richárd ismertete a MUT, majd – tájékoztatásul – a MUT
NKft. 2013. évi közhasznú gazdálkodási tervét, amit a közgyűlés egyhangúan elfogadott.
3. napirendi pont: a MUT Stratégiája, melynek keretében megvizsgálták a MUT és MUT
Nkft. logóazonossági kérdését, illetve felvetették a MUT Tagság szakmai összetételét
illető kutatás fontosságát.
A Magyar Urbanisztikai Társaság Stratégiája 2013-2016. évi időszakra
Május 17. óta elérhető és véleményezhető a vitaanyag. A Társaság 2012. decemberében
tartott Közgyűlésén új elnököt, új alelnököket és új elnökséget választott. Az Elnökség a
Társaság belső fejlődésének irányait, fejlesztésének lehetőségeit a tagságra
támaszkodva, a 21. századi igényeknek megfelelően kívánja meghatározni. A Stratégia
kialakítása érdekében egy nyitott, báziselemeket és dilemmákat tartalmazó tervezetet
fogalmazott meg, amely alapja lehet a 2013-tól zajló munkának. Írja meg nekünk Ön is,
hogy mit gondol a MUT által vázolt küldetésnyilatkozatról és stratégiai irányokról!
http://www.mut.hu/?module=news&action=list&fname=strategia2013
26 beadott pályázat az EUROPAN 12 magyarországi helyszínére
A 16 európai tagország által megszervezett 2013-2014-ben lebonyolításra kerülő
EUROPAN 12-es pályázati ciklusban 51 helyszínre 2398 tervező csapat regisztrált Európaszerte. A pályázati helyszínekre beadott tervek száma meghaladta a 1750-t.A
magyarországi helyszínre a 35 regisztrált nemzetközi tervezőcsapat összesen 26
pályaművet adott be, mellyel a nagy léptékű városrendezési / területrendezési helyszínek
közül az egyik legsikeresebbé vált! A pályázat eredménye 2013. december 13-án kerül
kihirdetésre az www.europan-hungary.hu oldalon.
http://mut.hu/?module=news&action=show&nid=198040#MIDDLE
Ülésezett a MUT Környezetesztétikai Tagozata
A június 4-ei, 17 órai kezdettel, a MUT Nagytermében megtartott ülés témája a 2012-es
Hild János-díjas XIII. kerület volt, előadó: Arató György, a kerület főépítésze.
http://mut.hu/?module=events&action=event&eid=3793
Aczél Gábor, Csontos János, Lukovich Tamás: Volt egyszer egy VÁTIKönyvbemutató a Magyar Urbanisztikai Társaságban
Június 12-én, szerda délután három órára megtelt a Társság nagyterme, sőt az
érdeklődők az előteret is csordultig megtöltötték. Mi vonzotta ide ezt a több mint száz
embert? A közös múlt, a VÁTI, a Városépítési Tudományos és Tervező Intézet
fennállásának első ötven éve, az ott végzett munka öröme és az egykori munkatársakkal
való találkozás lehetősége, hiszen nem voltak ritkák a munkahelyi kapcsolatok
barátsággá alakulása.
http://mut.hu/?module=news&action=show&nid=197726#MIDDLE
A MUT nem vállalja a tervezett Múzeumi Negyed elhelyezési ötletpályázatának
Bíráló Bizottságában való részvételt
A Múzeumi Negyed projektvezetésének megkeresését a MUT köszönettel vette, azonban
a Bíráló Bizottság munkájában való részvételt visszautasította. Körmendy Imre, a MUT
Elnöke, az alábbi választ adta:„Köszönettel vettem a Társaság nevében a felkérést a
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tervpályázat bíráló bizottságába, de mivel levelében egyértelműen azt írja, hogy a
Kormány a Városliget területén való elhelyezésről döntött, ezért nem áll módunkban
részt venni a munkában”. A közlemény teljes szövegét itt olvashatja:
http://mut.hu/?module=news&action=show&nid=197836#MIDDLE
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
MUT
Május 22-én az Örökséggazdálkodási Tagozat nyilvános klubdélutánt tartott a Forster
Gyula Nemzeti Örökséggazdálkodási és Szolgáltatási Központ munkájáról, az új
intézmény terveiről, elképzeléseiről, lehetőségeiről, és általában az
örökséggazdálkodással kapcsolatos kérdésekről, kétségekről Cselovszki Zoltán és Alföldy
Gábor részvételével
Május 23-án Körmendy Imre Fenntartható településtervezés címmel tartott előadást a
Közép-Európai Egyetemen (CEU) a A Vidékfejlesztési Minisztérium, a Belügyminisztérium,
a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium és a Közép-Európai Egyetem közös szervezésű,
Fenntartható építészet című konferenciáján
Május 28-án, a Közgyűlés előtt ülésezett a MUT Ellenőrző és Számvizsgáló Bizottsága
Május 28-án a Magyar Urbanisztikai Társaság megismételt, éves Közgyűlést tartott a
Társaság nagytermében
Június 5-én, Illyés Zsuzsanna képviselte a Társaságot a „Helyzetkép a Nemzeti
Fenntartható Fejlődési Keretstratégia elfogadása után” című nyílt napon, az
Országházban.
Június 12-én több mint száz fő részvételével az Aczél Gábor, Csontos János, Lukovich
Tamás: Volt egyszer egy VÁTI - Egy tervezőintézet ötven éve, 1950-2000 című könyv
bemutatójára került sor a Társaság nagytermében
Június 13-án Körmendy Imre Elnök úr dr. Baán László miniszteri biztos úr részére írt
levelében megerősítette a Társaság állásfoglalását abban, hogy elhibázottnak tartjuk a
város egy már frekventált, az idegenforgalomban ismert helyének erősítését a tervezett
Múzeumi Negyed a Városligetben való elhelyezésével, visszautasítva ezzel a Múzeumi
Negyed helykiválasztó tervpályázati Bíráló Bizottságban való részvételt is.
„Kinyilvánítottuk, hogy más területet, területeket javasolunk, ahol ezek a fejlesztések akár több helyszínre elosztva - hozzájárulhatnak a város nehéz helyzetben lévő,
kihasználatlan, még mindig a háború sebeit hordozó részeinek fejlesztéséhez. Remélem,
nem kell külön indokolnom, hogy hűek akarunk lenni korábbi szavunkhoz (amit alaposan
megfontoltunk), s ezért nem veszek részt sem én, s az elnökség senkit nem delegál a
MUT tagjai közül e feladatra.”
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Pályázatok, felhívások
A Magyar Urbanisztikai Tudásközpont a Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal
támogatásával meghirdette 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 október 15-én 15.00
óráig a mut@mut.hu e-mail címre.
http://mut.hu/?module=news&action=show&nid=195188#MIDDLE
Felhívás Pest Megye Környezetvédelméért Díj adományozása tárgyában
Pest Megye Önkormányzata nagyra becsüli a megye lakossága, valamint közösségei által
az épített és természetes környezet állapotának megóvásáért, jobbításáért és
fejlesztéséért tett erőfeszítéseket, ezért e területen elért kiemelkedő teljesítmények
elismerésére 2008. évtől Pest Megye Környezetvédelméért Díj elnevezéssel kitüntető
díjat alapított. Díj odaítélését, a beérkező javaslatok elbírálásával a Közgyűlés Jogi és
Önkormányzati Bizottsága készíti elő. A javaslatok benyújtási határideje: 2013.
augusztus 16.
http://mut.hu/?module=news&action=show&nid=197386#MIDDLE
IKKK pályázat Debrecenben
Tervpályázati kiírás intermodális Közösségi Közlekedési Központ létrehozása
Debrecenben. A tervpályázat legfőbb célja, hogy a Debreceni Nagyállomás és a Petőfi tér
Debrecen városszerkezetében elfoglalt helyéhez és közlekedési rendszerében betöltött
kiemelt szerepéhez méltó módon, a terület előnyös adottságait kihasználva
újjászülethessen. A pályázatok (pályaművek) vagy részvételi jelentkezések
benyújtásának határideje: 07. 15. éjfél.
http://epiteszforum.hu/ikkk-palyazat-debrecenben
Józsefváros Palotanegyed, Pollack Mihály tér – Bródy Sándor utca - Gutenberg
tér városépítészeti és építészeti hallgatói ötletpályázat
A tervpályázat célja egy olyan mintaprojekten keresztül megfogalmazni a Palotanegyed
közterületminőségi és arculati irányelveit, amelyek hozzásegítik a Negyedet a
fenntartható városrész kialakulásához, környezeti, társadalmi és gazdasági értelemben.
Pályaművek feltöltésének és a boríték feladásának határideje: július 19. 24:00 óra
http://epiteszforum.hu/jozsefvaros-palotanegyed-pollack-mihaly-ter-brody-sandor-utcagutenberg-ter-varosepiteszeti-es-epiteszeti-hallgatoi-otletpalyazat
Felhívás a 2013. évi Pro Architectura-díj elnyerésére
Az Országos Főépítészi Iroda pályázatot hirdet a 2013. évi Pro Architectura-díj
elnyerésére. A Pro Architectura-díj a kiemelkedő építészeti alkotás létrehozásában
kifejtett építész-tervezői tevékenységért adományozható miniszteri elismerés. Pályázni
kizárólag olyan épülettel lehet, amely minden tekintetben szabályos körülmények között
valósult meg, a beadási határidőhöz képest legalább 1 éve átadásra került és azóta
folyamatosan használatban van, továbbá a tulajdonos, üzemeltető engedélyezi, hogy a
bírálat keretén belül a zsűri tagjai az épületet megtekinthessék. A pályázati anyagok
beérkezésének határideje augusztus 9.
http://epiteszforum.hu/felhivas-a-2013-evi-pro-architectura-dij-elnyeresere
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Szakmai sikerek – díjak, elismerések
Az év belsőépítésze – 2012
Az év belsőépítésze 2012 címet a Bíráló Bizottság egyhangú döntésével a a Manninger
Villa belsőépítészetével Fülöp Krisztina és Glavanovics Orsolya nyerte el. A Laki Péter
által 1998-ban alapított „Az év belsőépítésze” díj tizenötödik jubileumi átadására került
sor május 28-án, kedden, a Magyar Állami Operaház Székely Bertalan termében.
http://epiteszforum.hu/az-ev-belsoepitesze-2012
Nemzetközi döntőben a MOME diákjai a másfél millió forintért
A Chevrolet márka által hetedik alkalommal meghirdetett Young Creative Chevrolet
(YCC) nemzetközi művészeti és design pályázaton a Moholy-Nagy Művészeti Egyetem
diákjai jutottak tovább az európai döntőbe. Másfél millió forintért versenyeznek tovább és
a nemzetközi hírnévért, 15 ország hallgatóival megküzdve, a megmérettetés második
fordulójában a hazai hallgatók.
http://epiteszforum.hu/nemzetkozi-dontoben-a-mome-diakjai-a-masfel-millio-forintert

Programajánló
6. Zöld Nyári Egyetem
A Zöld Nyári Egyetemen arra keresik a választ, hogy miként alakulhat sok jó ötlet a
társadalmat átalakító eszmévé, miként válhat a jogos felháborodás forradalmi erejű
mozgalommá, miként tudja sok jó ember együtt megváltoztatni a világot. Tárjuk fel az
összefüggéseket, lássuk, mire megyünk együtt! A 6. Középkelet-európai Zöld Nyári
Egyetemet (Velence, 2013. július 18.-21.) az Ökopolitikai Műhely Alapítvány szervezi,
együttműködve a Zöld Fiatalok Egyesülettel, az Európai Fiatal Zöldek Szövetségével, a
Zöld Európai Alapítvánnyal, az Európai Zöld Párttal, a Zöldek/Európai Szabad Szövetség
Európai Parlamenti képviselőcsoportjával és a Zöld Szabadegyetem Egyesülettel.
http://mut.hu/?module=events&action=event&eid=3822
Klösz György kiállítás
Az idei Budapesti Tavaszi Fesztivál Metró Galéria kiállítással emlékezett meg a száz éve
elhunyt fotográfusról, aki sziszte-matikusan örökítette meg a világvárossá váló főváros
fejlődésének legdinamikusabb korszakát. A nagysikerű kiállítást a Metró szerelvényekből
most felhozzák a felszínre, hogy még többen láthassák Budapest egykori és részben még
ma is látható szépségeit. Magyar Építőművészek Szövetségének székháza (Budapest,
VIII. Ötpacsirta utca 2.) nyitvatartás: július 19-ig, munkanapokon 10-17 óra között.
http://epiteszforum.hu/klosz-gyorgy-kiallitas
Építészregatta Balatonszemesen
VII.Balaton Regatta amatőr vitorlásverseny-sorozat 7-8. futam. A verseny ideje: 2013.
július 20-21., helye: Balatonszemes vitorláskikötő és az előtte levő vízterület.
http://mut.hu/?module=events&action=event&eid=3830
XLVI. Savaria Urbanisztikai Nyári Egyetem
„A fenntarthatóság vitatott és sok szempontból lejáratott fogalom, mégis a legtöbb
felelősen gondolkodó emberben felmerül a kérdés: merre tart a világ? Mi az emberiség
jövője, milyen lesz az épített környezetünk, milyenek településeink, urbanizált és rurális
térségeink, tájaink? Mit tegyünk ma, hogy a jövő generációk „felnézzenek” ránk?” A nyári
egyetem július 21-26. között kerül megrendezésre.
http://mut.hu/?module=events&action=event&eid=3820
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XVIII. Országos Főépítészi Konferencia
A konferencia címe: „Illeszkedés”.Mottója: Ember a Házban, Ház a Városban, Város a
Világban, Világ a Mindenségben, Mindenség az Emberben. A konferencia fővédnöke:
Dr. Pintér Sándor belügyminiszter. A konferencia ideje: 08.28 - 08.30., helye:
Nagykőrös. A konferencia részletes programját és a jelentkezéssel kapcsolatos
információkat mellékelem. A jelentkezési határidő szállásfoglalással: 2013. július 31.
http://mut.hu/?module=events&action=event&eid=3768

Könyvajánló
Gyerekszemmel - Építészet gyerekekkel és gyerekeknek
A kiadvány az épített környezeti nevelés nemzetközi gyakorlatáról, valamint a gyerekek
városfejlesztésben való részvételének lehetőségeiről ad áttekintést. A tanulmánykötet
szerzői és szerkesztői finn, német, holland és brit építészek, pedagógusok, kutatók,
muzeológusok, akik az épített környezeti neveléssel kapcsolatos programok és projektek
szervezése és lebonyolítása területén nemzetközi szinten elismert szaktekintélyeknek
számítanak.
http://epiteszforum.hu/gyerek-szemmel-epiteszet-gyerekekkel-es-gyerekeknek
Épített környezeti nevelés
A magyar nyelvű szakirodalomban rendkívül hiányos ezen a pedagógiai területen – egyegy önálló kísérletet bemutató publikációt leszámítva nem jelent meg eddig irodalom a
témában. A szerzők ezért vállalkoztak arra a feladatra, hogy egy önálló kötetben adjanak
átfogó képet az épített környezeti nevelés elméletéről és gyakorlatáról, és összefoglalják
az eddigi a hazai és nemzetközi tapasztalatokat.
http://epiteszforum.hu/epitett-kornyezeti-neveles

Sajtószemle – Egy hónap az urbanisztika világában
A vaddisznók már a Gellérthegyen járnak
05.21.
Fényes nappal fotóztak le egy vaddisznót a gellérthegyi Minerva utca kertjében, ami még
azóta is arra kószálhat. Az urbanizálódó vaddisznó nem ritka jelenség, de eddig jobbára a
12. kerületi hegyvidéki lakosok találkoztak vele. „A vaddisznók lakott területeken való
megjelenéséért nem elsősorban a túlszaporodás a felelős, sokkal inkább az, hogy az állat
fokozatosan hozzászokik az emberek közelségéhez, a városi zajokhoz.
http://index.hu/belfold/budapest/2013/05/21/a_vaddisznok_mar_a_gellerthegyen_jarna
k/
A Viru utcán végestelen-végig - Észt építészet a FUGÁ-ban
05.21.
Három kiállítás a budapesti építészeti központban egy messzi országról, ahol alig több
mint egy millióan élnek? Vajon mi az a sok minden, amit érdemes elmondani a házaikról
és városaikról? Ha körülnézünk a FUGA észt kiállításain, hamar kiderül, hogy Tallinnban
nem csupán szépen formált üveghomlokzatok rejtőznek, hanem egy egész új világ.
http://mut-mutato.blog.hu/2013/05/21/a_viru_utcan_vegestelen-vegig
Margitsziget: földmutyi vagy fejlesztés?
05.22.
A XIII. kerületi polgármester szerint veszélyes precedenst teremtene, ha elfogadnák azt
a jogszabályt, ami szerint a Margitsziget ezentúl nem Angyalföldhöz, hanem a fővárosi
önkormányzathoz tartozna közigazgatásilag. Megnéztük, mit veszthet a kerület, és mit
nyerhet a főváros az akcióval.
http://index.hu/belfold/budapest/2013/05/22/margitsziget_foldmutyi_vagy_fejlesztes/
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Elhunyt Kangyal Miklós építész
05.23.
2002-ben elvállalt súlyos szívműtétje után egy évtizeddel, életének 76. évében érte a
halál. Az Ybl Miklós Építőipari Technikumban érettségizett, majd a BME Építészmérnöki
Karán diplomázott 1966-ban. Tervezői tehetsége 1962-1983. között a Budapesti
Városépítési Tervező Vállalatnál bontakozott ki, ahol 1971-től szakosztályvezető, később
osztályvezető lett. Jelentősebb megvalósult munkái ebből az időszakból: ORFI új kórházi
tömbje a Frankel Leó úton, Neszmélyi úti nevelőotthon, Őrs vezér téri orvosi
rendelőintézet, a Batthyány téri vásárcsarnok és vizivárosi OTP társasházak. 10 évig
dolgozott Pesterzsébet városrész rekonstrukcióján, melynek létesítmény főmérnökeként
közel 2000 lakás és az áruház tervezési munkáit irányította. Minősítésében felettesei
rendszeresen kiemelték szakmaszeretetét, emberi keménysége melletti humanitását,
szakmai felkészültségét több díjjal is elismerték.
http://epiteszforum.hu/elhunyt-kangyal-miklos-epitesz
Civilekkel fogtak össze önkormányzatok a bérlakás-ügyben
05.26.
Szociális lakásügynökség felállítása segíthetné az önkormányzatok bérlakásgazdálkodását, a szervezet lényegében átvállalná az önkormányzatra háruló nyomást
azzal, hogy összehozza a nem lakott, üresen álló lakás tulajdonosát és a szociálisan
rászoruló bérlőt - nyilatkozta a Városkutatás Kft. ügyvezető igazgatója.
http://index.hu/gazdasag/2013/05/26/civilekkel_fogtak_ossze_onkormanyzatok_a_berla
kas-ugyben/
Budapest egy hétig a lakatlan házak és a hontalan könyvek Mekkája
05.28.
Elkezdődött a Lakatlan Budapest Fesztivál, melynek égisze alatt (értsd:
részeseményeként) a Kortárs Építészeti Központ közszemlére és közhasználatra kínálja a
témába vágó kortárs irodalmat, minden nap este 7-től a MüSziben. Nem sajnálják tőlünk
a tudást és az annak megszerzésével járó kézkiszáradást.
http://mutmutato.blog.hu/2013/05/28/budapest_egy_hetig_a_lakatlan_hazak_es_a_hontalan_kony
vek_mekkaja
Újabb hidat építenek a Boszporuszon
05.29.
Megkezdődött szerdán Isztambulban az Európát Ázsiától elválasztó Boszporusztengerszoros fölött átívelő harmadik híd építése. A nyolcsávos autóút és kétpályás
vasútvonal befogadására tervezett híd a világ legszélesebb függőhídja lesz. A költségek a
tervek szerint hárommilliárd dollárt emésztenek fel, ám ha a híd elkészül, sokkal
könnyebbé válik a közlekedés a 15 milliós metropoliszban.
http://hvg.hu/ingatlan/20130529_Ujabb_hidat_epitenek_a_Boszporuszon
Mit teszünk a kirakatba? Első nap a Lakatlan Fesztiválon
05.29.
Hétfő reggel fiatal szakmabeliek kis csoportja gyülekezik a Müsziben. A szakma leginkább
építészeket jelent, de mellettük geográfusok, tájépítészek és szabadúszó urbanisták is
érkeztek, hogy válaszokat keressenek a lakatlanul álló épületek problémájára. Reggeli
után Polyák Levente, a KÉK Lakatlan sorozatának kezdeményezője, és Daniela Patti, a
bécsi székhelyű wonderland közösségi építészeti platform munkatársa elmondják, mi vár
ránk a következő napokban. Az egyhetes fesztivál célja, hogy nemzetközi szakmabeliek
bevonásával új stratégiákat alkosson a lakatlan épületek újrahasznosítására, összekötvén
a létező helyi kezdeményezéseket a világ más részeiről származó gyakorlatokkal.
http://mutmutato.blog.hu/2013/05/29/mit_teszunk_a_kirakatba_elso_nap_a_lakatlan_fesztivalon
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Egy foglalt világba, a hátsó bejáraton át
05.29.
Mikor már éppen azt hihetnénk, hogy az alternatív városnéző túrák burjánzása elérte a
nyugat-európai szintet, és már nincs hova fokozni a romkocsma, street art, zsidó
negyedes és biciklis túrákat, itt az élő példa, hogy de. A Squatted Budapest a hetedik
kerület foglaltházaiban vezeti körbe az érdeklődőket, akik azt is megtudhatják, hol ér
össze a hajléktalanok, a rendszerkritikus középosztálybeli fiatalok, a Pestre bulizni járó
pécsiek és egy pornószínész élete.
http://index.hu/belfold/budapest/2013/05/29/foglalthazturizmus_budapesten/
Eladná a Balettintézetet a külföldi tulajdonos
05.30.
Eladná az Andrássy úti egykori Balettintézet épületét a tulajdonos Banco Commercial
Portugues, ha talál megfelelő vevőt. A portugál bank magyarországi képviselője, a
Dessewffy és Dávid, valamint Társaik Ügyvédi Iroda hétfőn erről tárgyalt is a terézvárosi
önkormányzattal.
http://hvg.hu/ingatlan/20130530_Eladna_a_Balettintezetet_a_kulfoldi_tulaj
Hongkong alulnézetben
05.30.
Amikor az ember először jár egy igazi világvárosban, több száz méteres felhőkarcolók
között, önkéntelenül is az ég felé fordított arccal közlekedik, tekintetével az épületek
tetejét, és az ég kékjét keresve. Ez a lenyűgöző látvány és perspektíva fogta meg
Romain Jacquet-Lagréze francia fotóművészt is, amikor 2009-ben Hongkongba költözött.
Ha van hely a világon, ahol valósággal agyonnyomják az embert a felhőkarcoló, az
biztosan ez a város: 2300, legalább száz méter magas épület zsúfolódik itt össze
Budapestnél alig nagyobb területen (összehasonlításképpen New Yorkban alig 800 ekkora
épület van). Jacquet-Lagréze szerint az életünk is olyan, mint egy felhőkarcoló, erős
alapokkal kell rendelkeznünk, és leküzdhetetlen bennünk a vágy, hogy az ég felé törjünk.
A Vertical Horizons című albumban megjelent, különleges, függőlegesen felfelé néző
felvételek legjobbjait válogattuk össze.
http://index.hu/nagykep/2013/05/30/hongkong_alulnezetben/
Nem olyan egyszerű ám megtalálni a közös nevezőt...
05.30.
Hol? Mit? Kinek? És miért? Az Európa számos nagyvárosából érkező fiatal szakemberek
tegnap nagy kihívás előtt álltak. Miután az elmúlt két napban felfedezték Budapestet és
lakatlan belső tereit, találkoztak a potenciális használókkal és megismertek olyan
projekteket, amelyek az üres épületek köztes, átmeneti használatát célozzák, a munka
egy kevésbé izgalmas része kezdődött el: le kell ülni és számbavenni az összes
lehetőséget. - Ansgar Seng beszámolója a Lakatlan Budapest szakmai workshop
harmadik napjáról.
http://mutmutato.blog.hu/2013/05/30/nem_olyan_egyszeru_am_megtalalni_a_kozos_nevezot
Először úgy kezeljük a mobilgátat, mintha nem is lenne
05.30.
A 4,8 milliárdos római-parti mobilgát felépítése után óvatosságból még évekig ugyanúgy
megerősítik a Nánási úti nyúlgátat, mint eddig az árvizeknél, és nyolc métert meghaladó
vízállásnál kitelepítik a mobilgát mögül a hullámtérben élőket, mondta lapunknak Csók
László, a főpolgármesteri hivatal osztályvezetője. Ennek oka az, hogy ha a minimális
esély ellenére minden összejön, a legrosszabb forgatókönyv következik be, azaz
átszakadna valamiért a mobilgát, akkor nagyon gyorsan elöntené a hullámteret.
http://index.hu/belfold/budapest/2013/05/30/az_elso_evekben_ugy_kezeljuk_a_mobilga
tat_mintha_nem_is_lenne/
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Játsszuk újra: Budapest inkubátorterei tegnap és ma
05.31.
Szerdán ellátogattunk a Lakatlan Fesztivál Játszd újra! beszélgetéssorozatának második
alkalmára, ahol budapesti üres tereket kulturális tartalommal megtöltő ún. „creative
industry” projektek mutatkoztak be.
http://mutmutato.blog.hu/2013/05/31/jatszd_ujra_budapest_lakatlan_konferencia_a_musziben
Megújult a Monostori Erőd Dunai Bástyája
05.31.
Új kiállítótérrel és rendezvényhelyszínnel bővült a Monostori Erőd Dunai Bástyája
Komáromban. A Kikötői Fogadótér beruházás az Új Széchenyi Terv támogatásával
összesen 444 millió forintból valósul meg.
http://epiteszforum.hu/megujult-a-monostori-erod-dunai-bastyaja
Majdnem kész a 4-es metró
06.02.
A 4-es metró beruházása csaknem 85 százalékos készültségi szinten van, a jelenlegi
helyzet szerint tartható az utasforgalmi próbaüzem terv szerinti indítása 2014 első fél
évében - közölte a DBR Metró Projekt Igazgatóság. A szerkezet-, az alagút- és a
vágányépítési munkák után még a felszínrendezések, a belső beépítés és a
rendszerépítés van hátra.
http://index.hu/belfold/2013/06/02/majdnem_kesz_a_4-es_metro/
Ki a ligetbe! Alternatív ingatlanhasznosítás Külső-Erzsébetvárosban
06.04.
A Kossuth Lajos utca és Belső-Erzsébetváros lakatlan ingatlanjairól már sokfelé szó esett.
Mi a helyzet a körút másik oldalán? A Lakatlan Fesztivál második napján a workshop
résztvevői Külső-Erzsébetváros fákkal övezett utcáin jártak a KÉK alternatív
ingatlanhasználatokat bemutató sétáján. A látottak még egy budapesti őslakos számára
is újdonságokkal szolgálhatnak, íme a beszámoló!
http://mutmutato.blog.hu/2013/06/04/ki_a_ligetbe_alternativ_ingatlanhasznositas_kulsoerzsebetvarosban
A gát önmagában kevés az árvíz ellen
06.05.
A Tiszán vésztározókkal lehetett csökkenteni az árvizeket, a Dunán azonban erre nem
lesz lehetőség, ott leginkább csak a gátakban bízhatnak – mondta az Indexnek Szlávik
Lajos, a bajai Eötvös József Főiskola Vízépítési és Vízgazdálkodási Intézetének vezetője.
Budapest belső részét még a legextrémebb árvíz sem veszélyezteti, mert a partfalakat
már a 19. században megmagasították. A Római-part a főváros gyenge pontja. A
szakember szerint van, ahol igenis jó megoldás a mobilgát, ami kisebb helyet foglal,
gyorsan felépíthető, és nem is drágább a hagyományos gátnál. Árvízvédelem kezdőknek.
http://index.hu/belfold/2013/06/05/a_gat_onmagaban_keves_az_arviz_ellen/
Korán kelővé válnak a városi rigók
06.05.
A városi élet megváltoztatja a madarak belső óráját: biológiai ritmusuk a természetben
élő fajtársaikénál gyorsabbá válik, könnyebben megzavarodik - derítették ki a Max Planck
Ornitológiai Intézet és a Glasgowi Egyetem kutatói. Jesko Partecke német kutató szerint
a városi madarak korábban ébrednek és később térnek nyugovóra, mint erdei társaik. A
megváltozott biológiai ritmus hátterében a városi környezetvédelmi hatások állhatnak,
mint az éjszakai világítás vagy a magas zajszint.
http://index.hu/tudomany/2013/06/05/koran_kelove_valnak_a_varosi_rigok/
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Ön milyen Almássy teret szeretne?
06.06.
A VII. kerületi önkormányzat a lakosokkal szavaztatja meg, milyen legyen az Almássy tér
új arculata. A szavazás június 14-ig tart, a beruházás pedig az igéretek szerint még az
idén el is készül az Erzsébet Terv Zöld program keretében. A kerületi lakosok levélben,
illetve három helyszínen (az önkormányzat két épületében és a Madách Imre
Gimnáziumban) adhatják le a voksukat.
http://index.hu/belfold/budapest/2013/06/06/on_milyen_almassy_teret_szeretne/
Tovább építik a Velencei-tó kapuját
06.06.
Közel két év után folytatódik a Velencei-tó kapuja kiemelt uniós projekt, és 10 hónap
alatt, az eredeti tartalommal valósul meg – jelentette be a település polgármestere
csütörtökön Velencén. Klimatizált korzó is lesz.
http://index.hu/belfold/2013/06/06/tovabb_epitik_a_velencei-to_kapujat/
Elhunyt Pattantyús Ábrahám Ádám
06.07.
Május 18-án elhunyt Pattantyús tanár úr, Patyi bácsi, aki 1951 óta tanította
építészmérnökök generációit. Április végén még aktívan dolgozott, betegsége gyorsan
vitte el. Nagy tudású, széles műveltségű kollégát veszítettünk el személyében, aki
felhalmozott tudását élete alkonyán könyveiben foglalta össze: 2011-ben jelent meg
Boltozatok és kupolák című könyve, nyomtatásra vár Épületrekonstrukció, és kéziratban
kész Történeti fedélszerkezetek c. könyve.
http://epiteszforum.hu/elhunyt-pattantyus-abraham-adam
Építési engedélyt kapott a világ legmagasabb felhőkarcolója
06.07.
Tavaly novemberben beszámoltunk a kínai Broad Sustainable Building (BSB) építőcég
eddigi legambiciózusabb tervéről, a világ legmagasabb felhőkarcolójának megépítéséről.
Most kiderült, hogy megvalósulhat a vállalat álma, a kínai kormány ugyanis megadta
nekik az építési engedélyt. A Hszi Csiang folyó partján, Csangsa városában megépítendő
Sky City épülete 220 emeletes és 838 méter magas lesz. Nemcsak a méretei lenyűgözők,
a legnagyobb műszaki bravúr az lesz, hogy mindössze 90 nap alatt összerakják.
http://index.hu/tech/2013/06/07/epitesi_engedelyt_kapott_a_vilag_legmagasabb_felhok
arcoloja/
Újra látogatható Európa egyik legrégebbi városfala
06.10.
Ismét látogatható az olasz Padovához közeli Cittadella középkori városfala, melyet húsz
évig tartó restaurálás után vasárnap nyitottak meg. A páratlan műemlék restaurálása
huszonötmillió euróba került.
http://travelo.hu/hirek/2013/06/10/ujra_latogathato_europa_egyik_legregebbi_varosfala
/
Bemutatjuk a Wonderland nemzetközi építész platformot
06.10.
A wonderland közösséget fiatal európai építészek alapították azért, hogy segítsék az
egymás közötti szakmai tudáscserét és együtt hozhassanak létre a nyilvánosság felé jól
kommunikáló, tudatosságnövelő programokat. 2002-ben 11 fiatal és ambíciózus ausztriai
csapat hozta létre, hogy lehetőséget és teret adjon a kortárs építészet bemutatásának.
Az első sikerek után a közös fellépés koncepciója újabb építészeket vonzott be; egy
vándorkiállításnak köszönhetően a hálózat hamarosan 99 tagúvá nőtte ki magát, 9
európai országból. Ma, 11 évvel később, már több, mint 17 európai ország fiatal építészei
csatlakoztak a közösséghez.
http://mutmutato.blog.hu/2013/06/10/bemutatjuk_a_wonderland_nemzetkozi_epitesz_platformot
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Tarlósé a Maritsziget
06.10.
A fővárosi önkormányzat közvetlen irányítása alá kerül a Margitsziget, miután az
Országgyűlés hétfőn 252 igen, 54 nem szavazattal, 44 tartózkodás mellett elfogadta
Navracsics Tibor közigazgatási és igazságügyi miniszter erre vonatkozó javaslatát. Az
eddig a XIII. kerülethez tartozó terület Navracsics Tibor indoklása szerint kiemelt
idegenforgalmi jelentőségű, a fejlesztése túlmutat egy kerületi önkormányzat stratégiai
tervezésében rejlő lehetőségeken.
http://index.hu/belfold/budapest/2013/06/10/tarlose_a_maritsziget/
Lélegzetelállító lombkoronába épített házak
06.11.
A világ sok pontján fák köré, lombkoronákba építik vállalkozó kedvű emberek házaikat.
Van, aki kihasználja a magasságot és 25 ablakot biggyeszt házára.
http://hvg.hu/ingatlan/20130611_Lelegzetelallito_lombkoronaba_epitett_haz
Budapest Területfejlesztési Koncepciója
06.12.
Budapest társadalmi, gazdasági és környezeti szerepe túlnő a város közigazgatási
határain, ezért szükség van a területi jelleg helyzetelemzésre, helyzetértékelésre és
területi jellegű jövőképre 2030-ra, átfogó célokra és 2014-20-as időszakra vonatkozó
stratégiai célok meghatározására. A koncepció keretet és irányt ad a tervezett
fejlesztések számára, nem kíván projekteket megfogalmazni, ez a folyamatban lévő
Integrált Településfejlesztési Stratégia (ITS) hatásköre. Beszámoló a FUGA-ban
megrendezett BTFK fórumról.
http://epiteszforum.hu/budapest-teruletfejlesztesi-koncepcioja1
A térre várva
06.12.
Május 24-én, pénteken a VÁR A TÉR program workshopján jártunk, beszámolónkban
megismerkedhetnek a programmal és a workshopon a Batthyányi térre elkészített
ötlettervekkel is.
http://mut-mutato.blog.hu/2013/06/12/a_terre_varva
A Millenáris beszántaná a közösségi kertet
06.12.
Az állam tulajdonában lévő Millenáris Nonprofit Kft. október 31-vel felmondta a Kortárs
Építészeti Központtal kötött közösségi kertekről szóló a szerződést arra hivatkozva, hogy
felújítják a parkot. De hogy hogyan és miből, arra már nem válaszoltak az Indexnek.
http://index.hu/kultur/2013/06/12/a_millenaris_beszantana_a_kozossegi_kertet/
A Szt. Lukács Gyógyfürdő műemléki rekonstrukciója
06.13.
Befejeződött a Szt. Lukács Gyógyfürdő műemléki rekonstrukciójának második üteme,
melyet a két vezető tervező, Beke Csilla és Bujdosó Győző írásával mutatunk be.
http://epiteszforum.hu/a-szt-lukacs-gyogyfurdo-muemleki-rekonstrukcioja
Rituális fürdőből balettiskola, húsüzemből mulató
06.13.
A BUPAP, Budapesti Aszfaltprojekt vezetésével az ortodox zsidóság múltjának és
jelenének színhelyeit jártuk körbe a Király, a Dob és a Kazinczy utcában.
http://travelo.hu/kozel/2013/06/13/bupap_seta/
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Százéves a Széchenyi fürdő
06.15.
Százéves a Széchenyi fürdő. Ennek örömére felkerestük a fürdő legrégebbi
alkalmazottját, hogy meséljen anekdotákat az elmúlt évtizedekből. Csak úgy sorjáztak az
illusztris vendégek Honthy Hannától Madonnáig, a főmunkásőrtől a Monty Python
komikusáig, de kiderült az is, mitől termékeny egyedülálló módon Tücsök és Jusztina, az
Állatkert két víziló tehene.
http://index.hu/belfold/budapest/2013/06/15/szaz_eves_a_szechenyi_furdo/
Felhőkarcolóval tennék tönkre Velence látványát
06.17.
Egy 250 méter magas felhőkarcolót húznának fel 10 kilométerre Velence ikonikus
óvárosától. A polgármester szerint az új épület nem rondít majd bele az összképbe,
mások szerint viszont ezzel a lépéssel tönkreteszik az amúgy is problémákkal küzdő
várost.
http://travelo.hu/tavol/2013/06/17/velence_felhokarcolo/
Látványtervek: így újul meg az Almássy tér
06.17.
Döntött a lakosság arról, hogy miként újuljon meg a VII. kerületi Almássy tér - közölte
hétfőn a kerületi önkormányzat. A kerületben szervezett személyes szavazás 1211
résztvevője közül a legtöbben a D koncepciót választották. A D koncepció a lágy,
organikus formavilágával kontrasztot alkot a belváros merev vonalaival. Ez a változat két
zöld szigetet hoz létre, amelyek között az Almássy utca irányultságát megtartó, a
Wesselényi utca irányába futó átkötést húz.
http://hvg.hu/ingatlan/20130617_Latvanytervek_igy_ujul_meg_az_Almassy_ter
Megújult az 500 éves szeged-alsóvárosi ferences templom és rendház
06.18.
A ferences rend már a 14. század elején megtelepedett Szegeden, és nekik köszönhető,
hogy nem néptelenedett el a török időkben teljesen a vidék, hiszen papi teendőik mellett
ők látták el hosszú évszázadokig a gyógyítás és a népművelés feladatát is. A rendház és
a templom felújítását Vesmás Péter, Zákányi Ildikó, Harsányi István és Valkony
Károly vezette, melyet Lukács Zsuzsa falkutatásai segítettek.
http://epiteszforum.hu/megujult-az-500-eves-szeged-alsovarosi-ferences-templom-esrendhaz
Futurisztikus építőanyagot fejlesztettek ki, ebből épülnek a jövő házai
06.19.
A háromdimenziós nyomtatóval órák alatt előállítható kompozit anyag az emberi csont
szerkezetét mintázza, és rendelkezik annak előnyös tulajdonságaival. A Massachusettsi
Műszaki Egyetem (MIT) kutatói által gyártott anyag viszonylag kis tömörsége ellenére
rendkívül tartós, roppant erős és rugalmas, összetevői pedig környezetbarát kémiai
vegyületek.
http://hvg.hu/ingatlan/20130619_Futurisztikus_epitoanyagot_fejlesztettek
Budapest városfejlesztési stratégia megvalósítása az üzleti szféra bevonásával
06.20.
Budapest rendelkezik hosszú távú városfejlesztési koncepcióval, Dunát érintő stratégiával
és készülőben van a főváros településszerkezeti terve – mindez kiváló alapanyag, de a
londoni székhelyű Urban Land Institute (ULI) konferencia szakértői szerint a tervekből
addig nem lesz valóság, amíg Budapestnek nincsen megfelelő finanszírozási és jogi
rendszere mindezek megvalósítására.
http://epiteszforum.hu/budapest-varosfejlesztesi-strategia-megvalositasa-az-uzletiszfera-bevonasaval
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Klímadobozok a műemlék-homlokzaton
06.20.
A kánikula miatt egyre többen választják a légkondi beszerelését a lakásba vagy irodába.
A gond ott kezdődik, ha védett, netán világörökséghez tartozó műemléki homlokzatot
csúfítanak el a fémdobozba csomagolt kültéri egységek. A jelenség egyre gyakoribb.
http://index.hu/belfold/budapest/2013/06/20/klimadobozok_a_muemlek-homlokzaton/
A csillagok állása
06.21.
Nagy Tamás tanszékvezető felkérte volt tanítványait, hogy egy tabló erejéig mutassák
meg, milyen is egy-egy világhírű építész irodája - belülről. A MOME volt hallgatói - Baló
Dániel, Boromissza Júlia, Kalászi Zoltán, Kollár Bence, Muszbek Johanna, Szüts Nóra kiállítását most itt is bemutatjuk Nagy Tamás bevezetőjével és bővebb fotóanyaggal
kiegészítve - több részletben.
http://epiteszforum.hu/a-csillagok-allasa-nagy-tamas-mome-bevezetoje
Áder visszadobta a Margitszigetről szóló javaslatot
06.21.
Áder János államfő visszaküldte megfontolásra a parlamentnek azt a júniusban elfogadott
javaslatot, amelynek alapján a fővárosi önkormányzat közvetlenül irányíthatja a
Margitszigetet. Áder indoklása szerint 1992-ben csatlakoztunk az Európa Tanács Helyi
Önkormányzatok Európai Chartájához, mely 1994-ben lépett életbe, és amelynek 5.
cikke értelmében "nem lehet megváltoztatni a helyi önkormányzatok határait az érintett
közösségekkel való előzetes konzultáció, vagy ahol ezt törvény lehetővé teszi, esetleges
helyi népszavazás nélkül". A köztársasági elnök szerint utóbbiakra nem került sor, ezért
küldi vissza megfontolásra a javaslatot a parlamentnek.
http://index.hu/belfold/2013/06/21/ader_visszadobta_a_margitszigetrol_szolo_javaslato
t/
Visszaszólt a miniszteri biztosnak az Urbanisztikai Társaság
06.21.
Levélben mondta vissza Baán László miniszteri biztos felkérését a Magyar Urbanisztikai
Társaság (MUT) elnöke. Körmendy Imrét azért kereste meg a múzeuminegyed-projektért
felelős Baán, hogy vegyenek részt az építészeti terveket véleményező bírálóbizottságban.
http://index.hu/belfold/budapest/2013/06/21/visszaszolt_a_miniszteri_biztosnak_az_urb
anisztikai_tarsasag/
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