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BeMUTató – A Magyar Urbanisztikai Társaság életéből
A MUT Tolna-Baranyai Területi Csoportjának tisztújító közgyűlése
A Magyar Urbanisztikai Társaság Tolna-Baranyai Területi Csoportja tisztújító közgyűlést
tart október 10-én, csütörtökön 14:30 órakor. Helyszín: Pécsi Tudományegyetem
Pollack Mihály Műszaki és Informatikai Kar (7624 Pécs, Boszorkány út 2. Főépület II.
emeleti konferencia terem).
http://mut.hu/?module=events&action=event&eid=3932
Danube Limes és HERMAN - a MUT Örökséggazdálkodási Tagozatának nyilvános
rendezvénye
Saád Judit pályázati referens és Králl Attila projektmenedzser bemutatja
a Forster Gyula Nemzeti Örökséggazdálkodási és Szolgáltatási Központ által menedzselt
két, Európai Uniós támogatással megvalósuló nemzetközi projektjüket október 14-én,
hétfőn, 15 órától a MUT székház rendezvénytermében (Budapest IX. Liliom u. 48.).
Moderátor: Erő Zoltán, Magyar Urbanisztikai Társaság.
http://mut.hu/?module=events&action=event&eid=3930
A világ közterei a kamerán keresztül - urbanisztikai filmest
A közterek ügye évtizedek óta megjelenik mind a szórakoztató filmgyártás, mind a
dokumentarista filmkészítők témaválasztásában. Ma már bárki számára elérhető a
technológia ahhoz, hogy mozgóképet készítsen a város mindennapi vagy éppen ritka
eseményeiről. A film városi életünk rögzítésének és újraélésének eszköze lett. A Magyar
Urbanisztikai Társaság a Mutató bloggal együttműködve ilyen szubjektív városi
(mozgó)képeket mutat be a filmest keretében az alternatív urbanisztikára nyitott
érdeklődőknek. A filmek angol nyelvűek, a részvétel ingyenes. Időpont: október 15.
17.00-20.00. Helyszín: MUT székház.
http://mut.hu/?module=events&action=event&eid=3921
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
Szeptember 5-én került közzétételre a MUT Stratégiájának vitaanyagát bemutató és
társadalmasító kérdőív-sorozat második kérdőíve, amely az egyes stratégiai célokkal
kapcsolatos részletes véleményeket kéri be. 2013. szeptember 20-ig érhető el kitöltésre,
ez a dátum azonban módosítható.
Szeptember 11-én a MUT Nagytermében rendezte meg a Pro Régió Ügynökség a
’Fenntartható fejlesztés – várostervezési útmutató’ című könyvének bemutatóját. A
könyvet dr. Szaló Péter helyettes államtitkár és Aczél Gábor, a MUT örökös tiszteletbeli
elnöke méltatta.
Szeptember 12-én második alkalommal találkozott az urbanisztikai szervezetek
formálódó egyeztető fóruma. Szeptember 23-áig megszületik egy együttműködési
megállapodás-tervezet, továbbá minden résztvevő javaslatokat fogalmaz meg a
közhatalmi nagyberuházások eljárásrendjével, továbbá a Múzeumligettel kapcsolatos
állásfoglalás számára. További lehetséges témakánt felmerült a Normafához tervezett
sport-és szabadidőközpont, valamint a 2021-es Úszó VB súlyponti helyszíneként
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felmerült a Dagály-fürdő kérdése.
Szeptember 20-án ülésezett a Magyar Urbanisztikai Társaság Elnöksége az alábbi
napirendi pontok tárgyalásával:
- Beszámoló az elmúlt időszak eseményeiről – MUT és MUT NKft.
- Beszámoló a MUT és a MUT NKft. 1. féléves eredményéről
- MUT Titkársági tudnivalók (Heti Hírlevél, tagság)
- MUT Stratégia kérdőívezésével kapcsolatos tájékoztató
- Beszámoló az Országos Főépítészi Konferenciáról
- Állásfoglalási együttműködés a Múzeumi Liget kapcsán
- MUT Tagság foglalkoztatása – „Hozz egy programot”
- MUT Diplomadíj 2013 felhívás és teendők
- A MUT által adományozott díjak (Köztérmegújítási Nívódíj, Települési Hild János Díj)
kiírásának kérdései
- Városértékelő rangsor és Felsőoktatási intézményrendszer rangsor kutatás elindítása

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 a 2013. évi Magyarországi Falumegújítási Díj pályázatra
Pintér Sándor belügyminiszter és Fazekas Sándor vidékfejlesztési miniszter közösen
meghirdeti a Magyarországi Falumegújítási Díj 2013 pályázatot. A pályázatot
meghirdetők célja, hogy felkutassák, díjazzák és ezzel „reflektorfénybe állítsák“ azokat a
települési közösségeket, amelyek kimagasló és példaszerű színvonalon végzik
jövőbemutató fejlesztési munkájukat. A kiírók a példák bemutatásával, az információk
cseréjével javítani kívánják a falumegújítást végző községek eredményeit, a jó példákkal
el kívánják érni, hogy a falumegújítás mozgalommá szerveződjön. A kiírás – melynek
mottója „Jobban élni” – célja az is, hogy kiválassza azt a települést, amely a leginkább
méltó módon képviselheti hazánkat az „Európai Falumegújítási Díj” pályázaton. A
pályázatok beküldési határideje: október 18.
http://mut.hu/?module=news&action=show&nid=199374#MIDDLE
6. Budapesti Építészeti Filmnapok
Van egy építészeti témájú filmed? A Budapesti Építészeti Filmnapok 2014 márciusában
tartandó 6. kiadása várja az építészeti, városi és design témájú filmeket, műfaji
megkötés nélkül. Beküldési határidő: október 31.
http://epiteszforum.hu/6-budapesti-epiteszeti-filmnapok
Hallgatói Ötletbörze: Római Part 2100 – Budapest
Az Ingatlanfejlesztői Kerekasztal Egyesület pályázatot hirdet „Római Part 2100 –
Budapest” címmel egyetemi hallgatóknak. A jelen ötletbörzével az IFK Budapest egyik
emblematikus városrészének lehetséges vízióit, távoli jövőbeni szerepét és funkcióit
kívánja felmérni a jövő szakembereinek mozgósításával. Beadási határidő: november 4.
http://mut.hu/?module=news&action=show&nid=199479#MIDDLE
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„Jövő a jelenben”...racionális épületek az utókornak
A funkcionalitás és esztétika figyelembevételével megtervezett építész munkák
bemutatása, népszerűsítése, melyek korunk kihívásaira - mind gazdasági, mind
környezettudatossági szempontok alapján - jövőbemutató megoldásokat
tartalmaznak. Pályázni lehet olyan Magyarországra tervezett lakóépülettel, mely a
hatályos előírások betartásával, magyarországi forgalomban jogilag rendezett módon
beszerezhető anyagokból került megtervezésre. A pályázati művek beadása: november
15.
http://epiteszforum.hu/jovo-a-jelenbenracionalis-epuletek-az-utokornak

Szakmai sikerek – díjak, elismerések
ECLAS életmű-díjat kapott Jámbor Imre tájépítész professzor
A Budapesti Corvinus Egyetem Tájépítészeti Karának volt dékánja, a nemrég nyugalomba
vonult Jámbor Imre professzor kapta meg idén az ECLAS életmű-díját megosztva Richard
Stiles-al, az osztrák Tájintézet professzorával, az ECLAS korábbi elnökével. A rangos
európai kitüntetésben másodszor részesült magyar professzor. A díjat Jámbor Imre
Hamburgban vehette át a napokban az ECLAS éves konferenciáján.
http://epiteszforum.hu/eclas-eletmu-dijat-kapott-jambor-imre-tajepitesz-professzor
Finta József kapta a XIII. kerület első Építészeti Díját
A 75 éves XIII. kerület programsorozat részeként az Építészet napja jelentős eseményén
2013. október 1-jén a Radnóti Miklós Művelődési Központ aulájában az ez évben alapított
XIII. Kerületi Építészeti Díjat adta át dr. Tóth József a kerület polgármestere. A
rendezvényen mutatták be "A védett építészeti értékek a XIII. kerületben" és "A kortárs
építészeti értékek a XIII. kerület városképében" című önkormányzati kiadványokat.
http://epiteszforum.hu/finta-jozsef-kapta-a-xiii-kerulet-elso-epiteszeti-dijat

Programajánló
Építészet világnapja
Október 7-én rengeteg program vár ránk a MÉSZ-ben (Budapest VIII. kerület,
Ötpacsirta u. 2.), egy kis ízelítő: 12:00-22:00 Hello Wood installáció (asztal, body bar,
poliphony), 15:00 Év Háza 2013 díjátadás, 16:30 Visegrádi Négyek családi házai kiállítás
megnyitó, 17:00 MÉK-MÉSZ Diplomadíj átadás, 18:30 Bemutatkozik a Hello Wood
program, 19:30 Nyáry Erika: Kortárs spanyol borászatok – előadás. A részletes
programot itt találja:
http://mut.hu/?module=events&action=event&eid=3936
Green Talk XXL: A zöldépítés gyakorlata
A RICS és a Magyar Környezettudatos Építés Egyesülete (HuGBC) által szervezett
félnapos konferencia a minősített épületekben rejlő üzleti lehetőségekkel, illetve a
környezettudatos beruházások számos további aspektusával foglalkozik. Az RICS és a
Magyar Környezettudatos Építés Egyesülete (HuGBC) közös rendezvénysorozata egy
évvel ezelőtt indult útjára. A jubileumi rendezvényt kibővített program ünnepeli, és a
Green Talk szakmai műhely az érdeklődők számára is megnyílik. Időpont: október 10.
Helyszín: Kinnarps Konferenciaterem (1133 Budapest, Váci út 92.).
http://mut.hu/?module=events&action=event&eid=3935
Védett épületek a fogyatékossággal élők szolgálatában című konferencia
A konferencia célja: az akadálymentesítéssel kapcsolatos jogszabályi előírások, határidők
megismerése; az akadálymentesítés fajtáinak és lehetőségeinek, valamint az érdekelt
civil és társadalmi szervezetek; az építészeti, mérnöki képzések hatásfokainak
megismerése; az ingatlanok és különös tekintettel a védett ingatlanok, műemlékek
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akadálymentesítési lehetőségeinek és nehézségeinek megismerése; az
akadálymentesítés szükséges mértékének meghatározása; az ágazati jogszabályok
harmonizációs lehetőségeinek vizsgálata; közös álláspont kidolgozása, együttműködési
megállapodás kidolgozása. Időpont: október 18. Helyszín: Fehérvárcsurgó, Károlyikastély, Főispán terem (8052 Fehérvárcsurgó, Petőfi utca 2.).
http://mut.hu/?module=events&action=event&eid=3912
Vidékfejlesztési program - Jövőtervezés és tájlátogatás
Az Európai Unió új vidék- és regionális politikájának gyakorlati végrehajtása során több
új megközelítést és működési mechanizmust fognak alkalmazni a következő többéves
költségvetési időszakban, 2014-2020. között. Számos kérdés merül fel a vidék megfelelő
pozicionálásával összefüggésben a fejlesztési stratégiákban és rendszerekben mind
Magyarországon, mind Romániában. Az Erdélyben és Partiumban 2013. október 21-25.
között programra Magyarországról és Romániából vidékfejlesztési, tájgazdálkodási
szakembereket, a vidékfejlesztési hálózatok, gazdák szervezeteinek tisztségviselőit,
falusi, mezővárosi polgármestereket hívtak meg. Jelentkezési határidő: október 15.
http://mut.hu/?module=events&action=event&eid=3922

Könyvajánló
Gótika - Az építészet története 4.
Újra kapható Sódor Alajos: Gótika című könyve, az Építészet története című sorozat
újabb tagjaként. A könyveket megújult külsővel, olvashatóbb tipográfiával adták közre.
Az Építészet története sorozat kötetei negyven éve az Építészmérnöki Kar
alaptankönyvei. A szerzők többsége sajnos már nincs közöttünk, de Hajnóczy Gyula,
Szentkirályi Zoltán, B. Szűcs Margit, Sódor Alajos, Zádor Mihály a könyveken keresztül
mégis velünk élnek és hatással vannak ránk. Gondolataik semmit sem veszítettek
elevenségükből, amin átsüt a téma iránti elkötelezettségük és szeretetük.
http://bookline.hu/product/home!execute.action?_v=Sodor_Alajos_Gotika_Az_epiteszet_
tortenete_4_&id=123712&type=22

Sajtószemle – Egy hónap az urbanisztika világában
Tönkreteszi az autókat egy felhőkarcoló
09.02.
Üresek a parkolóhelyek a londoni üzleti városközpont egyik jellegzetes épülete, a Walkie
Talkie ház mellett, mert az emberek nem mernek odaállni. Többen panaszkodtak, hogy a
ház üvegfaláról visszaverődő fény megolvasztotta az autók alkatrészeit, tönkretette a
fényezést. A városban dolgozók azt mondják, hogy a Fenchurch utca 20. számon álló ház
fényvisszaverő üvegfala a homorú felülete miatt fókuszálja a Nap sugarait, és erősen
megvilágítja az alatta levő utakat. Akár ki is használhatnák az ingyen-energiaforrást,
például fűthetnének vele medencét, pálmaházat, vagy telepíthetnek a parkoló helyére
egy kisebb napkollektort is.
http://index.hu/tech/2013/09/02/megolvasztja_az_autokat_egy_epulet/
Menő budapesti lakások: Két élhető lakás ötven négyzetméteren
09.03.
Visszatértünk a Bródy Sándor utcába, ahol Éva Mihály Amichay tavaly már megmutatta
saját, mindössze 29 négyzetméteres otthonát: a városgazdász-belsőépítész csodát
művelt a kis térrel, úgyhogy képzelhetitek, mit művelt, amikor ugyanabban a házban,
ugyanúgy a földszinten megszerzett egy több mint 50 négyzetméteres kéglit. Egy egész
kis családi házat rendezett be a térben. Egyetlen lakásból kettőt csinált, egy nagyobbat
és egy kisebbet, mindezt viszonylag kis alapterületen úgy, hogy végül a zöld és a kék
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lakás is nagynak, élhetőnek tűnik: tökéletes megoldás arra a problémára, amikor két
generáció lakik együtt, és szétköltözni nem tudnak.
http://varosban.blog.hu/2013/09/03/meno_budapesti_lakasok_ket_elheto_lakas_otven_
negyzetmeteren
Új tulajdonosa lesz az egykori Balettintézetnek
09.03.
Az egykori Balettintézet jelenlegi tulajdonosa szándéknyilatkozatot írt alá az épület
eladásról - közölte a terézvárosi önkormányzat sajtóosztálya kedden az MTI-vel. A
Dessewffy és Dávid, valamint Társaik Ügyvédi Iroda keddi, MTI-hez eljuttatott
közleménye szerint a tulajdonos QPR Investimentos S.A. és a Zara Invest A.G., mint
leendő tulajdonos szándéknyilatkozatot írt alá az Andrássy út 25. alatti épület tervezett
adásvételével kapcsolatban. Mint írták, a Balettintézet Budapest egyik leghíresebb
jelképe, ezért kiemelten fontosnak és közös érdeknek tartják a megfelelő hasznosítását.
Amennyiben a felek megkötik a végleges szerződést és az új tulajdonos birtokba veheti
az épületet, akkor azt a Zara Invest AG felújítja és ötcsillagos szállodát alakít ki az
épületben.
http://index.hu/kultur/2013/09/03/uj_tulajdonosa_lesz_az_egykori_balettintezetnek/
Így épül az álklasszicista hotel a Bazilikánál, a lerombolt klasszicista lakóház
helyén
09.04.
Volt egy épület a Hercegprímás utca 5 szám alatt, a Bazilika felől a második. 1836-ban
épült, a Nemzeti Múzeumot is jegyző Pollack Mihály tervei alapján, majd 1870 körül
koraeklektikus stílusban építették át. A kerületi szabályozás szerint "utcaképi védelem
alatt álló épület" volt, vagyis "épületrész bontása esetén az utcafronti traktus
megtartandó". Aztán néhány éve úgy döntöttek hotellé alakítják. Vagyis inkább "hotellé
bontják", azaz kibelezik az egészet és csak a homlokzati falat (fasszádot) hagyják meg
belőle, magyarán az "előlapot". Nem túl elegáns eljárás, hiszen az épületnek ez csupán a
bőre, de az utcakép szempontjából még mindig a legbarátságosabb megoldás. Ám
kiderült, hogy miután a homlokzat mögül elbontották az épületet, végül elbontották a
homlokzatot is.
http://urbanista.blog.hu/2013/09/04/igy_epul_az_alklasszicista_hotel_a_lerombolt_klass
zicista_lakohaz_helyen
Elfelejthetjük a rezsit örökre! A passzívházaké, a zéró- és pluszenergiás
épületeké a jövő
09.04.
Október 15-én beköszönt a fűtési szezon, az áprilisig tartó időszakban – az időjárás
függvényében – tetemes havi kiadással számolhatunk, sokan kényszerülnek kiadásaikat
átcsoportosítani a magas fűtésköltség miatt. Pedig van megoldás: passzívháztechnológiával nemcsak az energiaköltségek, hanem a környezetterhelés is jelentősen
csökkenthető.
http://epiteszforum.hu/elfelejthetjuk-a-rezsit-orokre-a-passzivhazake-a-zero-espluszenergias-epuleteke-a-jovo
Így fizetünk most ingatlanadót
09.05.
Építményadót a fővárosban az összes kerületi önkormányzat, a megyeszékhelyek közül
pedig 16 város vet ki az ingatlanok után. A legtöbb helyen azonban ez csak az üzleti célú
építményekre vonatkozik, a magánszemélyek lakáscélú ingatlanjai adómentesek - derül
ki az OTP Ingatlanpont legújabb felméréséből.
http://index.hu/gazdasag/2013/09/05/keves_helyen_fizetunk_ingatlanadot/
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Nobilis Palota lehet a Lánchídból
09.05.
Megvette a Clark Ádám tér sarkán régóta üresen álló Lánchíd Palotát Nobilis Kristóf. A
volt legfelsőbb bírósági épület féláron kélt el. Tízmillió millió euróért, vagyis mintegy
hárommilliárd forintért vette meg a magyar milliárdos a pazar épületet.
http://hvg.hu/ingatlan/20130905_Nobilis_Palota_lehet_a_Lanchidbol
Lázár tiszta lapot ígér a településeknek
09.06.
A Miniszterelnökséget vezető államtitkár szerint januártól a kormány átvállalná az összes
település adósságát. Lázár János a hódmezővásárhelyi közgyűlés ülésén közölte, hogy
erről még szeptemberben tárgyalnak. Orbán Viktor több tárcától, többek között a
Miniszterelnöki Hivataltól és a gazdasági minisztériumtól jelentést kér arról, milyen
feltételekkel hajható végre az újabb adósságátvállalás.
http://index.hu/belfold/2013/09/06/lazar_tiszta_lapot_iger_a_telepuleseknek/
New York rejtett arca hőfotókon
09.09
A hőmérséklet akár 10 Celsius-fokkal is több lehet városias környezetben az úgynevezett
hőszigeteknek köszönhetően. A jelenséget az okozza, hogy a sötét felületű épületek és
az aszfalt elnyelik a fényt, és hőt bocsátanak ki. Ezenkívül hiányzik a növényzet, amely
párologtatással hűtene. Növelik a hőt az autók és a légkondicionálók is, amelyek mind
hőt bocsátanak ki. A túl nagy meleg évente több ember halálát okozza. Nickolay Lamm, a
storagefront.com szerzője fogott egy hőkamerát, és készített pár képet New Yorkról,
hogy dokumentálja a jelenséget. A képeken több érdekes jelenség is látható, ezek
magyarázatához John Fredericket, a Chicagói Egyetem geofizikusát kérte fel.
http://index.hu/tudomany/2013/09/09/new_york_rejtett_arca_hofotokon/
Félszerzet a domboldalban - Margitutcakilenc
09.10.
Művészeti műhelynek és vendégháznak indult, az egykori fűszereseket megidéző
szabadtéri bolt, rendezvénytér, kert és ódon hangulatú városi passzázs lett. A Blokk
Építész Műhely projektje egyszerre individuális építészeti tett és közösségi
kezdeményezés.
http://epiteszforum.hu/felszerzet-a-domboldalban-margitutcakilenc
Falra festették, mi a magyar
09.10.
Az első díjazott művének falra pingálásával befejeződött a Színes Város Csoport és az
idei Art Moments fesztivál közös, falfestő projektje. Orosz Richárd monumentális alkotása
egy erzsébetvárosi tűzfalon pompázik. A szervezők július végén írtak ki pályázatot
falfestésre, Mi neked a magyar? címmel. A megvalósítós pályázat lényege az volt, hogy
képzőművészek és graffitisek olyan alkotásokat tervezzenek, amit utána meg is tudnak
festeni a több mint 400 négyzetméteres nagyságú, Kertész utcában található tűzfalra.
http://index.hu/belfold/budapest/2013/09/10/falra_festettek_mi_a_magyar/
Natália nővér látomása beteljesül a Normafán
09.10.
Megjelent a Parlament honlapján az új Normafa-törvény szövege, amely szerint
történelmi sportterületté nyilvánítják a tájrészt, és sí-, valamint szabadidőcentrumot
építenek ki rajta. Új elemnek számít egy engesztelő kápolna, ami Natália nővér 1936-os
látomása alapján épülne fel a mostani Anna-kápolna mellé, a törvényjavaslat szerint
bruttó 800, a kormánybiztos szerint 100 négyzetméteren.
http://index.hu/belfold/budapest/2013/09/10/natalia_nover_latomasa_beteljesul_a_nor
mafan/
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Már látni, milyen lesz a Nagyerdei Stadion
09.11.
A Debrecenben épülő Nagyerdei Stadionban már a tetőelemeket helyezik a lelátók fölé, a
létesítményt jövő áprilisban adják át. Fotóriporterünk a hét végén a városban járt, és
végig fotózta a félidőben tartó építkezést. A kivitelező konzorcium 11,45 milliárd forintos
ajánlattal nyerte el a munkát. A stadion környezete is megújul, a tervek szerint
októberben indul meg a tereprendezés.
http://sportgeza.hu/futball/2013/09/11/epul_a_nagyerdei_stadion/
Jobb, mint az országimázs
09.12.
Michael néhány éve érkezett hozzánk és csak egy rövid ideig akart maradni, de nálunk
ragadt, annyira megtetszett neki a város. Persze vannak ezzel még így néhányan, de ő
egy lépéssel tovább ment: videót készített a kedvenc budapesti élményeiről, és ugyan
van néhány apró tévedés az elhangzó, alapvetően költségvetés nélkül képes arra, amire
a több tízmilliós országimázs filmek legtöbbször nem: úgy mutatja be a várost, hogy a
legtöbb 20-30 éves európai fiatalnak megjöjjön a kedve az utazáshoz.
http://varosban.blog.hu/2013/09/12/egy_amerikai_mondja_el_miert_imadja_budapestet
Debreceni Intermodális Közösségi Közlekedési Központ - az Építészkohó Kft.
terve
09.13.
Bemutatjuk Balázs Mihály és Tarnóczky Tamás Attila a debreceni Intermodális Közösségi
Közlekedési Központ pályázatán megvételt nyert tervét. A tervpályázat alapja egy
kísérlet a múlt és a jelen összekapcsolására – az ‘intermodalitás’ építészeti
értelmezésével. Maga a kifejezés – ‘intermodális’ – jelentéstartalma egy adott cél elérése
többféle eszköz együttes, egymásra épülő alkalmazásával.
http://epiteszforum.hu/debreceni-intermodalis-kozossegi-kozlekedesi-kozpont-azepiteszkoho-kft-terve
Átvette a Római-partot a főváros
09.13.
99 évre a főváros vagyonkezelésébe került az óbudai Duna-part jelentős része, többek
közt a Római-part is. A mindenféle előzmény nélkül lezajlott változással a városháza lesz
felelős minden, a területet érintő ügyért. A kérdés azért is izgalmas, mert Tarlós István
erre a területre építene olyan mobilgátat, amellyel kapcsolatban az eddig illetékes óbudai
önkormányzat sem állt ki teljes mellszélességgel. Az éles civil ellenállást is kiváltó terv
megvalósításáért július elsejétől egyedül a főváros a felelős. Az óbudai önkormányzat
honlapján megjelent hír szerint nem csak a Római-partot vette át a városháza: a
megszerzett terület közel a Margit hídig húzódik a Duna-parton.
http://index.hu/belfold/budapest/2013/09/13/atvette_a_romai_partot_a_fovaros/
A legszomorúbb látvány a világon
09.13.
Aligha van szomorúbb látvány egy lepusztult, omladozó, használaton kívüli
vidámparknál, ahol a vidáman rohangáló gyerekek, a hullámvasutak és az ajándékárusok
helyett csak törmeléket, düledező épületmaradványokat és gazt lát az ember. Már akit
beengednek a szögesdrótok őrizte romok közé. Bemutatjuk a világ leghíresebb és
legérdekesebb elhagyatott vidámparkjait, amelyeket igen változatos okok miatt zártak
be, az anyagi csőd mellett hurrikán pusztítása és atombaleset is szerepel.
http://index.hu/kulfold/2013/09/13/a_legszomorubb_latvany_a_vilagon/
BKK: Nyolc év alatt térülhet meg az e-jegy
09.13.
Kellő érdeklődés mutatkozott a főváros elektronikus jegyrendszerének kiépítésére
meghirdetett tender első fordulóján, a beruházás a várakozások szerint nyolc év alatt
megtérülhet a növekvő bevételeknek köszönhetően.
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http://index.hu/belfold/budapest/2013/09/13/bkk_nyolc_ev_alatt_terulhet_meg_az_ejegy/
Ami mellett a Burj Khalifa is eltörpül
09.15.
világ legmagasabb felhőkarcolója a 830 méteres, sokcsillagos szuperluxus Burj Khalifa
Dubajban, ezt a 2010-es nyitás óta mindenki tudja. A világ legmagasabb épületének
lenni óriási presztízs, és pontosan mutatja, melyik ország, melyik város számít – vagy
akarja mutatni magát – éppen a világ közepének. Bemutatjuk a jelenleg épülő
legmagasabb felhőkarcolókat a világon.
http://index.hu/gazdasag/ingatlan/2013/09/15/ami_mellett_a_burj_khalifa_is_eltorpul/
Százhatvanszoros különbség a lakásárakban
09.16.
Az Otthon Centrum kínálatában a legdrágább és legolcsóbb négyzetméterár között
százhatvanszoros a különbség. Összegyűjtötték az idei év legjeit az ingatlanpiacon.
http://index.hu/gazdasag/ingatlan/2013/09/16/szazhatvanszoros_kulonbseg_az_ingatlan
arakban/
Életről és halálról döntöttek a Falk Miksa utcában
09.17.
„Látszik, hogy ez a fa nem egészséges. Sok rajta a seb, itt alul gombás” – magyarázza az
ötödik kerület illetékese, hogy miért vágják ki a japánakácot a Falk Miksa utcában. Az
újságírók bólogatnak, pedig egyáltalán nem látni, hogy a fával valami baj lenne. Igaz, az
ellenkezőjéről sem vagyok meggyőződve, lehet, hogy egy roncs alatt állok, de mivel nem
vagyok szakértő, csak annyit tudok mondani, hogy szép a koronája, lengedeznek rajta a
levelek, kellemes benyomást kelt.
http://index.hu/belfold/budapest/2013/09/17/eletrol_es_halalrol_dontottek_a_falk_miks
a_utcaban/
Újjáalakult az Országos Főépítészi Kollégium Elnöksége
09.17.
A régi Elnökség és az Országos Főépítészi Konferencia által jóváhagyott Stratégia szerint
10 tagú Elnökség választására került sor. Az új Elnökség első ülésén, szeptember 17-én
titkos szavazással megválasztotta az OFK elnökének Salamin
Ferencet, elnökhelyettesének L. Balogh Krisztinát. A Konferencia Philipp Frigyest az OFK
tiszteletbeli elnökének választotta.
http://mut.hu/?module=news&action=show&nid=199421#MIDDLE
Több mint egymilliárdból újulhat meg a tatabányai Óváros
09.17.
A kormány határozata alapján a tatabányai önkormányzat 1,3 milliárd forint uniós
forrásra pályázhat az Óváros felújításához – mondta a város polgármestere kedden.
Schmidt Csaba szerint a projektet két és fél hónapon belül kell benyújtani. A jövő év eleji
közbeszerzési eljárások után kezdődhet a kivitelezés. A tervezésbe a helyieket is
bevonják – ígérik.
http://hvg.hu/ingatlan/20130917_tatabanya_ovaros_felujitas
Budapesti Szomorúpark
09.18.
2013. szeptember 30-án véget ér egy (175 éves) korszak a Városliget életében. Bezár a
Vidámpark. „Továbbmenet nincs!” A folytatás kétséges, bár a piaci rés nagy. A kérdés
pusztán az, Budapest stratégiái az elmúlt két évben miért nem gondolkodtak előre.
Bardóczi Sándor írása.
http://epiteszforum.hu/budapesti-szomorupark
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93 éves néni kilakoltatása: Újbuda változtatna a szabályokon
09.19.
hvg.hu/itthon/20130919_93_eves_neni_kilakoltatasa_Ujbuda_valtozt
Súlyos problémának tartja Újbuda polgármestere, hogy a lakáshiteleket nyújtó
pénzintézetek nem jelzik az állami vagy önkormányzati intézményeknek, ha szociálisan
rászorulót készülnek kilakoltatni. Hoffmann Tamás csütörtöki, budapesti
sajtótájékoztatóján közölte: a vonatkozó jogszabályok módosítását kezdeményezi,
miután szerdán otthonvédők akadályozták meg egy 93 éves asszony kilakoltatását.
Íme a 2013-as Média Építészeti Díjának előzsűrije
09.20.
Idén 52 épületet és 65 tervet regisztráltak a Média Építészeti Díjára. Évről évre
folyamatosan növekszik a díjra nevezők száma és egyre több hallgató küldi be
diplomamunkáját a megmérettetésre. A jól bevált módszer alapján idén is külföldi
előzsűri választja ki a döntősöket a november 7-i rendezvényre. Most bemutatjuk őket!
http://epiteszforum.hu/ime-a-2013-as-media-epiteszeti-dijanak-elozsurije
A Jobbik miatt nem lesz ózdi romaközpont
09.20.
Annyi aláírás gyűlt össze a népszavazáshoz, hogy a város visszavonta az 1,7 milliárdos
beruházást.
http://index.hu/kultur/2013/09/20/a_jobbik_miatt_nem_lesz_ozdi_romakozpont/
Pécs, György telep - tervezz elérhető és fenntartható lakást
09.20.
Városi és egyetemi összefogással hirdettek meg a fenti címmel hallgatói ötletpályázatot a
pécsi György telep szociális lakóépületeinek megtervezésére. A pályázat lezárult,
bemutatjuk az értékelést és a pályaműveket.
http://epiteszforum.hu/pecs-gyorgy-telep-tervezz-elerheto-es-fenntarthato-lakast
Átadták a kártyás közbringa rendszert
09.20.
Magyarország első közösségi kerékpáros rendszerét adták át Esztergomban. A bringák fél
óránként 200 forintért kölcsönözhetők, első használat előtt 600 forintért feltölthető
kártyát kell hozzá venni.
http://travelo.hu/kozel/2013/09/20/atadtak_a_pin-kodos_kerekparos_rendszert/
Nem ez lesz a kedvenc metrómegállónk
09.21.
Ami a Keletinél folyik, az a 4-es metró építésének jelképe. Mi zajlik a felszín alatt?
Megnéztük a kész megállót, és sajnos Svájcba képzeltük magunkat.
http://index.hu/belfold/budapest/2013/09/21/nem_ez_lesz_a_budapestiek_kedvenc_me
tromegalloja/
Megkezdték a váci vasútállomás százéves melléképületeinek lerombolását
09.23.
A Nemzeti Infrastruktúrafejlesztő Zrt. (NIF) a Budapest-Vác vasútvonal megújításának
részeként már korábban tervbe vette a váci vasútállomáson álló, a mai napig fennmaradt
száz évnél is idősebb vasúttörténeti jelentőségű épületeinek lebontását. A beavatkozásra
állítólag azért van szükség, mert a tervezett parkolóhelyek „nem férnének el”, továbbá a
főépülethez tervezett új üveg-védőtető néhány méterrel a meglévő épületekbe „lóg”. Az
épületek megmentése lehetséges volna, ez ráadásul érdemben nem befolyásolná a
tervezett új létesítmények elhelyezését. A Védegylet közleménye.
http://epiteszforum.hu/megkezdtek-a-vaci-vasutallomas-szazeves-mellekepuleteineklerombolasat
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Gyémántüzlet a Bálna tüdejében?
09.24.
A Bálna épülete belülről egyelőre még ugyanolyan csupasz, mint korábban, de most már
egy csomó munkás sürgölődik benne. Egyetlen helyiségben rendezkedtek be: a jobb tüdő
magasságában nyílt meg az OlimpiCafé, aminek Szécsi Zoltán háromszoros vízilabdázó
olimpiai bajnok a tulajdonosa, a többi még üresen porosodik. Az épületre még 1,3
milliárdot költ a főváros.
http://index.hu/belfold/budapest/2013/09/24/gyemantuzlet_es_oxigenbar_a_balna_tude
jeben/
Foglalj házat!
09.24.
A Kortárs Építészeti Központ hétfőn este a Müsziben jelentette be, hogy elindítja Lakatlan
– Töltsd újra! nevű projektjét, amelyben üresen álló fővárosi ingatlanoknak keresnek új
funkciókat. A közösségi, szociális és kulturális témákat ötvöző civil kezdeményezések
november 4-ig jelentkezhetnek a programba.
http://index.hu/kultur/2013/09/24/foglalj_hazat/
Hátat fordít a Dómnak a Szegedi Szabadtéri Színpad
09.25.
A Szeged24 úgy tudja, hogy kétmilliárd forintból építik át a szegedi Dóm teret és
környezetét, miután az egyház nyert egy felújítási pályázaton. A munkálatok már az
ősszel megkezdődnek: kívül-belül felújítják a templom épületét, az alagsorban télennyáron látogatható kiállítótér nyílik az egyházi gyűjtemény számára, a tornyok egyes
szintjein is kiállításokat rendeznek, és a tervek szerint lift visz majd a kilátóba.
http://index.hu/kultur/2013/09/25/hatat_fordit_a_domnak_a_szegedi_szabadteri_szinpa
d/
Bálna: 7,5 milliárdot kell fizetnie Budapestnek
09.26.
A fővárosi önkormányzat köteles megfizetni az MKB Banknak a 2008-ban, a CETberuházással kapcsolatban kötött hitelkeret-megállapodás alapján fennálló pénzügyi
adósságot, döntött szerdán a Pécsi Ítélőtábla.
http://index.hu/belfold/budapest/2013/09/26/a_fovarosnak_7_5_milliardot_kell_kifizetni
e_az_mkb_banknak/
Budapest lehetőségei a hulladékhasznosításban – a társadalmi tudatosítás útján
09.26.
A rákospalotai hulladékégető üzem Magyarország egyetlen kommunális hulladéktüzelésű
erőműve; több mint harminc éve üzemel. Sámson László igazgatóval beszélgettünk a
hulladékhasznosító múltjáról, jövőjéről és jelenlegi működéséről. Megtudtuk, milyen a
társadalomban betöltött szerepe, és miért is ez az egy létezik hazánkban, pedig Európa
többi országában már régen felismerték előnyeit.
http://mut-mutato.blog.hu/2013/09/26/budapest_lehetosegei_a_hulladekhasznositasban
Budapest a legolcsóbb európai nagyváros
09.26.
Rövid időre meglátogatna egy európai nagyvárost, és közben nem szeretne elbúcsúzni az
összes megtakarításától sem? Az ideális turisztikai célpont: Budapest - írta a The
Guardian című brit lap csütörtökön. Az újság a Housetrip nevű, szálláshelyeket kínáló
honlap alapján arra hívta fel olvasói figyelmét, hogy a magyar főváros a legolcsóbb
Európában, ha valaki rövid kikapcsolódásra vágyik.
http://travelo.hu/hirek/2013/09/26/guardian_budapest_a_legmegfizethetobb_az_europa
i_nagyvarosok_kozul/
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Az űrből is látható Velence süllyedése
09.27.
Az olasz Padua Egyetem kutatói a legfrissebb műholdas adatok alapján megállapították,
hogy Velence, a tengerre épített város a vártnál gyorsabban süllyed. A város évente egy
millimétert süllyed.
http://index.hu/tudomany/2013/09/27/az_urbol_lathato_velence_sullyedese/
Eladták Buda legértékesebb telkét
09.27.
Buda egyik legértékesebbnek tartott 12,6 hektáros területét, az Akadémia Parkot 10,1
milliárd forintért egy svéd projektcég vásárolta meg. Az SCD-csoporthoz tartozó,
felszámolási eljárás alatt lévő Akadémia Park Kft. egyik legjelentősebb, de félbemaradt
budapesti fejlesztését a meghirdetett irányár felett, 10,1 milliárd forintért értékesítette a
felszámoló Cash&Limes Zrt. A vételárat a még nyitott ügyek lezárását követően utalják
át – legkésőbb az év végéig.
http://index.hu/gazdasag/ingatlan/2013/09/27/elkelt_buda_legertekesebb_telke/
Dugó lesz szombattól két évig fél Pesten
09.27.
Szombaton kezdődik az 1-es villamos pályafelújítása. A teljes pálya felújítása több mint
két évig fog tartani, az első ütemben a a Bécsi út és a Lehel utca között újítják fel a
villamosvonalat szeptember 28. és december közepe között. Később a Rákóczi hídon is át
fogják vezetni. A 3-as villamos felújításával együtt több mint 40 milliárd forintos az
összköltség, ennek 94 százalékát EU-s támogatás fedezi.
http://index.hu/belfold/budapest/2013/09/27/1-es_villamos_felujitas/
Ennyi maradt Ceaușescu futballkalandjából
09.28.
Ceaușescu szülőfalujában a 80-as években hipermodern stadion épült, ma már csak az
rohad benne, amit nem loptak el. Dombok közé épült, jó fekvésű, de ma már
elhagyatott, nincs az a pénz, hogy a helyiek magukénak érezzék.
http://sportgeza.hu/futball/2013/09/28/ennyi_maradt_ceausescu_futballkalandja_utan/
Nyolcmilliárd jut a hajléktalanokra
09.30.
A hajléktalanok ellátására összesen 8,2 milliárd forint normatív támogatást biztosít idén a
kormány – közölte a parlament honlapján a belügyminiszter. Hétfőn döntenek a
szabálysértési törvény módosításáról. A jövőben tilos lehet a világörökségi területeken,
illetve az egyes önkormányzatok által meghatározott területeken az életvitelszerű otttartózkodás, vagyis hogy a hajléktalanok ott éljenek.
http://index.hu/gazdasag/2013/09/30/nyolcmilliard_jut_a_hajlektalanokra/
Van még kisebb járdasziget!
09.30.
Budapest legkisebb járdaszigete - amit egy aszfalt-pecsvörkös útszakaszon lőtt Balázs a
Széna téren - megőrizte ugyan elsőségét, de országos szinten kihívója akadt. Mégpedig
Siófokon. Bár természetesen az autók miatt épült, igazán a gyalogosoknak tűnik fel miután elbotlottak benne.
http://urbanista.blog.hu/2013/09/30/es_igen_van_meg_kisebb_jardasziget_mintha_kifej
ezetten_a_nyari_korzozok_hasra_estetesere_epitettek_v
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