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BeMUTató – A Magyar Urbanisztikai Társaság életéből
Szervezeti és személyi változások a Tudásközpontnál
November 1-től új, megváltozott szervezeti rendszerben dolgozik tovább a Tudásközpont.
Az adminisztrációt, a MUT Titkárságának működtetését és a kommunikáció szervezését a
továbbiakban Ongjerth Richárd közvetlen munkatársaként Szabó Alexandra szervezi.
Szabó Gyöngyvér a továbbiakban a Tudásközpont zászlóshajó-projektjének, a SPECIALnak a koordinátoraként, részmunkaidőben működik közre az szervezet életében.
Ezzel egy időben a Tudásközpont Koordinátori Köre a részmunkaidős, projektorientáltan
dolgozó munkatársak bevonásával segíti a cégvezetés stratégiai döntéseit.
December elsejétől a Tudásközpont háromhavonta ciklikusan ismétlődő gyakornoki
programot indított, a szakma életében fontos szerepet játszó kutatások elvégzésére.
Ennek keretében hét fiatal kolléga két kutatásban teheti próbára felkészültségét, tudását
2014. február végéig. Az eredményeket folyamatosan közöljük!
http://mut.hu/?module=news&action=show&nid=200477#MIDDLE
Összefoglaló a MUT Stratégia kérdőívezésének első két szakaszáról
2013. május 17. óta elérhető és véleményezhető a Magyar Urbanisztikai Társaság 20132016. évi Stratégiáját megfogalmazó vitaanyag. A Magyar Urbanisztikai 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.
http://mut.hu/?module=news&action=show&nid=200601#MIDDLE
A MUT Stratégia III. kérdőíve
Az első két kérdőív véleményezésének összefoglalása alapján a MUT Elnöksége felkéri a
MUT tagjait, a Tagozatokat és a Területi csoportokat, hogy a MUT Stratégia elmúlt két
kérdőívének összegzése alapján - a kitöltők által - javasolt feladatok, feladatkörök
gondozásával segítsék MUT-ot. Vállaljanak a Stratégia megvalósításában feladatot!
Kitöltési határidő: 2013. december 13., 12.00 óra
http://mut.hu/?module=news&action=show&nid=200602#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
Október 18-án ülést tartott a MUT Elnöksége. Elfogadta a Köztérmegújítási Nívódíj, a
Települési Hild János Díj, és a 10. Európai Város- és Regionális Tervezési Díj soron
következő kiírását. Közzétételük november végén és december első felében várható.
Megvitatta a más, az urbanisztikához kapcsolódó szakmai szervezetekkel javasolt
Urbanisztikai Egyeztető Fórum létrehozásának körülményeit, és irányokat szabott a
2014. tavaszi Országos Urbanisztikai Konferencia Programjának összeállításához.
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Október 21-én a kínai Sichuan tartomány várostervezéssel foglalkozó delegációja
ismerkedett meg a MUT-ban – Kerekes György tolmácsolásában – a magyarországi
várostervezéssel-, közlekedéstervezéssel- és műemlékvédelemmel.
Október 29-én a MUT-ban ülésezett a több egyetem és kutató szervezet által – a
Tudásközpont házigazdaságával – létrehozott Fenntartható Városklíma Műhely, ahol a
résztvevők áttekintették annak a lehetőségét, hogy hogyan lehetne a városklíma
tervezését beleilleszteni a település és térségtervezés rendszerébe, és felvázolták az
ennek érdekében teendő lépéseket.
November 11-én a ismét a MUT-ban ülésezett a Fenntartható Városklíma Műhely, ahol
megvitatták és pontosították a november 29.-én megrendezendő Városklíma Műhely
klímakonzultációjának részleteit és meghívottait.
November 12-én a MUT Gazdasági és Fejlesztésfinanszírozási Tagozata nagysikerű
nyilvános rendezvénye tartott a MUT nagyteremében.
November 13-án Ongjerth Richárd és Szerdahelyi-Németh Klára a MUT delegáltjaként
részt vett a „Római part 2100” hallgatói ötletpályázat zsűrizésében.
November 14-én Körmendy Imre elnök részt vett A Jövőnk öröksége – Örökségünk
jövője 2013-2014 programsorozat nyitó konferenciáján.
November 15-én a Történeti értékű városi közparkjaink című plenáris ülést követően a
Városliget jövőjéről tartott szakmai elbeszélgetésén Körmendy Imre elnök szakmai
szakértőnként vett részt.
November 18-án családias hangulatban zajlott le a Várólistán Olympiába című kiállítás
megnyitója, mely november 22.-e délutánig szabadon látogatható.
November 20-án az Ingatlanfejlesztés Napja rendezvénysorozat záró eseményén – a
Gálavacsorán – több jeles személy is részt vett a MUT-ból. Az esemény keretén belül
kiosztották a „Római part 2100” hallgatói ötletpályázat helyezéseit, ahol Körmendy Imre
elnök a MUT különdíját adta át.
November 21-én Salamin Géza alelnök a Magyar Regionális Tudományi Társaság XI.
Vándorgyűlésén tartott előadást Kaposváron, „A területi tervezés aktuális kérdései”
címmel. A MUT Székházában pedig lezajlott a Várólistán Olympiába című kiállítás
pódiumvitája.
November 28-án, a Tompai Géza elnökségi tag adta át a Nemzetközi Ingatlan Szövetség
(FIABCI) Magyar Tagozata és a Magyar Ingatlan Szövetség idén tizenötödik alkalommal
megrendezett Magyar Ingatlanfejlesztési Nívó díj Pályázatának eredményhirdetésén a
MUT különdíját, Siófok Városközpont rehabilitációjáért.

Pályázatok, felhívások
Új Millenáris Velodrom a Nemzeti Olimpiai Központban
A dokumentációban megfogalmazott tervezési program megvalósítására pályázati
formában keresi Kiíró a legjobb tervet és ez alapján a feladat tervezésére legalkalmasabb
tervezőt, hogy a Nemzeti Olimpiai Központ számára a fenti tárgyban megnevezett épület
magas szintű építészeti megoldással valósulhasson meg. A tervpályázati időpontok
módosultak: Dokumentáció beszerzésének határideje: december 16., pályaművek
postára adásának határideje: december 26. 24:00.
http://mut.hu/?module=events&action=event&eid=3957
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Sopron, Papréti Zsinagóga építészeti és hasznosítási ötletpályázata
A Kiíró Célja, hogy az ötletpályázat során olyan színvonalas tervek jöjjenek létre, melyek
a Várkerület revitalizáció megindított folyamatához, valamint a Híd utca megnyitásához
kapcsolódóan - a két közlekedési folyosó közötti terület várható felértékelődése által
teremtett új helyzethez illeszkedően - az épület megfelelő funkciójának megtalálásában
iránymutatást adjanak. 5. Pályaművek postára adásának határideje: 2014. január 06.
http://epiteszforum.hu/sopron-papreti-zsinagoga-epiteszeti-es-hasznositasiotletpalyazata
Európai Város- és Regionális Tervezési Díj 2013-2014
A Térbeli Tervezők Európai Tanácsa (European Council of Spatial Planners – ECTP-CEU)
által adományozott Európai Város- és Regionális Tervezési Díj célja az, hogy elismerje
azokat a tervezési stratégiákat, terveket és fejlesztéseket, melyek nagyban
hozzájárulnak az Európai városi és vidéki régiók életminőségének javításához. A
pályázatok beérkezésének határideje: 2014. január 31.
http://mut.hu/?module=news&action=show&nid=200837#MIDDLE
13 millió forintnyi építőanyag a Várépítő pályázaton
Építőanyag pályázat gyermekintézményeknek és műemlékeknek. Az idei pályázatra
2014. február 28-ig lehet nevezni.
http://epiteszforum.hu/13-millio-forintnyi-epitoanyag-a-varepito-palyazaton

Szakmai sikerek – díjak, elismerések
Gőz László, a BMC igazgatója kapta idén a Moholy-Nagy-díjat
2013. november 21-én adták át az idei Moholy-Nagy díjat, mellyel Gőz Lászlót, a BMC
alapítóját és igazgatóját tüntették ki. Az eseményen három frissen doktorált iparművészt
is köszöntöttek.
http://epiteszforum.hu/goz-laszlo-a-bmc-igazgatoja-kapta-iden-a-moholy-nagy-dijat
Magyar siker az East Centric Arhitext Awards pályázaton
Gyürki-Kiss Pál és Dévényi Márton a közelmúltban nemcsak a Média Építészeti Díján
szerepeltek sikeresen. Október végén a közép-kelet európai projektek versenyén is
eredményesnek bizonyultak.
http://epiteszforum.hu/magyar-siker-az-east-centric-arhitext-awards-palyazaton
A Média Építészeti Díja 2013
Terv kategóriában a zsűri pontszámai alapján pontegyenlőség alakult ki Varga Noémi
című diplomamunkája és Gyürki-Kiss Pál, Dévényi Márton, Dévényi Sándor készült terve
között, azonban a 10 fős zsűri végül Varga Noéminek (MOME) ítélte a Média Építészeti
Díját terv kategóriában. Épület kategóriában a Média Építészeti Díját a Molnár Csaba
és csapata tervezte rekonstrukciója nyerte. A Média Építészeti Díja Közönségdíját az
index.hu-n lezajlott internetes szavazás eredményeképpen épület kategóriában Reisz
Ádám, Fernezelyi Gergely, Basa Péter (1964-2009) építészek munkája, nyerte.
http://epiteszforum.hu/a-media-epiteszeti-dija-2013-epiteszekkel-telt-meg-a-katonajozsef-szinhaz

Programajánló
„Hogyan tovább Magyarország az Európai Unióban” című előadás- és
vitasorozat
A Gazdálkodási és Tudományos Társaságok Szövetsége a Társadalmi Egyesülések
Országos Szövetsége közreműködésével előadás- és vitasorozatot tart, melynek témája
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„A magyar gazdaság kilátásai a 2014. évben”. A konferencia ideje: december 5. 11.00 –
13.00 óráig.
http://mut.hu/?module=events&action=event&eid=3983
Falu - hagyomány és modernitás
Ezek a címszavai annak a dialógusnak, amely a vidék helyzetét, a mára élesen
kirajzolódó problémahalmazt és annak feloldására tett kísérleteket tárgyalja. Az ismert
példák mellett megismerhetjük a legújabb akciókat, közösségi megmozdulásokat. De a
közösségépítés eszközrendszerének kifejtése mellett kiemelt téma a vidék
szerepvállalása, a lehetséges forgatókönyvek megismerése, elemzése. Helyszín: BME, K
épület, K210 terem (1111 Bp., Műegyetem rkp. 3.). Időpont: december 6. 14:00-17:30.
http://mut.hu/?module=events&action=event&eid=4010

Könyvajánló
Benczúr Emese-ifj. Benczúr László: Benczúr László építészete
Benczúr László építész életműve egyrészt mennyiségileg is hatalmas, másrészt az
építészeten belül is nagyon szerteágazó. Ipari épületektől, sportlétesítményeken
keresztül, lakóházakon át, az egyházi épületekig, műemléki épületrekonstrukciókig
számtalan épületet jegyez. Az építészt a legnagyobb kihívás, valamint legnagyobb
kifejezési, kiteljesedési lehetőség elé állítva, közel tucatnyi templom terveit is
elkészíthette.
http://bookline.hu/product/home!execute.action?_v=Benczur_Emese_ifj_Benczur_Laszlo
_Benczur_Laszlo_epiteszete&id=124821&type=22

Sajtószemle – Egy hónap az urbanisztika világában
Kassán faházakat tettek a panel tetejére
11.01.
A hagyományos szlovák népi építészet egyedi stílusának állít emléket, ugyanakkor a
társadalmi, kulturális változások kontrasztjaira is rá akarja irányítani a figyelmet az
alkotó azzal a három liptói faházzal, amelyet Kassán, a Dargovi hősök lakótelep egyik 12
emeletes panelházának tetején állítottak fel szimbolikus tiszteletadásként. A faházak a
Népi Építészet Emlékműve (PLA) nevet viselő projekt keretében kerültek a kassai bérház
tetejére.
http://index.hu/kultur/2013/11/01/fahazak_a_panel_tetejen_kassan/
Okosvárosoké a jövő
11.03.
Intelligens közvilágítás, netre kötött mérőórák, gyalogosmentő rendszer – a
technológiailag legfejlettebb országokban olyan ötletek születnek, amik Közép-Európában
még sci-finek tűnnek. Az Ericsson innovációs fórumán adatcunamiból bontakozott ki az
okosvárosok uralta jövő képe.
http://index.hu/tech/2013/11/03/okosvarosoke_a_jovo/
Őrült visszaesés a lakásépítéseknél
11.04.
2013 első kilenc hónapjában 4077 új lakás épült, 37 százalékkal kevesebb, mint egy
évvel korábban. A visszaesés valamennyi régióban általános. A használatba vett lakások
száma a fővárosban viszont icipicit nőtt, de ez is csak néhány nagyberuházást jelent.
Magunknak alig építettünk lakásokat, házakat, ezt a keveset is vállalatok húzták fel.
http://index.hu/gazdasag/2013/11/04/orult_visszaeses_a_lakasepiteseknel/
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76 éves nő vette meg a pécsi szellemházat
11.05.
Nem sokkal a régóta üresen álló pécsi magasház bontásának elrendelése előtt
tulajdonost váltott az épület gazdája, a La Torre 2008 Kft. – közölte a Dunántúli Napló. A
cég képviselője szerint 76 éves édesanyja tulajdonába került a társaság.
http://hvg.hu/ingatlan/20131105_75_eves_no_vette_meg_a_bontas_elott_allo
Jégúton szállították a Tiltott Város óriásköveit
11.05.
Szánon, mesterséges jégpályán szállították a gigantikus köveket a pekingi Tiltott Város,
vagyis a hajdani kínai császári palota építéséhez – állapították meg kutatók. A tény azért
meglepő, mert a körülbelül hatszáz évvel ezelőtti építkezés idején Kínában már
háromezer éve ismerték a küllős kereket.
http://index.hu/tudomany/tortenelem/2013/11/05/jeguton_szallitottak_a_tiltott_varos_o
riaskoveit/
Összkomfortos koporsók
11.05.
Átható lábszag, gyanús zajok, közös papucsok – tudósítónk Japánban kipróbálta a
hírhedt kapszulahotelt, és egyszer elég volt neki. Az országban mégis virágzik a világhírű
építész tervezte hoteltípus, a társadalom peremére szorultak is használják.
http://index.hu/gazdasag/ingatlan/2013/11/05/kapszulahotel/
Hét évet kell dolgozni egy lakásért Pesten
11.06.
Budapesten kell a legtöbbet dolgoznunk egy négyzetméternyi lakásért: mintegy másfél
hónapot. Ez azt jelenti, hogy Budapesten – miközben mind a lakások, mind a keresetek
tipikusan magasabbak, mint az ország többi részén – a lakások ára nagyobb eltérést
mutat más nagyvárosokhoz képest, mint a keresetek eltérése.
http://index.hu/gazdasag/ingatlan/2013/11/06/het_evet_kell_dolgozni_egy_lakasert_pe
sten/
Tanyafejlesztési pénzt kapott Rogán kerülete
11.06.
Három és fél milliárd forintot osztanak szét idén a tanyafejlesztési program keretében. Az
529 pályázó közül a legtöbbet Budapest V. kerülete kapta. A belvárosi tanyaprogram
összesen 226 millióból gazdálkodhat.
http://index.hu/gazdasag/2013/11/06/tanyafejlesztesi_penzt_kapott_rogan_kerulete/
12 híresség, akiktől felpezsdült a születő Budapest
11.07.
Budapest hivatalosan 1873-ban jött létre Buda, Pest és Óbuda egyesítésével. A főváros
közelgő 140. születésnapja alkalmából keressük azokat a személyeket, akiktől Budapest
izgalmas, különleges, szép, szórakoztató vagy menő. De ebben a cikkben egyelőre még
nem a most meghatározó figurákat soroljuk, hanem a frissen létrejött Budapest nagyjai
közül választottunk ki 12 különleges egyéniséget, akiknek volt szerepük abban, hogy a
város az lett, ami. Olyanokról olvashat alább, akik életében fontos volt Budapest az
1873. és 1900. közötti időszakban, és akik ugyanakkor maguk is fontosak voltak
Budapest életében.
http://velvet.hu/trend/2013/11/07/12_hiresseg_akiktol_felpezsdult_a_szuleto_budapest/
Tarlós saját programjának mondott ellent 20 pontjával
11.08.
A Magyar Kerékpárosklub nyílt levélben emlékezteti Tarlós Istvánt, miket ígért 2010-ben.
Az akkori főpolgármesteri programban még a tömegközlekedésé, a gyalogos és
kerékpáros forgalomé volt a prioritás, az MKK szerint úgy tűnik, mintha ezt elfelejtette
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volna Tarlós, aki csütörtökön 20 pontos, egyértelműen autós szempontú panaszlistával
támadt a BKK vezetőjére.
http://kerekagy.blog.hu/2013/11/08/tarlos_sajat_programjanak_mondott_ellent_20_pon
tjaval
Kétségek a múzeumi negyed ötletpályázata körül
11.08.
Megosztja az építészeket a pesti múzeumi negyed terve, amelynek ötletpályázatán
egymásnak ellentmondó megoldásokat is díjaztak.
http://hvg.hu/hvgfriss/2013.45/201345_ketsegek_a_muzeumi_negyed_otletpalyazata_k
o
Elnöki beszámoló a Magyar Építész Kamara elnökségének 2009-2013 közötti
munkájáról
11.08.
Noll Tamás hozzánk eljuttatott beszámolója, melyben összefoglalja az elmúlt négy év
küzdelmeit és eredményeit.
http://epiteszforum.hu/elnoki-beszamolo-a-magyar-epitesz-kamara-elnoksegenek-20092013-kozotti-munkajarol
Ilyen volt London a 17. században
11.09.
Rekonstruálták, milyen lehetett 1622-ben a St. Paul's Cathedral és a környező tér.
http://index.hu/tudomany/tortenelem/2013/11/09/ilyen_volt_london_a_17._szazadban/
Önkormányzati áruház lett a Bálnából
11.09.
Megnyílt a Bálna. A magyar sajtó azon rágódik, hogy mi is ez tulajdonképpen, úgyhogy
megmondom: pláza. Ha ugyanis egy nagy épületben három szinten üzletek vannak,
középen egy átriummal, közöttük meg mozgólépcsőkkel közlekedünk, akkor az pláza.
http://index.hu/kultur/2013/11/09/onkormanyzati_aruhaz_lett_a_balnabol/
Egy diktátor játékvárosa
11.10.
Nurszultán Nazarbajev, a több mint 20 éve hatalmon lévő kazah elnök 1997-ben úgy
döntött, Kazahsztánnak új, méltóbb fővárosra van szüksége, ezért pénzt és időt nem
kímélve, dollármilliárdokból felépíttetett egy futurisztikus álomvárost a sztyeppe
közepén, egy korábbi mezőgazdasági városban, Asztanában. Fabrice Fouillet francia
fotós-szociológus csendéletszerű képekben mutatja be a sokszor túlzóan nagy és modern
épületek szürrealitását, és azt, hogyan veszi át a természet a hatalmat a régóta
befejezetlenül álló vagy kihasználatlanul álló épületek fölött. Nagykép.
http://index.hu/nagykep/2013/11/10/egy_diktator_jatekvarosa/
Határidőre elkészülhet a Kossuth tér átépítése
11.11.
A Kossuth tér burkolata félig már elkészült, a növények ültetése folyamatban van, a
szerkezetépítés rövidesen befejeződik, készül a Parlamenti Múzeumnak otthont adó
udvar lefedése és az alsó rakpart burkolása is a vége felé jár.
http://hvg.hu/ingatlan/20131111_hataridore_elkeszulhet_a_Kossuth_ter_atep
Palotanegyed hallgatói ötletpályázat - a győztes csapat terve
11.11.
A Pollack Mihály tér, Bródy Sándory utca és Gutenberg tér rendezésére kiírt hallgatói
ötletpályázaton Baji Hajnalka, Németh Andrea, Reith Anita és Sipos Andrea első díjat
nyert.
http://epiteszforum.hu/palotanegyed-hallgatoi-otletpalyazat-a-gyoztes-csapat-terve
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Az önkormányzat visszafoglalta a Citadellát
11.12.
Birtokba vette a Citadellát a XI. kerületi önkormányzat, a hasznosítási pályázat tavaszi
kiírásáig a korábbi bérlők ideiglenesen a területen maradnak.
http://hvg.hu/ingatlan/20131112_Az_onkormanyzat_visszavette_a_Citadellat
Egy új irodát sem adtak át a harmadik negyedévben
11.13.
A modern bérirodák magyarországi piacán 2013 harmadik negyedévében nem volt új
átadás, így a bérbeadási céllal, illetve saját használatra idén épített irodák összterülete
30 100 négyzetméter volt szeptember végén. Ez az előző év teljes kínálatbővüléséhez
mérten 31 százalékos emelkedést jelent – közölte az Eston International Zrt. ingatlan
tanácsadó cég szerdán.
http://hvg.hu/ingatlan/20131113_egy_uj_irodat_sem_harmadik_negyedev
Megnyílt az új WTC első tornya New Yorkban
11.14.
Megnyílt az új World Trade Center első tornya szerdán New York Manhattan
városrészének azon a helyén, amelyet a 2001. szeptember 11-ei terrortámadás után
Ground Zerónak neveztek el.
http://hvg.hu/ingatlan/20131114_Megnyilt_az_uj_WTC_elso_tornya_New_Yorkba
Kivéreztetésünk
11.14.
Az önkormányzati rendszer ez év elején átalakult. Immár látható, mi valósult meg a
kormányzati ígéretekből, vagy inkább: miben léptek vissza az önkormányzatok.
Korlátozott gazdálkodás, adósságátvállalásba csomagolt forráselvonás, államosított
vagyon, a rezsicsökkentéssel ellehetetlenített városi cégek és a nyakukba varrt
monopóliumok rontottak tovább az önkormányzatok helyzetén.
http://nol.hu/lap/forum/20131114-kivereztetesunk
35 milliárdért árulják az egyik új pesti plázát
11.15.
Harmincötmilliárd forintért hirdették meg eladásra a KÖKI Terminált, a csődbe ment,
közlekedési csomópontként is üzemelő hatalmas bevásárlóközpont felszámolója 2014.
január 31-éig várja az ajánlatokat.
http://hvg.hu/ingatlan/20131115_35_milliardert_aruljak_a_KOKI_Terminalt
Elhunyt Csontos Csaba, Ybl-díjas építész
11.15.
Ma hajnalban, életének 73. évében elhunyt Csontos Csaba Ybl-díjas építész. Csontost
1996-ban Betonépítészeti díjjal tüntették ki, 2012-ben, a belügyminiszteri elismerésben
részesült. Életművében olyan ikonikus épületek szerepelnek, mint a magyarországi
posztmodern építészet egyik legnagyszerűbb alkotása, a piszkéstetői csillagvizsgáló vagy
épp a keszthelyi Festetics-kastély közel húsz évet felölelő helyreállítása.
http://epiteszforum.hu/elhunyt-csontos-csaba-ybl-dijas-epitesz
Hajléktalanok foglalták el az üléstermet
11.15.
A Város Mindenkié csoport szervezésében hajléktalanok foglalták el a Városháza
üléstermét. „Azért vagyunk ma itt, mert októberben a kormánytöbbség megszavazta azt
a
törvénymódosítást,
ami
Budapest
egész
belvárosában
kényszermunkával,
pénzbírsággal és elzárással büntethető szabálysértéssé nyilvánította a hajléktalanságot”
– ezt skandálták több órán keresztül az élőláncba fűződő hajléktalanok és az aktivisták.
http://nol.hu/lap/mo/20131115-kitiltottak_a_hajlektalanokat
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Széles Gábor letelefonált, és négycsillagos lett a kastélyszállója
11.15.
Négycsillagos hotelként hirdeti magát Széles Gábor nagyvállalkozó tavaly vásárolt
zalacsányi kastélyhotele, de a szállodaszövetség nem tud arról, hogy az üzemeltető
magasabb minősítést kért volna – írja az Origo. A hírportál úgy tudja: Széles Gábor
egyszerűen
letelefonált,
hogy
tegyenek
fel
még
egy
csillagot.
http://hvg.hu/ingatlan/20131115_szeles_gabor_negycsillagos_kastelyszallo
Kormányrendelet szabályozza a tervezési díjat januártól
11.17.
Az építmény tervezésének díját januártól a becsült kivitelezési költség százalékában kell
meghatározni, és nem lehet kisebb a meghatározott legalacsonyabb díjnál, illetve nem
lehet több a meghatározott legmagasabbnál. Az erről szóló rendelet tervezete a kormány
honlapján jelent meg.
http://hvg.hu/ingatlan/20131117_Kormanyrendelet_szabalyozza_a_tervezesi_d
Ezért csődölt be a KÖKI
11.18.
Eladó a KÖKI Terminál, de várhatóan nem lesz, aki megvegye. Pedig egy épp ma
közzétett felmérés szerint minden adottsága megvolt, ami egy sikeres másodvonalbeli
bevásárlóközponthoz kell Európában. Akkor mégis mi volt a kudarc oka?
http://index.hu/gazdasag/2013/11/18/ezert_csodolt_be_a_koki/
Most megnézheti Budapestet felülről is
11.18.
Újabb Budapest-filmet találtunk a Youtube-on, aminek címe Budapest from the Sky,
vagyis Budapst az égből nézve, ugyanis a videó nagyrésze ha jól látjuk, helikopterről
filmezve készülhetett. A két és fél perces videón az összes turisták által látogatott
városrészt – najó, a Margitsziget és a halászbástya kimaradt – megnézheti felülről, így
végre azt is látjatja, hogy a Citadellának milyen csúnya a teteje.
http://velvet.hu/blogok/gumicukor/2013/11/18/megnezheti_budapestet_felulrol_is/
Lakások százezreit kellene lebontani Magyarországon
11.18.
A hazai lakóingatlanok 70 százaléka elavult, minden tizedik – azaz több százezer lakás –
pedig annyira rossz állapotban van, hogy már felújítani sem lenne érdemes – derül ki egy
felmérésből. A legelterjedtebb lakástípus brutális mennyiségű energiát használ el.
http://hvg.hu/ingatlan/20131118_Lakasok_szazezreit_kellene_lebontani_Magy
A városi Kína két arca - galéria
11.19.
Kínában hihetetlen mértékben zakatolt a gazdaság, amióta az ország megnyitotta kapuit
a külföldiek előtt. A korábban elképzelhetetlen növekedés azonban, mint ahogy az lenni
szokott, nem egyenlően oszlott el az ország lakói között. A leglátványosabb különbség a
part menti városok és a belföldi vidék között van, de ehhez hasonló a vagyoni törésvonal
a városokon belül is.
http://index.hu/nagykep/2013/11/19/a_varosi_kina_ket_arca/
E-útdíj helyett a Várgarázsra költ a kormány egymilliárdot
11.19.
Az idei költségvetés előirányzatából összesen 1778,3 millió forintot csoportosítanak át a
budavári Várgarázs fejlesztésével összefüggő, a Budai Vár egyes építményeinek
állékonyságát helyreállító munkálatok elvégzésének és a beruházás I. munkafázisa
megvalósításának finanszírozása érdekében.
http://hvg.hu/ingatlan/20131119_Eutdij_helyett_a_Vargarazsra_kolt_a_korm
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Közösség-építészet
11.19.
Egy építész-polgármester irányította falu élete. Tatai Mária interjúja az Építész KözlönyMűhely számában.
http://epiteszforum.hu/kozosseg-epiteszet
Ilyen lesz a Nyugati tér jövő őszre – galéria
11.20.
Jövő szeptemberre megújul a Nyugati tér és a Skála Metró áruház épülete. A kerületek a
Tér-Köz pályázaton július végéig pályázhattak a kerületek városrehabilitációs programok
támogatására, a Nyugati környékének felújítására 295 millió forint jut. Az alábbi terveket
a Város-Teampannon Kft. készítette a VI. kerületi pályázat számára.
http://hvg.hu/ingatlan/20131120_Ilyen_lesz_a_Skala_Metro__galeria
Lakóparkot építene a romáknak az egyház
11.20.
Lakóparkot építene a szeged-kiskundorozsmai Árpa utca és Búza utca által határolt
városrészben élő nehéz sorsú családok számára a Szeged-Csanádi Egyházmegye. Az
egyházmegye célja, hogy a családoknak normális lakhatási körülményeket teremtsen,
ezzel megadva a lehetőséget arra, hogy önmagukon is tudjanak segíteni.
http://index.hu/belfold/2013/11/20/lakoparkot_epitene_a_romaknak_az_egyhaz/
Medialab - Prado
11.21.
Két rivális intézmény egymás tőszomszédságában, feszült várostervezési helyzetben,
építészeti ellentétpárként - mindez Madrid egyik fontos ipari emlékének rehabilitációja
során alakult át a digitális média fellegvárává. María Langarita és Víctor Navarro a
tervezés során ősi emberi eszközhöz: a humorhoz nyúltak az ellentétek
összebékítéséhez.
http://epiteszforum.hu/medialab-prado
Robbanás előtt a budapesti bevásárlóutcák
11.21.
Van még fejlődési potenciál a budapesti bevásárlóutcák kínálatában – áll a Jones Lang
LaSalle Budapest High Street Overview című jelentésében. A három fő budapesti
bevásárlóutca 220 üzlethelyiséget kínál, átlagosan 9,5 százalékos kihasználatlansággal, a
közép-kelet európai régió legversenyképesebb bérleti díjaival – négyzetméterenként 6090 euró a havi ár.
http://hvg.hu/ingatlan/20131121_Robbanas_elott_a_budapesti_bevasarloutcak
Még éveket kell várni a Keleti pályaudvar felújítására
11.22.
A Baross tér 2014 elejére elnyeri új formáját, de a Keleti pályaudvar csak a következő
évtizedben újul meg – írja a pénteki Napi Gazdaság.
A Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. szerint a Keleti pályaudvar, illetve a Kelenföldi
pályaudvar felújítására leghamarabb a 2014–2020-as uniós ciklus végén adódhat reális
lehetőség.
http://hvg.hu/ingatlan/20131122_keleti_palyaudvar_felujitas_varni_kell
A metró mellett lakik? Hamarosan gazdag lehet!
11.22.
Tízből hét új metrómegálló közvetlen környezetében kedvezőbb volt az ingatlanok
árváltozása, mint az adott helyszínt körülölelő tágabb városrészben. Befektetésként sem
utolsók az ilyen ingatlanok, minden bizonnyal könnyen lehet majd kiadni őket albérletbe,
lévén az M4 vonala több egyetemet is érint.
http://hvg.hu/ingatlan/20131122_A_metro_mellett_lakik_Hamarosan_gazdag_le
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Ilyen lehet öt év múlva a Városliget
11.23.
Ezekben a hetekben véglegesítik a Városligetbe tervezett öt új múzeumépület
mestertervét. Az elképzelés szerint öt éven belül a Városliget egy teljesen megújult
közpark lesz, Budapest egyik fő turisztikai vonzereje. Az itt létesítendő múzeumi negyed
Baán László miniszteri biztos szerint évi egy-másfél millióval több turistát vonzhat
Budapestre, ezzel a magyar főváros felvehetné a versenyt Béccsel és Prágával.
http://index.hu/kultur/2013/11/23/ilyen_lehet_5_ev_mulva_a_varosliget/
Keressük az ország legundorítóbb kukáit
11.25.
Sok a szemét, kevés a szelektív kuka – panaszkodnak olvasóink. De miért nincs elég
kuka, mióta ilyen áldatlan a szeméthelyzet, és hol van az ország legösszeszemeteltebb
szemetese? Segítsen kideríteni!
http://index.hu/belfold/2013/11/25/keressuk_az_orszag_legundoritobb_kukait/
A szovjet építészet 25 "csúcsterméke"
11.25.
Szörnyszülött architektúra, tökéletes funkciótlanság, mindez gigászi mennyiségű
vasbetonba öntve. Nézze meg a Szovjetunió 25 legelvetemültebb épületét.
http://hvg.hu/ingatlan/20131124_Nezze_a_szovjet_epiteszet_25_csucstermeke
Építészet és gondolkodás – interjú Mátrai Péterrel
11.25.
Janáky István Ybl-díjas építész sokoldalúságából egyetemi oktatói munkásságát kiemelő
kiállítás látható a FUGA Budapesti Építészeti Központban. A kiállítás megszületéséről, az
összegyűjtött „leletekről”, és Janákyról, a mesterről Fazekas Ildikó beszélgetett Mátrai
Péter építésszel, a kiállítás kurátorával.
http://epiteszforum.hu/epiteszet-es-gondolkodas-interju-matrai-peterrel
Mikroelektronika, avagy városi ékszer a Victor Vasarely Pályázaton
11.26.
Imre Péter és Máté Tamás alkotása nyerte a Victor Vasarely Nemzetközi Művészeti
Pályázatot. Az október 10-én felavatott győztes munka koncepcióját maguk az alkotók
mutatják be a most következő ismertetőben.
http://epiteszforum.hu/mikroelektronika-avagy-varosi-ekszer-a-victor-vasarelypalyazaton
Elkészült az Alagút tetején az Ybl-korlát
11.26.
Befejezték az Alagút tetejének átépítését, írja az egyker.blog. A felújítás szeptember
közepén kezdődött. A kerület azért épített korlátot az Alagút tetejére, mert sok halálos
baleset történt ott az elmúlt években.
http://index.hu/belfold/budapest/2013/11/26/elkeszult_az_alagut_tetejen_az_ybl-korlat/
Örökség a jövőnek – jövő az örökségnek konferencia beszámoló
11.27.
A programsorozat a magyar kulturális örökségvédelem jelenlegi helyzetének
bemutatását, struktúrájának újragondolását, társadalmi elfogadottságának megerősítését
tűzte ki céljául a jövő kihívásainak tükrében. Zámbó Lilla beszámolója.
http://epiteszforum.hu/orokseg-a-jovonek-jovo-az-oroksegnek-konferencia-beszamolo
Patyomkin-faluban várták Putyint
11.27.
Egyszerű, olcsó és kultúrtörténeti hagyományokkal is rendelkező módszerrel öltöztették
ünnepi díszbe Szuzdal romos faházait, az önkormányzatok országos találkozója előtt,
amelyre Vlagyimir Putyin is hivatalos volt. Az orosz elnök azonban nem jött el, ám a
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rogyadozó rönkházaknak idilli külsőt kölcsönző ponyvák november eleje óta mostanáig
kint vannak a megszámlálhatatlanul sok templomáról híres, Moszkvától 180 kilométerre
fekvő történelmi kisvárosban.
http://index.hu/kulfold/2013/11/27/patyomkin_faluban_vartak_putyint/
Egy százéves ház átalakítása
11.28.
A régi épület kiegészítésével egy olyan lakótér létrehozása volt a cél, amely a cellás
rendszer helyett egy összenyitott térsorból álló, alapvetően nyitott családi élet színtere
lehet. Dobos Botond vezető tervező mutatja be az átalakítást.
http://epiteszforum.hu/egy-szazeves-haz-atalakitasa
Debrecenből is kitiltották a hajléktalanokat
11.28.
Debrecen belvárosában és a Nagyerdőben nem lehet életvitelszerűen a közterületen
tartózkodni. Ezt tartalmazza az az önkormányzati határozat, amelyet csütörtökön
fogadott el a város közgyűlése.
http://index.hu/belfold/2013/11/28/debrecenbol_is_kitiltottak_a_hajlektalanokat/
Arrébb tolt házak, gyárak, egyetemek, templomok és zsinagógák
11.29.
Hogy egy házat arrébb tesznek, abban tulajdonképp nincs semmi meglepő. A skanzenek
lényege pont az, hogy csupa eredeti épület van bennük: a szerkezetet szétszedik,
elszállítják, újra összerakják. Na de hogy mindezt szétszedés nélkül hajtsák végre, az
már valami.
http://urbanista.blog.hu/2013/11/29/arrebb_tolt_hazak_gyarak_egyetemek_templomok
_es_zsinagogak
Indiai szentély 50 millióért egy Airbus gyomrában
11.29.
Egy indiai fémhulladék-kereskedő egy kiszolgált Airbus A320-ast szállíttatott hátsó
kertjébe, hogy múzeumot és szentélyt alakítson ki benne. Szíve szerint egyébként egész
Indiát telepakolná repülőkkel, melyek hotelként vagy kávézóként üzemelnének. Ötlete
nem újdonság: Svédországban és Costa Ricán régóta üzemel ilyen szálloda.
http://travelo.hu/cucc/2013/11/29/repulobol_muzeum/
Egyelőre nem lesz biciklisáv a Nagykörúton
11.29.
Habár egy 2013 márciusában a BKK részére készített döntés-előkészítő tanulmány több
alternatívát is felvázolt arra, hogy hogyan lehetne kerékpárosbarátabbá tenni a
Nagykörutat, úgy tűnik, ezek megvalósítása még várat magára. A társaság honlapján
hétfőn jelent meg az a közlemény, mely szerint 120 utcában, 60 jelzőlámpás
csomópontban és 30 főútvonalszakaszon vezetnek be a bicikliseket segítő forgalmi
változásokat. Sok új kerékpársávot jelölnek ki
http://kerekagy.blog.hu/2013/11/29/egyelore_nem_lesz_biciklisav_a_nagykoruton
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