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BeMUTató – A Magyar Urbanisztikai Társaság életéből
Ismét kommunikációs és szerkesztői gyakornokokat keresünk
A Magyar Urbanisztikai Társaság és a Tudásközpont Nonprofit Kft. kommunikációs és
szerkesztői gyakornoki pozícióra urbanisztikában jártas fiatalokat keres, akik elérhetőek
minimum 12 óra/hét szakmai gyakorlati munkára. A gyakornoki program 2014.
januártól, a jelentkező által megválasztott ideig tart (1 hónap, 3 hónap, 6 hónap…).
Jelentkezési határidő: január 20.
http://mut.hu/?module=news&action=show&nid=201474#MIDDLE
Átadtuk a MUT 2013. évi Diplomadíjait
December 20-án délután a Magyar Urbanisztikai Társaság átadta 2013. évi Diplomadíjait.
Összesen 31 kiemelkedően jó szakmai színvonalú pályamű érkezett be, melyek közül 5
diplomadíj és 6 dicséret került kiosztásra. Az Ünnepségen Körmendy Imre, a Társaság
elnöke, és Ongjerth Richárd a Magyar Urbanisztikai Tudásközpont NKft. ügyvezető
igazgatója köszöntötte a díjazottakat.
http://mut.hu/?module=news&action=show&nid=201350#MIDDLE
Búcsúzunk a Magyar Urbanisztikai Társaság egyik utolsó alapító tagjától
Megrendüléssel értesítjük minden kedves tagunkat és barátainkat, hogy Dr. Horváth Béla
- építészmérnök, építési gazdasági mérnök - 2013 december 29-én eltávozott közülünk.
Temetése 2014. január 10-én 14.00 órától lesz az Avasi Református Temetőben. A
szertartásra szeretettel várják az elhunyt ismerőseit és barátait.
http://mut.hu/?module=news&action=show&nid=201471#MIDDLE
Az Urbanisztikai Egyeztető Fórum állásfoglalása a közhatalmi terület- és
településfejlesztési
akciók,
beruházások
urbanisztikai
előkészítésének
szempontrendszeréről
December 12-én a Magyar Urbanisztikai Társaság székházában a Budapesti
Építészkamara, a Levegő Munkacsoport, a Magyar Mérnöki Kamara Építési Tagozat,
Terület- és Településrendezési Szakosztálya, a Magyar Tájépítészek Szövetsége és a
Magyar Urbanisztikai Társaság képviselője Urbanisztikai Egyeztető Fórum létrehozásáról
szóló
együttműködési
megállapodást
írt
alá.
Az Együttműködési megállapodás aláírói – nem-kormányzati urbanisztikai, és az
urbanisztikához kapcsolódó szakmai szervezetek – mint az Urbanisztikai Egyeztető Fórum
tagjai a megállapodás aláírásával azt vállalták, hogy szakmai tudásukkal, eszközeikkel
támogatják a közhatalom gyakorlóit – kormányzati és önkormányzati szereplőket,
döntéshozókat és döntés-előkészítőket – abban, hogy a közforrások felhasználásával
tervezett jelentős programjaikat társadalmi, gazdasági és környezeti szempontból minél
hatékonyabb és eredményesebb módon készítsék elő és valósítsák meg.
http://mut.hu/?module=news&action=show&nid=201250#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
Újdonság: mostantól a Tudásközpontot is követheti Facebookon!
A MUT Nkft. a Magyar Urbanisztikai Társaság innovációs központja, amely a hazai
térségi- és településfejlesztési megoldásait kutatja és terjeszti.
https://www.facebook.com/pages/Magyar-Urbanisztikai-Tud%C3%A1sk%C3%B6zpontNonprofit-Kft/521289104633814?fref=ts
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A MUT véleményezte a 2014-2020 operatív programok tervezeteit
A MUT a 2014-2020 Európai Uniós költségvetési időszakra való hazai programozási
felkészülés társadalmi egyeztetésének keretében részletes álláspontot és javaslatot
alakított ki az operatív programok tervezeteiről. (E tárgykörben novemberben műhely
rendezvényre is sor került a MUT Gazdasági és finanszírozási tagozata szervezésében.)

A MUT vezetőségének tevékenységéről
November 22-én Tompai Géza elnökségi tag részt vett a 2014-2020-as költségvetési
időszak forrásainak felhasználására irányuló, tervezés alatt álló operatív programok
szakmai konzultációján.
November 26-án megrendezésre került a MUT Székházában az Innocities Egyetemek
Találkozója.
November 26-án Tompai Géza részt vett a FIABCI XV. Magyar Ingatlanfejlesztési Nivódij
Pályázat eredményhirdetésén, melyen a Magyar Urbanisztikai Társaság különdíjat adott
át a Siófoknak.
November 26-án Salamin Géza alelnök és Körmendy Imre elnök előadást tartottak
„Principles of family friendly city” címmel az ADAPT2DC projekt keretében szervezett
„Family friendly human and social services as possible response to demographic
challenges.” (Családbarát humán és szociális közszolgáltatások, mint egy lehetséges
válasz a demográfiai kihívásokra) című nemzetközi konferencián Budapesten.
December 3-án Tompai Géza elnökségi tag részt vett a 2014-2020-as költségvetési
időszak forrásainak felhasználására irányuló, tervezés alatt álló operatív programok
szakmai konzultációján.
December 3-án a MUT Környezetesztétikai Tagozatának összejövetelére került sor a MUT
Székházban - „Az építészet mintegy hetven százaléka pszichológia” címmel, Eleőd Ákos
építésszel.
December 4-én összeült a MUT Diplomadíj Bíráló Bizottsága.
December 10-én Körmendy Imre elnök részt vett a 46. Savaria Nyári Egyetem előadásait
tartalmazó DVD bemutatóján.
December 12-én a MUT Székházban aláírásra került az Urbanisztikai Egyeztető Fórum
együttműködése és a Fórum kiadta első állásfoglalását is.
December 16-án Tompai Géza elnökségi tag részt vett a Kotsis Iván-érem átadó
ünnepségén.
December 17-én a MUT elnökségéből többen is részt vettek, illetve előadtak a Dr. Misley
Károly Emlékülésen.
December 20-án a MUT megtartotta a 2013. évi utolsó elnökségi ülését.
December 20-án megrendezésre került a MUT Diplomadíj átadás, mely során a 31
jelentkező között 5 díjat és 6 dicséretet osztott ki a MUT Elnöke, Körmendy Imre és a
Tudásközpont ügyvezető igazgatója, Ongjerth Richárd.
December 20-án az év zárásaként a MUT sikeresen megtartotta az év végi „Karácsonyi
ünnepséget”.
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Pályázatok, felhívások
Hild János-díj 2014 pályázat
A Magyar Urbanisztikai Társaság (MUT) 2014-ben 34. alkalommal adományoz települési
Hild
János-díjat,
a
település
céltudatos,
fenntartható,
integrált,
stratégiai
településfejlesztés terén kimagasló eredményeket elért önkormányzatoknak.
A pályázat beadási határideje: március 10. 12:00 óra, munkanapokon 9.00 és 15.00
óra között a MUT Titkárságán (1094 Budapest, Liliom u. 48.).
http://www.mut.hu/?module=news&action=show&nid=201000#MIDDLE
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: január 31.
http://mut.hu/?module=news&action=show&nid=200837#MIDDLE
Köztérmegújítási Nívódíj 2014 pályázat
A Magyar Urbanisztikai Társaság és az ICOMOS Magyar Nemzeti Bizottság Egyesület
meghirdeti a Köztérmegújítási Nívódíj 2014 pályázatot. A Nívódíjat az arra érdemesnek
talált megújult közterek nyilvános pályázat keretében nyerhetik el. A pályázat beadási
határideje: február 24. 12:00 óra, munkanapokon 9.00 és 15.00 óra között a MUT
Titkárságán (1094 Budapest, Liliom u. 48.).
http://mut.hu/?module=news&action=show&nid=201123#MIDDLE
A Belügyminisztérium pályázati felhívása az Ybl Miklós-díj 2014. évi
adományozásáról
Dr. Pintér Sándor belügyminiszter – Ybl Miklós születésének 200. évfordulója alkalmából
– Ybl-díjakat adományoz. A pályázati anyagok postára adásának határideje: január 24.
http://epiteszforum.hu/a-belugyminiszterium-palyazati-felhivasa-az-ybl-miklos-dij-2014evi-adomanyozasarol
Felhívás a kulturális örökségvédelmi elismerések 2014. évi kitüntetettjeire
történő javaslattételre
A belügyminiszter 2014-ben kitüntetések adományozásával ismeri el a műemlékvédelem
és a régészeti örökség védelme területén, illetve érdekében kiemelkedő tevékenységet
folytató szakemberek, személyek, szervezetek munkáját. A javaslatokat január 30-án
17 óráig kérik elektronikus vagy postai úton megküldeni az alábbi címre:
Belügyminisztérium Örökségvédelmi Főosztály 1051 Budapest, József Attila utca 2-4.
http://epiteszforum.hu/felhivas-a-kulturalis-oroksegvedelmi-elismeresek-2014-evikituntetettjeire-torteno-javaslattetelre
13 millió forintnyi építőanyag a Várépítő pályázaton
Építőanyag pályázat gyermekintézményeknek és műemlékeknek. Az idei pályázatra
február 28-ig lehet nevezni.
http://epiteszforum.hu/13-millio-forintnyi-epitoanyag-a-varepito-palyazaton
ELŐZETES! JEGYEZZE ELŐ!
Január 15-től lesz elérhető az EUROPAN nemzetközi várostervezési pályázat új kiírása a
MUT és az EUROPAN honapján is!
http://www.mut.hu/, illetve http://www.europan-hungary.hu/
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Szakmai sikerek – díjak, elismerések
Ismét magyar siker a nemzetközi EUROPAN várostervezési pályázaton!
Nagy lépés a Rákos-patak revitalizációjának megvalósítása felé – a pályázat fő nyertese
Zugló. A két évvel ezelőtt zárult Europan11 nemzetközi várostervezési pályázat után,
ahol a szegedi területen magyar építészek munkája nyerte az első díjat, a most
befejeződött, a Rákos-patak zuglói partszakaszainak újjáélesztését célzó Europan 12
pályázaton a két díjazott egyike ismét hazai építészcsapat lett.
http://mut.hu/?module=news&action=show&nid=201248#MIDDLE
Átadták a 2013-as Nívódíjakat
A Bíráló Bizottság a magas színvonalra és a pályázatok nagy számára tekintettel néhány
kategóriában egynél több Nívódíjat ítélt meg, de volt kategória, ahol nem ítélt meg díjat.
Összesen tizennégy létesítményt részesített Építőipari Nívódíjban és kettő részére
elismerő Oklevelet adott ki. A díjazottak listájáért kattintson ide:
http://epiteszforum.hu/atadtak-a-2013-as-nivodijakat
Átadták a 2013-as Kós Károly-díjakat
A helyi építészeti örökség védelme és az építészeti hagyományok őrzése területén
kimagasló eredményt elért személyek, közösségek elismeréséül alapított Kós Károlydíjjal 2013-ban a Magyar Zarándokút Egyesület építész csoportjának munkáját, illetve a
CompArt Stúdió Kft. munkáját ismerte el a Belügyminiszter.
http://epiteszforum.hu/atadtak-a-2013-as-kos-karoly-dijakat
Átadták az Ezüst Ácsceruza-díjakat
December 5-én adták át az Ezüst Ácsceruza Díjakat, melyekkel idén lapunk
főszerkesztőjét, Pásztor Erika Katalinát, szerzőnket, Zöldi Annát és a FUGA Rádió
szerkesztőjét, Rózsa Pétert tüntették ki. Szerkesztőségünk nevében gratulálunk
mindhárom díjazottnak!
http://epiteszforum.hu/atadtak-az-ezust-acsceruza-dijakat

Programajánló
Meghosszabbítva: 21. századi alteregók
Piacok a belvárosban, gőzhajók a Dunán, üres utcák, várakozó konflisok. Az emberek
nyugodtan álldogálnak, bámulják a fényképészt, aki éppen képet készít. Üzletportálok
többnyelvű feliratokkal, büszke kereskedők az ajtókban. Hol voltak még a személyiségi
jogok? Idillikus, harmonikus városkép ez a mából visszatekintve, fontos tájékozódási
pontokkal és századfordulós budapesti életérzéssel. Kiállítók: Klösz György, Lelkes
László, Kerényi Zoltán és a Fortepan fotógyűjtemény ismeretlen alkotói. A kiállítás egy
héttel tovább, január 20-ig tekinthető meg a FUGA-ban.
http://epiteszforum.hu/meghosszabbitva-21-szazadi-alteregok-kiallitas-a-fuga-ban
Innocities Nyitókonferencia
Az innocities program indításaként “CREATIVE INDUSTRIES IN CENTRAL EUROPE” címen
január 23-án 9-17-ig a Graphisoft Parkban rendezendő első nemzetközi konferenciánkra
örömmel és büszkén hívjuk meg. Jöjjön el és szerezzen információt a kreatív iparról, és
az európai gazdaságban kivívott növekvő szerepéről! Legyen tanúja annak, hogyan
találják meg a helyüket ebben az alulról induló kezdeményezésben a kreatív gazdaság
szereplői; a vállalkozások, művészek, szakértők, politikusok, városvezetők, gazdasági
kamarák, az egyetemek és más szervezetek. Legyen részese egy nagy ívű közép-európai
kezdeményezésnek, az innocities programnak!
http://epiteszforum.hu/innocities-nyitokonferencia

5

14. Velencei Nemzetközi Építészeti Biennále - a pályázók nyilvános
prezentációja
2014-ben rendezik meg a 14. Velencei Építészeti Binnálet. A magyar pavilonba tervezett
kiállítás kurátori pályázatára beérkezett pályamunkákat január végén mutatják be
alkotóik a FUGA-ban január 30-án 17:00 órakor.
http://epiteszforum.hu/14-velencei-nemzetkozi-epiteszeti-biennale-a-palyazoknyilvanos-prezentacioja

Könyvajánló
Ildefonso Cerdá: Az urbanizáció általános elmélete
Ildefonso Cerdát nemcsak mérnökként, építészként és Barcelona bővítési tervének
megalkotójaként tartják számon, ő találta ki az urbanisztika kifejezést, és ő volt ennek a
tudományterületnek az első teoretikusa. La Teoría general de la urbanización címmel
1867-ben megjelent műve lényeges állomást jelent a környezethez és a tervezéshez
kapcsolódó eszmetörténetben. A jelentőségét és terjedelmét tekintve is monumentális
munka azonban szinte ismeretlen maradt mindmáig.
http://bookline.hu/product/home!execute.action?_v=Ildefonso_Cerda_Az_urbanizacio_al
talanos_elmelete&id=126276&type=22

Sajtószemle – Egy hónap az urbanisztika világában
Úszó luxusváros épülhet Florida partjainál
12.02.
Újraéledhet a Freedom Ship névre keresztelt luxusprojekt, amelyet a gazdasági válság
miatt napolt el Roger Gooch ötletgazda. A projekt tulajdonképpen egy úszó város lenne
Florida partjainál, szupergazdagok számára kialakított apartmanokkal. A Freedom Ship
lenne a valaha épített legnagyobb úszó tárgy, a világ első valóban úszó városa lelkendezett Gooch. Nagyjából tízmilliárd dollárba kerülne a megépítése.
http://index.hu/tech/2013/12/02/uszo_luxusvaros_epulhet_florida_partjainal/
4+1 szellempláza Budapesten
12.02.
Egyik kong az ürességtől, a másik ki se nyitott, már bezárt, a harmadikban kísértetek
tanyáznak.
http://urbanista.blog.hu/2013/12/02/szellemplazak_budapesten_ime_4_1_pelda_de_ege
sz_biztos_ismertek_tobbet_is
Az épület, ami szmogot eszik
12.04.
Mexikóvárosban van egy olyan kórház, amelynek különleges bevonata naponta mintegy
1000 gépjármű károsanyag-kibocsátását semlegesíti. A Manuel Gea Gonzalez kórházat
titánium-dioxoddal bevont elemekkel borították be, ha ezeket az elemeket UV-sugarak
érik – márpedig az elemeket úgy alakították ki, hogy mindenhol érjék őket a sugarak –,
akkor az így végbemenő kémiai reakció lebontja a szmogot.
http://hvg.hu/gazdasag/20131204_Az_epulet_ami_szmogot_eszik
Feltérképezték a titkos római labirintust
12.04.
Mélyen a mai római utak alatt egy egész labirintus található, amely még az ókori város
első napjaira vezethető vissza. Geológusok most feltárták ezeket az elfeledett folyosókat,
elsősorban azért, hogy a modern épületek ne okozzanak kárt bennük. Csak 2011-ben 44
olyan baleset történt, amely az ókori kazamatákkal volt kapcsolatos, beomlottak a föld
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alatti folyosók a modern épületek súlya alatt. 2012-ben ez a szám 77-re, 2013-ban 83-ra
nőtt.
http://index.hu/tudomany/tortenelem/2013/12/04/felterkepeztek_a_titkos_romai_labirin
tust/
Múzeumi Negyed ötletpályázat - Liget és múzeum
12.05.
Bojti Anna, Pásztor Ádám és Zikkert Zoltán pályaművével megvételt nyert a nemrégiben
lezajlott ötletpályázaton. Bemutatjuk a tervet.
http://epiteszforum.hu/muzeumi-negyed-otletpalyazat-liget-es-muzeum
Rohad a Lánchíd
12.05.
Egyre több helyen lyukad át a Lánchíd vasburkolata. A híd erősen korrodálódik, de a
szerkezet még jól bírja. A felújítás terveit nemrég kezdték el készíteni, maga a
rekonstrukció 2015 ben kezdődhet meg. Előnyben lesznek a gyalogosok és a
kerékpárosok.
http://index.hu/belfold/budapest/2013/12/05/rohad_a_lanchid/
Londonban két fejre állított házzal hívják fel a figyelmet a lakatlan épületekre
12.06.
Eszméletlenül jól néz ki ez a két feje tetejére állított ház, amit a nagy építészeti
mókamester, Alex Chinneck követett el. Az 1790-ben emelt épület elég pocsék
állapotban van. Az akcióval - amihez adományokból gyűjtöttek alapanyagot és önkéntes
munkával hajtottak végre - sikerült felhívni a lakatlan épületre a figyelmet.
http://urbanista.blog.hu/2013/12/06/londonban_ket_fejre_allitott_hazzal_hivjak_fel_a_fi
gyelmet_a_lakatlan_epuletekre
Befejeződött a Városligeti Műjégpálya felújítása
12.06.
Befejeződött a Városligeti Műjégpálya és épületegyütteseinek teljes rekonstrukciója jelentették be a projekt pénteki budapesti zárórendezvényén. A Városligeti Műjégpálya
mintegy 4,7 milliárd forintos fejlesztése 3,3 milliárd forintos uniós támogatással valósult
meg.
http://sportgeza.hu/sport/hirek/2013/12/06/befejezodott_a_varosligeti_mujegpalya_felu
jitasa/
Ez az ingatlankeresés jövője
12.07.
A legfontosabb szempont, ami alapján ingatlant választunk, a hely és a környék,
legtöbbször mégsem jut eszünkbe, hogy térképen keressünk házat vagy lakást. Talán
mert ez idáig nem volt igazán jól működő, országos ingatlantérképünk. Hát most néhány
hét alatt lett kettő is. Lássuk, melyik miben jobb!
http://index.hu/gazdasag/ingatlan/2013/12/07/otthonterkep_ingatlan_com/
Eiffel-tornyok Hondurastól Kazahsztánig
12.07.
Az annak idején nagy botrányt kavart párizsi torony az elmúlt több mint száz évben a
város jelképévé vált, többen meg is irigyelték. Galéria.
http://galeria.index.hu/kulfold/2013/12/07/eiffel-tornyok_hondurastol_kazahsztanig/
Két út áll a Vidámpark üres telke előtt
12.10.
A vidámparki terület fejlesztését vitatja meg a Fővárosi Közgyűlés szerdai ülésén: az
előterjesztés kitér a terület 2014-es üzemeltetési lehetőségeire, valamint az átmeneti
működtetéshez szükséges fejlesztésekre és intézkedésekre is.
http://hvg.hu/itthon/20131210_Ket_ut_all_a_Vidampark_ures_telke_elott
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Fantasztikus térkép Józsefvárosról: valamennyi ház kora szerint színezve rajta
12.10.
Gyönyörű térképet alkotott Airdace és egyből meg is osztotta blogján, a
Metamorfózisokon. Az alapötletét az az oldal adta, amelyen Hollandia valamennyi háza
rajta van, színekkel jelölve a koruk.
http://urbanista.blog.hu/2013/12/10/fantasztikus_terkep_jozsefvarosrol_valamennyi_ha
z_kora_szerint_szinezve_rajta
Újjászületett az EMKE - Modern irodaház és zöld sziget a Rákóczi úton
12.10.
Budapest ikonikus irodaháza, az AEW Europe ingatlankezelésében lévő EMKE, az utóbbi
néhány hónapban hatalmas átalakuláson ment át: belső terei és műszaki rendszerei 21.
századi irodabérlők igényei szerint újultak meg.
http://epiteszforum.hu/ujjaszuletett-az-emke-modern-irodahaz-es-zold-sziget-a-rakocziuton
Miért ilyen nevetségesek a Trianon-emlékművek?
12.11.
Kielemeztük az országot elborító emlékműveket. 1920-ban földre vetettük magunkat,
mint egy hisztis gyerek, hogy addig nem mozdulunk, amíg újra nem indítják nekünk a
történelmet.
http://index.hu/kultur/2013/12/11/miert_ilyen_nevetsegesek_a_trianon-emlekmuvek/
5 milliárdba kerül majd az új Széll Kálmán tér
12.11.
A tér átalakítására készült koncepciópályázatban a Főmterv Zrt., illetve az építészeti
konzulensként bekapcsolódó Finta Stúdió úgy számolt, hogy a beruházás legalább
ötmilliárdba kerülne, de egy hasznos minimálprogramot már hárommilliárdból
kihozhatónak tartottak. A BKK és a városvezetés viszont korábban azt állította, hogy elég
lesz rá 1,5 milliárd forint.
http://index.hu/belfold/budapest/2013/12/11/5_milliardba_kerul_majd_az_uj_szell_kalm
an_ter/
24 milliós támogatást kapott a Habitat a lakhatási szegénység csökkentéséhez
12.11.
Közel 60 család lakhatási problémáin enyhíthet a Habitat for Humanity Magyarország új
támogatójának köszönhetően a jövő évben. A Saint-Gobain Initiative Foundation a
hőszigetelési program folytatásához és az első magyar Építőanyag Adománybank, más
néven Habitat Pont létrehozásához nyújt segítséget.
http://epiteszforum.hu/24-millios-tamogatast-kapott-a-habitat-a-lakhatasi-szegenysegcsokkentesehez
Jókora ingatlancsomaghoz jutottak az önkormányzatok
12.12.
Idén 195 önkormányzat részére 484 ingatlant ad át ingyenesen a Magyar Nemzeti
Vagyonkezelő (MNV) Zrt., míg műemléki felújításokra 2013-ban összesen 3,2 milliárd
forintot fordítottak.
http://hvg.hu/ingatlan/20131212_Jokora_ingatlancsomaghoz_jutottak_az_onko
Rengeteg pláza nyílik a régióban
12.12.
190 ezer négyzetméter új plázával bővült az év első felében Közép-Európa
(Lengyelország, Csehország, Magyarország és Szlovákia). Az éllovas Lengyelország, 126
ezer négyzetméterrel - olvasható a Cushman & Wakefield (C&W) globális
ingatlantanácsadó legújabb tanulmányában. Nálunk nem történnek nagy dolgok.
http://index.hu/gazdasag/2013/12/12/rengeteg_plaza_nyilik_a_regioban/
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Kamarai tag beszámolója a MÉK tisztújítása után
12.13.
A napokban volt a MÉK szokásos tisztújítása, aminek kapcsán sorra jelentek meg az
előzetes beszámolók a kamara vezetői részéről, mellyel saját 4 éves munkájukat
értékelték. A hivatalos MÉK beszámolók után álljon itt egy olyan beszámoló, ami arról
szól, miképpen látta az elmúlt 4 évet egy kamarai tag. Koós Miklós írása.
http://epiteszforum.hu/kamarai-tag-beszamoloja-a-mek-tisztujitasa-utan
Fenntarthatóság helyett megtarthatóság - az ALDI új épülete Újbudán
12.13.
Kendik Géza idestova 20 éve tervez kereskedelmi épületeket, és olyan átalakításokat
tudhat maga mögött, mint a Kossuth mozi vagy a Tűzoltó utcában található egykori
lovarda. Az ALDI 88. magyarországi üzletét ismét átépítésként valósította meg.
Együttműködésük legfrissebb eredménye a szeptemberben megnyitott 11. kerületi
áruház, amellyel ezúttal egy 20. századi ipari épületet és környezetét revitalizálták.
http://epiteszforum.hu/fenntarthatosag-helyett-megtarthatosag-az-aldi-uj-epuleteujbudan
A kínai szmog az űrből is látszik
12.14.
A Nagy Fal nem látszik a NASA felvételein, de a hatalmas szmogfelhő, ami Pekinget és
Sanghaj-t fojtogatja, igen. A sűrű szmog 750 kilométer hosszú, és nem csak a
nagyvárosok lakói vannak veszélyben, hanem a köztük lévő kisebb, 1-2 millió fős kisebb
városok
is.
http://velvet.hu/blogok/gumicukor/2013/12/14/a_kinai_szmog_az_urbol_is_latszik/
Óriáslufi Parádé a Dunán
12.15.
Budapest összes parádéját és látványos felvonulását, légi, vízi, földi és földalatti
attrakcióját szívesen becserélném egy lebegő Kockásfülű nyúlra. Bár Mikrobiért soha nem
voltam oda, azért az is nagyon jól néz ki az Országház előtt lebegve, egy suhanó
Grabowski lufi pedig egyszerűen fergeteges lenne a Dunán.
http://urbanista.blog.hu/2013/12/15/ezt_muszaj_lesz_megcsinalni_oriaslufi_parade_a_d
unan_kockasfulu_nyullal_grabowskival_videoval_es_fen
Havi egymillió dollárból épül a világ legmagasabb temploma
12.16.
Több mint száz éve épülő székesegyház és hét tény, amit valószínűleg sokan nem tudnak
a Sagrada Famíliáról.
http://travelo.hu/tavol/2013/12/16/havi_egymillio_dollarbol_epul_a_vilag_legmagasabb
_temploma/
Megunta hazáját? Költözzön úszó szigetre!
12.17.
Tengeren úszó, vontatható szigetek, amelyeken szállodák, lakások és üzletek éppúgy
épülnének, mint saját kormányzati rendszer. Hogy mikor születnek meg az első úszó
önkormányzatok, nem tudni, mindenesetre a jövő fiktív településformáján egyre többet
dolgoznak. Nemrég dizájnversenyt is kiírtak a várostervezőknek, melyet egy magyar
grafikus nyert meg.
http://travelo.hu/tavol/2013/12/17/uszo_szigetek_lehetnek_a_jovo_telepulesei/
Elfogadták Papcsákék tervét, állami vagyonkezelésbe kerül a Városliget
12.17.
Kilencvenkilenc évre állami vagyonkezelésbe kerülnek a városligeti ingatlanok az
Országgyűlés keddi döntésével. Az előterjesztők szerint erre a tervezett fejlesztések
hatékony megvalósítása érdekében van szükség.
http://hvg.hu/ingatlan/20131217_Elfogadtak_Papcsakek_tervet_allami_vagyon
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Piros óriás-virágcserepek a Móriczon
12.18.
Hogy milyen a Móricz Zsigmond körtér az átadás után? Olyan, mintha még nem adták
volna át. Vagy mondjuk azt, hogy nyomokban átadást tartalmaz. Viszont a nyomok
nagyon ígéretesek.
http://index.hu/belfold/budapest/2013/12/18/piros_orias_viragcserepek_a_moriczon/
Lenyűgöző környezetben építettek lebegő házat
12.18.
Valami egészen hihetetlen környezetbe – Kanada egyik tengerparti részére – helyezték el
azt a formabontó fémszerkezetes, dobozokból épült házat, mely úgy tűnik, mintha
lebegne egy lejtő felett.
http://hvg.hu/gazdasag/20131218_Ezt_a_hazat_latnia_kell__fotok
Jövőre is felköszöntik a százéves budapesti házakat
12.19.
2014-ben ismét lesz Budapest100 program: április 26-27-én lakóházak és intézmények
várják az érdeklődőket, akik máskor nem látogatható helyekkel, máskor nem hallható
történetekkel találkozhatnak.
http://travelo.hu/kozel/2013/12/19/bp100_2014-ben_is/
Felújították a szigligeti várat
12.19.
Átadták csütörtökön a 302 millió forintból megújított szigligeti várat. Az ünnepségen
Navracsics Tibor miniszterelnök-helyettes úgy fogalmazott: a vár fejlesztése szép példája
annak, hogy a Balaton egyik legszebb pontján élő közösség hogyan tud élni a történelmi
múlt adta lehetőséggel.
http://hvg.hu/ingatlan/20131219_Felujitottak_a_szigligeti_varat
Kezdődik az Allianz Arénára hajazó magyar sportcsarnok építése
12.20.
Január első napjaiban kezdődhet a Győr Aréna sportkomplexum építése - közölte
pénteken Borkai Zsolt polgármester, miután a város közgyűlése meghozta az ehhez
szükséges döntést.
http://hvg.hu/ingatlan/20131220_Kezdodik_az_Allianz_Arenara_hajazo_magyar
90 éve tartott a felújítás: elkészült az Országház új homlokzata
12.20.
Felavatták az Országház megújult homlokzatát pénteken. Kövér László házelnök az
ünnepségen azt mondta, az Országházhoz hasonlóan a közeljövőben a magyar állam
intézménye, szervezete és működése is újjászületik.
http://hvg.hu/ingatlan/20131220_90_eve_tartott_a_felujitas_elkeszult_az_O
V0: ha nem totál kamu, nagyhatalom leszünk
12.23.
A Budapestet délről elkerülő vasúti körgyűrű gondolata évtizedek óta szerepel a vasúti
fejlesztési tervek között. Most megépülhet, de kérdés, ki tudná-e termelni az egymilliárd
eurós kínai hitel árát. Egyes szakértők egy régi álom indokolatlan és méregdrága
megvalósítását látják benne, mások szerint stratégiai érdek a megépítése. A magyar
vasút ezer sebből vérzik, szakértők szerint apróbb fejlesztésekkel többre mennénk.
http://index.hu/belfold/2013/12/23/v0_a_gombhoz_varrjuk_a_kabatot/
Budapest az egyik legnépszerűbb fotós helyszín a világon
12.27.
A sightsmap.com azt mutatja meg, hogy a világban melyik helyről hány képet töltöttek
fel a Google Maps Panoramio szolgáltatására. Összesen 1500 helyszín van a térképen
rangsorolva, amiből Budapest az előkelő 10. helyezést szerezte meg magának.
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http://travelo.hu/cucc/2013/12/27/budapest_az_egyik_legnepszerubb_fotos_helyszin_a
_vilagon/
Velencei építészeti biennále: Márton László Attila és Jakab Csaba kiállítása lesz
a magyar pavilonban
12.30.
A nemzeti biztos Jakab Csabát és Márton László Attilát kéri fel arra, hogy Építés – Az
építés folyamata, ember- és közösségformáló ereje, hatása az épített környezetre című
pályaművüket valósítsák meg 2014-ben a velencei magyar pavilonban.
http://epiteszforum.hu/velencei-epiteszeti-biennale-marton-laszlo-attila-es-jakab-csabakiallitasa-lesz-a-magyar-pavilonban
Bezárt a városligeti műjégpálya
12.31.
A jeget vastagon ellepte a víz, így a fékezéseknél is el lehetett ázni. A „szokatlan meleg”
az ok, a nyitás bizonytalan.
http://index.hu/belfold/budapest/2013/12/31/bezart_a_varosligeti_mujegpalya/
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