HAVI HÍRLAP
2014. FEBRUÁR
BeMUTató – A Magyar Urbanisztikai Társaság életéből ....................... 2
A MUT vezetőségének tevékenységéről ........................................................ 3
Pályázatok, felhívások.............................................................................................. 4
Szakmai sikerek – díjak, elismerések ............................................................. 4
Programajánló............................................................................................................... 5
Könyvajánló .................................................................................................................... 5
Sajtószemle – Egy hónap az urbanisztika világában ............................. 5
Állás ................................................................................................................................... 15

1

BeMUTató – A Magyar Urbanisztikai Társaság életéből
Új hangsúly a partnerkapcsolatokon
A Magyar Urbanisztikai Tudásközpont Nonprofit Kft. csapata új munkatárssal
bővült február 1-től. Kommunikációs és partnerkapcsolati vezetőként Pintér Lívia feladata
elsődlegesen az ügyvezető támogatása a szervezet partnerkapcsolatainak erősítésében, a
kommunikációs stratégia továbbfejlesztése mellett. A Magyar Urbanisztikai Társaság új
stratégiájával összhangban, valamint Tudásközpont eszköztárának bővítésével a pozíció
létrehozása újabb olyan lépése a szervezet fejlesztésének, amely a Tudásközpont
urbanisztikai innovációs munkája eredményének szélesebb körű hasznosítását célozza
meg.
EUROPAN13
Új
lehetőségek
a
kihasználatlan
városi
területek
újrahasznosítására
Az EUROPAN13 szervezői kizárólagos magyarországi partnerükön keresztül április végéig
várják területgazdák jelentkezését, hogy részt vegyenek az immár 20 éve sikeres
pályázati rendszerben, ezúttal az „alkalmazkodó képes város” tematika mentén. A fiatal
építészeket motiváló és a nehezen megoldható várostervezési kérdésekre válaszokat
kereső verseny első eleme a pályaműveknek értelmet adó helyszínek kiválasztása. A
pályázati program hazai szervezője, az EUROPAN Magyarország titkársága: Magyar
Urbanisztikai Tudásközpont Nonprofit Kft.
http://mut.hu/?module=news&action=show&nid=201685#MIDDLE
EURÓPAI Város- és Regionális Tervezési Díj 2013-2014
A díj 2013-2014-ben a megújuló energiák használatának tervezési megoldásaira
koncentrál. A kiírás és az értékelési szempontok kidolgozása a SPECIAL projekttel
(Spatial Planning and Energy for Communities in All Landscapes) együttműködésben
történt. A nemzetközi zsűrihez pályázatok Magyarországról kizárólag a MUT előzsűrije
útján kerülhetnek, a másként az ECTP-CEU-hoz beadott anyagokat a nemzetközi zsűri
nem bírálja el.
http://mut.hu/?module=news&action=show&nid=200837#MIDDLE
Kecskemét nyerte el a Várostérségi Gazdaságfejlesztési Nagydíjat
A Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal és a Magyar Urbanisztikai Tudásközpont közösen
alapított Várostérségi gazdaságfejlesztési nagydíját adta át Komoróczki István, a
Nemzetgazdasági Minisztérium tervezéskoordinációért felelős államtitkára január 15-én
Kecskeméten Dr. Zombor Gábornak, a város polgármesterének.
http://mut.hu/?module=news&action=show&nid=201631#MIDDLE
NGM: a régió központjává válhat Magyarország a 2030-ig szóló fejlesztési
koncepcióval
A tavaly decemberben elfogadott Nemzeti Fejlesztés 2030 - Országos Fejlesztési és
Területfejlesztési Koncepció megvalósítása is hozzájárul ahhoz, hogy Magyarország
tizenhat éven belül Kelet-Közép-Európa egyik vezető gazdasági és szellemi központjává
válhasson - mondta Komoróczki István, a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM)
tervezéskoordinációért felelős államtitkár szerdán, sajtótájékoztatón, Budapesten.
ngjerth Richárd, a dokumentum készítésekor az előzetes értékelését végző Magyar
Urbanisztikai
Tudásközpont
Nonprofit
Kft.
ügyvezető
igazgatója
a
sajtótájékoztatón mérföldkőnek nevezte a koncepció elfogadását a magyar területi
tervezés történetében. Első ízben fordult elő, hogy az ágazati tervezést és a területi
tervezést egybefésülték, és esély van a kiegyensúlyozott, harmonikus viszonyrendszer
kialakulására - mondta.
http://mut.hu/?module=news&action=show&nid=201722#MIDDLE
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Kövesse a MUT-ot és a Tudásközpontot is 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
https://www.facebook.com/pages/Magyar-Urbanisztikai-Tud%C3%A1sk%C3%B6zpontNonprofit-Kft/521289104633814?fref=ts

A MUT vezetőségének tevékenységéről
Január 8-án a FUGA Rádió Városi Sáv című műsorában Ongjerth Richárd a MUT Elnökség
2013-as évéről beszélgetett Szerdahelyi-Németh Klára és Alföldi György elnökségi
tagokkal.
Január 10-én a MUT-ban ülésezett a több egyetem és kutató szervezet által – a
Tudásközpont házigazdaságával – létrehozott Fenntartható Városklíma Műhely, ahol a
résztvevők megtárgyalták a Városklíma-adaptációs norvég alapos együttműködésük
alapjait.
Január 10-én Tompai Géza és Buzna Margit részt vettek Dr. Horváth Béla temetésén.
Január 14-én a MUT Székházában megrendezésre került az EUROPAN Nemzeti Bizottság
Ülés.
Január 15-én Ongjerth Richárd a Tudásközpont ügyvezető igazgatója részt vett a
Várostérségi Gazdaságfejlesztési Nagydíj díjátadóján, Kecskeméten.
Január 15-én a MUT Stratégia véleményezési időszakának lezárultával, a Stratégiaalkotó
Munkacsoport összeült a MUT Székházában.
Január 15-én a FUGA Rádió Városi Sáv című műsorában Ongjerth Richárd a MUT
Elnökség 2013-as évéről folytatta a január 8.-ai beszélgetést Salamin Géza és Kerekes
György elnökségi tagokkal.
Január 16-án került sor az ESZB ülésre a MUT Székházban.
Január 16-án a MUT Székházban tartotta meg "A mechanizmus fojtogat bennünket" című
könyvbemutatóját Kondor Attila Csaba.
Január 16-án ismét a MUT-ban ülésezett a Fenntartható Városklíma Műhely és a
Városklíma-adaptációs norvég alapos együttműködés többi partnere.
Január 17-én a MUT Székházában lezajlott az Elnökségi ülés, melyen a fő téma a
Gyakornoki Program eddigi eredményének bemutatása és a MUT Stratégiai
munkacsoport január 15-ei véleményezése volt.
Január 22-én a Tudásközpont ügyvezető igazgatója Komoróczki István államtitkárral
együtt interjút adott az OFTK NGM-es sajtótájékoztatóján.
Január 24-én a Tudásközpont ügyvezető igazgatója a Kossuth Rádió Ütköző című
műsorában beszélgetett Komoróczki István államtitkárral az OFTK várható hatásairól.
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Pályázatok, felhívások
Felhívás Az év belsőépítésze díjra történő jelölésre
A MÉK Belsőépítészeti Tagozata ismételten várja azokat a jelentős belsőépítészeti
munkákat, amelyeket az Év Belsőépítésze pályázatra szeretnének jelölni. A díjra bármely
okleveles belsőépítész munkáját lehet jelölni. Jelölhet bárki: magánszemély vagy
szervezet. A jelölések alapján a MÉK Belsőépítészeti Tagozata kéri fel a tervezőket a
pályázati dokumentáció összeállítására. Határidő: február 17.
http://mut.hu/?module=events&action=event&eid=4035
Ötletpályázat ipari tömb revitalizációjára
A Millenáris Széllkapu Nonprofit Kft. ötletpályázatot ír ki a Margit körút – Kis Rókus utca –
Fény utca – Mammut II. bevásárlóközpont által határolt tömb hasznosítására. A pályázat
célja olyan funkcionális ötletek inspirálása, megismerése és összegyűjtése, amelyek
segíthetnek egy későbbi építészeti tervpályázat megalapozásában / előkészítésében, a
terület felhasználási módjának meghatározásában. Határidő: február 24.
http://epiteszforum.hu/otletpalyazat-ipari-tomb-revitalizaciojara
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
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
2014-ben is megpályázható a Hild János-díj
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 díj
elnyeréséért a települési önkormányzatok pályázhatnak. határidő: március 10.
http://epiteszforum.hu/2014-ben-is-megpalyazhato-a-hild-janos-dij

Szakmai sikerek – díjak, elismerések
Átadták 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.
http://epiteszforum.hu/atadtak-a-mut-2013-evi-diplomadijait
Bodrossy Attila kapta 2013-ban a Kotsis Iván Emlékérmet
Bodrossy Attila építész 46 éves munkássága, építészeti alkotó és oktatói tevékenysége
önmagáért beszél. Ha életének minden állomását felsorolnám, hosszúra nyúlna
méltatása. Czigány Tamás építész laudációja.
http://epiteszforum.hu/bodrossy-attila-kapta-2013-ban-a-kotsis-ivan-emlekermet
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Programajánló
A Magyar Építőművészetért-érem díjátadó ünnepség
Szeretettel várnak minden érdeklődőt a díjátadó ünnepségre február 12-én 14 órára a
MÉSZ székházba. A MÉSZ Elnöksége az érmet 2013-ban Pásztor Péter építésznek ítélte
oda. A díjátadó helyszín: MÉSZ székház (1088 Budapest, Ötpacsirta utca 2.)
http://mut.hu/?module=events&action=event&eid=4067
A városfejlesztés demokratizálása - fiatal urbanista szemmel
A témában a közönséggel és az előadókkal közösen az alábbi kérdésekre próbálunk
választ találni: Mit jelent a városfejlesztés demokratizálása? Milyen eszközei léteznek
napjainkban? Miért fontos a városok jövőjét tekintve? Program: Salamin Géza, a Magyar
Urbanisztkai Társaság alelnöke Hol állunk és merre tovább? – helyzetkép az
urbanisztikáról címmel tart bevezető előadást. Ezt követően fiatal urbanisták beszélnek
saját munkáikról 10 perces előadások formájában, majd az előadások utáni közös
beszélgetés során a jelenlévőkkel és az előadókkal közösen keressük a “városfejlesztés
demokratizálása” témában feltett kérdésekre a válaszokat. Helyszín: FUGA, időpont:
február 13., 18:30.
http://mut.hu/?module=events&action=event&eid=4074
Zuglói jövőképek - EUROPAN 12 Pályázat eredményhirdetése és nyilvános
fóruma
Víziók a Rákos-patak zuglói szakaszának revitalizációjára az EUROPAN 12 Pályázat
keretében című FÓRUMRA ÉS PÁLYÁZATI EREDMÉNYHIRDETÉSRE. Helyszín: a Lipták Villa
(Hermina út 3.), időpont: február 14. péntek, 13.00 óra.
http://mut.hu/?module=events&action=event&eid=4070

Könyvajánló
Pótó János - Hajdú József: Nagy Imre emlékhelyei
Nagy Imre köztéri emlékezete a rendszerváltozás hajnalán a semmiből született meg, és
ma, negyedszázaddal később, ismét a semmi felé közelít. Ez a könyv azt a folyamatot
próbálja bemutatni, amely a két semmi között történt.
http://epiteszforum.hu/nagy-imre-emlekhelyei
Ráday Mihály: Budapesti utcanevek
Ahogy az a közelmúlt eseményei alapján is jól látható: Budapesten nincs hagyománya az
utcanevek megmaradásának: az átkeresztelgetéseket minden politika párt, civil
szervezet, magánszemély és rendszer legfőbb feladatának tartja. Eddig csak igen
körülményes módon lehetett követni ezeket a változásokat, amíg segítségünkre nem
sietett Ráday Mihály könyve, amely a középkortól napjainkig kíséri végig a főváros
utcáinak történetét, és mellé rengeteg extra infóval is szolgál.
http://www.libri.hu/konyv/raday_mihaly.budapesti-utcanevek-a-z.html

Sajtószemle – Egy hónap az urbanisztika világában
Nem lehet élve eltemetődni a telepen
01.02.
Pécsett összefogtak a civilek a várossal és a nyomortelep lakóival: a György-telepet nem
felszámolni, hanem fejleszteni és integrálni akarják. A helyiek munkát szeretnének, és
maguk újítják föl a telepet.
http://index.hu/belfold/2014/01/02/nem_lehet_elve_eltemetodni_a_telepen/
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Elhallgatott epizódok a magyar építészek 20. századi történetéből (1.)
01.03.
Az építészet története egyben az "építészek története" is. Vámos Dominika rendkívüli
kutatási eredményeit egy most induló cikksorozatban ismerheti meg a közönség. A
szerző az első részben a kutatási programot sok tekintetben megihlető és
támogató Petróczy Gábor kutató-építész a magyar építészet egyes 20. századi hőseinek
elhallgatott politikai szerepvállalását feltáró munkásságát mutatja be.
http://epiteszforum.hu/elhallgatott-epizodok-a-magyar-epiteszek-20-szazaditortenetebol-1
Orbitális gányolás a Batthyány téren
01.03.
A fél magyar internet azon háborog, hogy milyen igénytelenül térkövezték le a Batthyány
teret, vagyis annak egy látszólag hasraütésszerűen kiválasztott foltját. Pedig ezen aztán
kár hőbörögni, ugyanis nem ez a legfőbb probléma a tér átalakításával.
http://index.hu/belfold/budapest/2014/01/03/ronda_lett_a_batthyany_ter_nem_ez_a_le
gnagyobb_baj_vele/
A Városháza Demszkyékre mutogat a vizesedő Műjégpálya miatt
01.03.
A Városháza elismerte a felújítás hiányosságait, de a felelősök az előző ciklusban
keresendők.
http://index.hu/belfold/budapest/2014/01/03/a_varoshaza_demszkyekre_mutogat_a_vz
esedo_mujegpalya_miatt/
Baross visszatér
01.05.
Hamarosan véget ér a Baross tér sokadik felújítása, amely immár 2008 óta tart.
Budapest egyik legforgalmasabb csomópontját modernizálták és némileg rehabilitálták is.
Részben visszakapják elvesztett területeiket a gyalogosok, s visszatér régi helyére, a
Rákóczi úti torkolatba Baross Gábor szobra is.
http://nol.hu/belfold/20140104-baross_visszater
A vízvári ciprusfák az újév vesztesei
01.05.
A somogyi faluban 600-an laknak, a falu egyik ékköve a főutcán található ciprussor. A
polgármester ennek egy részét kivágatná, és tujákat ültetne a kivágott fák helyére, mert
szerinte a negyven éves fák már korhadnak, és balesetveszélyesek. Egy falusi
háztulajdonos tiltakozást indított, de egyelőre nem látszik, hogy az ügy mennyire
mozgatja
meg
a
helyieket.
http://index.hu/belfold/2014/01/05/a_vizvari_ciprusfak_az_ujev_vesztesei/
Azt hittétek, ennél rondább már nem lehet a Váci utca környékének
térkövezése? Tévedtetek!
01.06.
Hát elég fura lesz az új díszburkolat a Váci utcában - írtam pár napja az első képekről,
amik megjelentek a neten a Párizsi utcáról. Pedig akkor még nem is sejthettem, hogy
lesz
ez
még
cifrább.
http://urbanista.blog.hu/2014/01/06/azt_hittetek_ennel_rondabb_mar_nem_lehet_a_va
ci_utca_kornyekenek_terkovezese_tevedtetek
Bor, mámor... Spar
01.07.
Szokatlan megoldások, egészen új, futurisztikus világ várja a vásárlókat a Spar
áruházlánc új zászlóshajójában. A LAB5 architects csapata tervezte meg a MOM Park
bevásárlóközpont alsó szintjén található élelmiszerüzlet új belsőépítészeti kialakítását.
http://epiteszforum.hu/bor-mamor-spar
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Budapesti épületrészletek
01.07.
A budapesti homlokzatok kifejezetten gazdagok épületdíszekben: érdemes nyitott
szemmel járnunk, hiszen a stilizált növényi motívumok, a geometrikus formák és az
emberi
alakok
mindig
új
meglepetéseket
tartogatnak.
http://welovebudapest.com/hu/nevezetessegek-turak/cikkek/2014/01/07/budapestiepuletreszletek
Ilyen egy sokkal izgalmasabb Budapest
01.08.
A Beatles a Rákóczi úton gyalogol át, Batman szobrot kapott a Petőfi téren, King Kong
pedig a Dohány utcai Zsinagóga környékén rombol: íme KoPé fiktív Budapestje.
http://velvet.hu/trend/2014/01/08/ilyen_egy_sokkal_izgalmasabb_budapest/
Megsemmisülhetnek Pécs kordokumentumai
01.08.
A pécsi városi tévé archívuma egy autószerelő műhely garázsában porosodik, a
megszüntetett körzeti stúdió anyagait a közmédiának kéne digitalizálnia, de lassan
haladnak.
http://index.hu/kultur/media/2014/01/08/megsemmisulhetnek_pecs_kordokumentumai/
Új rendelet a településképi véleményezésről
01.08.
2014. január 29-én lép hatályba a Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének
településképi véleményezésről szóló 95/2013. (XII.30.) rendelete. Így a jelenlegi
gyakorlattól eltérőn a továbbiakban, az állami főépítész által működtetett területi
építészeti-műszaki tervtanács helyett a főpolgármester adja ki a településképi véleményt
a fővárosi helyi védettségű építményeket érintő engedélyezési tervekkel kapcsolatban.
http://epiteszforum.hu/uj-rendelet-a-telepuleskepi-velemenyezesrol
A mulandóság képei - a Salgótarjáni úti zsidó temető
01.08.
Egyedülálló kincseket rejt a Fiumei úti Nemzeti Sírkertből leválasztott zsidó temető.
Történelmi jelentőségű e sírkert, amely az elhunytak emlékén túl a századforduló
művészeti és építészeti alkotásainak gazdag keresztmetszetét is őrzi. Merényi György
cikkét saját fotói illusztrálják.
http://epiteszforum.hu/a-mulandosag-kepei-a-salgotarjani-uti-zsido-temeto
Felhízlalják a Modern Művészetek Múzeumát New Yorkban
01.09.
Indulhat a New York-i Modern Művészetek Múzeumának bővítése, miután az intézmény
felügyelő bizottsága jóváhagyta a terveket. Nyáron kezdődik a munka: 30 százalékkal,
3700 négyzetméterrel nő a kiállítási terület, nagyobb lesz az előcsarnok, és egy új
bejárat kialakításával ingyenesen látogathatóvá teszik a szoborkertet.
http://hvg.hu/kultura/20140109_modern_muveszetek_muzeuma_bovites
Közlekedési Témapark Rákosrendezőn
01.09.
Csizmadia Dóra tájépítész több diplomadíjat nyert terve Budapest egyik legnagyobb
rozsdaövezetének, a közel százhektáros Rákosrendező pályaudvarnak és közlekedési
kapcsolatainak revitalizációjával foglalkozik. Bemutatjuk a Vasúttörténeti Park tágabb
környezetét rendező projektet.
http://epiteszforum.hu/kozlekedesi-temapark-rakosrendezon
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Fórumbejegyzések miatt változtatták meg a Kossuth tér terveit?
01.10.
Az eredeti látványtervekben a felsővezeték-tartóknál egy vaskos, "ipari dizájn" szerepelt.
Bár az megosztotta a városvédő fórumozókat, hogy milyen lenne az ideális (letisztult,
XXI. századi vagy cifrább, archaizáló), abban egyetértettek, hogy ez borzalmas. Úgy tűnt
ezzel egyetértett Wachsler Tamás a Steindl Imre Program vezetője is, ugyanis ezt írta a
fórumra: Önök kérték; így fognak kinézni a felsővezeték-tartó oszlopok. Színük, formájuk
azonos a lámpaoszlopokéval.
http://urbanista.blog.hu/2014/01/10/forumbejegyzesek_miatt_valtoztattak_meg_a_koss
uth_ter_terveit
Több füstöt hoz Őrmezőnek az új metró
01.10.
A körülbelül nyolcezer fős lakótelepen sok kellemetlenséggel jár a 4-es metró
ideiglenesnek tervezett, de jó időre véglegesnek tűnő kelenföldi végállomása. Az
építkezések miatti állandó zaj és porszennyezés mellett most pár új buszt is kaphatnak a
nyakukba, amelyek ráadásul a helyi iskola és óvodák közelében járnak majd. Egy helyi
zöld civil szervezet szerint mindezt azért, hogy minél kihasználtabb legyen a 4-es metró,
a BKK viszont állítja, hogy senkire nem akarják rákényszeríteni az új vonalat.
http://index.hu/belfold/budapest/2014/01/10/ormezo_nem_orul_az_uj_jaratonak/
A ház, ami beszél hozzánk
01.10.
A SmartThings nevű amerikai startup egy olyan platformot biztosít a különböző
gyártóknak, mellyel okossá változtathatják otthonunkat. A fejlesztésekkel az is
elérhetővé vált, hogy otthonunk ébredéskor köszöntsön minket, elmondja, hogy milyen
lesz az aznapi idő, és ha nem vagyunk otthon, akkor a ház kutyahangot adjon ki, ha
ismeretlen ember közelítene az ingatlanhoz.
http://hvg.hu/gazdasag/20140110_A_haz_ami_beszel_hozzank
Hatalmas tűz volt egy ősi tibeti városban
01.11.
Megsemmisült a hagyományos tibeti építészetéről híres Dukezong száz lakóépülete. Az
1300-as években alapított, mintegy 700 házból álló Dukezongot - ami az úgynevezett
Déli Selyemút mentén fekszik -a hagyományos tibeti építészet egyik legnagyobb
épségben fennmaradt műemlékének tartották számon. A városka az egyik legismertebb
turisztikai térség, Sangri-la egyik települése.
http://index.hu/kulfold/2014/01/11/hatalmas_tuz_volt_egy_osi_tibeti_varosban/
Élet a végzet árnyékában
01.12.
Shishmaref 600 inupiaq eszkimó lakosának egyszer, de akár még 2020 előtt el kell
hagynia otthonát, az alaszkai települést ugyanis el fogja lepni a tenger. Dana Lixenberg
fotós 2007-ben arra vállalkozott, hogy a Shishmaref Utolsó Napjai projekt keretében
nagyformátumú kamerájával megörökíti az elkerülhetetlen véggel szembenéző település
lakóinak mindennapjait, és képet ad a nyugati és a hagyományos kultúra különleges
találkozásáról. Nagykép.
http://index.hu/nagykep/2014/01/12/elet_a_vegzet_arnyekaban
Szeretne 8 emeletes hotelt építeni a Hunyadi térre? Most 1,6 milliárdért
megveheti hozzá a telket
01.13.
Meglepő hirdetés bukkant fel az ingatlan.com-on: 1,6 milliárdért hirdetnek eladásra egy
"jó szerkezetű, jelenleg is használatban lévő" épületet ("családi házat"), ami a
Nagykörúton belül van Terézvárosban, közel az Oktogonhoz.
http://urbanista.blog.hu/2014/01/13/szeretne_8_emeletes_hotelt_epiteni_a_hunyadi_ter
re_most_1_6_milliardert_megveheti_hozza_a_telket
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Ilyen a pártok lakáspolitikája
01.13.
A Társaság a Lakásépítésért, Lakásfelújításért Egyesület a parlamenti választások
közeledtével áttekintette, melyik párt milyen lakásépítési, lakás-felújítási, lakhatási
politikával vág neki a választók szavazataiért folyó küzdelemnek. A pártok lakáspolitikáit
bemutató sorozatuk első részében összefoglalták az interneten, a pártok honlapjain
fellelhető idevágó információkat.
http://hvg.hu/gazdasag/20140113_Ilyen_a_partok_lakaspolitikaja
Ócskavasnak adják el az óriáskereket
01.13.
Már csak az Ikarus nevű játék és az óriáskerék áll a városligeti Vidámparkban, rajtuk
kívül már mindent szétszereltek. A Blikk úgy tudja, az óriáskereket már nem is állítják fel
újra, olyan rossz állapotban van. A régi, fa hullámvasút üzemeltetésére már nem marad
keret.
http://index.hu/belfold/budapest/2014/01/13/ocskavasnak_adjak_el_az_oriaskereket/
A kutyapiszok dns-ét elemeznék Nápolyban
01.14.
Nápolyban csúcstechnológiával tartanák tisztán az utcákat: a járdán hagyott kutyagumi
dns-ét elemezve szeretnék azonosítani azok eredetét. Ehhez azonban minden ott élő állat
genomjáról adatokat kell gyűjteni.
http://index.hu/tudomany/brittudosok/2014/01/14/kutyapiszok_dnset_elemeznek_napolyban/
Megvan az ország legmocskosabb aluljárója?
01.14.
A debreceni Wesselényi utcai aluljáró lehet az ország egyik legmocskosabb és
legbüdösebb aluljárója, legalábbis a Dehír cikke és képei alapján. A lap szerint az aluljáró
tele van emberi ürülékkel, akkor is éppen két férfi guggolt a lépcsők előtt, amikor az
újságírók arra jártak.
http://index.hu/belfold/2014/01/14/megvan_az_orszag_legmocskosabb_aluljaroja/
Nem adhatsz enni a budapesti szegényeknek
01.15.
Sorozatban napolta el mostanában az illetékes fővárosi bizottság az ételosztást tervezők
közterület-használati kérelmeit azzal a megjegyzéssel, hogy az ételosztásokról majd
"vezetői szinten" kell dönteni. Amíg nincs döntés, bírság fenyegeti azt a kérelmezőt, aki
mégis ételt osztana. A gyülekező szegény embereket kiszorítanák a frekventált helyekről,
a Nyugatitól, a Keletitől, a Széll Kálmán térről.
http://index.hu/belfold/2014/01/15/csondben_beintettek_az_etelosztasoknak/
Hatalmas, kongó terek és félelmetes zajok - Egy város entrópiája
01.15.
Az Egy város entrópiája a düsseldorfi Julia Stoschek Collection nemzetközi
utazókiállítása. Julia Stoschek műgyűjtő, akit elsősorban az "időalapú médiumok"
érdeklik.
http://varosban.blog.hu/2014/01/15/hatalmas_kongo_terek_es_felelmetes_zajok_egy_v
aros_antropiaja
Titkos templomok Budapesten
01.15.
Talán csak karnyújtásnyira van tőlünk, mégsem vesszük észre: rejtőzködő belvárosi
templomokba invitál január 26-án az ImagineBudapest.
http://hg.hu/cikkek/varos/16332-titkos-templomok-budapesten-kalandtura-arejtozkodo-belvarosi-szentelyekbe
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Nekik Budapest kell!
01.15.
"A Múzeumi Negyeddel felkerül Budapest a világtérképre" - nyilatkozta Baán László a
mandiner.hu-n idén január elején. Jelentem, ott vagyunk. Nem, szerencsére még nem a
Városligetet tönkretenni készülő Múzeumnegyedben, hanem a világtérképen. Nézzék
csak, mennyire nem kell ehhez Múzeumliget (tört magyarsággal: Liget Budapest)! Pákozdi Imre írása.
http://epiteszforum.hu/nekik-budapest-kell
Január végén kiderül, milyen lesz az új Millenáris Velodrom
01.16.
29 tervpályázat érkezett a Millenáris Velodrom felújítására, ezekről január végéig dönt a
bírálóbizottság. Az új létesítmény a kerékpár- mellett a tornasport új központja lesz.
http://epiteszforum.hu/januar-vegen-kiderul-milyen-lesz-az-uj-millenaris-velodrom
Indul a visszaszámlálás
01.16.
A Fővám téri állomás is használatbavételi engedélyt kapott, így már csak egyetlen 4-es
metró megálló nem rendelkezik az utasforgalmi próbaüzem feltételével.
http://hg.hu/cikkek/varos/16336-breking-kesz-a-fovam-teri-madarfeszek
Bontják a bódésort az Örs vezér terén
01.16.
Felmerült, hogy csak felújítják az egészet, de a Zuglói Önkormányzatnál azt mondták,
hogy a bódékat elbontják, a területet rendezik. Hogy a terület rendezése pontosan mit
jelent, azt egyelőre nem tudták megmondani a sajtóirodán. Mindegy, már a bontás híre
is nagyon jó. Azt hiszem ennek - talán az éjszakai buszra váró, gyros nélkül maradó
néhány utast leszámítva - mindenki örül.
http://urbanista.blog.hu/2014/01/16/bontjak_a_bodesort_az_ors_vezer_teren
Mostmár tényleg elkezdhetik bontani a pécsi magasházat
01.17.
Napokon belül elhárulnak a jogi akadályok a több mint két évtizede lakatlan huszonöt
emeletes pécsi magasház bontása elől - mondta a Baranya megyei kormánymegbízott
pénteken Pécsett újságíróknak.
http://hvg.hu/ingatlan/20140117_Mostmar_tenyleg_elkezdhetik_bontani_a_pec
Hamburg kitiltaná az autókat?
01.18.
Húsz éven belül Hamburg lehet Európa első autómentes városa. A német település
vezetése ugyanis azt fontolgatja, hogy 2034-re kitiltja az autókat. A tervek szerint ezt
követően csak közösségi közlekedéssel, kerékpárral, vagy gyalog közlekedhetnek majd a
hamburgiak.
http://totalcar.hu/magazin/hirek/2014/01/18/hamburg_kitiltana_az_autokat/
Óriástévé mutatja a pekingi napfelkeltét
01.18.
A valódi már nem látszik a szmogtól. A tévé képe és a valóság közti kontraszt elkeserítő.
http://index.hu/tech/2014/01/18/oriasteve_mutatja_a_pekingi_napfelkeltet/
Szellemváros került elő az aszály miatt
01.19.
Akkora a szárazság Kaliforniában, hogy a víztározók apadásával egyszer csak előbukkant
egy évtizedek óta a víz alatt lévő szellemváros, a Mormon Island. A bányászvárost még a
kaliforniai aranyláz idején alapították a szerencselovagok, a 19. század közepén még
2500-an laktak itt – de egy tűzvész után a város nagy része elpusztult.
http://index.hu/kulfold/2014/01/19/szellemvaros_kerult_elo_az_aszaly_miatt/
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Így készült a négyes metró megállóinak gyönyörű mozaikja
01.20.
A négyes metró megállóin dolgozó cégek dobták össze ezt a kis promóvideót a
mozaikburkolatokról. Kifejezetten érdekes lett, pedig az ilyen cégvezetőket megszólaltató
PR-film amúgy a világ legunalmasabb műfaja.
http://urbanista.blog.hu/2014/01/20/igy_keszult_a_negyes_metro_megalloinak_gyonyor
u_mozaikja_rengeteg_izgalmas_titok_a_fold_alol_egy_rov
A választások előtt 3 nappal adják át a Várkert bazár első ütemét
01.20.
Az első ütem befejeztével az Ybl Miklós tervei alapján készült, a dunaparti panorámát
meghatározó, eredeti épületeket adják majd át 2014 tavaszán. A második ütemben a
Várkert
Bazár
területére
épített
újabb
objektumokat –
konferenciaés
rendezvényközpont, mélygarázs, illetve ezek kiszolgáló egységei – adják majd át a
nagyközönségnek,
megújul a
Semmelweis
Orvostörténeti
Múzeum
külső
homlokzata, felújítják a Várkert Bazár előtti Lánchíd utcát, és egy új dunai kikötő építése
is a tervek között szerepel.
http://hg.hu/cikkek/varos/16353-a-valasztasok-elott-harom-nappal-adjak-at-a-varkertbazar-elso-utemet
Lebontják a volt minisztériumot, közpark lesz a Margit körútnál
01.21.
Ötletpályázatot írt ki a beruházó Millenáris Széllkapu Nonprofit Kft. a volt Ipari
Minisztérium budapesti, Margit körúti egykori épületének helyén létesítendő közpark
funkcióira. A beruházástól azt várják, hogy a budai hegyek felől érkező szél az akadály
megszűnése után képes lesz átszellőztetni a várost, és így jelentősen javul a környék,
elsősorban a Margit körút levegőminősége.
http://hvg.hu/ingatlan/20140121_Lebontjak_a_volt_miniszteriumot_kozpark_l
Kis épületek a Bikás parkban
01.22.
Az újbudai Bikás park a metróállomás és az ahhoz csatlakozó további fejlesztések folytán
kitüntetett helyzetbe kerül. Felújítása funkcionális és esztétikai szempontból egyaránt
szükségessé vált, hogy lépést tarthasson a megújuló környezettel. Az s73 tájtervező
csapata Nagy Csabát és az Archikon Kft.-t kérte fel a park kiszolgáló épületeinek
megtervezésére.
http://epiteszforum.hu/kis-epuletek-a-bikas-parkban
Házhoz jön a szelektív hulladékgyűjtés
01.22.
Budapest Főváros Önkormányzata és a Budapesti Városüzemeltetési Központ Zrt. (BVK)
ma sajtótájékoztató keretében jelentette be, hogy 2014. december 31-ig minden
háztartás megkapja saját szelektív edényzetét a fővárosban. A II., VIII., XVII. és XXII.
kerületet már teljesen lefedték, és a IX. kerületet is majdnem 90 százalékban lefedték. A
fejlesztés költsége 5 milliárd forint, amelyből 4,6 forint uniós támogatás.
http://index.hu/gazdasag/2014/01/22/hazhoz_jon_a_szelektiv_hulladekgyujtes/
A Váncza Művek munkája nyert a Millenáris Velodrom tervpályázaton
01.23.
A Váncza Művek munkáját ítélte a legjobbnak a Bíráló Bizottság a Millenáris Velodrom
rekonstrukciójának tervpályázatán. Összesen 64 érdeklődő vásárolta meg a
dokumentációt, 29 pályamű érkezett be. A zsűri végül négyet díjazott és hatot vásárolt
meg.
http://epiteszforum.hu/a-vancza-muvek-munkaja-nyert-a-millenaris-velodromtervpalyazaton
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A dubai mini Európában még hó is hullik majd
01.23.
Hófödte vagy eső áztatta utcák ott, ahol a szinte állandó napsütés a fő attrakció:
Dubajban 2016-ra elkészülnek az Európa szigetek. Stockholmtól Rómáig, Párizstól
Szentpétervárig be lehet majd barangolni az egész öreg kontinenst gyalog. És hogy a
feeling teljes legyen, időről időre eső vagy hózápor zúdul majd a nyakunkba.
http://travelo.hu/tavol/2014/01/23/dubaiba_viszik_egesz_europat/
Mi van a kormányzati negyed helyén?
01.23.
Hat éve áll üresen egy jókora terület a Nyugat pályaudvar mellett. Ide épült volna a
kormányzati negyed, de aztán ugye nem lett belőle semmi. Ennyi idő alatt minden
mozdítható értéket kiloptak belőle, épületei romosodnak pusztulnak, végleges megoldás
nincs a láthatáron. Lehet, hogy jó lenne valami ideiglenes hasznosítás után nézni?
http://urbanista.blog.hu/2014/01/23/megneztuk_mi_van_a_kormanyzati_negyed_helye
n_hat_eve_lakatlanul_pusztul_otleteket_varnak_az_ideiglen
2016-tól jöhet a dugódíj Budapesten
01.24.
2016-től indulhat a dugódíj bevezetése a fővárosban – nyilatkozta Tarlós István, aki
szerint a rendszer bevezetéséhez módosítani kell a jogszabályokat és meg kell határozni
a zónákat is.
http://index.hu/belfold/budapest/2014/01/24/2016-tol_johet_a_dugodij_budapesten/
Elhallgatott epizódok a magyar építészek 20. századi történetéből (2.)
01.24.
„Azt kívánja a világ, fel kell nyalni a padlót, nincs mese” - hangzik el Az ötödik pecsét
című filmben. Vámos Dominika kutatásában a 20. század építészettörténetének
feltáratlan aspektusait vizsgálja, melynek során a szakma helyzetén túl egyéni sorsok, a
mérnök-értelmiség közelmúltja rajzolódik ki. A különleges cikksorozat második része
következik.
http://epiteszforum.hu/elhallgatott-epizodok-a-magyar-epiteszek-20-szazaditortenetebol-2
Budapest lefőzte Prágát, Varsót és Bukarestet is
01.24.
A közép-kelet-európai régióban az egy irodai dolgozóra jutó havi költség - azaz az
üzemeltetési költség és a bérleti díj együttvéve - 62 ezer forinttal, azaz mintegy 270
dollárral Budapesten a legalacsonyabb.
http://hvg.hu/ingatlan/20140124_Budapest_lefozte_Pragat_Varsot_es_Bukares
Kitiltják a hajléktalanokat Kelenföldről
01.26.
A testület november 14-én határozta meg azokat a közterületeket, ahol jogellenes az
életvitelszerű tartózkodás. A városvezetőség álláspontja szerint a 4-es metró leendő
átadása miatt indokolt a felsorolást kiegészíteni a Kelenföld vasútállomásnál lévő (Etele
téri) aluljáróval. Az indoklás szerint ez egy olyan közterület és közlekedési csomópont,
ahol szükséges „a közrend, a közbiztonság és a közegészség védelme érdekében”
jogellenesnek minősíteni az ott élést.
http://index.hu/belfold/budapest/2014/01/26/kitaltjak_a_hajlektalanokat_kelenfoldrol/
Felcsút szállodát és repülőteret kap
01.27.
Megadta az engedélyt egy felcsúti repülőtér kialakításához a Légügyi Hatóság és a
Közép-Dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség is
hozzájárult.
http://nol.hu/belfold/20140127-szalloda_es_repuloter?ref=sso
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A Borárosra költöztetnék a krisnás ételosztást
01.27.
A Boráros tér, a Déli pályaudvar, valamint a Vörösvári és a Szőlő utca sarka lehet idén a
közterületi ételosztások legális helyszíne. Véget érhet az életosztások átmeneti
ellehetlenítése, elkészült a megígért fővárosi koncepció, az illetékes fővárosi bizottság
kedden megszavazhatja az új rendet.
http://index.hu/belfold/budapest/2014/01/27/a_borarosra_koltoztetnek_a_krisnas_etelo
sztast/
Újrarajzol 40 buszvonalat a 4-es metró
01.28.
Március 30-án a tervek szerint megkezdi üzemszerű működését a 4-es metró, ami
feleslegessé tesz számos felszíni járatot. A BKK közzétette elképzeléseit: 40 autóbusz-, 4
villamos- és 3 trolivonalon változnak az útvonalak vagy a menetrendek. A VEKE szerint a
tervek több helyen javításra szorulnak, mert maratoni városnéző járatok alakulnak ki.
http://index.hu/belfold/budapest/2014/01/28/ujrarajzol_40_buszvonalat_a_4-es_metro/
Van, aki még ma is fél a csillagos házakban
01.28.
Hétfőn indította útjára az OSA Archívum a Csillagos házak című programot, amelynek
célja, hogy Budapest lakóit szembesítse a közös múlt egy tragikus fejezetével, amikor
1944 nyarán közel kétezer budapesti épületre kellett kitenni a „kanárisárga” csillagot,
jelezve, hogy ott zsidók laknak.
http://index.hu/kultur/2014/01/28/a_miniszterelnoki_hivatal_is_csillagos_haz_volt/
Legyen kevesebb embernek saját lakása!
01.28.
Közgazdászok szerint ha kevesebb embernek lenne saját lakása, akkor jobban élnénk.
Hogyan lehet ezt elérni? A németek megmutatják, logikusan is érvelnek.
http://hvg.hu/gazdasag/20140128_Legyen_kevesebb_embernek_sajat_lakasa
Felhőkarcolót építenek a berlini Alexanderplatzon
01.28.
Frank Gehry világhírű kanadai-amerikai építész tervei alapján építenek felhőkarcolót a
berlini Alexanderplatzon, a német főváros egyik központi terén.
http://hvg.hu/utazas/20140128_Felhokarcolot_epitenek_a_berlini_Alexande
A soproni Papréti Zsinagóga ötletpályázatának eredménye
01.28.
A pályázatra 26 db pályaművet nyújtottak be, melyek közül első díjban részesült Bődi
Imre és Frikker Zsolt munkája.
http://epiteszforum.hu/a-soproni-papreti-zsinagoga-otletpalyazatanak-eredmenye1
Már bontják a pécsi Magasházat
01.29.
Jogerősen a pécsi Magasház bontásáról szóló határozat, és nemsokára elkészülnek a
konkrét tervek is. Az épületnél már dolgoznak: amit lehet, már kiszerelnek a helyéről,
hogy ezzel is időt nyerjenek – írja a PécsMa.hu. A romos szellemházat hat hónap alatt
kell majd eltüntetni.
http://hvg.hu/ingatlan/20140129_mar_bontjak_a_pecsi_magashazat
Egérinvázió a Városliget környékén
01.29.
Az utóbbi napokban egerek árasztották el a Városliget szomszédságában álló ingatlanok
egy részét. Az állatok valószínűleg a hidegre fordult időjárás miatt menekültek el a
parkból, és a fűtött épületekben kerestek menedéket.
http://index.hu/belfold/2014/01/29/egerinvazio_a_varosliget_kornyeken/
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Építsd fel egyedül házadat! - a Villa Bøle Norvégiában
01.29.
A szomszédok mindenhol szeretnek pletykálni. A norvégiai Høielia-ban azt beszélik, hogy
az egyik új lakó, bizonyos Trond Henning Monan teljesen egyedül építette fel lakóházát.
Így igaz, és a Villa Bole valóban építészeti magazinokba való lakóépület, egyben a
csináld-magad elv nagyszerű példája lett.
http://epiteszforum.hu/epitsd-fel-egyedul-hazadat-a-villa-bole-norvegiaban
Tavak Terézvárosban, vadkacsavadászat a Blahánál, csónakázás a Rákóczi
téren. Budapest elveszett víztükrei nyomában
01.29.
Azt, hogy a mai Nagykörút helyén egykor Duna-meder volt, és hogy a múlt században
felmerült a körút helyett egy körcsatorna építése, a kezdő városbolondok is tudják. Ennél
többet azonban a profik se nagyon. Meg azt se, hogy nem csak folyómeder, de tavak is
voltak egykor a mai belső kerületekben.
http://urbanista.blog.hu/2014/01/29/tavak_terezvarosban_vadkacsavadaszat_a_blahana
l_csonakazas_a_rakoczi_teren_budapest_elveszett_vizei_
Kiírták a pályázatot a Széll Kálmán térre
01.30.
A Budapesti Közlekedési Központ nyílt közbeszerzési eljárást írt ki a Széll Kálmán tér
teljes körű átépítésének, felújításának kivitelezésére, tájékoztatta a cég lapunkat. Ha
minden jól megy, néhány hónappal az őszi önkormányzati választások előtt
elkezdődhetnek a munkák, 2015 második felére teljesen megújulhat a tér.
http://index.hu/belfold/budapest/2014/01/30/kiirtak_a_palyazatot_a_szell_kalman_terre
/
Letették az új győri sportcsarnok alapkövét
01.30.
A Magvassy Mihály csarnok tőszomszédságában csütörtökön letették az új győri
multifunkcionális sportcsarnok alapkövét.
http://hvg.hu/ingatlan/20140130_Letettek_az_uj_gyori_sportcsarnok_alapkov
A példa ereje - civil megmozdulásból az álmok megvalósítása felé
01.30.
A közel 120 éves Millenáris Velodrom hamarosan megújult formában szolgálhatja a
sportolókat és a kerékpáros sportok civil rajongóit. Hogy erre lehetőség nyílt, az jelentős
részben a Millenáris Munkacsoport áldozatos, többéves munkájának köszönhető. A
Millenáris megmentésének és jövőbeli újjáépítésének szívmelengető történetét Anthony
Gall írta meg nekünk.
http://epiteszforum.hu/a-pelda-ereje-civil-megmozdulasbol-az-almok-megvalositasa-fele
3-as metró: 90 milliárd lehet a felújítás
01.31.
Tavasszal indulhat, a paksi atomüzlet részeként lehet, hogy az oroszoknál landol a
metrófelújítás is.
http://index.hu/belfold/budapest/2014/01/31/3-as_metro_90_milliard_lehet_a_felujitas/
Hatalmas lyuk tátong a nyolcker egyik legszínesebb pontjának helyén
01.31.
A Bókay utcában működik tavasztól a Grund Kert közösségi kert, a helyén pedig újabb
lakóház épül a Corvin sétányon.
http://hvg.hu/ingatlan/20140131_Hatalmas_lyuk_tatong_a_nyolcker_egyik_leg
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