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BeMUTató – A Magyar Urbanisztikai Társaság életéből
Sikertörténet az urbanisztikában - Az EUROPAN12 közelebb hozza a Rákospatakot a zuglóiakhoz
A verseny legnagyobb győzteseként Zuglóban a következő időszakban megkezdődik a
Rákos-patak revitalizációjára kapott pályázatok egyes elemeinek megvalósítása –
hangzott el a 2014. február 14-én a Lipták-villában tartott díjátadó-fórumon. A nyertes
pályázóknak Rozgonyi Zoltán, Zugló alpolgármestere adta át a díjakat.
Videó:
http://mut.hu/?module=news&action=show&nid=202487#MIDDLE
Beszámoló:
http://mut.hu/?module=news&action=show&nid=202697#MIDDLE
Élénk érdeklődés a TEA-CRIME-CITY-n - A Tudásközpont első témamenedzseri
rendezvénye
A Magyar Urbanisztikai Tudásközpont új rendezvénysorozata, Tea-Crime-City címmel a
bűnmegelőzés szakértőit és a téma iránt érdeklődőket hivatott összekovácsolni. Az első
alkalom az „…és akik a bűnt megelőzik” címet kapta és az előadások közben és után
valódi eszmecserévé alakult.
http://www.mut.hu/?module=news&action=show&nid=202842#MIDDLE
MobEx 2013-2014, a Víz és a Város kapcsolata – Barnamezős területek
Budapesten: A megújuló Duna part
A barnamezős területek – az elhanyagolt, korábban rendszerint ipari, közlekedési, vagy
honvédelmi célú funkcióval rendelkező – manapság általában kihasználatlan és gyakran
szennyezett részei a városoknak. Hátráltatják a fenntartható fejlődést és szétzilálják a
város struktúráját, gazdaságtalanná teszik működését, így ezeken a területeken csak a
tervezett revitalizáció segíthet, ezek után kaphatnak ismét érdemi szerepet a városok
életében.
http://www.mut.hu/?module=news&action=show&nid=202709#MIDDLE
A jövő nyomában - Kiadványban mutatjuk be 2011 és 2012 legszebb magyar
falvait
Az Építész Közlöny-Műhely utóbbi számaiban sorra jelentek meg beszélgetések,
vélemények "Quo vadis vidék?" címmel. Európa-szerte és Magyarországon is,
Falumegújítási Díj Pályázat keretei közt évről évre vetődik fel ugyanez a kérdés.
Válaszképpen pedig születnek konkrét, hiteles, mai "vidéki" válaszok, évtizedes kitartó
fejlesztőmunka eredményeit bemutatva. A 2011-12 év reprezentánsait mutatja be a
januárban megjelent kötet. A könyv kereskedelmi forgalomba nem kerül, ingyenesen
átvehető a Magyar Urbanisztikai Társaság Székházában.
http://mut.hu/?module=news&action=show&nid=202740#MIDDLE
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!
MUT - http://www.facebook.com/pages/MUT-Magyar-UrbanisztikaiT%C3%A1rsas%C3%A1g/123621814338661
Tudásközpont - https://www.facebook.com/pages/Magyar-UrbanisztikaiTud%C3%A1sk%C3%B6zpont-Nonprofit-Kft/521289104633814?fref=ts
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A MUT vezetőségének tevékenységéről
Január 28-án Körmendy Imre MUT Elnök előadást tartott a Pécsi Tudományegyetem
Pollack Mihály Műszaki és Informatikai Karán a „Láthatóvá vált a zaj…” című
konferencián.
Január 31-én a MUT-ban ülésezett a Fenntartható Városklíma Műhely és a Városklíma
adaptációs norvég alapos együttműködés többi partnere. Megrendezésre került továbbá
az Informális Elnökségi Ülés, melyen a Tudásközpont és a MUT kommunikációs
tevékenységéről és viszonyáról szólót.
Február 4-én nagy érdeklődés mellett megrendezésre került a Környezetesztétika
Tagozat soron következő ülése, mely „Az urbánus táj egyensúlyi kérdései a Városliget
példáján” címet viselte, és ahol Kerekes György alelnök tartott leőadást.
Február 6-án a MUT Elnöke Körmendy Imre képviselte a MUT-ot a 2014-es ICOMOS
Díjbizottság munkájában.
Február 7-én összeült a MUT Stratégiaalkotó Munkacsoportja.
Február 11-én összeült Erdélyi Zsófia, Schneller István és Arató György a MUT
Székházban, hogy előkészítsenek egy Dagály-strand vitadélutánt.
Február 12-én a MUT Elnöke Körmendy Imre képviselte a MUT-ot a 2014-es ICOMOS
Díjbizottság munkájában.
Február 13-án a FUT megtartotta workshopját „A városfejlesztés demokratizálása – fiatal
urbanista szemmel” címmel a FUGA-ban.
Február 14-én a sikeresen lezajlott a Tudásközpont által szervezett EUROPAN 12
nemzetközi pályázat eredményhirdetése és nyilvános szakmai fóruma a zuglói Lipták
Villában, majd az eseményt egy kötetlen vacsorabeszélgetés követte a megvalósítás
irányában való továbblépés szervezésének legfontosabb kérdéseiről.
Február 17-én Finta Sándor megnyitotta a BME Urbanisztika Tanszékén a „Víz és Város –
Barnamezők” című vándorkiállítást, mely a Visegrádi 4 országok – magyarországi partner
a Tudásközpont - szervezésében készült, a MobEx 2013-2014 keretein belül.
Megrendezésre került továbbá a rendezvénysorozat részét képző „Víz és Város –
Barnamezős beruházások Budapesten” című workshop is.
Február 21-én lezajlott a MUT Elnökségének e havi Ülése, mely fő témája az Országos
Urbanisztikai Konferencia megszervezése volt.
Február 28-án a MUT Elnöksége informális keretek között folytatta az Országos
Urbanisztikai Konferencia szervezését.
Pályázatok, felhívások
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
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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
Meghosszabbított
jelentkezési
határidő:
Marketing
és
kommunikációs
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.
márciusától indul, a jelentkezési határidő: 2014. március 10.
http://www.mut.hu/?module=news&action=show&nid=202590#MIDDLE
VF ’90 felhívás!
Születésnapra készülünk, Vidor Ferenc ez év áprilisában 90 éves lesz.
A szakma elismert képviselői közül sokan olyan szerencsések lehettek, hogy hallgatóként
részt vehettek a Vidor Ferenc által kitalált és megvalósított, a maga idején úttörő
szellemiségű Urbanisztikai Továbbképző Tanfolyamok valamelyik évfolyamán.
A születésnapi megemlékezést a MUT Környezetesztétikai Tagozatának április 1-i
összejöveteléhez kapcsoljuk. Arra kérjük a volt hallgatókat, hogy a mut@mut.hu címre
jelezzenek vissza a MUT Titkárságára, hogy el tudnak-e jönni és részt tudnak-e venni az
összejövetel előkészítésében (emlékek, ötletek, aranyköpések, fényképek).
http://www.mut.hu/?module=news&action=show&nid=202389#MIDDLE
Holcim építészeti pályázat
A 2 millió dollár összdíjazású, negyedik alkalommal meghirdetett Holcim Awards saját
területén az egyik legrangosabb nemzetközi díj. A versenyen az iparág szakértőinek
vezető projektjeit és a következő generáció bátor ötleteit egyaránt várják. Olyan
pályaművekre számítanak, amelyek hozzájárulhatnak a fenntarthatósághoz az építészet
és építőipar, táj- és városi építészet, valamint az építőanyagok és -technológiák
területén. A pályázatokat március 24-ig lehet leadni.
http://mut.hu/?module=events&action=event&eid=4045
Versenyben a szép homlokzatok a Baumit pályázatán
Az Év Homlokzata Pályázat az elmúlt tíz évben a magyar építészet egyik rangos
intézményévé vált. Célja az újonnan épült és felújított homlokzati megoldások értékelése
és díjazása építészeti, esztétikai, műszaki és gazdaságossági szempontok alapján. A
tervezők és kivitelezők 2014. március 30-ig adhatják le pályázataikat, amelyeket az
előző évekhez hasonlóan, független szakmai zsűri bírálja el.
http://mut.hu/?module=events&action=event&eid=3969
Szakmai sikerek – díjak, elismerések
Korabeli szépségét nyerte vissza a balatonalmádi lakóház
Egy korabeli képeslap alapján felújított balatonalmádi lakóház különleges mintázatú
tetőcserepével és a gondosan megtervezett, szakszerűen kivitelezett tetőszerkezetével
nyerte el a Creaton Hungary Kft. által, idén immár IV. alkalommal meghirdetett
Tetőszépségverseny első díját.
http://epiteszforum.hu/tetoszepsegverseny-korabeli-szepseget-nyerte-vissza-abalatonalmadi-lakohaz
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Környezetvédelmi díjat nyert a LAFARGE
A Baranya Megyei Kereskedelmi és Iparkamara elnöksége a LAFARGE Cement
Magyarország Kft-nek ítélte a Baranya Megyei Környezetvédelmi Díjat. A díjjal a kamara
azon gazdasági szervezetek környezetvédelmi teljesítményét ismeri el, amelyek
kiemelkedő eredményt érnek el a megye környezetvédelmi helyzetének javítása, új
környezetbarát technológiák alkalmazása terén.
http://epiteszforum.hu/kornyezetvedelmi-dijat-nyert-a-lafarge
Programajánló
Budapest főépítésze DJ-nek áll
A Kortárs Építészeti Központ idén március 6-9. között hatodik alkalommal rendezi meg
a Budapesti Építészeti Filmnapokat. Az építészeti- és várostervezés dilemmái mellett szó
lesz majd az építészet régi és új médiumairól, építészeti fotográfiáról és 3D
nyomtatásról, a 21. század egyenlőtlen városfejlődéséről, fenntarthatatlan fejlesztésekről
és turizmusról, különleges városi közösségekről, valamint a modern építészet
emlékezetéről, az avantgárd épületek sorsáról, illetve a jövőbe vetett tervezői hit
átalakulásáról is.
http://index.hu/kultur/cinematrix/2014/02/20/budapest_foepitesze_dj-nek_allt/
Nemzetközi Építészkongresszus 2014
A világhírű Mario Botta, a CET/Bálna tervezője, Kas Oosterhuis, az egyik legizgalmasabb
fiatal svéd iroda a Tham & Videgård vezetői; valamint a nemrég díjazott Erik Nobel dán
építész is előad a március 8-i XI. Nemzetközi Építészkongresszuson, a Bálnában.
http://www.mut.hu/?module=events&action=event&eid=4112
Kitekintés - építészeti kiállítás
Az ÉK Egyesület szervezésében nyíló kiállítás fiatal építészek külföldi irodákban eltöltött
többhetes szakmai gyakorlatának eredményét mutatja be. Megtekinthető: 2014.
március 14-ig a FUGA Építészeti Központ Trezor termében (1052 Budapest, Petőfi
Sándor u. 5.).
http://epiteszforum.hu/kitekintes-epiteszeti-kiallitas1
Ybl Bicentenáriumi programok
Találkozás: Budapest, V. Bécsi utca 1.sz. előtt. Az állófogadást, a 2013.évi ICOMOS díjjal
kitüntetett Szent Lukács gyógyfürdő és uszoda projektjük helyszíni bejárása követi /
Budapest, II. Frankel Leo u. 25-29./
http://www.mut.hu/?module=events&action=event&eid=4124
Ybl Budapesti Városséták
Az Ybl Egyesület kiemelt feladata és célja az örökségvédelem-tudatos gondolkodás
kialakítása, népszerűsítése, az esztétikai környezetvédelem. Sok városlakó nem
ismeri Ybl Miklós hihetetlen gazdag életművét, Budapestet a mai napig meghatározó
műemlékeit. Az Ybl Egyesület lényegesnek tartja, hogy tudjuk, mely épületek előtt
haladunk el – esetleg nap, mint nap, napjában többször is. A séták időpontja: március
29. és április 12. szombat 10 óra.
http://www.mut.hu/?module=events&action=event&eid=4126

Könyvajánló
Reith András: Üveg az építészetben
Magyar nyelven ilyen átfogó, az üveg köré szervezett tematikus mű még nem jelent
meg. A feladat óriási volt, hiszen a közelmúlt és a jelen egyik legizgalmasabb
építőanyagáról szól, amelynek 5500 ves fejlődése máig nem torpant meg. Az üveg
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építészeti szerepét tárgyaló kötet - nyugodtan mondhatjuk alapvető műnek szerkesztője Reith András, aki mellett neves szerzőtársak dolgoztak a könyvön:
Vukoszávlyev Zorán, Szalay Zsuzsa, Csoknyai Tamás, Bujdosó Ildikó, Deák György,
Erdélyi Tamás, Gelesz Adrienn és Kronavetter István.
http://www.libri.hu/konyv/reith_andras.uveg-az-epiteszetben.html
Tamáska Máté: Falvak az uradalmak helyén
A vidék fejlesztésével foglalkozó településtervezők, építészek, szociológusok, az érintett
önkormányzatok és az örökségvédelem munkatársai, valamint a 20. századi magyar
építészet történetét tanulmányozók érdeklődésére egyaránt számot tarthat Tamáska
Máté legújabb könyve.
http://epiteszforum.hu/falvak-az-uradalmak-helyen
Sajtószemle – Egy hónap az urbanisztika világában
Videó: Felrobbantottak egy 116 méter magas épületet Frankfurtban
02.02.
A Frankfurt közepén álló AfE-tornyot vasárnap pontban tíz órakor robbantották fel, az
építmény pár másodperc alatt dőlt össze.
http://hvg.hu/ingatlan/20140202_Video_Felrobbantottak_egy_116_meter_magas
Látványos épületek és ami alattuk van
02.02.
Nagyon klassz képpársorozatot az Architizer. Ezúttal nem előtte-utána, hanem felettealatta fotókról van szó. Tudjátok mi van Disney World mesekastélya, a versailles-i
kastély vagy Las Vegas alatt?
http://urbanista.blog.hu/2014/02/02/latvanyos_epuletek_es_ami_alattuk_van_nehol_eg
eszen_meglepo_miket_rejt_a_fold
Elhunyt Borvendég Béla
02.02.
Borvendég Béla építész 2014. február 1-én, életének 83. évében elhunyt. A Kossuth- és
Ybl-díjas építész, a Magyar Építőművészek Szövetsége örökös tiszteletbeli elnöke nekünk csak Borbeni - volt.
http://epiteszforum.hu/elhunyt-borvendeg-bela
Budapest központja egy párizsi szemével
02.03.
25 éve folyamatosan fotózza a belvárosi Jégbüfét és környékét Bruno Bourel francia
fényképész. Képeslapjaiból több százezer példányt adtak el, sorozatából most kiállítás
nyílik a CEU galériában.
http://index.hu/nagykep/2014/02/03/budapest_kozpontja_egy_parizsi_szemevel/
A választásig már nem lesz 4-es metró
02.03.
Nem valószínű, hogy a választás előtt az utasok használatba vehetik a 4-es metrót. A
tesztüzem a vártnál lassabban halad: a rendszernek megszakítás nélkül 60 napig kellene
hibátlanul működnie ahhoz, hogy megkapja az engedélyt a Nemzeti Közlekedési
Hatóságtól, ám eddig csupán két nap jött össze.
http://index.hu/belfold/2014/02/03/a_valasztasig_mar_nem_lesz_4-es_metro/
Senkinek nem kellett a Köki Terminál
02.03.
A harmincöt milliárd forintos vételár fejében nem sikerült értékesíteni Budapest legújabb
bevásárlóközpontját a nemrég lezárult kiírás során. Bár a Köki Terminál pályázati
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anyagát három cég is megvásárolta, egyetlen érvényes ajánlat sem érkezett be a
felszámolóhoz, emiatt várhatóan csökkenni fog az ára a következő körben.
http://hvg.hu/gazdasag/20140203_Ervenyes_ajanlat_hijan_meg_mindig_vevot_k
Elkészült a Columbo-szobor
02.03.
Elkészült Columbo hadnagy, vagyis az őt játszó Peter Falk köztéri szobra, amelyet a
belvárosi Falk Miksa utcában állíttat fel az önkormányzat. A 2011-ben meghalt
színésznek magyar ősei voltak, feltételezések szerint az író-politikus, Falk Miksa lehetett
a dédapja.
http://index.hu/belfold/2014/02/03/elkeszult_a_columbo-szobor/
MUTATÓ Blog - Ipari épületek megújulása Bécstől Budapestig
02.04.
Építész szemmel igazi kihívást jelent egy korábbi épület átalakítása, olyan módon, hogy
az új rendeltetése szerint megfelelően működjön, de a múltbeli volta se merüljön
feledésbe. Nem könnyű megteremteni az egyensúlyt a modern felgyorsult világ és a
korábbi korszakok között, viszont néhány kiemelkedő példán keresztül megmutatom,
hogy ez nem lehetetlen!
http://mutmutato.blog.hu/2014/02/04/ipari_epuletek_megujulasa_becstol_budapestig_369
Ott voltunk: bejárás a négyes metró vonalán
02.04.
Január utolsó napján tartotta a BKK a négyes metró vonalának és megállóinak
sajtóbejárását. Mi is ott jártunk, és az Építészfórum facebook oldalán sokan velünk
együtt, élőben követték a túra állomásait. Most egy kicsit bővebben, Zsitva Tibor fotóival
és Mizsei Anett összefoglalójával idézzük fel a pénteki eseményeket.
http://epiteszforum.hu/ott-voltunk-bejaras-a-negyes-metro-vonalan
Mindjárt elkészül a Várkert Bazár
02.05.
A ma reggeli meleg napfényben már szépen látszott, hogy körülbelül milyen lesz a 6,7
milliárdból felújított épületegyüttes, amikor átadják. Szép. Ráadásul ingyen van. A
projekt érdekessége, hogy teljes egészében az Unió fizeti nekünk. A képeken látszik,
hogy nagyjából mindennel elkészültek már, legalábbis ami a homlokzatot illeti. Helyükre
kerültek a fülkepavilonok boltozataiban a Zsolnay-kerámiák, megtisztultak az oroszlánok,
bevetésre kész a lépcsősor, távolról nézve remek munkát végeztek a restaurátorok.
http://varosban.blog.hu/2014/02/05/mindjart_elkeszul_a_varkert_bazar
Videó: még az idén elkészül a londoni gigasajtreszelő
02.05.
Idén elvileg elkészül a londoni pénzügyi negyed legújabb attrakciója, a "Sajtreszelőnek"
csúfolt Leadenhall Building. A Richard Rogers által 225 méter magasra és 48 emeletesre
tervezett épület a Szent Pál katedrális védett látványát sem veszélyezteti.
http://hvg.hu/ingatlan/20140205_Video_meg_az_iden_elkeszul_a_londoni_giga
Négy ok, amiért mindenki dánul biciklizne
02.06.
Eddig is arra vágytunk, hogy úgy biciklizhessünk Magyarországon, ahogy a dánok tehetik
saját hazájukban, de ezzel most már az egész világ így van. Hogy miért? Mert a dán
modell környezetbarát, de hatalmas profitot is jelent.
http://kerekagy.blog.hu/2014/02/05/negy_ok_amiert_mindenki_danul_biciklizne
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Quo vadis Római?
02.07.
Egy évvel a fővárosi közgyűlés nagy port kavart döntése után továbbra sem csillapodnak
az indulatok a Római parti mobilgát körüli vitában. A civilek megtorpantották a
folyamatot, még nincsenek engedélyek, közben egyre több műszaki problémára derül
fény, ugyanakkor születtek megfontolható civil alternatívák is. Bardóczi Sándor
összefoglalója.
http://epiteszforum.hu/quo-vadis-romai
Ferenciek tere: a belváros Louis Vuittonja
02.07.
Érthető, hogy a városlakón rögtön eluralkodik tágasság és tisztaság érzete, ahogy leszáll
a 7-esről a Ferenciek terén. A felújítás ugyanis jól sikerült. A felemelő hatáshoz amúgy
nem kellett sokat nyújtania a fővárosnak, hiszen olyan sokáig volt feltúrva,
elbarikádozva, leszűkítve és forgalomelterelve a zóna, hogy már az frenetikus hatást
váltott volna ki, ha egyszerűen csak újraaszfaltozzák a teret. Ennél azonban több történt.
http://index.hu/belfold/budapest/2014/02/07/ferenciek_tere_a_belvaros_louis_vuittonja
/
A szuperhősök köztünk élnek
02.09.
Kovács ’KoPé’ Péter alternatív Budapest-képeire illeszti azt, amit hiányol a városból:
földrengést fotóz a Ferenciek terén, Beatlest a Keletinél, Usain Boltot a kisföldalattiban és
Mega Pythont a Dunában.
http://index.hu/kultur/2014/02/09/a_szuperhosok_koztunk_elnek/
Főhajtás és felismerés - Töprengés a közelmúltról az Ybl Bicentenárium kapcsán
02.10.
Január 22-e nemcsak a magyar himnusz megszületésének, hanem Ybl Miklós halálának is
a napja. Az idei évben a 123-dik. Ez az esztendő – éppen e zseniális, nagy építészünknek
köszönhetően – különleges a számunkra, hiszen az idén tavasszal emlékezhetünk meg
születésének kétszázadik évfordulójáról, és tekintettel e jeles bicentenáriumra, 2014-et a
kormány a Magyar Építészet Évének is nyilvánította.
http://epiteszforum.hu/fohajtas-es-felismeres-toprenges-a-kozelmultrol-az-yblbicentenarium-kapcsan
Bánatos budapesti videóért rajong a Vimeo
02.10.
A Vimeo WorldHD csatornáján bukkant fel ez a videó, mely egy hétvégét mutat
Budapesten. Komolyan elkezdtem számolni, hány olyan pillanat van benne, amelyből
kiderül, hogy nem a 80-as évek elején készült amatőr filmet látunk.
http://urbanista.blog.hu/2014/02/10/banatos_budapesti_videoert_rajong_a_vimeo_szeri
nted_remes_vagy_gyonyoru_a_80-as_evek_hangulatura_fen
Hatalmas pénzosztásba kezdett a kormány
02.11.
A kormány a mai nappal újabb 7,5 milliárd forintot vett ki a költségvetés általános
tartalékából: jut pénz sportcsarnokra, bányászati hivatalnak, iskolafejlesztésre, a
miniszterelnökség beruházásaira.
http://index.hu/gazdasag/2014/02/11/hatalmas_penzosztasba_kezdett_a_kormany/
MUTATÓ Blog - OKOS-ház - I Love Panel: Hatékonyság, esztétika
02.12.
„Sosem térül meg!” „Majd, ha olcsóbb lesz.” „Ugyan már?!”
Biztos vagyok benne, hogy sokunkban felmerült már a kérdés mai szemmel és fejjel,
hogy: mi vette rá eleinket arra, hogy az építészet oltárán feláldozzák a hatékonyságot és
az esztétikát a házgyári technológiával felépített panelházak esetében?
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http://mut-mutato.blog.hu/2014/02/12/okos-haz_i_love_panel_hatekonysag_esztetika
Egy kormány-határozat margójára
02.12.
Kísérlet a kormány alapelveinek és a Magyar Építész Kamara, a Magyar Mérnök Kamara
és a TMSZ érdekeinek összehangolására: Schulcz Péter, Szemerey Márta, Palánkai Tibor,
Nagy Imre építészek, a Csongrád Megyei Építész Kamara vezetőségének javaslata és
egyben vitaindítója.
http://epiteszforum.hu/egy-kormany-hatarozat-margojara
A világ legrosszabb metrói
02.12.
A Metróért Egyesület, a Városi és Elővárosi Közlekedési Egyesület (VEKE) és a Budapesti
Közlekedési Központ (BKK), valamint külföldön dolgozó magyar metrószakemberek
véleményét is kikértük arról, hol zötyögnek a világ legrosszabb metrói. Az értékelés
többféle szempontból történt, így került be például a dnyepropetrovszki zötyögő mellé az
automata lille-i metró, valamint a világ legkeskenyebb peronjával rendelkező bukaresti
állomás.
http://index.hu/kulfold/2014/02/12/a_vilag_legremesebb_metroi/
Így látják Budapestet az orosz bloggerek
02.12.
Most épp ez a fotósorozat jött szembe. A szerző szerint
sok a kutya, kevés az aluljáró, remek trolik vannak, és nagyszerűen felújított belvárosi
utcák.
Budapesti kávézóért lelkesedik a világ egyik vezető építészeti magazinja
02.12.
Felkeltette a mértékadó építészeti magazinnak számító Dezeen figyelmét a kétszáz éves,
boltíves palotából kialakított Espresso Embassy kávéház Budapesten.
http://hvg.hu/gasztronomia/20140212_Budapesti_kavezoert_lelkesedik_a_vilag_eg
Ilyen lesz az új budapesti uszoda
02.12.
Budapest néhány év múlva két világbajnokságot is rendez, de nemcsak ezért van
szükség egy új uszodakomplexumra: a világ egyik legfontosabb sporteseménye mellett
az épület éppúgy szolgálja majd az élsport érdekeit, mint a tömegsportét. A
közelmúltban bemutattuk nektek a Millenáris Velodrom izgalmas tervét, most lássuk az
új budapesti uszodakomplexum látványterveit, amely ha megépül, a város új, modern
ikonja lehet a Duna-parton.
http://welovebudapest.com/hu/nevezetessegek-turak/cikkek/2014/02/12/ilyen-lesz-azuj-budapesti-uszoda
Leállították a világ legnagyobb repterének építését
02.13.
Erdőre épülne, ezért a török bíróság környezetvédelmi okokra hivatkozva leállította a
legújabb isztambuli légikikötő építését, amely 2017-re a világ legnagyobb repülőtere
lehet, és évenként akár 150 millió utast fogadhat.
http://travelo.hu/hirek/2014/02/13/erdore_epulne_a_vilag_legnagyobb_reptere/
Itt engedik meg Tarlósék az ételosztást
02.13.
Öt helyszínt jelöltek ki, lesz ételosztás Budán és Pesten, déli és északi városrészben is. A
XIII. kerülettel nem tudtak megegyezni, mert ők inkább meg akarták őrizni a magas
presztizsűnek tartott területük nyugalmát. A krisnások a Városligetbe költöznek.
http://index.hu/belfold/budapest/2014/02/13/itt_engedik_meg_tarlosek_az_etelosztast/
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Ön szerint a Liget Budapest?
02.14.
A LIGET BUDAPEST+ koncepciót kidolgozó munkacsoport kérdőíve most megszólítja a
szakmát és az érdeklődő laikusokat. Szóval merre tovább Városliget?
http://epiteszforum.hu/on-szerint-a-liget-budapest
Máig Sztálin nyomában döcögünk
02.16.
Melyik a legidősebb ma is használt motoros közúti közlekedési eszköz? Hiába pörgetjük
végig zötykölődő buszok vagy időnként kigyulladó metrókocsik képét magunk előtt
gondolatban, rossz nyomon járunk: az utak igazi veteránja a benzinmotoros autónál is
négy évvel idősebb trolibusz. De miért pont egy tömeggyilkos születésnapjának emlékét
őrzi a számozás?
http://index.hu/belfold/2014/02/16/trolitortenelem/
Így tüntettek külföldön a magyar hajléktalanokért
02.16.
A magyar nagykövetségek előtti demonstrációk megszervezésére buzdított világszerte a
Város Mindenkié csoport. Az akció keretében a hajléktalanság magyarországi
kriminalizációja ellen tiltakoztak február 13. és 15. között, az események helyi idő szerint
péntek este értek véget.
http://index.hu/kulfold/2014/02/16/igy_tuntettek_kulfoldon_a_magyar_hajlektalanokert
/
MUTATÓ Blog - Makótól Makoveczig
02.17.
Mi
a
közös Galamb
Józsefben, Szakáts
Gáborban, Páger
Antalban, Pulitzer
Józsefben és Palya Beátában? A Ford konstruktőre, a lángszóró feltalálója, a Kossuthdíjas színész, az amerikai újságíró és a népdalénekesnő is egy ugyanazon város szülötte.
Vajon melyik az a város? Csak a felsorolt nevek alapján elsőre lehet, hogy nem jutna
eszünkbe a válasz. Viszont a “hagymaváros” hallatán egyből rájönnénk, hogy nem
másról, mint Makóról van szó!
http://mut-mutato.blog.hu/2014/02/17/makotol_makoveczig
A reciklált város
02.17.
A nagyvárosok többségében a múlt században, de olykor akár a közelmúltban megépült
épületek jelentős része áll üresen. E lakatlanná vált objektumok sorsa, bontás helyetti
újrahasznosítása komoly kihívást jelent és számtalan kérdést vet fel. Az alábbiakban erre
a mind akutabbá váló problémára hívja fel a figyelmet Polyák Levente urbanista kutató, a
KÉK kuratóriumi tagja.
http://epiteszforum.hu/a-reciklalt-varos
Ötödével ér kevesebbet a lakásunk, mint a válság előtt
02.17.
Tavaly a 2008-as szinthez képest már 20 százalékkal volt alacsonyabb az átlagos ár a
használt lakások piacán, fellendülés csak a kereslet élénkülésétől várható – közölte az
Otthon Centrum (OC) ingatlan franchise hálózat hétfőn.
http://hvg.hu/gazdasag/20140217_Otodevel_er_kevesebbet_a_lakasunk_mint_a
Víz alatti ősi város egy kínai tóban
02.17.
Faragott lépcsősorok, érintetlen fagerendák és gyönyörű épületekből álló ősi kínai város,
amelyet ötven éve süllyesztettek el egy tóban. Az utóbbi időben egyre több hobbibúvár
fedezi fel magának a kínai Atlantiszt.
http://travelo.hu/tavol/2014/02/17/viz_alatti_varos_egy_kinai_toban/
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Ókori falura bukkantak Izraelben
02.18.
Ókori falvat találtak Izraelben, amely azért szűnhetett meg, mert lakóit Jeruzsálembe
csábították Heródes építkezései. A tengerpartról Jeruzsálem felé tartó új gázvezeték
lefektetése előtti, tavaly augusztusban indult rutin régészeti feltárás során bukkantak a
2300 évvel ezelőtti falura, amelynek nevét úgy tűnik nem őrizték meg a régi szöveges
emlékek.
http://index.hu/tudomany/tortenelem/2014/02/18/okori_falura_bukkantak_izraelben/
A soproni Papréti Zsinagóga
02.18.
Megvételben részesült a Hetedik Műterem és az Archi.doc Építésziroda pályaműve,
melyet a soproni Papréti Zsinagóga építészeti és hasznosítási ötletpályázatára
készítettek. A szépen kidolgozott tervben drámai hatást kelt a négy méter magas fal,
amely előtt a fehérre festett Zsinagóga tömege kiemelkedik.
http://epiteszforum.hu/a-soproni-papreti-zsinagoga-a-hetedik-muterem-es-az-archidocepitesziroda-kozos-munkaja
Folytatódik a fertődi Esterházy-kastély megújulása
02.19.
Fertőd–Eszterházán, az Esterházy-kastélyban az Európai Unió támogatásával csaknem 5
milliárd forintból megvalósuló beruházások I. üteme 2012 májusában befejeződött, a II.
és III. ütem pedig megvalósítás alatt áll.
http://epiteszforum.hu/folytatodik-a-fertodi-esterhazy-kastely-megujulasa
1000 válaszadó szerint a Múzeumi Negyed
02.19.
A Városliget+ független szakértői csoport alternatív javaslatainak publikálása után
megkérdezte a széles szakmai és laikus közönséget is arról, hogy mit gondolnak
Budapest legnagyobb kulturális beruházásáról. Helyzetjelentés az ezer válaszadó után az
eredményről.
http://epiteszforum.hu/1000-valaszado-szerint-a-muzeumi-negyed
Elárulta a Fidesz, hogy mivel folytatódhat a rezsicsökkentés
02.20.
Panelház-felújítási program indul, amit a Fidesz szerint negyedik rezsicsökkentésnek is
lehet majd nevezni, köszönhetően az ez így elérhető energiamegtakarításnak.
http://hvg.hu/gazdasag/20140220_Elarulta_a_Fidesz_hogy_mivel_folytatodhat
Óriási almafákat formáz a világ legnagyobb hotele
02.20.
A 110 ezer négyzetméteres területen megépült kínai Sanya Beauty Crown Hotel 9
épületében összesen 6668 hotelszoba található, amivel elnyerte a világon a legtöbb
szobával rendelkező hotelének járó elismerést. (A Guinness bizottság valószínűleg még
nem járt a 7500 szobás moszkvai Izmailovo Hotelben.) A kivitelező cég honlapja szerint
a gigantikus almafákat formázó épületekben 340 000 négyzetméternyi felszíni és 290
000 négyzetméternyi föld alatti területet építettek be.
http://travelo.hu/cucc/2014/02/20/vilag_legnagyobb_hotele_kina/
Az év építészeti fotója - a
02.20.
A város közepén található
kiállításokkal, előadásokkal,
aki csak kicsit is szereti
legjobbjaiból nyílt kiállítás,
utcában.

FUGA kiállításán jártunk
FUGA Budapesti Építészeti Központ hétről hétre izgalmas
vetítésekkel vár mindenkit. Most annak is megéri beugrani,
a fotográfiát és az építészetet, hiszen az elmúlt évek
amelyet március 9-ig tekinthetünk meg a Petőfi Sándor
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http://welovebudapest.com/budapest.nevezetessegei/az.ev.epiteszeti.fotoja.a.fuga.kiallit
asan.jartunk
Oszlopokkal 20 tonnás lesz a birodalmi sas, rászakadhat a Szabadság téri
mélygarázsra
02.21.
Azért tolta májusra a kormány a német megszállás áldozatai előtt tisztelgő
budapesti emlékmű megépítését, mert a jelenlegi támfal beszakadna a többtonnás
oszlopok és Gábriel alatt, írja a Városszíve blog. A támfalat le kell bontani, és egy 60
centivel magasabbatt kell építeni a helyére, ezzel viszont nem tartható az avatóünnepség
eredetileg eltervezett időpontja, a március 19-i dátum, Magyarország német
megszállásának 70 éves évfordulója.
http://index.hu/belfold/2014/02/21/oszlopokkal_20_tonnas_lesz_a_birodalmi_sas_rasza
kadhat_a_szabadsag_teri_melygarazsra/
Einstand, avagy 22 hektár miért nem elég?
02.21.
Megvan a pénz: százötvenmilliárd – ahogy a kétharmados parlamenti többség
megszavazta a következő kormány(ok) büdzséjéből! Baán László, a már összevont
Szépművészeti Múzeum – Ludwig Múzeum – Nemzeti Galéria – meg a frissiben
megszerzett Kelet-Ázsiai Múzeum - főigazgatója, a Liget „projekt” biztosa az építészeti
tervpályázat meghirdetését is bejelentette már, s a kormányzat sarkalatos(!) törvényben
határozta meg, hogy a terület felhasználásába, formálásába, beépítésének százalékába,
vagy milyenségébe a Főváros Önkormányzatának, Főpolgármesteri Hivatalának,
építészeti tervtanácsának, vagy bármely más – másutt még jogszabályban megadott,
még megengedett – beleszólási lehetőségei itt teljesen megszűnnek. Ráday Mihály írása
a Múzeum Negyedről.
http://epiteszforum.hu/einstand-avagy-22-hektar-miert-nem-eleg1
Ilyen lehet a Határ úti végállomás - itt vannak az első látványtervek
02.21.
Föltoltak egy csomó képet a Határ úti végállomás megújításáról. A három kerület határán
fekvő térnek sikerült annak idején úgy plázát kapnia, hogy az vajmi keveset javított az
állapotán. Megújítása tehát már jó ideje esedékes.
http://urbanista.blog.hu/2014/02/21/ilyen_lehet_a_hatar_uti_vegallomas_itt_vannak_a_
latvanytervek
Ilyen lesz a jövő bevásárlóközpontja
02.21.
A Barcelonában és Pekingben is irodával rendelkező Latitute Studio elkészítette a jövő
bevásárlóközpontjának terveit. A jövő bevásárlóközpontjában szerintük még nagyobb
hangsúly helyeződik majd a "városnézésre" és a pihenőhelyekre.
http://hvg.hu/kkv/20140221_Ilyen_lesz_a_jovo_bevasarlokozpontja
Megújulnak Balatonfüred legendás toronyszállói
02.22.
A Füred Hotel és a Marina Szálló is új köntöst kap, előbbi négycsillagos,
gyógyszolgáltatásokat is nyújtó hotelként nyílhat meg jövőre.
http://hg.hu/cikkek/varos/16482-megujulnak-balatonfured-legendas-toronyszalloi
Büdös a busz, de drága az autó?
02.22.
Képzelje el, hogy van egy garázsmestere. Rendszeresen mossa, takarítja, tankolja az
autót. Szervizeli is, amikor kell, pedig ön csak hetente egyszer használja az autót.
Cserébe csak annyit kér, hogy szóljon, mikor vinné el. Tetszik? Önnek találták ki a
carsharinget.
http://totalcar.hu/magazin/kozelet/2014/02/22/budos_a_busz_de_draga_az_auto/
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Gulyás Gábor nyilatkozata
02.24.
Gulyás Gábor nyilatkozata a Velencei Építészeti Biennále magyar pavilonjára érkezett
kurátori pályázatok zsűrizésével kapcsolatban.
http://epiteszforum.hu/nyilatkozat
Elkezdődött a Százlábú híd felújítása
02.24.
Először a felsővezetékeket cserélik, a dugó áprilistól jön a Kerepesi úton. Az átépítés két
ütemben zajlik: az elsőben a Keleti pályaudvar felé, a másodikban a Hungária körút felé
haladó forgalmat kiszolgáló szerkezetet építik át közel nettó 4 milliárd forintért.
http://index.hu/belfold/budapest/2014/02/24/elkezdodott_a_szazlabu_hid_felujitasa/
Schulek Frigyes nyomdokain – a Mátyás-templom felújítása
02.24.
Kívül-belül teljesen megújult a középkori alapokra épült, millenniumi pompával
átszőtt Mátyás templom. Az előkészítés, tervezés és kivitelezés bő évtizedet átfogó,
számos érdekességet rejtő folyamatáról Deák Zoltán építész, vezető tervező
beszélt. Garai Péter írása.
http://epiteszforum.hu/schulek-frigyes-nyomdokain-a-matyas-templom-felujitasa1
KSH: 31 százalékkal kevesebb lakás épült tavaly
02.24.
Tavaly 7293 új lakás épült az országban, 30,9 százalékkal kevesebb, mint egy évvel
korábban; valamennyi régióra jellemző a visszaesés, bár a használatba vett lakások
száma Budapesten 7,4 százalékkal emelkedett - közölte a Központi Statisztikai Hivatal
(KSH).
http://hvg.hu/ingatlan/20140224_KSH_31_szazalekkal_kevesebb_lakas_epult_t
Víz és város kapcsolata: regionális összefogással indult urbanisztikai
konferencia Budapesten
02.25.
A négy visegrádi ország innovatív urbanisztikai szervezeteinek együttműködésével "Víz
és város - barnamezők" címmel februárban Finta Sándor által megnyitott szakmai
programsorozat fókuszában az elhanyagolt, korábban ipari célra használt vízparti
területek revitalizációja áll.
http://hg.hu/cikkek/varos/16494-viz-es-varos-kapcsolata-regionalis-osszefogassalindult-urbanisztikai-konferencia-budapesten
Hol vágjuk le az utat? – átjáróházak nyomában
02.25.
Pesten járva lépten-nyomon átjáróházakba botlunk. Jó pár belső udvaron kemény
nyomokat hagyott az idő vasfoga, de akad olyan is, amely most éli fénykorát. Ha
ismerjük a belső udvarokat, több háztömböt is spórolhatunk.
http://welovebudapest.com/budapest.nevezetessegei/hol.vagjuk.le.az.utat.atjarohazak.n
yomaban
Az Egri csillagok díszletein tapostunk
02.25.
Az egri Dobó tér felújításánál kitűnő állapotban megmaradt török kori épületek
maradványaira bukkantak. A téren szökőkutat akartak építeni, az épületeket alapozás
közben fedezték fel. Halász Ágoston régész kérdésünkre elmondta, hogy a Dobó tér
környékén utoljára nagyjából ötven éve, az áruház építése előtt végeztek kutatásokat.
http://index.hu/tudomany/tortenelem/2014/02/25/az_egri_csillagok_diszletein_tapostun
k/
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Tizenhat üres lakásra jut egy hajléktalan
02.25.
Az EU-ban 2,7-szer, Magyarországon 16-szor annyi üres lakás van, mint hajléktalan – de
akkor miért létezik még egyáltalán hajléktalanság? Egy magyar javaslat új módszerrel
hozná össze a keresletet és a kínálatot, egy civil szervezet pedig az önkormányzatokat
próbálja rávenni, hogy adjanak szociális bérlakást a hajléktalanoknak.
http://index.hu/gazdasag/2014/02/25/sokszor_annyi_ures_lakas_van_mint_hajlektalan/
MUTATÓ Blog - Dzsentrifikálódó köztereink - Valyó a parton
02.26
Amikor véget ért a nyár, a nyár legjobb budapesti helye a Valyo parti Kacsakő Bisztró is
elköltözött. A parton ottmaradtak a bútorok, a szép kilátás, a meleg homok és a Duna,
de a fesztiválprogramokra várni kell, gondoltuk augusztusban. Azóta volt őszi híd alatti
Valyó nap az új fényekkel, kérdőívek a Római partról és most megjelentek a Valyó
látványtervei a Nehru-partra. A három akcióterületen zajló folyamatokról a MUTATÓ blog
háromrészes cikksorozatban számol be, melynek első része itt olvasható.
http://mut-mutato.blog.hu/2014/02/26/dzsentrifikalodo_koztereink_valyo_a_parton
Elkészült Bécs kettétört felhőkarcolójónak egyik fele - videó
02.26.
Hivatalosan is felavatták szerdán Ausztria legmagasabb felhőkarcolóját, a 250 méteres
bécsi DC Towert. A 60 emeletes épület az osztrák főváros 22. kerületében, a Donau-City
nevű városnegyedben, az Új-Duna partján emelkedik.
http://hvg.hu/ingatlan/20140226_Elkeszult_Becs_kettetort_felhokarcolojona
Új menő szórakozóhely épül Budapesten? Ugyan, ez csak a Ferenciek tere
aluljárója
02.26.
Miközben mindenki a Ferenciek terének megújulásáról beszél, teljesen megfeledkezünk
róla, mi zajlik a föld alatt - az alagút betömésén kívül.
http://urbanista.blog.hu/2014/02/26/uj_meno_szorakozohely_epul_budapesten_ugyan_
ez_csak_a_ferenciek_tere_aluljaroja
Liget Budapest: kiírták a nemzetközi tervpályázatot a Múzeumi Negyedre
02.27.
Száz év óta először teljesen nyílt nemzetközi tervpályázat Magyarországon: 2014.
február
27-én
megkezdődött
a Liget
Budapest
Nemzetközi
Építészeti
Tervpályázat regisztrációja.
http://epiteszforum.hu/liget-budapest-kiirtak-a-nemzetkozi-tervpalyazatot-a-muzeuminegyedre
Mobil szauna a Duna-parton
02.27.
Egy régi típusú Steyr buszt alakított át mobil szaunává a Valyo designcsapat. A Valyo
Mobil Szauna négy hétvégén keresztül várja a melegedni vágyókat a különböző Dunaparti helyszíneken. A projekt célja, hogy felhívja a figyelmet a Duna adta lehetőségek
jobb kihasználására, a város és a folyó kapcsolódási lehetőségeire.
http://epiteszforum.hu/mobil-szauna-a-duna-parton
Tudja, miért nincsenek kukák a budapesti hidakon?
02.27.
A budapesti Duna-hidakon nincsenek szemetesek. Najó, ez így túlzás, de nagyon,
nagyon, nagyon kevés van rajtuk. A dologra nincs különösebb magyarázat, nem
praktikus okokból vannak kukák híján teleszemetelve a hidak, hanem azért, mert nem
kötelező kukákat telepíteni ezekre a helyekre. Ezért a főváros nem is tervezi a kukák
telepítését, függetlenül attól, hogy van-e szemét.
http://velvet.hu/sztori/2014/02/27/tudja_miert_nincsenek_kukak_a_budapesti_hidakon/

14

Kérjük, ne vegyen részt a Városliget tönkretételében!
02.28.
A korábban megismert szakmai vélemények és az ügy kiemelt jelentősége miatt az
epiteszforum.hu felületén petíciót indítunk a Városliget megmentése érdekében, arra
kérve a döntéshozókat illetve a potenciális pályázókat, hogy ne vegyenek részt a
Városliget tönkretételében. Ne vegyenek részt a pályázaton!
http://epiteszforum.hu/kerjuk-ne-vegyen-reszt-a-varosliget-tonkreteteleben
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