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BeMUTató – A Magyar Urbanisztikai Társaság életéből
Mi lesz veled Városliget?
Beszámoló a Városliget – Város - Vár című Urbanisztikai Fórumról, a Városligetbe
tervezett Múzeumi Negyed ellentmondásokkal terhes jövőjéről és a főváros egészével
való kapcsolatairól. A fórumon előadást tartott a MUT elnöke, Körmendy Imre.
http://mut.hu/?module=news&action=show&nid=205166#MIDDLE
Most mutasd meg! – Városkommunikáció picit másként
Kiváló lehetőséggel nyit a fiatalok felé a Magyar Urbanisztikai Tudásközpont és a
Budapesti Műszaki Egyetem, az Újpesti Önkormányzat támogatásával. A szervezők olyan
tehetséges és elhivatott fiatalok jelentkezését várják, akik a gyakorlatban is szívesen
megmutatják az egyetemi padokban eltöltött éveik elméleti tudásanyagát.
http://www.mut.hu/?module=news&action=show&nid=205256#MIDDLE
Barnamezőben rejlik Budapest jövője
Milyen értékek, potenciálok rejlenek egy elhagyott ipari területben? Milyen tényezők
nehezítik ezek megújítását? Mi lehet a megoldás? Mások hogyan csinálják? – ezekre a
kérdésre kerestük a választ a Tudásközpont égisze alatt megtartott MobEx 20132014: Víz és Város – Barnamezős területek témájú pódiumbeszélgetés során.
http://mut.hu/?module=news&action=show&nid=205165#MIDDLE
Pályázati Felhívás: VÁROSKOMMUNIKÁCIÓS MESTERKURZUS
A Fenntartható Energia Hét keretein belül egy olyan gyakorlatorientált kurzus
megvalósítása a Magyar Urbanisztikai Tudásközpont, a BME Szociológiai és
Kommunikáció Tanszéke és az Újpesti Önkormányzat szervezésében, amely lehetővé
teszi a városkommunikáció népszerűsítését az urbanisztikai folyamatok iránt érdeklődő
fiatalok körében. A fiatalok számára olyan gyakorlati lehetőség biztosítása, amely során
az elméleti tudásukat gyakorlatban mérhetik össze. Partnerkereső Nap: június 2.
10:00 – 11:30. A jelentkezések beadásának határideje: június 9. 11:00.
http://mut.hu/?module=news&action=show&nid=204859#MIDDLE
Területi tervezés és energiahatékonyság – Fiatal Tervezői Workshopra került
sor május 3 és 5 között Brüsszelben
Május 3 és május 5 között zajlott Brüsszelben az Európai Területi tervezés Tanácsa
(ECTP) immár harmadik éve megrendezett Fiatal Tervezői Workshopja. Ezúttal a
szervezet éves európai területi- és várostervezési tervdíjához kapcsolódóan a programba
az energetika- és területi- és várostervezés témakörében jelentkezhettek fiatal
szakmagyakorlók és diákok csoportjai.
http://www.mut.hu/?module=news&action=show&nid=204861#MIDDLE
Május 5-én Brüsszelben átadásra kerültek az Európai Város és Területi
Tervezési Díjak
2014. május 5-én, Brüsszelben a Régiók Bizottságának vendéglátásában került sor az
Európai Területi Tervezés Tanácsának (ECTP) idei Európai Város- és Területi Tervezési
díjának kihirdetésére és átadására. Az immár tízedik alkalommal megítélt európai nívódíj
az idén speciális témában, az energiahatékonyság és területi tervezés témakörében
értékelt kiemelkedő területi és városi stratégiai terveket. A díjazásban az ECTP ezúttal
a SPECIAL (Spatial Planning and Energy for Communities In All Landscapes) című
projekttel működött együtt. A SPECIAL projektben a Magyar Urbanisztikai Tudásközpont
NKft konzorciumi partnerként vesz részt.
http://mut.hu/?module=news&action=show&nid=204860#MIDDLE
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Ember, vagy beton? – közösségi és projektorientált városfejlesztés a MUT
jubileumi konferenciájának középpontjában
Hatalmas érdeklődésre tett szert a május 15-én sikeresen lezajlott Országos
Urbanisztikai Konferencia, amely idén jubileumi XX. alkalommal került megrendezésre. A
rendezvény sikerességét mi sem mutatja jobban, mint hogy a szakma neves képviselői
mellett az urbanisztika iránt érdeklődő fiatalság is képviseltette magát a rangos
eseményen. A jelenlévők két szekcióban hallgathatták meg az érdekfeszítő előadásokat
Urbanisztika Ma és Holnap címmel.
http://mut.hu/?module=news&action=show&nid=204708#MIDDLE
Briliáns rehabilitáció Sashalmon, látványos rekonstrukció Szegeden Szenzációs városfejlesztési pályázatok az élvonalban, Sashalom és Szeged
tarolt a díjátadón
A Magyar Urbanisztikai Társaság és az ICOMOS Magyar Nemzeti Bizottság Egyesület idén
is olyan településeknek adományozta neves díját, amelyek az új értékek teremtése
mellett a hagyományos értékek fenntartására is nagy hangsúlyt fektettek. Két díjat és
négy dicséretet vehettek át a szerencsés pályázók a Magyar Urbanisztikai Társaság XX.
Országos Urbanisztikai Konferenciáján a kiemelkedő tevékenységükért.
http://www.mut.hu/?module=news&action=show&nid=204630#MIDDLE
Lenyűgöző megoldások az urbanisztikában: fókuszban a társadalmi igények Budajenő, Nagykőrös és Vác a legjobbak között
A 2014. évi települési Hild János-díjon rekordszámú, 8 település indult el, hogy szakmai
oldalról megmérethesse sokéves, vagy több évtizedes stratégiai városfejlesztési
tevékenységét. A díjra jelentkező önkormányzatok nagyobb, és sikeresebb részéről
elmondható, hogy bár a település tervszerű, céltudatos és összehangolt fejlesztésben
jelentős szerepet játszott az EU-s források követelményrendszere, az integrált stratégiai
gondolkodás, az akcióterületekre fókuszált összehangolt cselekvés késztetése, nem az
elmúlt években kezdték el az ilyen munkát, hanem a legtöbbször többé-kevésbé két
évtizedes kitartó és következetes tevékenységsort mutattak a beadott pályázati anyagok.
http://www.mut.hu/?module=news&action=show&nid=204629#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

A MUT vezetőségének tevékenységéről
Május 3-5 között Salamin Géza - a MUT ECTP delegáltjaként - részt vett az ECTP-CEU
közgyűlésen és a Young and Planners díjátadón.
Május 5-én összeült a Hild János-Díj Bíráló Bizottsága és meghozta döntését.
Szerdahelyi-Németh Klára és Szabó Gyöngyvér (KÉK kutatóként) részt vett a Lakatlan
Projekt Belvárosi üzletek jövője – virágzás, vagy hanyatlás című beszélgetésén, ahol
közönségként az ügyvezető is megjelent.
Május 7-én megrendezésre került a MUT Környezetesztétika Tagozatának rendkívüli ülése
„2023-ban ismét magyar város viselheti az Európa Kulturális Fővárosa” címmel.
Május 14-én megrendezésre került a MUT 2014 évi Közgyűlése.
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Május 15-én sikeresen lezajlott a MUT XX. Országos Urbanisztikai Konferenciája a
Kesztyűgyár Közösségi Házban.
Május 29-én a MUT Elnökségi rendkívüli ülésen tárgyalta meg a Tudásközpont
közhasznúságáról szóló módosításokat.

Pályázatok, felhívások
Ötletpályázat a mogyoródi Művelődési házra
Az ötletpályázat célja a jelenlegi Művelődési ház (és termelői piac - 1357/1 hrsz-759 m2)
és Védőnői Szolgálat (1357/2 hrsz-386 m2) összevonandó telkeire egy új Művelődési Ház
tervezéséhez ötletek, lehetőségek keresése. Határidő: június 20.
http://epiteszforum.hu/otletpalyazat-a-mogyorodi-muvelodesi-hazra
47. SAVARIA URBANISZTIKAI NYÁRI EGYETEM ÉS TERVEZŐ TÁBOR
2014. június 27-július 4-e között rendezi a Vas Megyei TIT Egyesület a 47. Savaria
Urbanisztikai Nyári Egyetem és Tervező Tábort. A nyári egyetem idei programjának
középpontjában a „turizmus szerepe az ország, egyes országrészek, tájegységek és a
települések életében” áll.
Határidő: június 23.
http://www.mut.hu/?module=news&action=show&nid=205909#MIDDLE
Építészeti Értékvédelmi Támogatás 2014
Budapest Főváros Közgyűlése 37/2013. (V.10.) számú, Budapest főváros építészeti
örökségének fővárosi helyi védelméről szóló rendeletének 12-14. §-ai értelmében a
Rendelet hatálya alá tartozó építmények, azok közvetlen környezete és épületegyüttesek,
illetve tartozékaik karbantartása, felújítása, helyreállítása érdekében végzett munkák
megvalósulásának elősegítésére ”Építészeti Értékvédelmi Támogatást” hozott létre.
Határidő: szeptember 1.
http://epiteszforum.hu/epiteszeti-ertekvedelmi-tamogatas-2014
Pályázatot írtak ki az ingatlanfejlesztők az Országos Pszichiátriai és Neurológiai
Intézetre
„A jövő egészségügyi komplexuma” néven pályázatot írt ki az Ingatlanfejlesztői
Kerekasztal Egyesület. Az ötletbörze célja, hogy koncepciók, ötletek és víziók érkezzenek
Budapest egyik emblematikus egészségügyi intézményének, az Országos Pszichiátriai és
Neurológiai Intézet (OPNI) rehabilitációjára. A pályázaton egyetemi, főiskolai hallgatók
vehetnek részt; a győztes pályázó a pénzjutalmon kívül lehetőséget kap arra, hogy
pályaművét megismerhesse a szélesebb nyilvánosság. Határidő: október 31.
http://epiteszforum.hu/palyazatot-irtak-ki-az-ingatlanfejlesztok-az-orszagospszichiatriai-es-neurologiai-intezetre

Szakmai sikerek – díjak, elismerések
Területi tervezés és energiahatékonyság – Fiatal Tervezői Workshopra került
sor május 3 és 5 között Brüsszelben
Május 3-5. között zajlott Brüsszelben az Európai Területi tervezés Tanácsa (ECTP) immár
harmadik éve megrendezett Fiatal Tervezői Workshopja. Ezúttal a szervezet éves európai
területi- és várostervezési tervdíjához kapcsolódóan a programba az energetika- és
területi- és várostervezés témakörében jelentkezhettek fiatal szakmagyakorlók és diákok
csoportjai. A Magyar csapat tagjai Bajomi Anna, Imre Beáta, Mihály Melinda és Polomik
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Melinda a Klauzál tér épületállományának energetikai megújításának lehetőségeit tárták
fel és javaslatot dolgoztak ki ennek gazdaságilag és társadalmilag is reális megoldására.
http://mut.hu/?module=news&action=show&nid=204861#MIDDLE
Világdíjas a Gödöllői Királyi Kastély
Rangos nemzetközi elismerésben részesült hazánk kiemelkedő kulturális örökségvédelmi
helyszíne, a Gödöllői Királyi Kastély (vezető tervező: Dr. Máté Zsolt). A műemléket a
FIABCI World Prix d`Excellence Nemzetközi Nívódíj arany kategóriás nyertesének
választották.
http://epiteszforum.hu/vilagdijas-a-godolloi-kiralyi-kastely
Formabontó téglaépületeket díjaztak
Bejelentették a Wienerberger Brick Award 2014 győzteseit a Bécsi Építészeti Központban.
A legjobb 50 pályamű között két magyar alkotás is, a zsámbéki bölcsőde és a Zsolnay
Negyed.
http://epiteszforum.hu/formabonto-teglaepuleteket-dijaztak
Elismerés a Design Terminálnak
A Design Terminál kapta a „Díj az Európai Vállalkozások Ösztönzéséért” pályázat magyar
fődíját. Az elismerést Varga Mihály, nemzetgazdasági miniszter adta át pénteken.
http://epiteszforum.hu/elismeres-a-design-terminalnak
Valkai Csaba kapta az idei Vedres György díjat
Az 1987. január 22-én elhunyt, néhai Vedres György Ybl-díjas építész emlékére özvegye
Vedres György díjat alapított. A díjat 2013. évtől minden évben egy építészmérnök
kaphatja meg. A díjat a - „Vedres György díj Bizottság” javaslata alapján – a Magyar
Építőművészek Szövetsége Elnöksége ítéli oda, idén második alkalommal.
http://epiteszforum.hu/valkai-csaba-kapta-az-idei-vedres-gyorgy-dijat

Programajánló
Kiállítás nyílik Ybl szülővárosában Székesfehérváron
Székesfehérvár Megyei Jogú Város Levéltára és Kutatóintézete Székesfehérváron
kiállítással emlékezik a 200 éve, 1814. április 6-án született Ybl Miklósra. Időpont és
helyszín: június 13. 13:00, Városház tér. A kiállítás nyitva tart augusztus 31-ig.
http://epiteszforum.hu/kiallitas-nyilik-ybl-szulovarosaban-szekesfehervaron
Ismétlés: A MUT Örökséggazdálkodási Tagozatának rendezvénye: Az
örökséggazdálkodás sikeresen megvalósult példái
A Magyar Urbanisztikai Társaság Örökséggazdálkodási Tagozatának és az ICOMOS
Kulturális Turizmus Szakbizottságának közös és nyilvános rendezvényén Slama Györgyné
Börcsök Gizella beszámol a Campus Hungary ösztöndíj keretében megvalósított római
kutatásáról. Az előadás ideje és helye: június 18., szerda 18 óra, a MUT székház
rendezvényterme (Budapest IX. Liliom u. 48.).
http://mut.hu/?module=events&action=event&eid=4199
Örökséggazdálkodás és értékteremtés
Örökséggazdálkodás és értékteremtés címmel magyar-francia konferencia lesz június
19-én 9-15 óra között a Budapesti Francia Intézetben. Az eseményen megalapítják a
TÖOSZ keretein belül létrejövő „Történelmi Városok Kamaráját” és előkészítik az
„Örökségtudatos Önkormányzat” cím megalapítását.
http://mut.hu/?module=events&action=event&eid=4254
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reSITE 2014 konferencia
A
június
19-20-án
harmadik
alkalommal
megrendezésre
kerülő reSITE
2014 fókusztémája idén a városoknak és tájaknak az új gazdasági környzetben betöltött
helyzete, szerepe (Cities and Landscapes of the New Economy) lesz. Budapest főépítésze,
Finta Sándor is elő fog adni Prágában.
http://epiteszforum.hu/resite-2014-konferencia
TérTág - Várostopológiák Budapesten
A péntek délutáni kamarakonferencia díszelőadását prof. Beat Wyss, a HfG Karsruhe
Művészettudomány és Médiafilozófia Intézet tanszékvezetője tartja. Időpont és helyszín:
június 20. 16:00, MOME A-épülete.
http://epiteszforum.hu/tertag-varostopologiak-budapesten
Endo Shuhei előadása
A nagy sikerre való tekintettel máris újabb résszel jelentkezik a KÉK "Bubbles from
Japan" kortárs japán építészetet bemutató előadássorozata. Endo Shuhei avat be minket
munkásságába, amelynek leírására a "paramodern" szót használja: a modernizmus
absztrakcióját megtartva, de annak egyéb elemeivel szabadon kísérletezve, a modern
egy új irányát fedezi fel. Időpont és helyszín: június 23. 19:00, Toldi mozi.
http://epiteszforum.hu/endo-shuhei-eloadasa
MITŐL LESZ ÉLMÉNY AZ ÖRÖKSÉG? Felhívás szakmai örökségtúrán való
részvételre
A Kulturális Örökség Menedzserek Egyesülete (KÖME) a KON-TIKI német élménytervező
céggel együttműködésben mindenki számára nyitott szakmai kirándulást szervez 2014
júniusában két, kiemelkedő jelentőségű hazai örökségi helyszínre. Az egész napos
kirándulások időpontjai és helyszínei: június 24., Pomáz – Nagykovácsi puszta, június
26.: Matrica Múzeum és Régészeti Park, Százhalombatta.
http://mut.hu/?module=events&action=event&eid=4281
44. Román András Műemlékvédelmi Nyári Egyetem
Az ICOMOS Magyar Nemzeti Bizottság és a TIT Bugát Pál Egyesület ebben az évben is
meghirdeti a Román András Műemlékvédelmi Nyári Egyetemet. A nyári egyetem idei
témája: Sokoldalú szakmai együttműködés a
műemlékhelyreállítások és a
műemlékvédelem szolgálatában. A nyári egyetem helyszíne: Síkfőkút (Noszvaj) Nomád
Hotel, időpontja: június 26.-július 2.
http://mut.hu/?module=events&action=event&eid=4203
47. Savaria Urbanisztikai Nyári Egyetem és Tervező Tábor
A Vas Megyei Tudományos Ismeretterjesztő Egyesület és a Savaria Urbanisztikai Nyári
Egyetem Tanácsa (együttműködve a Magyar Urbanisztikai Társasággal és a Fiatal
Urbanisták Tagozatával) nyári egyetemet szervez június 27 - július 4-e között
Szombathelyen.
http://mut.hu/?module=events&action=event&eid=4275

Könyvajánló
Török András: A Lánchíd, mai fénytörésben
Egy ma megjelent, különleges e-könyvet ajánlunk mindenki figyelmébe, amelyet a neves
Budapest-szakértő, Török András írt a Lánchíd építéséről. A kiadvány az
Ingatlanfejlesztés Napja alkalmából jelent meg és ingyenesen letölthető.
http://epiteszforum.hu/torok-andras-a-lanchid-mai-fenytoresben
Térey János: Átkelés Budapesten
Térey János verses novellái a közelmúlttól a közeljövőig világítják át Budapest ismert és
ismeretlen helyszíneit és annak hol nagyszabású, hol kisszerű figuráit. Apró gesztusok,
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csendes élethazugságok és észrevétlen tragédiák tárulnak fel az elbeszélő röntgenszeme
előtt, ahogyan az óbudai gázgyártól Kőbányán át Terézvárosig be-benéz a lefüggönyözött
szobák és szívek mélyére.
http://bookline.hu/product/home.action?id=271414&type=22&_v=Terey_Janos_Atkeles_
Budapesten

Sajtószemle – Egy hónap az urbanisztika világában
Az elfuserált időkerékre ráment az ötletgazda lakása
05.01.
Az ezredfordulóra szánták, aztán EU-csatlakozási emlékmű lett belőle. Épp elég pénzt
öntöttek bele, hogy létrejöjjön, de ahhoz keveset, hogy ne úgy váljon az ország
szimbólumává, ahogy senki sem szerette volna.
http://index.hu/belfold/2014/05/01/idokerek/
A világ 12 leglátványosabb liftje
05.01.
Szubjektív lista, meglepő szereplőkkel.
http://urbanista.blog.hu/2014/05/01/a_vilag_12_leglatvanyosabb_liftje
Felhőkarcolóba terveztek pályaudvart
05.03.
Felhőkarcolók forradalmasíthatják a közlekedést – írja a CNN Christopher Christophi és
Lucas Mazarrasa építészek futurisztikus tervéről. A tervezők „függőleges hipersebességű
vonatcsomópontokat”, azaz oldalra döntött pályaudvarokat álmodtak meg, ezzel
spórolnának a pályaudvarhoz szükséges telek árán.
http://index.hu/tech/2014/05/03/felhokarcoloba_terveztek_palyaudvart/
Cycling Affairs: Városfejlesztés két keréken
05.05.
Budapestre érkezik a nagyszabású Cycling Affairs design kiállítás, mely olyan innovatív
ötleteket mutat be, amik a városi kerékpáros kultúra fejlesztésére nyújtanak
megoldásokat. Az esemény 2014. május 8-25. között várja az érdeklődőket a Design
Terminálban, a tárlat mellett szakmai- és gyermekprogramokkal, illetve design vásárral.
Az esemény a Kultúrgorilla kezdeményezésében és főszervezésében, a Budapesti
Közlekedési Központ és a Design Terminál társszervezésében jön létre.
http://epiteszforum.hu/cycling-affairs-varosfejlesztes-ket-kereken
Lakásépítés: elmozdultunk a gödör aljáról
05.05.
Elmozdult a mélypontról a lakásépítés. Az idén az első három hónapban 1692 új lakás
épült, 51 százalékkal több, mint egy évvel korábban. A kiadott lakásépítési engedélyek
száma 1654 volt, ami 20 százalékos növekedés a 2013 első negyedévéhez képest –
közölte a Központi Statisztikai Hivatal hétfőn.
http://hvg.hu/ingatlan/20140505_lakasepites_melypont_elmozdulas
Vagyonvita miatt elérhetetlen a Citadella
05.05.
Rendőrök zárták le hétfő reggel az utat a Citadella felé – írta a Hvg.hu. A lap úgy tudja,
hogy a Gellért-hegy tetején lévő vendéglátóhelyek birtokbavételére készül a Magyar
Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. (MNV).
http://index.hu/belfold/2014/05/05/vagyonvita_miatt_elerhetetlen_a_citadella/
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Még több pénz a budai fonódóra
05.05.
Legfeljebb bruttó 240 millió forinttal megemelte a kormány a budai fonódó
villamosprojekt támogatási összegét, írja az MTI a Magyar Közlöny alapján. A "Budai
fonódó villamosközlekedés megteremtése, Bem rakparti ág" című projekt keretében a
villamosvágány épül a Margit híd és a Batthyány tér között.
http://index.hu/belfold/budapest/2014/05/05/meg_tobb_penz_a_budai_fonodora/
"Kocka"
05.05.
Adott egy kis ipari épület, mely hosszú évtizedek óta álldogál a Kazinczy utca bérházai
között. Az emeletes tömeg eredetileg össze volt építve a mellette álló bérházzal, melyet a
Madách sétány Kazinczy utcáig történő továbbvezetése során elbontottak. Az építkezések
befejezése után megüresedett épület számára új funkciót kerestek, és szinte
természetesen adódott, hogy egy vendéglátóipari egységet, ha tetszik kocsmát, bisztrót,
szórakozóhelyet, vagy nemes egyszerűséggel egy helyet lenne érdemes nyitni. Báger
András írása.
http://epiteszforum.hu/kocka1
Befejeződött a Velencei-tó kapuja építése
05.06.
Négy év alatt kicsit több mint kétmilliárdból elkészült a pláza, a homokos strand és a
parti sétány Velencén, május utolsó napján lesz a projekt záró rendezvénye.
http://travelo.hu/kozel/2014/05/06/befejezodott_a_velencei-to_kapuja_epitese/
Egy hónap múlva nyílik a Nemzetközi Építészeti Biennále
05.06.
Június 7-től november 23-ig várja a közönséget az idei Velencei Biennále, amelynek
főkurátora a világhírű holland építész, Rem Koolhaas. A hivatalos megnyitó előtti három
napban nyílnak a nemzeti pavilonok – a magyar tárlat megnyitója június 5-én délután
lesz.
http://epiteszforum.hu/egy-honap-mulva-nyilik-a-nemzetkozi-epiteszeti-biennale
Templomok, ahova berúgni járnak
05.06.
Egyre kevesebb embert érdekel a vallás Angliában, így a már jó régen megépített
templomokat valamilyen más módon célszerű hasznosítani. Ötletben nincs hiány, például
kocsma, autókereskedés, lakás is működik templomépületben.
http://hvg.hu/ingatlan/20140506_Templomok_ahova_berugni_jarnak
Új trónkövetelő a Kossuth téren - a Közigazgatási és Igazsági Minisztérium
rekonstrukciója
05.06.
A II. világháború óta szerényen, megkopasztva állt a minisztériumként működő egykori
magánpalota a Kossuth tér déli oldalán. A KIM épülettömbjének homlokzat- és
tetőrekonstrukcióját Bánáti Béla vezető tervező mutatja be.
http://epiteszforum.hu/uj-tronkovetelo-a-kossuth-teren-a-kozigazgatasi-es-igazsagiminiszterium-rekonstrukcioja
Millenáris Széllkapu ötletpályázat - a Városépítési Főosztály munkatársainak
pályaműve
05.06.
A szakmai és szakmán kívüli rétegek számára is nyitott pályázaton úgy gondolták, nekik
is ott a helyük, hogy mint a főváros Városépítési Főosztályának munkatársai, a hivatali
kereteken túl is megmutathassák, Budapesten ma milyen irányokat vallanak
követendőnek a városfejlesztésben.
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http://epiteszforum.hu/millenaris-szellkapu-otletpalyazat-a-varosepitesi-foosztalymunkatarsainak-palyamuve
Szentkirályi, Gadamer és Deleuze, ahogy egy barokk templom előtt állnak
05.07.
Az épület Szentkirályi és Gadamer felől „olvasva” - Puhl Antal DLA írása, mely elhangzott
2014. február 6-án a Szentkirályi Emlékkonferencián.
http://epiteszforum.hu/szentkiralyi-gadamer-es-deleuze-ahogy-egy-barokk-templomelott-allnak
Kitört a balatoni vízháború
05.07.
Forrong a Balaton-felvidék, mert az itteni karsztvízzel akarja a Dunántúli Regionális
Vízmű a tóparti településeket megitatni. Környezetvédők, polgármesterek és
borosgazdák tiltakoznak a fejlesztéssel járó vízszintcsökkenés miatt, Eötvös Károly pedig
közben forog a sírjában.
http://index.hu/belfold/2014/05/07/kutkeresok/
Így fog kinézni a margitszigeti futópálya
05.07.
A főváros Városépítészeti Főosztálya szerdán megmutatta a Budapest.hu-n a
margitszigeti futókör terveit. A felújítási, átalakítási munkák a tervek szerint júniusban
kezdődnek, és azt ígérik, hogy a pálya iskolakezdésre készen lesz.
http://index.hu/belfold/budapest/2014/05/07/igy_fog_kinezni_a_margitszigeti_futopalya
/
Sztárépítész kapta a "spanyol Nobel-díjat"
05.07.
Művészetek kategóriában Frank Gehry világhírű kanadai-amerikai építész kapja az
Asztúria Hercege Díjat idén - közölte az elismerésről döntő zsűri szerdán az északspanyolországi Oviedóban.
http://hvg.hu/kultura/20140507_Sztarepitesz_kapta_a_spanyol_Nobeldijat
Kevesebb szén-dioxidot bocsátunk ki
05.07.
Csökkent tavaly az EU szén-dioxid kibocsátása. Az Eurostat szerint egész pontosan 2, 6
százalékkal volt kevesebb, mint 2012-ben. A 28 tagállamból 22-nek csökkent a széndioxid
kibocsátása,
nőtt
viszont
Németországban,
Franciaországban,
és
Lengyelországban.
http://index.hu/tudomany/2014/05/07/kevesebb_szen-dioxidot_bocsatunk_ki/
Szociális bérlakásokba költözhetnek be hajléktalanok Kőbányán
05.08.
Az Elsőként lakhatás program keretében március végén már négy, addig kunyhóban élő
ember költözött be felújított szociális bérlakásba Kőbányán - írja a Népszava. A Város
Mindenkié Csoport kezdeményezésére indult programban az önkormányzat által
biztosított bérlakásokat önkéntesek újítják fel.
http://index.hu/belfold/2014/05/08/szocialis_berlakasokba_koltozhetnek_be_hajlektalan
ok_kobanyan/
Bizarr "kísértetkastélyról" ír a Bors
05.08.
Ráadásul magyarországi épületről van szó. Ha kísértetek nem is (feltétlenül) járják az
épületet, de XX. századi történelmünk kísérteties eseményei sajnos tobzódnak a
sztoriban.
http://urbanista.blog.hu/2014/05/08/bizarr_kisertetkastelyrol_ir_a_bors
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Mi kerül egy buszváróban 4,5 millió forintba?
05.08.
Mi kerül 4,5 millió forintba egyetlen buszváróban? Az átlátszó.hu is erre volt kíváncsi,
miután kiderült, Kazincbarcikán a felépített hat darab váró eső és szél ellen nem véd
ugyan annyira, de összesen 27,5 milliót fizetett értük város.
http://index.hu/gazdasag/2014/05/08/mi_kerul_egy_buszvaroban_4_5_millio_forintba/
Botka kinyitotta a Virág cukrászdát
05.08.
Hamarosan pályázatot ír ki a Virág cukrászda és a Kis Virág bérletére a szegedi
önkormányzat – jelentette be a polgármester csütörtökön. Botka László többéves
pereskedés után a város képviseletében nyitotta ki az üzlethelyiségeket.
http://hvg.hu/ingatlan/20140508_nemsokara_feltamadhat_aszegedi_virag
Megkezdik a miskolci gettók felszámolását
05.08.
A miskolci önkormányzat közgyűlése csütörtökön megszavazta a Fidesz-KDNP-frakció
azon javaslatát, aminek értelmében megkezdődhet a város nyomortelepeinek
felszámolása. Az előterjesztés szerint mindazoknak, akik elhagynák ezeket a lakásokat,
és más településeken vásárolnának magasabb komfortfokozatú lakásokat, 1,5-2 millió
forint támogatást adnának, azzal a feltétellel, hogy az ingatlanokat öt évig nem adhatják
el.
http://index.hu/belfold/2014/05/08/megkezdik_miskolci_gettok_felszamolasat/
A lehetetlen feladatok megoldása - interjú Takeshi Hosaka-val
05.09.
Japán népsűrűsége háromszorosa a hazainak. Ez olyan építészeti feladatokat is
magánban hordoz, mint egy 60 négyzetméteres telek beépítése. Erről és sok minden
másról beszélgetett a távol-keleti építésszel Pásztor Erika Katalina.
http://epiteszforum.hu/a-lehetetlen-feladatok-megoldasa-interju-takeshi-hosaka-val
Titokzatos cég vette meg végül a Párisi Udvart
05.09.
2,1 milliárd forintot ajánlott az V. kerületi önkormányzatnak a Párizs Property kft.,
amelyet idén februárban jegyeztek be, de az azóta eltelt néhány hónap alatt is sok
változás történt a szerkezetében.
http://hvg.hu/gazdasag/20140509_Vegre_eladtak_a_Parisi_Udvart
Sportközpont lesz a Négy Tigris piac helyén
05.09.
Józsefváros önkormányzata sport- és szabadidőközpontot tervez a Négy Tigris nevű kínai
piac helyére.
http://hvg.hu/ingatlan/20140509_Sportkozpont_lehet_a_Negy_Tigris_piac_hel
Lebontják a Las Vegas-i szellemhotelt
05.09.
Zavaros évek állnak a Las Vegas-i Harmon Hotel mögött: az épület negyvenkilenc
emeletesnek indult, aztán tizenöt emelet megépítése után vették észre, hogy a
betonvasalatot rosszul rakták össze. Ha az eredetileg eltervezett magasságban építik
meg, a hotel összedőlt volna, ezért megfelezték, és csak a huszonötödik szintig építették
meg a hotelt.
http://index.hu/kulfold/2014/05/09/lebontjak_a_negy_eve_uresen_allo_hotelt/
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Nagytétény történeti városmagjának rehabilitációja
05.09.
Városmag?! Ha eddig nem is működött akként, Almási Balázsnak, az Év Tájépítésze gála
2014 MÉK-különdíjasának munkája nyomán tényleges alközponttá válhat a dél-budai
kerületrész központja.
http://epiteszforum.hu/nagyteteny-torteneti-varosmagjanak-rehabilitacioja
Így készült: a legújabb budapesti falfestés a Rumbach Sebestyén utcában
05.11.
A Neopaint Facebook-oldalára kerültek fel a legújabb, Rumbach Sebestyén utcai felfestés
fotói. Köztük a klasszikus “így készült” és az “előtte-utána” beállítások is. Nagyon profi,
részletgazdag munka, engem kicsit egy szivar- vagy bonbonos dobozra emlékeztet,
mindenesetre valami olyasmire, amit meg kell fosztani a csomagolásától.
http://varosban.blog.hu/2014/05/11/igy_keszult_a_legujabb_budapesti_falfestes
Fotó: rá sem ismerni a lecsupaszított minisztériumra a Margit körúton
05.11.
Látványos részéhez érkezett az egykori ipari minisztérium épületének bontása a fővárosi
Margit körúton. Megkezdték a régi irodaház szerkezeti elemeinek és külső falainak
eltávolítását. A Kis Rókus utca felőli oldalról már leszedték a kék üveges borítást, ott már
csak a csupasz falak maradtak, ami furcsa hangulatot kölcsönöz a környéknek.
http://hvg.hu/ingatlan/20140510_a_lecsupaszitott_miniszterium_fotok
Hogyan újul meg egy halott bérház?
05.11.
Egy évtizedek óta kihalt, kongó bérházat töltött meg élettel és üzletekkel Kárpáti Zsuzsa
teljesen egyedül. Állítja, ez nem csak neki, hanem bárkinek sikerülhet, csak akarni kell. A
Kossuth Lajos utca gyönyörű műemléki épületében működő Paloma üzletház szinte
fogalomnak számított a kilencvenes években.
http://index.hu/kultur/eletmod/2014/05/11/hogyan_ujul_meg_egy_halott_berhaz/
Demonstráció a Városligetért
05.12.
A CIVILZUGLÓ Egyesület szervezésében demonstráció a Városligetért május 17-én 16
órakor.
http://epiteszforum.hu/demonstracio-a-varosligetert
Vádat emeltek az Andrássy út 3. ügyében
05.12.
A Fővárosi Főügyészség az Andrássy út 3. szám alatti terézvárosi ingatlan
értékesítésének ügyében különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés
bűntette miatt összesen 14 személlyel – köztük 13 önkormányzati képviselővel, valamint
az akkori aljegyzővel – szemben emelt vádat. Az ügyben még januárban javasolt
vádemelést a Budapesti Rendőr-főkapitányság.
http://index.hu/belfold/budapest/2014/05/12/vadat_emeltek_az_andrassy_ut_3._ugyeb
en/
Belgrádot ellepheti a szemét
05.12.
A szerb sajtó szerint „katasztrófa fenyegeti“ a szerb fővárost amiatt, hogy tiltakozó
helyiek – egy magasfeszültségű vezeték építése ellen tüntetve – blokád alá vették az
egyik külvárosi szeméttelepet. A hulladékot napok óta nincs hova szállítani Belgrádból,
ahol egyre nagyobb a bűz, és a kóbor kutyák száma is megnőtt a belvárosban.
http://index.hu/kulfold/2014/05/12/belgradot_ellepheti_a_szemet/
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Új gigareptér épül Pekingben
05.13.
A Pekingben új repülőteret építenek a város déli területén. A reptér évi 72 millió utast
szolgál majd ki, és 86 milliárd jüanért tervezik felhúzni, ami nagyjából háromezer milliárd
forintot tesz ki. Ez nagyjából annyi, mint a teljes államosított nyugdíjvagyon, vagy az új
paksi bővítés háromnegyede.
http://index.hu/gazdasag/2014/05/13/uj_gigarepter_epul_pekingben/
Teljes egészében biztosított a szegedi lézerközpont első ütemének
finanszírozása
05.13.
Az Európai Bizottság a szegedi lézerközpont kialakításához nyújtott 111 millió eurós
támogatásról hozott döntésével teljesen egészében biztosított a tudományos
nagyberuházás első ütemének finanszírozása – jelentette ki a Miniszterelnökség
fejlesztéspolitikai kommunikációért felelős helyettes államtitkára.
http://epiteszforum.hu/teljes-egeszeben-biztositott-a-szegedi-lezerkozpont-elsoutemenek-finanszirozasa
Átadták a Gombát a Móricz Zsigmond körtéren
05.13.
A budapesti Móricz Zsigmond körtéri Gomba épülete mostantól teljesen átjárható, július
végétől pedig a három körcikkből kettő kulturális és vendéglátó helyiségként, egy pedig
jegypénztárként szolgálja majd a lakosságot – mondta Hoffmann Tamás, Újbuda
polgármestere az épület keddi átadóján.
http://hvg.hu/gazdasag/20140513_Atadtak_a_Gombat_a_Moricz_Zsigmond_korter
Tényleg van gyógyszer a vízben
05.13.
Mérésekkel igazolható, hogy van alapjuk a gyógyszerhatóanyagokkal szennyezett
ivóvízről szóló városi legendáknak, csak ezek a mérések azt is igazolják, hogy tízezer
köbmétert kéne inni a Dunából ahhoz, hogy egy csomagnyi lázcsillapítót nyerjünk ki
belőle. A csapvízből meg még ennél is többet.
http://index.hu/tudomany/egeszseg/2014/05/13/tenyleg_van_gyogyszer_a_vizben/
Elsőként néztük meg a Parlament új látogatóközpontját
05.14.
Amikor utoljára a Kossuth tér építkezésén jártunk, még - első látásra - hatalmas
felfordulás fogadott: mindenhol építőkockák, cementes zsákok, festékes vödrök,
sürgölődő munkások, na meg durva zaj. Természetesen ez csak az első benyomás volt,
hiszen ha nem tartottak volna rendet, nem is készült volna el időre a tér és a
látogatóközpont. Utóbbit még biztosan nem láthattad, így nem is volt kérdés, hogy Tima
Zoltán vezető tervező kíséretében bejárjuk és befotózzuk nektek.
http://welovebudapest.com/budapest.nevezetessegei/elsokent.neztuk.meg.a.parlament.
uj.latogatokozpontjat
Felüljárót építenének a Városliget elé
05.14.
Felüljárót építenének BVSC-stadion vonalában, hogy így tereljék el az M3-as autópályáról
érkező forgalmat, amely most egy az egyben ráömlik a városligeti Kós Károly sétányra.
http://hvg.hu/gazdasag/20140514_Feluljarot_epitenenek_a_Liget_ele
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A bejárással együtt már nem mindig olcsóbb a vidéki ház
05.15.
Az agglomerációba költözők közül sokan rosszul mérik fel az ingázás járulékos
költségeinek mértékét, pedig az autóval bejárás anyagi vonzata miatt hosszabb távon
akár több millió forinttal is olcsóbb lehet Budapesten maradni.
http://index.hu/gazdasag/2014/05/15/a_bejarassal_egyutt_mar_nem_mindig_olcsobb_a
_videki_haz/
Elkelt a Velence melletti kísértetsziget
05.15.
513 ezer euróért (155 millió forint) talált gazdára a Velence és a Lido közt található
titokzatos Poveglia sziget, ahol a középkorban a pestises betegeket zárták karanténba és
temették el sokszor élve, és ahol a 20. században egy elmegyógyintézet működött. A
városi legendák szerint a szigeten még mindig kísért az ott megkínzott emberek
szelleme.
http://travelo.hu/cucc/2014/05/15/elkelt_a_velence_melletti_kisertetsziget/
Sokat hozhat még a 4-es metró Budapestnek
05.15.
„Ha kicsit hunyorítva nézzük, egész európai szintű teret látunk" – mondta a 4-es metró
őrmezői kijáratáról Erő Zoltán, a 4-es metró állomásainak építész generáltervezője, a
Palatium Stúdió Kft. vezető tervezője. Az építész a Magyar Urbanisztikai Társaság
országos konferenciáján arról beszélt, hogy milyen hatásai lehetnek a 4-es metró
átadásának a városfejlesztésre.
http://index.hu/belfold/budapest/2014/05/15/sokat_hozhat_meg_a_4es_metro_budapestnek/
Ívesen folyó vonalak a palicsi tó partján - gyógyfürdő és szálloda terve
Palicsfürdőn
05.15.
Martinovic Goran, budapesti építész és nemzetközi csapatának terve megvételt nyert
negyedikként a Palicsi tó gyógyfürdő,- és szállodakomplexum elvi tervek elkészítésére
kírt pályázaton.
http://epiteszforum.hu/ivesen-folyo-vonalak-a-palicsi-to-partjan-gyogyfurdo-es-szallodaterve-palicsfurdon1
Szeretnél olvasni ingyen egy csomó klassz dolgot a főváros történetéről?
05.15.
Támogasd a Budapest folyóirat digitalizálását! A lap a II. világháború végét követően
jelent meg először, kiadása többször megszűnt, majd újraindult (legutóbb 2004-ben), a
teljes történet itt olvasható. A szerencsésen sokszínű (ám mostanság mintha ritkulni
látszó) fővárosi helytörténeti kiadványok mellett az egyetlen olyan havilapról van szó,
ami a főváros múltjával, jelenével és jövőjével egyaránt évtizedek óta foglalkozik.
http://urbanista.blog.hu/2014/05/15/tamogatokat_keres_a_budapest_folyoirat_a_lap_di
gitalizalasahoz
Kollektív ház hosszú távú működése
05.15.
A kollektív ház tovább tud-e élni, mint a közösség, amiért létrejött? Babos Annamária és
Lukács Zsófia Ilona erre a kérdésre keresi a választ a tanulmányában.
http://epiteszforum.hu/kollektiv-haz-hosszu-tavu-mukodese
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Vidék és Budapest - Három tézis és a paradigmaváltás hat javasolt lépése - 1.
rész
05.16.
Vízfejű az ország - szokták mondani. Az állítás mögött rejlő problémákat, okokat és
eredőket, valamint egy lehetséges jövőképet vázol fel dr. Rigó Mihály háromrészes
cikksorozatában, melynek első részét adjuk most közre.
http://epiteszforum.hu/videk-es-budapest-harom-tezis-es-a-paradigmavaltas-hatjavasolt-lepese-1-resz
Strandoljon ingyen Brüsszel közepén!
05.16.
Brüsszel nem az olcsóságáról híres. Néhány önkéntes idegenvezető szerint azonban a
történelem az emberiség legjobb sztorija, amit annak is látnia kell, akinek erre nincs
pénze. Így indulhatunk útnak szervezett túrán vagy egyénileg, juthatunk be a Királyi
Palotába, a lekerített gyönyörű parkokba és az Európai Parlamentbe ingyen.
http://travelo.hu/turista/2014/05/16/brusszel/
Elismerés a Design Terminálnak
05.16.
A Design Terminál kapta a „Díj az Európai Vállalkozások Ösztönzéséért” pályázat magyar
fődíját. Az elismerést Varga Mihály, nemzetgazdasági miniszter adta át pénteken.
http://epiteszforum.hu/elismeres-a-design-terminalnak
Brutális légi fotókon mutatják be a társadalmi különbségeket Mexikóban
05.16.
Nem photoshop, nem összevágás, Mexikóban ilyen éles a határvonal, ilyen a szegénység
a gazdagság mellett.
http://urbanista.blog.hu/2014/05/16/brutalis_legi_fotokon_mutatjak_be_a_tarsadalmi_k
ulonbsegeket_mexikoban
Fenntartható időslakozás - Nyugat-európai kóperatív otthonok
05.16.
Lánczky Julianna és Szakolczai Alida tanulmányának célja, hogy felhívja a figyelmet a
kóperatív időslakozási formákra, ismertesse a bennük rejlő, ma hazánkban még
kiaknázatlan lehetőségeket. Az írás a BME Lakóépülettervezési Tanszékén, tanszéki
kutatás keretében készült.
http://epiteszforum.hu/fenntarthato-idoslakozas-nyugat-europai-koperativ-otthonok
Nyomornegyed a város felett
05.17.
Nyomornegyed magasodik Venezuela fővárosa, Caracas közepén. Házfoglalók költöztek
be néhány éve egy üresen álló felhőkarcolóba, amit megépítésekor a kapitalizmus
jelképének szántak, azóta viszont a Chávez-korszak lakáspolitikájának csődjét
szimbolizálja. A lakók a legritkábban engednek be ide újságírókat, ami érthető, hiszen a
venezuelai média tele van az épületet és lakóit lejárató cikkekkel. Ezért is különlegesek
Jorge Silva képei.
http://index.hu/nagykep/2014/05/17/nyomornegyed_a_varos_felett/
Újabb négy ember költözhet erdőből lakásba
05.17.
Már második éve sikeres az A Város Mindenkié és a kőbányai önkormányzat
együttműködése: a korábban felszámolásra ítélt kunyhókból újabb két hajléktalan pár
költözhet önkéntesek által felújított önkormányzati bérlakásba. A projekt, habár kis
léptékű, láthatóan mindkét félnek előnyös: az önkormányzatnak nem kell költenie a
leromlott állapotú ingatlanjai helyrepofozására, a hajléktalanok pedig méltányos bérleti
díjért jutnak lakáshoz, és a beköltözést követően is rendszeres segítséget kapnak.
http://index.hu/belfold/2014/05/17/ujabb_negy_ember_koltozhet_erdobol_lakasba/
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Arab üzletembereké lett a Párizsi Udvar
05.18.
A Buddha Bar luxusszálloda üzemeltetői állnak a belvárosi Párisi Udvart megvásárló,
Párizs Property Kft. nevű cég mögött. A két jordániai üzletember érdekeltségébe tartozó,
luxusszállodákat üzemeltető Mellow Mood csoport vásárolta meg. A két vállalkozó 2012ben állami kitüntetést is kapott a fejlesztési minisztertől.
http://index.hu/belfold/2014/05/18/arab_uzletembereke_lett_a_parizsi_udvar/
Ilyen lett a megújult Ludovika
05.19.
Mindig örömmel számolunk be hányatott sorsú épületeink megújulásáról, így ez most
sincs másképp. Hosszú idő után nemrég adták át a Magyar Királyi Honvéd Ludovika
Akadémia kívül-belül felújított főépületét. Az 1836-ban elkészült akadémiát Pollack
Mihály tervezői tehetségének köszönhetjük. Monumentalitásából eredő tiszteletteljes
megjelenítését persze sohasem veszítette el, azonban különösen jó látni ahogy a
megújult homlokzatok és nyílászárók újra régi fényébe hozták.
http://csakaszepre.blog.hu/2014/05/19/a_haza_szolgalataban_i_resz
Ragyogó jövőkép: napfény a belső terekben
05.19.
Képzelje el, hogy egy ablak nélküli szobában ül, de mégis úgy érzi, mintha a napfény
simogatná az arcát. Ez az egyedülálló élmény lehetővé válik az uniós
finanszírozású COELUX projekt segítségével, amely projekt a napfény légkörön át történő
diffúziójának és továbbításának szimulálásával teremti újjá a természetes fény fizikai és
optikai hatásait, zárt térben.
http://epiteszforum.hu/ragyogo-jovokep-napfeny-a-belso-terekben
A négy torony és az ötödik - Millenáris Széllkapu ötletpályázat
05.19.
A fiatal építészek által készített pályamunka kulcseleme a Ganz csarnokból megmaradó
négy-, valamint a Melegpörgetőből megmaradó ötödik "torony", amelyek befogadják a
parkba illesztett funkciókat. Bemutatjuk a megvételt nyert tervet.
http://epiteszforum.hu/a-negy-torony-es-az-otodik-millenaris-szellkapu-otletpalyazat
Formabontó téglaépületeket díjaztak
05.19.
Bejelentették a Wienerberger Brick Award 2014 győzteseit a Bécsi Építészeti Központban.
A legjobb 50 pályamű között két magyar alkotás is, a zsámbéki bölcsőde és a Zsolnay
Negyed.
http://epiteszforum.hu/formabonto-teglaepuleteket-dijaztak
Gyönyörű a Teréz körúti portálprogram honlapja
05.19.
A Nagykörút annyira nem menő, hogy már siránkozni felette sem az. Pedig szinte
közhely, hogy milyen apró változtatásokkal lehetne szebbé, szerethetőbbé és így talán
újra élettel telivé varázsolni - miközben a presztízsét is visszanyerhetné.
http://urbanista.blog.hu/2014/05/19/gyonyoru_a_terez_koruti_portalprogram_honlapja_
ha_ilyen_szepen_vegre_is_hajtjak_az_csoda_klassz_lesz
Ismerd meg az egyik legkedvesebb magyar várost! Veszprém egykor és ma
csúszkás képeken
05.20.
A legtöbb csúszkás egykor és ma képpáros honlapok azoknak érdekes akik szeretnek
rácsodálkozni azokra a helyekre, amelyeket mindennap látnak. Aztán vannak azok,
amelyeket azért szeretek, mert megismerem belőlük jobban a várost. Ez a veszprémi
nekem ilyen - még akkor is, ha már számtalanszor voltam ott.
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http://urbanista.blog.hu/2014/05/20/ismerd_meg_az_egyik_legkedvesebb_magyar_varo
st_veszprem_egykor_es_ma_csuszkas_kepeken
Spártai, minimalista, patinás: ilyen a pápa lakosztálya
05.20.
Olasz internetes portálok megmutatták kedden, hogy néz ki a pápa otthona. A vatikáni
Szent Márta-ház 201-es lakosztályáról most először kerültek nyilvánosságra fotók. Ferenc
pápa tavalyi márciusi megválasztása óta él a második emeleti apartmanban, amelyet a
La Repubblica című napilap spártaian egyszerűnek nevezett.
http://hvg.hu/ingatlan/20140520_papa_lakosztaly
Lemezdoboz helyett - diplomaterv a viszneki olajüzemre
05.20.
Az ipari építészet az elmúlt évtizedekben mostohagyerek lett. A magára hagyott, gyakran
tájsebként omladozó gyárak, és az ipari parkok "dobozainak" képe társult hozzá. Hajdú
Miklós diplomamunkájában egy ellentpéldát mutat fel.
http://epiteszforum.hu/lemezdoboz-helyett-diplomaterv-a-viszneki-olajuzemre
Húsz év múlva életforma lesz a környezettudatos építészet
05.20.
A zöldépítés nagy mumusa a körbemutogatás, ugyanakkor van rá esély, hogy hamarosan
nemcsak a külföldi rendszerek szerint, hanem egy hazai szisztéma alapján is
értékelhetjük a zöld épületeket - többek között ezt is megtudhatjuk Baross Páltól, a
Magyar Környezettudatos Építés Egyesülete új elnökétől bemutatkozó interjújában.
http://hg.hu/cikkek/varos/16678-husz-ev-mulva-eletforma-lesz-a-kornyezettudatosepiteszet
Ember vagy beton? – közösségi és projektorientált városfejlesztés
05.21.
Nagy érdeklődés kísérte a május 15-én megtartott Országos Urbanisztikai Konferenciát,
amelyet idén 20. alkalommal rendeztek meg. A konferencián adták át az urbanisztika két
rangos díját is: az arra érdemes települések átvehették a Hild János-díjat, illetve
a Köztérmegújítási Nívódíjat.
http://epiteszforum.hu/ember-vagy-beton-kozossegi-es-projektorientalt-varosfejlesztes
Alaposan megváltozik a Lehel téri metrómegálló környéke – fotók
05.21.
A Váci úti irodafolyosó kapujában, a Lehel téri metrómegállónál építi fel V17 néven, 10
milliárd forintos beruházással 12 700 négyzetméteres irodaházát a Wing Zrt.
http://hvg.hu/ingatlan/20140521_Alaposan_megvaltozik_a_Lehel_teri_metrome
Tilos behajtani a világ legkanyargósabb utcájába
05.21.
San Francisco Lombard utcájának lakosai megelégelték, hogy az utcájukon végigautózni
vágyó turisták miatt szinte lehetetlen számukra autóval hazajutni. Az ikonikus,
mindössze 400 méter hosszú, nyolc hajtűkanyarral kialakított utcán mindössze 8 km/óra
a sebességhatár, és mivel mindennap rengetegen akarnak végighajtani rajta nyaralásuk
megkoronázásaként, az egyirányú utcában állandósult a dugó.
http://travelo.hu/tavol/2014/05/21/tilos_behajtani_a_vilag_legkanyargosabb_utcajaba/
Turizmusban a régió legrosszabbjai közt
05.21.
Kiemelkedően teljesítettek az ötcsillagos hotelek az idei első negyedévében, az ágazat
teljesítményét országos szinten az ötcsillagos szállodák eredményei húzták magukkal a
Magyar Szállodák és Éttermek Szövetsége (MSZÉSZ) elemzése szerint. Kevésbé biztató
azonban, hogy a régiós országok közül egyedül Szlovákiát előzzük meg bruttó
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szállásdíjakat tekintetve, 30 európai város között szobafoglaltságban pedig csak a 26.
lett Budapest.
http://index.hu/gazdasag/2014/05/21/turizmusban_is_a_regio_legrosszabbjai_kozt/
Újra előveszik a városligeti műjégbotrányt
05.21.
Május 27-én ül össze legközelebb a Fővárosi Önkormányzat Pénzügyi Ellenőrző
Bizottsága. Az ülés egyik témája a műjégpályaügy lesz. A bizottság még februárban
hozott egy határozat arról, hogy tisztázni akarja a műjégpálya-beruházás kapcsán
felmerült ellentmondásokat.
http://index.hu/belfold/budapest/2014/05/21/ujra_eloveszik_a_varosligeti_mujegbotran
yt/
Elméletileg milyen magas felhőkarcoló építhető?
05.22.
A verseny mindig is éles volt. A XX. század első felében, két éven belül háromszor is New
York Cityben épült fel (az akkori) világ legmagasabb épülete. 1930-ban a Bank Of
Manhattan 282,5 méter magas székháza, majd néhány hónappal később a 319 méteres
Crysler Buildig, és rá 11 hónapra, 1931-ben a 381 méter magas Empire State Building
készült el.
http://urbanista.blog.hu/2014/05/22/elmeletileg_milyen_magas_felhokarcolo_epitheto
Hamarosan megújul a Párizsi Udvar
05.22.
Évekig néztük, ahogyan pusztul a régi fényét csak haloványan idéző belvárosi épület, a
Párizsi Udvart is megába foglaló Brudern-ház. A keleti bazárokra emlékeztető passzázsról
ismert ingatlan három, szoros magyar kapcsolatot ápoló üzletember révén születik újjá.
http://welovebudapest.com/budapest.nevezetessegei/hamarosan.megujul.a.parizsi.udvar
Expo 2015 Milánó - Sárkány Sándor és Ertsey Attila terve valósul meg
05.23.
Nem Gettó Tamás és Dr. Hutter Ákos első díjas "A Malom" c. terve, hanem a második
díjas "Alakor", Sárkány Sándor és Ertsey Attila elképzelése szerint épül meg a milánói
expo magyar pavilonja, amelyet az állami tulajdonú vagyonkezelő szervezet, a Carpathia
Nemzeti Kreatív Gazdaságfejlesztő és Innovációs Kft. valósít meg.
http://epiteszforum.hu/expo-2015-milano-sarkany-sandor-es-ertsey-attila-terve-valosulmeg
Egyáltalán nem aszfaltból lesz a jövő járdája
05.23.
Több nagyvárosban is azzal kísérleteznek, hogy lecseréljék a járdák anyagát, de nem
térkőre, vagy aszfaltra mint ahogy az Magyarországon szokás, hanem teljesen más
anyagokra, megoldásokra, melyekkel adott esetben energiát is lehet termelni például.
http://hvg.hu/ingatlan/20140523_Igy_fog_kinezni_a_jovo_jardaja
Szétszórtak egy tolltartót a Citadellán
05.23.
Abból még nem lett baja az emberiségnek, hogy játszótereket újított fel, és igényes
parkokat alakított ki azért, hogy a betondzsungel szmogfelhőjében úszás helyett
fotoszintetizáló növényekkel sétálhasson kézen fogva. Abból már több baj lett, hogy
néhány „street artos” arc gyakorlóvászonnak nézte a ceruzás mászókákat, vagy a kocka
alakú mókuskereket. Ennek senki sem örül.
http://welovebudapest.com/elmeny.kultura/szetszortak.egy.tolltartot.a.citadellan.kocsiko
s.jatszoter
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Elkészült a Neopaint legújabb és legmenőbb falképe
05.23.
A kreatív festőcsapat eddig is sokat tett a belváros színesebbé tételéért, így legújabb
munkájukat is azonnal megnéztük az erzsébetvárosi Klauzál utca egy tűzfalán. Az eddigi
darabok főként a városrész egykori hangulatát vagy épp történelmi eseményeket
örökítettek meg: tulajdonképp az utóbbi sorba illeszkedik a magyarországi Lengyel
Intézet fennállásának 75. évfordulójára készített falkép is.
http://welovebudapest.com/budapest.nevezetessegei/elkeszult.a.neopaint.legujabb.es.le
gmenobb.falkepe
10 rendszerváltás után épült magyar "kastély" az ingatlanpiacon
05.23.
Évtizedeken keresztül úgy élt az emberek fejében, hogy a gazdagok azok kastélyokban
laknak. Aztán, amikor a rendszerváltás után ismét lehetőség nyílt rá, néhány gazdag
tényleg kastélyba költözött. Vagy legalábbis valami olyasmibe. Lehet csodálni és lehet
lenézni ezeket az épületeket, de vitathatatlanul meghatározó lenyomatai egy letűnt
kornak.
http://urbanista.blog.hu/2014/05/23/10_rendszervaltas_utan_epult_magyar_kastely_az
_ingatlanpiacon
Három évtizede a harmadik dimenzióban az ArchiCAD
05.23.
1984-ben az akkor kétéves GRAPHISOFT fiatal mérnökei forradalmian új
tervezőszoftverrel léptek a piacra, amely az addig tradícionálisan kétdimenziós építészeti
tervezést a virtuális épületmodellezési módszerükkel háromdimenziós alapra helyezve
egy világtrendet indított el. Ez mára épületinformációs modellezés (BIM) néven általános
munkamódszerré vált az egész világon.
http://epiteszforum.hu/harom-evtizede-a-harmadik-dimenzioban-az-archicad
Újrahasznosított zsinagógák
05.23.
Mivel az ismert történelmi okokból a múlt században sajnos jelentősen megcsappant az
európai zsidók száma – a vallásukat az imaházaikban gyakorlóké meg pláne –, ezért elég
sok zsinagógát hasznosítottak újra. Alpern Bernadett a blogján a jobban sikerült
újrahasznosításokból gyűjtött össze néhány fotót Londontól, Párizson át egészen
Kolozsvárig. Természetesen elég sok magyarországi, újrahasznosított zsinagógát is
számba vett.
http://urbanista.blog.hu/2014/05/23/ujragasznositott_zsinagogak
Értenek a fához
05.23.
Idén ötödik alkalommal rendezik meg a Hello Wood nemzetközi építészeti alkotófesztivált. A Hello Woodot a kezdetektől Európa legnagyobb fakereskedő cége, a Jaf Holz
támogatja. A cég magyarországi munkatársai ezúttal a Hello Wood építészeivel tartottak
közös csapatépítést Csórompusztán.
http://epiteszforum.hu/ertenek-a-fahoz
Egy rendkívül diszkrét megemlékezés az építészről
05.25.
Ferihegy, Liszt Ferenc Reptér, 2-es terminál. A tervező egyébként online szakmai
önéletrajzában is megemlíti e projektet, ami nyilván több, mint a taxis bódé (bár ennyi
adatból nem egyértelmű), csak rejtélyes okból szégyenlősen helyezték ki a táblát.
http://urbanista.blog.hu/2014/05/25/egy_rendkivul_diszkret_megemlekezes_az_epiteszr
ol
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Berendezni egy kastélyt a 21. században
05.26.
Magyarországon ritkaság az olyan kastély, melynek eredeti berendezése fennmaradt.
Egervár sem ilyen. Ilyenkor a belsőépítészeti tervezés feladata még jelentősebbé válik,
hogy egyrészt keretet adjon, másrészt maga is részese legyen annak a tartalomnak,
amely a falak közé kerül. Nem első ízben vállalkozott ilyen feladatra a Földes és Társai
Építésziroda.
http://epiteszforum.hu/berendezni-egy-kastelyt-a-21-szazadban
Búcsú Dr. Balogh Ákostól
Május 26-án, hosszantartó, türelemmel viselt betegségét követően, életének 70.
esztendejében elhunyt Dr. Balogh Ákos, okleveles tájépítész, terület – és
településrendező tervező, a mezőgazdaság tudomány kandidátusa.
http://mut.hu/?module=news&action=show&nid=205305#MIDDLE
Egyre több lakást árvereznek el tartozás miatt
05.26.
Az első negyedévben a jelzáloggal, 90 napon túli tartozással terhelt 118 595
lakóingatlanból 4783-at jelöltek ki a bankok tartozás miatt árverésre. Ezekből 2148 kelt
el, az értékesített lakóingatlanok száma jelentősen emelkedett az egy évvel korábbihoz
képest.
http://index.hu/gazdasag/ingatlan/2014/05/26/egyre_tobb_lakast_arvereznek_el_tartoz
as_miatt/
Megmenekülhet az Aral-tó a pusztulástól
05.26.
Alig egy évszázad alatt az emberi tevékenység szinte teljesen elpusztította az Aral-tó
környékét. A világ egyik legnagyobb tavának látványos kiszáradása az emberiség
pusztító tevékenységének egyik szimbólumává vált. De úgy tűnik, a tó kétszer már
majdnem eltűnt, majd visszanőtt eredeti méretére.
http://index.hu/tudomany/2014/05/26/megmenekulhet_az_aral-to_a_pusztulastol/
A Budapest Essentials kitakarította a Blaha Lujza téri aluljárót
05.26.
A szervezők szeretik ezt a várost, ezért a fesztivál beharangozásaként seprűt és lapátot
ragadtak a szervezők és az önkéntesek, és Budapest egyik legmeghatározóbb és
legelhanyagoltabb aluljárójába, a Blaha Lujza térre nagyszabású köztértisztítási akciót
szerveztek.
http://index.hu/kultur/zene/fesztival/2014/05/26/a_budapest_essentials_kitakaritotta_a
_blaha_lujza_teri_aluljarot/
Soha nem száll ki utas a világ egyik legszebb metróállomásán
05.26.
Majdnem hetven éve bezárták már, de a szerencsések ma is megcsodálhatják a világ
egyik legszebb metróállomását New Yorkban. A City Hall valamikor végállomás volt, a
vonal meghosszabbítása után azonban kevés utas használta, így lakatot tettek rá. A
PTInfo blog szerint még előfordul, hogy egy-egy szerelvény itt fordul meg, igaz, megállás
nélkül. Speciális túrákon viszont megnézhetik az érdeklődők közelebbről is.
http://hvg.hu/ingatlan/20140526_soha_nem_szall_ki_utas_city_hall
Ilyen is ritkán van: átnevezik a gyömrői Horthy parkot
05.27.
Hibás döntésnek nevezte Gyömrő polgármestere, az önkormányzat képviselőtestületének keddi rendkívüli ülésén, hogy két évvel ezelőtt Horthy parkká nevezték át a
városközponti Szabadság teret. A képviselő-testület döntése értelmében júliustól Fő
térnek hívják a közterületet.
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http://index.hu/belfold/2014/05/27/ilyen_is_ritkan_van_atnevezik_a_gyomroi_horthy_p
arkot/
A kínai nagy fail: tavat akartak, sivatag lett
05.27.
Mesterséges tavat szerettek volna létrehozni a kínai Csengcsou városban, Henan
tartomány fővárosában. A dolog nem igazán úgy sült el, ahogy tervezték, a tó helyén egy
hatalmas sivatag lett, homokbuckákkal és minden hozzávalóval. Az egykori tómeder
most tele van homokkal, tíz méter magas dűnékkel. A terület nagyjából négy
focipályának felel meg.
http://index.hu/tudomany/2014/05/27/tavat_akartak_sivatag_lett/
Bokáig érő falak helyett - ágyúöntöde Sárospatakon
05.27.
Hogyan lehet bemutatni egy töredékesen ránk maradt műemléket úgy, hogy a látogató
valódi élményekkel távozzon? Valahogy úgy, ahogyan azt a Mányi Stúdió tervei alapján a
sárospataki várban megcsinálták. Védőépület és kiállítótér egyben.
http://epiteszforum.hu/bokaig-ero-falak-helyett-agyuontode-sarospatakon
Viszik a balatoni nyaralókat, mint a cukrot
05.27.
Nincs ok panaszra a Balatonon, legalábbis, ami a lakáspiacot illeti: az országos trendeket
követve, tavalyhoz képest itt is komoly, csaknem 20 százalékos keresletbővüléssel indult
az év.
http://hvg.hu/ingatlan/20140527_Viszik_a_balatoni_nyaralokat_mint_a_cukro
Légkalapáccsal bontják a várfal lőréseit
05.28.
Egy budai mélygarázs építése miatt szerda reggel légkalapáccsal kezdték el bontani a
budai Vár falának lőréseit – írta egy olvasónk. Egy másik olvasónk is szemtanúja volt
annak, ahogy munkások bontják el a II. világháború után épített falakat.
http://index.hu/belfold/budapest/2014/05/28/legkalapaccsal_bontjak_a_varfal_loreseit/
Miért nem este kátyúznak?
05.28.
Az éjszakai munkavégzés az útépítőknél ugyanis a 22-es csapdája: ahol adottak rá a
feltételek, ott nem lehet, mert sokakat zavar, ahol nem adottak, ott túl költséges
megteremteni azokat. A lakók nyugalma és az anyagi szempontok feszülnek szembe a
forgalom érdekeivel.
http://totalcar.hu/magazin/kozelet/2014/05/28/miert_nem_este_katyuznak/
Ezért megyünk sámándobbal az EXPO-ra
05.28.
Ritkán látott egységfront bontakozott ki a milánói EXPO magyar pavilonjának tervei
láttán. Persze ne ringassuk magunkat illúziókba, ha csak arról lenne szó, hogy az I. díjas
terv helyett már megint egy másik valósul meg, akkor a botrány aligha jutna messzebb a
szakmai portálokon folyó polémiától.
http://epiteszforum.hu/ezert-megyunk-samandobbal-az-expo-ra
Óvodát, balatoni kikötőt is árul a MÁV
05.28.
Milliárdos bevételre számít a MÁV több nagy értékű ingatlanjának eladásából. A
vasúttársaság többek között egy miskolci óvodaépületet és egy balatonkenesei
hajóállomást is értékesítene.
http://hvg.hu/ingatlan/20140528_Ovodat_kikotot_arul_a_MAV_millardos_bevet
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Félezer pályamű a Liget Budapestre
05.29.
A világ minden részéből érkezett pályamű a Városligetben felépítendő múzeumi
épületekre kiírt nyílt nemzetközi építészeti tervpályázatra.
http://index.hu/kultur/2014/05/29/felezer_palyamu_a_liget_budapestre/
I. Építészeti Nemzeti Szalon - 100 százalék kreativitás
05.29.
A Magyar Művészeti Akadémia kezdeményezésére és támogatásával minden idők
legjelentősebb kortárs építészeti összefoglaló-kiállításának ad otthont a Műcsarnok. A
nagyszabású tárlaton több mint 200 épület és tervezője vonulnak fel, s adnak ízelítőt
napjaink és a közelmúlt izgalmas magyar építészetéből, makettek, óriásnyomatok,
filmek, tervek és egyéb műalkotások, illetve dokumentációk révén.
http://epiteszforum.hu/i-epiteszeti-nemzeti-szalon-100-szazalek-kreativitas
Nekieshetnek a Széll Kálmán térnek, egy feltétellel
05.29.
Csúszások után elvileg június elején elindulhat a Széll Kálmán tér felújítása, de még van
olyan, a kivitelezésre pályázó cég, amely belekavarhat a dologba.
http://hvg.hu/gazdasag/20140529_Most_mar_tenyleg_indulhat_a_Szell_Kalman
„Betelt a pohár”
05.29.
Mónus János véleménye a milánói EXPO pályázattal kapcsolatban.
http://epiteszforum.hu/betelt-a-pohar
Felelősségünk tudatában
05.29.
A győri építészképzés oktatóinak állásfoglalása a 2015-ös milánói világkiállítás magyar
pavilonjának ügyében.
http://epiteszforum.hu/felelossegunk-tudataban
Tériszonyosok rémálma - megrepedt az üvegkilátó
05.30.
Megrepedt egy felhőkarcoló 103. emeleti üvegkilátója, míg egy turistacsoport álldogált
rajta – írja a Gawker. A chicagói Willis Tower (korábban Sears Tower) 527 méteres
épületén történt az eset.
http://velvet.hu/blogok/gumicukor/2014/05/30/teriszonyosok_remalma__megrepedt_az_uvegkilato/
Újra szocreál
05.30.
„Ma este megint konzervből főzzük a vacsorát”- kezdte viccesen beköszöntőjét a
házigazda Nagy Bálint május 24-én a FUGÁ-ban, utalva a bemutatott magyarországi
szocreál illetve szocreál környéki modern építészeti törekvésekről szóló kiállítás osztrák
eredetére. A bécsi Ringturmban még a kilencvenes években kezdődött az a Közép-Kelet
Európa építészetét áttekintő sorozat, amelynek legújabb epizódja ezúttal a –
művészettörténeti értelemben vett - ötvenes évek építészetét villantotta fel.
http://epiteszforum.hu/ujra-szocreal
Vidék és Budapest - három tézis és a paradigmaváltás hat javasolt lépése - 3.
rész
05.30.
Vízfejű az ország - szokták mondani. Az állítás mögött rejlő problémákat, okokat és
eredőket, valamint egy lehetséges jövőképet vázol fel dr. Rigó Mihály háromrészes
cikksorozatában, melynek harmadik, befejező részét adjuk most közre.
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http://epiteszforum.hu/videk-es-budapest-harom-tezis-es-a-paradigmavaltas-hatjavasolt-lepese-3-resz
Világdíjas a Gödöllői Királyi Kastély
05.30.
angos nemzetközi elismerésben részesült hazánk kiemelkedő kulturális örökségvédelmi
helyszíne, a Gödöllői Királyi Kastély. A műemléket a FIABCI World Prix d`Excellence
Nemzetközi Nívódíj arany kategóriás nyertesének választották.
http://epiteszforum.hu/vilagdijas-a-godolloi-kiralyi-kastely
A Carpathia Kft., mint a magyar pavilon tervezőjének és megvalósítójának
állásfoglalása
05.30.
Válasz a MÉK és a MÉSZ levelében megfogalmazott álláspontra.
http://epiteszforum.hu/a-carpathia-kft-mint-a-magyar-pavilon-tervezojenek-esmegvalositojanak-allasfoglalasa
Piros, fehér és a zöld - Nagyerdei Loki Stadion
05.30.
Herzog & de Meuron szerint a futballarénák a modern kor zarándokhelyei. Jó esetben egy
épület a közösség egzisztenciájának kifejezője, a közösség anyagi és szellemi
koncentrációja. Ez egy stadion esetében érzékletesen tapintható: a közösség útmutatást
vár, identitást, megerősítést, jelképet és büszkeséget. Árvai András írása a debreceni
stadionról, amely a Bordás Péter vezető tervező által irányított csapat tervei szerint épült
meg.
http://epiteszforum.hu/piros-feher-es-a-zold-nagyerdei-loki-stadion
Ezért kell még mindig betontömböket kerülgetni az Örsön
05.30.
Miután már tavaly ősszel megépült a Fehér utat és a Bánki Donát utcát összekötő
kerékpárút az Örs vezér terén, utánanéztem, miért kell még mindig a kereszteződéseknél
"ott felejtett" betontömböket értelmetlenül kerülgetni. A BKK válasza szerint a
forgalomba helyezéshez szükséges eljárásokat csak májusban sikerült lebonyolítani, ezen
kívül a 3-as villamos megállójának építése is most zajlik. Várhatóan júniusban nyitják
meg a kerékpárutat.
http://kertvarosibringa.blogspot.hu/2014/05/ezert-kell-meg-mindig-betontomboket.html
Tiltakoznak a Frankel Leó utca leaszfaltozása ellen
05.30.
A lakók egy része inkább a macskaköves burkolat megtartására (vagy annak felújítására)
szavazna, ezért alakítottak egy Facebook-csoportot, több alkalommal egyeztettek az
önkormányzattal, illetve aláírást is gyűjtenek a macskakő megmentéséért.
http://index.hu/belfold/budapest/2014/05/30/alairast_gyujtenek_a_frankel_leo_utca_lea
szfaltozasa_ellen/
Tűzfalfestékkel vonul utcára a művészet
05.30.
A július 30-tól augusztus 31-ig tartó fesztiválhoz kapcsolódóan tucatnyi kültéri tűzfalat
festenek meg hazai és külföldi képzőművészek, a festésekről pedig reklámfilmrendezők
készítenek kisfilmeket.
http://welovebudapest.com/elmeny.kultura/tuzfalfestekkel.vonul.utcara.a.muveszet.jon.
a.szines.varos.strongbow.budapest.fesztival
Budapest lett a legjobb ár-érték arányú város
05.30.
Nyugodtan kijelenthetjük, hogy reprezentatív felmérésről beszélünk, hiszen több, mint 54
ezer válaszadó véleménye alapján kalkulálta ki a világ egyik legnagyobb és
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legdinamikusabban fejlődő utazási oldala, hogy mely városokat, mely szempontok
alapján rangsorolják. Budapest Lisszabon és Hanoi előtt végzett - természetesen a
világutazók pénztárcájához mérten születtek meg az eredmények.
http://welovebudapest.com/budapest.nevezetessegei/budapest.lett.a.legjobb.ar.ertek.ar
anyu.varos

Állás
Állást keres
Kalapács Kornél
22 év tapasztalat az ingatlan szakmában (ingatlan befektetés, ingatlan fejlesztés,
építőipari kivitelezés). Jelentős vezetői tapasztalat: cégvezetés, operatív irányítás,
projekt menedzsment, üzletfejlesztés. Elkötelezett a minőségmenedzsment (TQM) és az
emberközpontú menedzsment iránt.
Dang Maéva
Urban planner / construction project assistant
Schneider Géza
Végzettsége: Szociológia MA, Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi Kar
(2013)
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