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BeMUTató – A Magyar Urbanisztikai Társaság életéből
47. Savaria Urbanisztikai Nyári Egyetem és Tervező Tábor
2014. június 27-július 4-e között rendezte meg 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” állt.
http://mut.hu/?module=news&action=show&nid=205909#MIDDLE
A „PI” Kormányrendelet és az energiatudatos településtervezés
A Magyar Urbanisztikai Tudásközpont július 1-én, kedden rendhagyó „Az energikus 314es - Avagy az energiatudatos településtervezés és a jogszabályi háttér kapcsolata”
elnevezésű workshopot tartott, mely keretén belül bemutatta a jelenleg futó SPECIAL
projekt fontosságát és eddigi tanulságait. A résztvevők arra keresték a választ, hogy:
Hogyan tervezhető az energiatudatos térség, vagy település? Az energia- és klímatudatos
település- és várostervezési és fejlesztési projektek mögött milyen jogszabályi háttér áll?
Hogyan kommunikálhatunk hatékonyan az érintettekkel?
http://mut.hu/?module=news&action=show&nid=206644#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
Július 1-én a Budapesti Műszaki Egyemen a Tudásközpont SPECIAL projektben résztvevő
munkatársai szervezésében megrendezésre került Az energikus 314-es workshop.
Június 27 – Július 4 között megrendezésre került a 47. Savaria Urbanisztikai Nyári
Egyetem és Tervező Tábor Szombathelyen.
Július 23-án Slama Györgyné Börcsök Gizella a MUT Örökséggazdálkodási Tagozatának
keretén belül tartotta meg előadását a MUT Székházában Az örökséggazdálkodás
sikeresen megvalósult példái - Különleges múzeumok Bolognában címmel.
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Pályázatok, felhívások
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
Közösségi ház Újpalotán
A tervezési feladat az Újpalotai lakótelep központjában új közösségi ház és
környezetének, közösségi terének megtervezése.A közösségi ház épületének igazi
küldetése, hogy a lakótelep megújulásában meghatározó szerepet tudjon játszani. Olyan
vonzó, fiatalos, dinamikus megjelenésű épület tervezése a cél, amely kisugárzásával
maga köré tudja szervezni a szűkebb és tágabb környezetét, eszmeiségében hatással tud
lenni a környezetére, hogy az itt élők érzelmileg is tudjanak majd kötődni hozzá.
Pályaművek postára adásának határideje: szeptember 8.
http://epiteszforum.hu/kozossegi-haz-ujpalotan
Visegrádi Négyek Családi Házai pályázati felhívás
A Magyar Építőművészek Szövetsége 2008. óta minden évben megrendezi a Visegrádi
Négyek Családi Házai vándorkiállítást, mely az Európai Unión belül a politikai analógia
mintájára egy erős Közép-Európai szakmai együttműködés kerete. A kiállítás a MÉSZ, a
Lengyel Építész Szövetség (SARP) a Szlovák Építészek Szövetsége (SAS) és a Cseh
Építész Szövetség (OA) együttműködése segítségével, évente országonként 10-10
épületet mutat be, így képet adva a V4 országok családiház építészetének aktuális
szellemi és fizikai állapotáról. A pályázaton egy pályázó legfeljebb egy épülettel (családi
házzal) pályázhat.A pályaművek beadásának határideje: szeptember 15. 24:00
http://epiteszforum.hu/visegradi-negyek-csaladi-hazai-palyazati-felhivas
XVI. Magyar Ingatlanfejlesztési Nívódíj Pályázat
A FIABCI Magyar Tagozata a Magyar Ingatlanszövetség közreműködésével idén XVI.
alkalommal rendezi meg a Magyar Ingatlanfejlesztési Nívódíj Pályázatot. A pályaművek
fogadása októberben és bírálata novemberben fog megtörténni. A pályázatok fogadását a
MAISz, a bírálati munkát magyar és külföldi szakemberekből álló zsűri végzi. A bírálók
első, második és harmadik helyezettet fognak a pályázók közül kiválasztani. A pályázat
benyújtásának határideje: október 14.
http://epiteszforum.hu/xvi-magyar-ingatlanfejlesztesi-nivodij-palyazat
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
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Szakmai sikerek – díjak, elismerések
Átadták az idei Csonka Pál-érmeket
2014. július 8-án adták át a Csonka Pál-érmeket a MÉSZ Székház Ybl Miklós termében.
Egyéni kategóriában Váczi Péter tartószerkezet-tervező, alkotópáros kategóriában Bordás
Péter építész és Dezső Zsigmond tartószerkezeti tervező kapta a díjat.
http://epiteszforum.hu/atadtak-az-idei-csonka-pal-ermeket
Itthon is kiosztották az ENERGY GLOBE 2014. évi nemzeti díját
Zombori Zsolt építész (Europa Studio Építész Iroda és Interior Design Kft.) kapta az idei
ENERGY GLOBE Magyarországi nemzeti díját “környezetbarát zöld töltőállomás”
projektjével.
http://epiteszforum.hu/itthon-is-kiosztottak-az-energy-globe-2014-evi-nemzeti-dijat

Programajánló
Ybl200 országjáró programsorozat
A 2014 Ybl Bicentenárium – A Magyar Építészet Éve tiszteletére országjáró
programsorozat indult Ybl Miklós épített és szellemi örökségének valamint a magyar
építészet népszerűsítésére. A programsorozat első balatonfüredi állomása a Kisfaludy
Galéria lesz augusztus 14-én, ahol 15 órától az Építő művész című irodalmi összeállítást
lehet meghallgatni. A programsorozat augusztus 22-ig tart.
http://epiteszforum.hu/ybl200-orszagjaro-programsorozat
Movies in Wonderland - Építészeti Filmfesztivál Bécsben
Augusztus 13-23. között az Az W (Bécsi Építészközpont) udvarán ingyenes
filmvetítésekkel várják az építészet iránt érdeklődőket. A „Movies In Wonderland:
Architecture without Architects” elnevezésű fesztivál az elmúlt évek nemzetközi
filmterméséből szemezget.
http://epiteszforum.hu/movies-in-wonderland-epiteszeti-filmfesztival-becsben
Urbanisták - urbanisztikai portréfilm-sorozat következő 5 epizódja az M1-en
Az Urbanista portrék című sorozatunk következő 5 epizódja levetítsre kerül az M1
csatornán. Az epizódok szereplői: Korbonits Márta, Sári Pista, Koszorú Lajos, Tóth Zoli és
Szaló Péter, a sorozat egyes részei augusztus 18-tól naponta reggel 07:15-kor az m1-en
tekinthetőek meg.
http://mut.hu/?module=events&action=event&eid=4307
XIX. Országos Főépítészi Konferencia
Az ország önkormányzati és állami főépítészei saját kezdeményezésükre 1996-tól évente
más és más városban rendezik meg nagy sikerrel az Országos Főépítészi Konferenciát. Ez
évben augusztus 27-29. között Szentgotthárdon kerül megrendezésre a XIX. Országos
Főépítészi Konferencia. A konferencia témája: Település – természet – ember.
http://mut.hu/?module=events&action=event&eid=4258
Mitől lesz élmény az örökség?
A Kulturális Örökség Menedzserek Egyesülete (KÖME) intenzív szakmai tréninget szervez
a kulturális és természeti örökség bemutatásával és hasznosításával foglalkozó
szakemberek számára. A kurzuson való részvétel ingyenes. Jelentkezési határidő:
augusztus 31, a képzés ideje: szeptember 8-12., október 9-11.
http://mut.hu/?module=events&action=event&eid=4309
Kulturális Örökség Napjai
Ebben az évben a Magyar Építészet Évét ünnepeljük, amelyet a nagy építőmester, Ybl
Miklós 200. születésnapja határozott meg. Ahogy minden évben, úgy idén is bátorítjuk az
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érdekes épületek, építmények bemutatását, mindazon érték ismertté tételét, amelyek
eddig
kevesebb
figyelmet
kaptak.
A
megújított,
könnyebben
kezelhető
www.oroksegnapok.hu honlap várja a helyszínek jelentkezését. A Kulturális Örökség
Napjai szeptember 20-21. között kerül megrendezésre.
http://mut.hu/?module=events&action=event&eid=4198

Könyvajánló
Géczy Nóra: Soproni faházak – Faépítészet a historizmusban
A könyv megírását egy évtizedig tartó, gondos kutatómunka előzte meg. Sopron
szerencséje, hogy sértetlenül fennmaradt, gazdag és jól rendezett városi levéltára van,
melynek munkatársai szívesen segítettek a tervek, terviratok összegyűjtésében.
http://epiteszforum.hu/soproni-fahazak-faepiteszet-a-historizmusban
Balaton-felvidéki építészeti útmutató
Úgy tűnik, valamikor elvesztettük azt a tudást és képességet, amely létrehozta azt a
környezetet, amelyben alapvetően jól érezzük magunkat, mert érezzük a harmóniát a
természet és az épített környezet között. Úgy tűnik, hogy azok a tervezési és építési
módszerek és ismeretek, amelyeket az utóbbi időkben használtunk, nem alkalmasak
arra, hogy harmóniát teremtsenek a táj és az épületek között. A funkcionális építészet
lehet, hogy minden eddiginél jobb fizikai környezetet teremtett, de egyre erősebben
érezhető ennek a környezetnek a fogyatékossága, a tájjal való kapcsolat hiánya.
http://epiteszforum.hu/balaton-felvideki-epiteszeti-utmutato
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Sajtószemle – Egy hónap az urbanisztika világában
2023-ban ismét magyar város viselheti az Európa kulturális fővárosa címet
07.01.
A 2014. május 4. óta hatályos jogszabály szerint Magyarországra 2023-ban kerül ismét
sor, így a hazai pályázati felhívás 2 év múlva, 2016 őszén fog megjelenni. A magyar
városoknak a felhívás megjelenését követően legalább tíz hónap áll rendelkezésre
kulturális programjavaslatuk kidolgozására. A pályázatok értékelését tíztagú, független
európai szakértőkből álló szakértői testület fogja végezni.
http://mut.hu/?module=news&action=show&nid=207093#MIDDLE
Sikerrel zárult az első Város-kommunikációs Mesterkurzus
07.01.
„Az igazi munkafolyamatokra világított rá ez a Mesterkurzus.” – hangzott el 2014. június
27-én az újpesti Kulturális Központban tartott I. Városkommunikációs Mesterkurzuson. A
nyertes pályázóknak Nagy István, Újpest alpolgármestere adta át a díjakat. Az esemény
a Budapesti Műszaki Egyetem, Budapest IV. kerület Újpest Önkormányzata, továbbá a
Magyar Urbanisztikai Tudásközpont összefogásából jött létre, a SPECIAL EU-s projekt
támogatásával.
http://epiteszforum.hu/sikerrel-zarult-az-elso-varos-kommunikacios-mesterkurzus
Védelem az autónak, kellem a szemnek - Zánkán
07.01.
Még, hogy egy parkoló lefedése nem lehet eszétikus? Ha azt hiszi, csak jók a fotók,
ellenőrizze le nyugodtan az Új Nemzedék Központ, a korábbi úttörőtábor parkolójában.
Kisépítészeti alkotását Krizsán András mutatja be.
http://epiteszforum.hu/vedelem-az-autonak-kellem-a-szemnek-zankan
A Levegő Munkacsoport közleménye - petíció a Városliget megvédéséért
07.01.
A Városliget megvédésére felszólító rövid film készült a Levegő Munkacsoport
megbízásából. A civil szervezet szerint ugyanis megengedhetetlen Európa egyik
legrégebbi közparkjának beépítése. A múzeumoknak és más intézményeknek a Ligetbe
telepítését élesen ellenzi sok budapesti lakos, köztük építészettel és urbanisztikával
foglalkozó szakemberek is.
http://epiteszforum.hu/a-levego-munkacsoport-kozlemenye-peticio-a-varosligetmegvedeseert1
2 milliárd forintból újul meg a szegedi dóm és a Dömötör-torony
07.02.
Mobil applikáció segítségével vezetett bejárások, új kiállítások is lesznek a szegedi Dóm
és Dömötör-torony felújításának köszönhetően. Szeged legismertebb látványosságait
több mint 2 milliárd forint uniós forrás segítségével újítják meg, bővítik a látogatók
számára is hozzáférhető tereket.
http://epiteszforum.hu/2-milliard-forintbol-ujul-meg-a-szegedi-dom-es-a-domotortorony
Debrecen főépítésze válaszolt: náluk nem lehet trükközni a reklámhálókkal és
irtóhadjárat folyik a randa pavilonok ellen
07.02.
Budapesten építési reklámhálón hirdetni részben olcsóbb, részben olyan helyeken is
szabad, ahol egyébként óriásplakát kihelyezése tilos. Mindez akár visszaélésekre is okot
adhat. A szabályozás Magyarországon belül is eltérő, amivel önmagában nincs is gond,
hiszen önkormányzati rendeletek rendezik ezeket a kérdéseket.A kamufelújítás-gyanús
építési reklámháló-"szappanoperánk" legújabb epizódja apropóján kaptuk az e-mailt
Debrecen főépítészétől.
http://index.hu/urbanista/2014/07/02/debrecen_foepitesze_az_epitesi_reklamhalokrol/
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Gyaloghíd épült a Trevi-kút medencéje fölé
07.02.
Különleges hídszerkezetet emeltek a helyreállítás alatt levő Trevi-kút közepén. A
látogatók péntektől ezen közlekednek, egészen közelről látva a műemléket. Róma lakosai
és a turisták első alkalommal mintegy beléphetnek a város egyik jelképének számító
műemlék kellős közepébe. A szerkezet azt is lehetővé teszi, hogy a tervek szerint 2015
őszéig tartó helyreállítás alatt sem kell a szökőkutat lezárni. A turisták a hídról dobhatják
be - igaz, a víz nélküli medencébe - aprópénzüket, hogy visszatérhessenek Rómába.
http://travelo.hu/tavol/2014/07/02/gyaloghid_trevi-kut/
Nem cél, hogy Budapest biciklisparadicsom legyen
07.02.
Inkább azt szeretné a főváros vezetése, ha a kerékpárosok kombinálnák a biciklit a
tömegközlekedéssel a belvárosban. A következő öt évre tervbe vették egy felső rakparti
és egy Alkotás út–Villányi út kerékpáros tengely kiépítését, az első két évben azonban a
Bubi
területének
fejlesztésére
koncentrálnak.
Szeneczey
Balázs,
kerékpáros
fejlesztésekért felelős főpolgármester-helyettest először arról akartuk kérdezni, hogy
szokott-e biciklivel munkába járni.
http://index.hu/kerekagy/2014/07/02/nem_cel_hogy_budapest_kerekparos_paradicsom
_legyen/
Bikás park: a legvilágosabb
07.03.
A nemrég átadott 4-es metróvonal állomásain a korábbiaknál lényegesen
nagyvonalúbban kezelték a teret. Közülük a Bikás park, jellegzetes üvegburájának hála,
a felszínről nagy mennyiségű természetes fényt kap, ami a mélyben húzódó állomást
meglepően nyitottá teszi. Bán Dávid írása.
http://epiteszforum.hu/bikas-park-a-legvilagosabb
A világ legrégebbi hotelei
07.03.
Van hotel, ahol még őrzik a fürdő- és teaceremóniát, és van, ahol a vendég egykori
királyok szobájában, vagy grófi miliőben hajthatja álomra fejét. Összegyűjtöttünk ötöt a
világ legrégebbi szálláshelyei közül.
http://travelo.hu/tavol/2014/07/03/hotelscombined/
Magyarország építőipara a huszonegyedik az unióban
07.03.
Magyarország Luxemburggal áll egy szinten a 28 tagú unióban. A listát Németország
vezeti 271 milliárd eurós teljesítménnyel, második Franciaország 166 milliárd, míg
harmadik az Egyesült Királyság 143 milliárd eurós kibocsátással. A sort Málta zárja 500
millió eurós építőipari termeléssel.
http://hvg.hu/ingatlan/20140703_Magyarorszag_epitoipara_a_huszonegyedik_a
Szinte csoda: egy tornádó a levegőbe emelt egy házat, majd ugyanoda
visszarakta, de 180 fokkal elfordítva
07.03.
Az esetről videofelvételt készített Dick McGowan hivatásos viharvadász is. Miután
McGowan kiposztolta a videóját a TVNWeather.com-ra, egy chicagói viharvadász
észrevette, hogy a felvételen 2 perc 39 másodpercnél látszik, amint a házat felemeli a
szélvihar és jó néhány méterre oldalra dobja le. Hogy miképp került onnan vissza a saját
helyére, arról már nincs felvétel. Mindenesetre a ház ránézésre totálkáros.
http://index.hu/urbanista/2014/07/03/szinte_csoda_egy_tornado_a_levegobe_emelt_eg
y_hazat_majd_ugyanoda_visszarakta_de_180_fokkal_elfordit/
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Felébredt a lakáspiac
07.05.
Az első félévben szépen emelkedett az eladások száma, 12 százalékos növekedés mellett
átlépte a 45 ezret, és ha a szokásos szeptember-októberi élénkülés sem marad el, akkor
az idén akár több mint százezer ingatlantranzakciót is regisztrálhatnak.
http://hvg.hu/kkv/20140705_Felebredt_a_lakaspiac
Tarlós: Van vidék-Budapest ellentét, és Lázár-Tarlós ellentét is
07.05.
A Magyar Hírlapnak adott interjúban Tarlós István igennel válaszolt arra a kérdésre, hogy
létezik Tarlós-Lázár ellentét. A főpolgármester természetesnek tartja, hogy Lázár volt
hódmezővásárhelyi polgármesterként a vidékért küzd. Neki viszont mint ősbudapestinek
kötelessége kiállni a fővárosért. Tarlós szerint mindkettejükben megvan az
együttműködési szándék, a viszonyuk nem olyan, ahogy azt a sajtó leírja.
http://index.hu/belfold/2014/07/05/tarlos_van_videk-budapest_ellentet_es_tarloslazar_ellentet_is/
A tévétörténelem 10 ikonikus háza, és amit tudni érdemes róluk
07.05.
Most, hogy Laura Palmer házát a Twin Peaksből elkezdték árulni, végigtúrtuk az
emlékeinket, hogy mi történt kedvenc sorozataink ikonikus épületeivel, házaival. A
Szomszédok lakásait időről időre meg lehet venni, az Így jártam anyátokkal
törzskocsmáját mára lebontották, A klinika épülete pedig ma már nem árválkodik az erdő
szélén.
http://velvet.hu/celeb/2014/07/05/a_tevetortenelem_10_ikonikus_haza_es_amit_tudni_
erdemes_roluk/
Tarlós nem engedi államosítani Budapestet
07.07.
Tarlós István ismét hangot adott azon véleményének, hogy kiáll a fővárosi
közszolgáltatók városnál tartása mellett, szerinte a struktúrát nem kellene megbontani.
Azt mondta: a BKV az egyetlen cég, ahol életszerű lenne az egyezkedés a kormánnyal,
és ez esetben az állam megszabadítaná Budapestet a gondok 90 százalékától. A
főpolgármester szólt arról is, hogy július végén lezárják a 3-as metró felújításának
tervezési közbeszerzését.
http://index.hu/belfold/2014/07/07/tarlos_nem_engedi_allamositani_budapestet/
Mindjárt kész a debreceni Nagytemplom
07.07.
A tervek szerint hétfőn megkezdik a debreceni Nagytemplom műszaki átadását. Kívülbelül felújították az épületet, bár néhány kisebb művelet még hátra van. Szeptember
elején hálaadó napokat tartanának a Nagytemplomban.
http://hvg.hu/ingatlan/20140707_mindjart_kesz_a_debreceni_nagytemplom
A Pancho Aréna
07.07.
Várakozással telve, kissé kesernyés szájízzel autózunk Felcsútra. A média az utóbbi
időben kiemelten foglalkozott a stadion építésével. A hírek alapján akár szürreális
tragikomédia részeseinek is érezhetjük magunkat. Dénes Eszter és Erhardt Gábor
interjúja a tervezővel, Dobrosi Tamással.
http://epiteszforum.hu/a-pancho-arena
Földalatti sétaútvonalat építenek ki a Belvárosi templom alatt
07.07.
A templomot már vagy 150 éve kutatják, ennek ellenére még négy éve is olyan váratlan
csodák kerültek elő, mint amilyen ez a Anjou-kori trónoló Madonna, szóval van még mit
feltárni benne.
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http://urbanista.blog.hu/2014/07/07/foldalatti_setautvonalat_epitenek_ki_a_belvarosi_t
emplom_alatt
Épül a világ legnagyobb bevásárlóközpontja
07.08.
Dubajban épül a világ legnagyobb bevásárlóközpontja, a 743 ezer négyzetméter
alapterületű Mall of the World (A világ bevásárlóközpontja). A projektet az Egyesült Arab
Emírségek alelnöke, Mohammed bin Rásid Ál Maktúm sejk jelentette be.
http://index.hu/tech/2014/07/08/epul_a_vilag_legnagyobb_bevasarlokozpontja/
Megnéztük milyen lett a Városmajor
07.08.
Egy csomó sportos fejlesztés van benne úgy, hogy közben vigyáztak a zöldre.
http://urbanista.blog.hu/2014/07/08/megneztuk_milyen_lett_a_varosmajor_egy_csomo
_sportos_fejlesztes_van_benne_ugy_hogy_kozben_vigyaztak_
Fa növekszik az örökpanorámás WhitePages iroda szívében
07.09.
Élő fa köti össze a Budapest belvárosi Madách Trade Center tornyának legfelső szintjeit,
amellyel a fejlődés és a folyamatos növekedés fontosságára hívják fel a figyelmet.
Természeti belsőépítészeti koncepcióval leképezett ars poetica, XXI. századi kihívásoknak
megfelelő open office munkakörnyezet a WhitePages európai központjában.
http://epiteszforum.hu/fa-novekszik-az-orokpanoramas-whitepages-iroda-sziveben
Rudas Fürdő 2.0
07.09.
Új funkciók, új vendégek pezsdíthetik fel a Rudas Fürdő életét a közeljövőben. A
Nirmana Építésziroda tervei alapján a sok száz éves épületegyüttes átfogó rehabilitációja
zajlik. Bemutatjuk a terveket Mizsei Anett ismertetőjével.
http://epiteszforum.hu/rudas-furdo-20
Három budapesti parkot is átalakítanak
07.10.
A nyáron felújítják a margitszigeti japánkertet, fa mászóvár kerül az Erzsébet térre, a
Ludovika téren pedig kutyafuttató is lesz.
http://hvg.hu/ingatlan/20140710_Harom_budapesti_parkot_is_atalakitanak
Az újjászületett Ludovika
07.10.
A Ludovika megépülte után évtizedekig üresen állt, mire végül belakták. Az elmúlt
évtizedekben
azonban
ismét
jórészt
üresen,
alulhasznosítva,
mintegy
a
Természettudományi Múzeum melléképületeként működött. A nagyszabású rekonstrukció
eredményeképpen a Nemzeti Közszolgálati Egyetem főépülete lett belőle.
http://epiteszforum.hu/az-ujjaszuletett-ludovika
Két év múlva lesz mobilgát a Rómain
07.10.
2016 őszére készülhet el a mobilgát a Római-parton, mondta lapunknak Tarlós István. A
főpolgármester tegnapi cikkünkre reagált, amelyben megírtuk: az Országos Vízügyi
Felügyelőség tanulmánya azt javasolja, hogy a védművet ne közvetlenül a parton, hanem
beljebb, a telkek kerítéseinek vonalában építsék meg. Ennek előnye többek közt, hogy
kevésbé sérülnek az ártéri erdők.
http://index.hu/belfold/2014/07/10/ket_ev_mulva_lesz_mobilgat_a_romain/
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Nemzeti Hauszmann Terv - elindul a budai vár rekonstrukciója?!
07.10.
A kormány Nemzeti Hauszmann Terv a budai Várnegyed megújításáért névvel indít
tízéves, átfogó rekonstrukciós programot. A feladattal, vagyis a Nemzeti Hauszmann Terv
részletes koncepciójának kidolgozásával a Miniszterelnökséget vezető minisztert (Lázár
Jánost) bízza meg a határozat, "a kulturális örökség védelméért való felelőssége" okán.
Ennek határidejéül 2014. október 30-át jelölték ki.
http://epiteszforum.hu/nemzeti-hauszmann-terv-elindul-a-budai-var-rekonstrukcioja
Dél-Buda egyik kedvence lehet - hamarosan elkészül a Bikás park
07.11.
Kelenföld központja eddig nem tartozott a város legszínesebb területei közé, a
sportolóknak pedig a busz után futás jelentette szinte az egyetlen alternatívát. Eddig,
hiszen a lépésről lépésre megszépülő Bikás park kellemes, sportolási lehetőségek
tucatjait kínáló zöldterületté változott.
http://welovebudapest.com/budapest.nevezetessegei/del.buda.egyik.kedvence.lehet.ha
marosan.elkeszul.a.bikas.park
Kísértetvágóhíd a Gubacsi úton
07.11.
Nem valószínű, hogy van a világon még egy olyan közút, mint a ferencvárosi Gubacsi út,
ahol több a romos, de elhagyatottságában is szép ipari műemlék épület, mint a lakóház.
Sorozatunkban végighaladunk rajta. Az első állomás a volt Sertésközvágóhíd, aminek két
impozáns épülete maradt meg romokban: a Sertésvásárcsarnok és a telep víztornya. A
többi épületet a tulajdonos ingatlanbefektető a kétezres években lebontotta, hogy egy
irodanegyedet építsen a helyén. A válság miatt a beruházás elakadt, a területen megállt
az idő.
http://index.hu/belfold/budapest/2014/07/11/kisertetvagohid_a_gubacsi_uton/
Újbuda-központ: a legszellősebb
07.11.
A nemrég átadott 4-es metróvonal egyelőre még csonka. Ahhoz, hogy teljes kapacitáson
működhessen, mindkét irányban szükség van a továbbépítésre. Az Újbuda-központ
vitatott elhelyezésű állomása is egy esetleges továbbfejlesztést, egy harmadik irányt
jelölhet ki. Bán Dávid írása.
http://epiteszforum.hu/ujbuda-kozpont-a-legszellosebb1
A világ legzsúfoltabb városai
07.12.
A navigációs rendszereket fejlesztő holland cég, a TomTom hosszú évek alatt
összegyűjtött adatai alapján rangsorolta a világ nagyvárosait. Azt mérték, hogy
csúcsidőben mennyivel nő meg az átlagos menetidő a város két pontja között. Bár New
York és Shanghai hírhedt hatalmas közlekedési dugóiról, ezek a városok be sem kerültek
az első tízbe.
http://totalcar.hu/magazin/hirek/2014/07/12/a_vilag_legzsufoltabb_varosai/
Hello Wood: A tett tanít
07.14.
2014. július 19-27. között rendezik meg az idei Hello Woodot Csórómpusztán. A Hello
Wood alkotótábor öt éve indult, mára pedig Európa egyik legizgalmasabb építészeti
kezdeményezésévé nőtte ki magát. A Hello Wood minden évben egy téma köré
épül. 2014-ben ez a fogalom az egyensúly, amely egyre nehezebben elérhető és
értelmezhető aránytalanul felgyorsult és túlterhelt világunkban. Idén építészek a világ
minden tájáról keresik a választ a kérdésre: mi az egyensúly?
http://epiteszforum.hu/hello-wood-a-tett-tanit
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Itt egy pompás gif a Madách tér újjászületéséről
07.14.
Az talán kár, hogy egy "előtte" állapot nem fért bele, de gondolom a készítő is csak akkor
vette észre a témát, amikor már halmok álltak a téren. Annyi baj legyen, arra
mindenképpen jó, hogy megemlékezzünk vele itt az Urbanistán is erről az átalakításról.
http://urbanista.blog.hu/2014/07/14/itt_egy_pompas_gif_a_madach_ter_ujjaszuletesero
l
Hotel Tokaj
07.15.
Izgalmas építészeti feladat egy földszintes épület bővítése és szállodává alakítása is. Még
ha a megőrzött szerkezet sok kötöttséget is rejt, a benne rejlő értékek megőrzésével, és
továbbörökítésével, valamint az új egység arculatának meghatározásával új minőség
létrehozására nyílik esély. A tervezők Ferencz Marcel és Détári György.
http://epiteszforum.hu/hotel-tokaj
Ybl Miklós gyerekszemmel
07.15.
Bartos Erika nevét a Bogyó és Babóca című könyvek és még számtalan rendkívül
népszerű mesesorozat alkotójaként, írójaként és illusztrátoraként ismeri a nagyközönség.
Kevesebben tudják róla, hogy eredeti végzettsége építészmérnök. Az Ybl Bicentenárium
– Az Építészet Éve alkalmából meghirdetett rajzpályázat zsűrijének munkájában
elnökként vett részt.
http://epiteszforum.hu/ybl-miklos-gyerekszemmel
Budapest a világ legkötelezőbb városainak a listáján
07.15.
A Huffington Poston most
összegyűjtötték a világ ötven kötelező városát, ezeket állítólag mindenképp meg kell
nézned, mielőtt meghalsz (az eredeti listát a minube.net utazói rakták össze). És persze
Budapest ott van rajta.
http://varosban.blog.hu/2014/07/15/budapest_a_vilag_legkotelezobb_varosainak_a_list
ajan
Döbbenetes kontármunka előzte meg a tűzvészt
07.16.
Több mint 10 éve húzódik az Andrássy úti palota kálváriája az átláthatatlan tulajdonosi
szerkezetű ingatlanfejlesztő céggel és az önkormányzattal. Luxuslakásokat és felújítást
ígértek, de csak az életveszélyes állapot maradt. A keddi tűz azért tudott gyorsan
szétterjedni, mert a korábbi tűzgátló falakat kivették a tetőtérből - nyilatkozta a felújítási
terveket készítő egyik szakember a tűz után. Világörökség Budapest módra. A videónk
2013-ban készült.
http://index.hu/video/2014/07/16/luxust_igert_a_beruhazo_romhalmaz_lett_az_eredme
ny/
Űrpályaudvart építene Nagy-Britannia
07.16.
Kereskedelmi űrkikötő építését tervezi Nagy-Britannia. A világűrbe induló járatok
pályaudvarának 2018-ra kellene elkészülnie, a nyolc lehetséges helyszín között hat
skóciai, egy walesi és egy angliai is van – jelentette be Robert Goodwill brit
légiközlekedési miniszter a Farnborough-ban rendezett nemzetközi repülőgépipari
szakvásáron. Az űrkikötő emberekkel induló missziók és kereskedelmi műholdak, sőt
űrturisták forgalmát is bonyolítaná.
http://index.hu/tudomany/2014/07/16/urpalyaudvart_epitene_nagy-britannia/
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Andrássy úti tűz: "amit a tűz meghagyott, azt a víz elintézte"
07.16.
A kiéget Andrássy úti ikerpalota homlokzatának felújítási terveit 10 éve elkészítő építész
szerint több milliárd forintba fog kerülni az épület helyrehozása, mert a tűz és az oltáshoz
használt több ezer köbméternyi víz nemcsak a tetőszerkezetben, de az egész épületben
komoly károkat okozhatott.
http://hvg.hu/ingatlan/20140716_Andrassy_uti_tuz_amit_a_tuz_meghagyott_az
Magánvilla Las Brisas-ban
07.16.
A ház központi eleme egy lézervágott réz „zöld gabion”, kúszónövényekkel felfuttatva. A
gabion a ház teljes szélességében végignyúlik, keletről nyugatra, elválasztva a villa lakóés kiszolgálóhelyiségeit, az északi oldalon a függőleges zöld homlokzatot képez.
http://epiteszforum.hu/maganvilla-las-brisas-ban
Már kiválasztották az új múzeumok legjobb terveit
07.17.
Mintegy ötszáz pályázatból választották ki azt az 5-6 tervet, amelyek közül kikerülhetnek
a Városligetben felépítendő új múzeumok épületei.
http://hvg.hu/itthon/20140717_Mar_kivaalasztottak_az_uj_muzeumok_legjob
Tűz az Andrássyn: nem az egész ház életveszélyes, csak a teteje
07.17.
A terézvárosi önkormányzat szerint a körülményekhez képest jó állapotban van a kedden
kigyulladt Andrássy úti ház földszintje, első és második emelete. Vagyis nem az egész
épület életveszélyes, de a kár pontos nagyságát még nem állapították meg, és csak az
életveszély elhárításának költségeit több százmillió forintra rúgnak majd. A lakók
gyorssegélyt kapnak a kerülettől.
http://hvg.hu/itthon/20140717_tuz_az_andrassyn_gyorssegely
Lifteket építenek a Budai Várba – íme a látványtervek
07.17.
Három liftet építenek a Budai Várba, a megépítésükről szóló közbeszerzési eljárást
hamarosan meghirdetik – közölte az I. kerületi önkormányzat, amely látványterveket is
közzétett a tervezett liftekről.
http://hvg.hu/itthon/20140717_Lifteket_epitenek_a_Budai_Varba__ime_a_l
Néhány év, és teljesen kiürülnek a faluk
07.17.
A városlakók létszáma 1950-ben még csak 746 milliót tett ki a világban, mára ez 3,9
milliárdosra nőtt, az ENSZ prognózisa szerint 2045-ben már eléri a hatmilliárdot. A
városok növekedésével párhuzamosan az évtized végétől csökkenni kezd a falvakban
élők összlétszáma.
http://index.hu/gazdasag/2014/07/17/nehany_ev_teljesen_kiurulnek_a_faluk/
A legszebb Ybl-kastély makettjét avatták fel ma Szarvason
07.18.
Ma avatták fel a szarvasi Mini Magyarország makettparkban a szabadkígyósi kastély
kicsinyített mását, jól néz ki!
http://urbanista.blog.hu/2014/07/18/a_legszebb_yblkastely_makettjet_avattak_fel_ma_szarvason_jol_nez_ki
Kicsi, de annál látványosabb kezdet Dégen - kastélypark rekonstrukció I. ütem
07.18.
Lezárult a Pollack Mihály tervezte dégi Festetics-kastély parkrekonstrukciójának első
üteme. A 250 millió forintból megújult 8 hektár ugyan csak töredéke a teljes parknak,
viszont a kastély főhomlokzata előtt elterülő rész a kert egyik leginkább szem előtt levő
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része, így a változás kétségtelenül látványos. Tudósításunk a projektzáró
sajtótájékoztatóról.
http://epiteszforum.hu/kicsi-de-annal-latvanyosabb-kezdet-degen-kastelyparkrekonstrukcio-i-utem
Elmélet és gyakorlat (1.)
07.18.
"...én máig nem gondolom magam igazán építésznek. Outsidernek gondolom magamat,
kívülről érkezett "self-made man"-nek." - mondja Ekler Dezső a vele és róla készült
interjúban. A Benedek Anna és Wesselényi-Garay Andor által készített interjút két
részben adjuk közre. Ez az első.
http://epiteszforum.hu/elmelet-es-gyakorlat-1
Még éjjel is parázslott az Andrássy úton kiégett ház
07.18.
Továbbra is felügyelik a tűzoltók azt az Andrássy úti házat, amelynek leégett kedden a
teteje és a harmadik emelete is tönkrement. Éjszaka is voltak kisebb parázslások,
izzások, amelyeket meg kellett szüntetniük. A tűzoltók addig maradnak, ameddig kell.
http://hvg.hu/itthon/20140718_meg_ejjel_is_parazslott_a_haz
Mesejátszótérrel bővült az Állatkertben a Holnemvolt Park
07.18.
Az Állatkert Vidámparktól átvett területe a napokban egy újabb szórakoztató- és
kulturális helyszínnel bővült. Átadták ugyanis a Holnemvolt Parkba felépített Tündér Ilona
játszóteret, amely amellett, hogy a gyerekes családoknak remek helyszín, egy önálló
képzőművészeti alkotásként is felfogható. A Kő Boldizsár szobrászművész ötlete alapján
kialakított tér soha nem látott, egyedi játékokat vonultat fel és a gyerekek kreativitását
célozza.
http://welovebudapest.com/elmeny.kultura/mesejatszoterrel.bovult.az.allatkertben.a.hol
nemvolt.park
35 ezer miskolci támogatja a nyomortelepek felszámolását
07.18.
Kriza Ákos Fidesz-KDNP-s polgármester szerint ez azt jelenti, a polgárok bizalmat
szavaztak programjának. Mint azt az Index is megírta, a városi önkormányzat FideszKDNP frakciója június közepén jelentette be, hogy aláírásgyűjtő kampányt indítanak azt
követően, hogy számos politikai párt és civil is szervezet is kritizálta azt a közgyűlési
döntést, miszerint kétmillió forintot kaphatnak azok a nyomortelepen élők, akik
hajlandóak eladni lakásukat, és máshová költöznek.
http://index.hu/belfold/2014/07/18/35_ezer_miskolci_tamogatja_a_nyomortelepek_felsz
amolasat/
Az éj leple alatt csempészték helyére a Szabadság téri emlékművet
07.20.
Több olvasónk írt nekünk, hogy az éj leple alatt, többszörös kordonnal biztosítva a
helyére került a Szabadság téren a német megszállás emlékműve. Egy mikroblogger
látta, hogy a szobrokat befóliázva szállítják helyükre, közben a teret mintegy száz rendőr
szállta meg, és senkit nem engednek be. A sast meg az angyalt azután az atlatszo.hu
videója alapján hajnalban emelték a helyére.
http://index.hu/belfold/2014/07/20/az_ej_leple_alatt_csempesztek_helyere_a_szabadsa
g_teri_emlekmuvet/
Drónfelvétel a leégett köröndi palotáról
07.21.
A Kodály köröndi palotatűz madártávlatból.
http://urbanista.blog.hu/2014/07/21/dronfelvetel_a_leegett_korondi_palotarol

13

Székúsztatás jégtáblán
07.21.
Hogyan és miért kerül egy piros ülőbútor a Duna közepére, egy jégtáblára? - tehették fel
maguknak a kérdést sokak, akik látták Bene Tamás és Máté Tamás kísérletét két éve a
Dunán. A piros szék kihelyezése mögötti gondolatokat előbbi osztja meg velünk.
http://epiteszforum.hu/szekusztatas-jegtablan
Tarlós nem akar gúzsba kötve táncolni
07.22.
Tarlós István a hétfői alkotmánybírósági döntésre reagálva elmondta a főpolgármesteri
hatáskörökről szóló szabályozás alakulása a döntő. Az a fontos, hogy a
főpolgármesternek meglegyenek azok a minimális jogosítványai, hogy ne gúzsba kötve
táncolva kelljen" a várost vezetni, függetlenül attól, hogy jobboldalinak vagy baloldalinak
mondott emberről van szó.
http://index.hu/belfold/budapest/2014/07/22/tarlos_nem_akar_guzsba_kotve_tancolni/
Nálunk még az energiatakarékos ház is drágább
07.22.
A közel nulla energiaigényű családi ház építési költsége Németországban mindössze 5
százalékkal több mint a hagyományosé, Magyarországon a többlet még 10 százalék. Ez
persze azért van így, mert nálunk még nem terjedt el ez a fajta építés, és a hozzávalók is
drágábbak.
http://hvg.hu/ingatlan/20140722_Nalunk_meg_az_energiatakarekos_haz_is_dra
Semmi sem marad augusztusra az ipari minisztériumból
07.22.
Elkezdték a volt ipari minisztérium bontásának utolsó szakaszát a fővárosi Margit
körúton. A tervek szerint nemsokára megkezdődhet a terület műszaki átadás-átvételi
eljárása is, és augusztusban befejezhetik a munkát.
http://hvg.hu/ingatlan/20140722_ipari_tarca_bontas_lassan_vege
Ilyen főpolgármestert szeretnétek magatoknak
07.24.
Nemrég feltettük olvasóinknak a kérdést, milyen budapesti főpolgármestert szeretnének?
A realitásoktól bátran el lehetett rugaszkodni. Sokan megírták: ideje lenne egy nőt is
kipróbálni ezen a poszton. Még többen pedig azt, hogy mindegy férfi-e avagy nő, csak jó
legyen. Amit pedig a legtöbben kívántatok: hogy se a főpolgármester, se a városvezetés
többi szereplői ne legyenek korruptak.
http://index.hu/urbanista/2014/07/24/ilyen_fopolgarmestert_szeretnetek_magatoknak/
Spirituális utazás az indokolatlan aluljáróban
07.24.
Aki a tapolcai vasútállomásról a város belsejébe szeretne jutni, nehezen kerülheti el Az
Aluljárót, ami egy teljesen indokolatlan helyen, egy nem igazán forgalmas út alatt engedi
meg az arra járóknak, hogy átsétáljanak benne a túloldalra. Ha akartunk volna,
becsukott szemmel, négykézláb is átmehettünk volna az úton sérülés nélkül, komolyan,
egy autó sem járt arra, de mi mégis lementünk inkább, hogy megnézzük, mi az oka, mi
végre tette ide a gondviselés, a sors, az összes vallás istene és az anyatermészet
együttes ereje ezt az aluljárót.
http://velvet.hu/blogok/balaton/2014/07/24/spiritualis_utazas_tapolcan/
Sencsenben gyártják a jobb világot
07.24.
A város gigantikus gyárairól híres, amelyekben a Kína minden szegletéből ideérkező
munkások dolgoznak pofátlanul alacsony bérért, kétségbeejtően rossz körülmények közt,
hogy elég iPhone és más elektronikai cikk legyen a nyugati országok boltjaiban. De ez
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egyben az ázsiai Szilícium-völgy is, hightech fejlesztőcégekkel
lakónegyedekkel, amik nyugaton is a magasabb szintet jelentenék.
http://index.hu/tech/2014/07/24/sencsenben_gyartjak_le_a_vilagot/

és

lenyűgöző

45 emelet nyomor: szellemházat csinálnak a híres caracasi toronyból
07.24.
Kiürítenek egy 45 emeletes caracasi felhőkarcolót, amelyet a világ legmagasabb
nyomornegyedeként emlegetnek. A hatóságok a héten kezdték meg az első lakók
kiköltöztetését a 190 méter magas, befejezetlen toronyból, amelyet 2007-ben foglalt el
több mint 2000 hajléktalan család. Még nem tudják, mi lesz az épülettel.
http://hvg.hu/ingatlan/20140724_45_emelet_nyomor_caracasban
10+1 gyönyörű, régi magyar kúria az ingatlanpiacon
07.26.
Szépek ugyan a kastélyok, de megvannak a korlátaik. Drágák, nagyok, sokba kerül a
felújításuk, a karbantartásuk, miközben a mai életmód mellett egy család képtelen
belakni azokat - ennyi kastélyszállóra pedig sajnos nincs igény. Más a helyzet azonban a
kúriákkal! Ezek jóval kisebbek, gyakran elérhető árúak, miközben sokuk nem marad le
szépségben a nagyobb tesóktól.
http://index.hu/urbanista/2014/07/26/10_1_gyonyoru_regi_magyar_kuria_az_ingatlanpi
acon/
Móricz Zsigmond körtér: a legszínesebb
07.28.
1972 decemberében a 2-es metró elérte Budát, ahol a két legforgalmasabb csomópont
egyikének, az akkori Moszkva (ma Széll Kálmán) térnek és régiójának közlekedési
helyzete ezzel jelentősen javult. A déli pólus, a Móricz Zsigmond körtér gyorsvasúti
hálózatba való bekapcsolására a 4-es metró átadásáig, bő négy évtizedet kellett várni.
Bán Dávid írása.
http://epiteszforum.hu/moricz-zsigmond-korter-a-legszinesebb1
Lezárult a Városligeti tervpályázat első fordulója
07.29.
Az öt épületre idén februárban írt ki nyílt pályázatot a Szépművészeti Múzeum és a
Városliget Zrt., és a május végi határidőre beérkezett több mint 470 pályaművet 11 tagú
magyar és külföldi múzeumi és építészeti szakemberekből álló zsűri értékelte.
http://epiteszforum.hu/lezarult-a-varosligeti-tervpalyazat-elso-forduloja
Eladó a világhírű uborka alakú felhőkarcoló
07.29.
Eladó a London pénzügyi negyedében magasodó 30 St Mary Axe irodaház, közismertebb
nevén az Uborka, azaz a Gherkin. A közelmúltban csődgondnokság alá helyezett
felhőkarcolót 650 millió fontért, azaz 255 milliárd forint dobták piacra.
http://hvg.hu/ingatlan/20140729_Elado_a_vilaghiru_uborka_alaku_felhokarco
Elvek és nyelvek
07.29.
"Nem volna rossz, ha lenne munkám öregkoromra is. Fura állapot, amikor úgy érzi az
ember, hogy a legjobb formában van, és nem keresik." - Wesselényi-Garay Andor és
Benedek Anna Ekler Dezsővel készített interjújának második része.
http://epiteszforum.hu/elvek-es-nyelvek
Gigantikus acélboltív építésén vitatkoznak Sydney lakosai
07.30.
Hatalmas köztéri alkotás borzolja a kedélyeket Sydneyben: a város főutcájára
megálmodott grandiózus acélboltív terveit látva a helyiek egy része a város hírnevét
gyarapító alkotásról beszél, míg mások pénzpocsékolásnak tartják a művet.A japán
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Isigami Junja által tervezett Cloud Arch nevű alkotás ötven méterrel tornyosul majd a
forgalmas George Street fölé, a városközpont felfrissítését célzó terv részeként.
http://travelo.hu/tavol/2014/07/30/gigantikus_acelboltiv_epitesen_vitatkoznak_sydney_l
akosai/
Gondolatok a háromdimenziós nyomtatásról
07.30.
Egy viszonylag új, és még mindenképpen kibontakozófélben levő technológiáról
beszélünk, amely az élet számos területén változtathat meg dolgokat. Az azonban, hogy
mindez miként csapódik majd le, még a jövő kérdése. Kozák Barnabás írása kutatása
tárgyában.
http://epiteszforum.hu/gondolatok-a-haromdimenzios-nyomtatasrol
Andrássy úti tűz: 200 millió lesz az életveszély elhárítása, az önkormányzat
fizeti
07.30.
A terézvárosi önkormányzat közleménye szerint kétszáz millió forintba fog kerülni a két
hete kigyulladt Andrássy úti palotánál az életveszély elhárítása, amit az önkormányzat
megelelőlegez.
http://hvg.hu/itthon/20140730_Andrassy_uti_tuz_200_millio_lesz_a_rekons
Megosztott lét
07.31.
Japánban rohamosan terjed a a “share-house” lakástípus, vagyis a közösségi életmód. Az
ilyen típusú lakások lakóinak közel nyolcvan százaléka nő. Igaz, a nők reagálnak
leggyorsabban a divatra is és a helyi médiának köszönhetően a “share-house”
tagadhatatlanul divatos lett. Várhelyi Judit írása Tokióból.
http://epiteszforum.hu/megosztott-let
Csak a váza maradt meg a leégett világhírű angol mólónak
07.31.
Szerdán teljesen kiégett a világhírű eastbpurne-i móló Dél-Angliában, a XIX. századi
legendás épületből csak a váza maradt.
http://hvg.hu/ingatlan/20140731_Fotok_Csak_a_vaza_maradt_meg_a_leegett_vi
Tematikus utcákat akar Budapesten a BKIK
07.31.
Nemzetközi tapasztalatok alapján a tematikus utcák hozzájárulnak a turizmus, illetve az
ott működő vállalkozások forgalmának növekedéséhez, ezért is fontos ennek a
lehetőségnek az elterjesztése Budapesten is. Míg Bécsben 80 tematikus utca működik,
addig Budapesten mindössze nyolc.
http://hvg.hu/itthon/20140731_Tematikus_utcakat_akar_Budapesten_a_BKIK
Itt vannak a Puskás Ferenc Stadion látványtervei!
07.31.
A mai napon bemutatták, és az interneten is elérhetővé tették a Puskás Skardelli György
és munkatársai által készített felújítási tervei alapján készült látványterveket, és egy
szemléltető videót is, a várhatóan 2018-ra elkészülő beruházásról.
http://epiteszforum.hu/itt-vannak-a-puskas-ferenc-stadion-latvanytervei
Csak tervezésre 1,4 milliárdot költ a várba költöző miniszterelnökség
07.31.
Összesen 1,4 milliárd forintot szán a kormány a budai Várban található karmelita kolostor
átalakításával kapcsolatos közbeszerzésre és tervezésre, a tervek szerint két éven belül
oda költözik át a Miniszterelnökség Központi Hivatala - derül ki a csütörtöki Magyar
Közlönyből. A közlönyszerint az átépítés miatt szükségessé váló közbeszerzési eljárások
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fedezetére 756,2 millió forint egyszeri átcsoportosítását rendelte el a kormány a
rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból.
http://index.hu/belfold/2014/07/31/csak_tervezesre_1_4_milliardot_kolt_a_varba_koltoz
o_miniszterelnokseg/

Állás
Állást keres
Búz Dávid
Építészmérnök 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

17

