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BeMUTató – A Magyar Urbanisztikai Társaság életéből
Búcsú Barna Gábornétól
Mindig nyugodt, kedves türelmes volt. Személyiségének bájos varázsára és a belőle
áradó jóságra sokan, sokáig emlékezhetnek. Halála fájdalom és bánat, de élete ajándék
volt.
Temetésére 2015. március 03-án, 13:45 órakor kerül sor a Farkasréti Temetőben.
http://www.mut.hu/?module=news&action=show&nid=212208#MIDDLE
Kommunikációs gyakornokokat keresünk!
A Magyar Urbanisztikai Társaság (MUT) és a Tudásközpont Nonprofit Kft. (MUTK)
kommunikációs gyakornoki pozícióra urbanisztikában jártas fiatalokat keres, akik
elérhetőek minimum 12 óra/hét szakmai gyakorlati munkára. A gyakornoki program
2015. március 2-től indul, a jelentkezési határidő: 2015. február 23.
http://www.mut.hu/?module=news&action=show&nid=211727
Urbanisztikában jártas kutató gyakornokokat keresünk!
A Magyar Urbanisztikai Tudásközpont (MUTK) 2015 első negyedévében is meghirdeti
Kutató Gyakornok pozícióját! Urbanisztikában és kérdőívek módszertani kialakításában,
azok szerkesztésében, lekérdezésében, feldolgozásában jártas fiatalokat keresünk. A
gyakornoki program időtartama 4 hónap, közös megbeszélés alapján heti egy kötelező
konzultációval
és
további
12
óra
otthon
is
végezhető
munkával
jár.
A gyakornoki program 2015. március 2-től indul, a jelentkezési határidő: 2015. február
23.
http://www.mut.hu/?module=news&action=show&nid=211729
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
Február 3-án a MUT Környezetesztétikai Tagozatának soron következő összejövetelére
került sor Indiai képes beszámoló az „arany háromszögről” címmel, dr. Buzna Margit és
Doroszlai Katalin előadásában.
Február 5-én a MUT Székházban összeült a Köztérmegújítási Nívódíj Bíráló Bizottsága és
döntött a 2015 évi pályázati kiírás módosításáról.
Február 5-én Körmendy Imre és Ongjerth Richárd részt vett a Képviselői irodaházban
megrendezett Városliget kerekasztalon.
Február 10-én Ongjerth Richárd interjút adott a Klubrádióban az utcaburkolatok
témakörében.
Február 16-án az ESZB megtartotta 2015. évi első ülését a MUT Székházában, mialatt
első olvasatban megtárgyalta a MUT 2014 évi beszámolóját és 2015 évi tervét, valamint
az Alapszabály módosításának tervezetét.
Február 17-én a MUT Székházában megrendezésre került az Örökséggazdálkodási
Tagozat rendezvénye „Gazdaságfejlesztés és örökséggazdálkodás” címmel.
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Február 20-án a MUT Elnöksége megtartotta havi rendszerességű ülését a MUT
Székházában.
Február 24-én a MUT alelnöke Salamin Géza és a MUTK stábja összeültek a 2015. évi
Országos Urbanisztikai Konferencia operatív részletinek átbeszélésére. A Konferencia
programja hamarosan kiírásra került a www.mut.hu-n.

Pályázatok, felhívások
Felhívás a Magyar Urbanisztikai Társaság által alapított egyéni HILD JÁNOS-DÍJ
2015 elnyerésének javaslattételére
A Magyar Urbanisztikai Társaság Hild Jánosról, az első budapesti városrendezési terv
készítőjéről nevezte el a Hild János-díjat, amelynek egyéni változatát az urbanisztika
terén elért kimagasló személyes elméleti és gyakorlati szakmai teljesítmények
elismerése érdekében adományozza. A javaslattétel benyújtásának határideje március
2. 12:00 óra.
http://mut.hu/?module=events&action=event&eid=4492
“Bútorozd be a városodat!”
“Bútorozd be a városodat!” címmel formatervezési pályázatot hirdet a FŐKERT Nonprofit
Zrt. és az FKF Nonprofit Zrt., a Design Terminállal és a Hello Wooddal együttműködve. A
pályázatnak nem titkolt célja, hogy lehetőséget adjon Budapest lakosainak arra, hogy
saját tereiket és parkjaikat ők maguk is alakíthassák, ezzel is erősítve az „én
városom” életérzést. Beadási határidő: március 6. éjfél.
http://mut.hu/?module=events&action=event&eid=4496
Az ECTP ismét meghirdette a Fiatal Tervezői Workshopot!
Ezúttal 2015. október 15-16 között kerül megrendezésre a workshop, méghozzá
Dublinban. Az idei év témája a Hogyan működnek a városok a tervezési
gyakorlatban? címmel lett meghírdetve. Négy altémát is megneveztek a szervezők:
- Információs és kommunikációs technológiák;
- Városi mobilitás;
- Város vezetés és irányítás;
- Térképezési és információs rendszerek.
Az ECTP szervezői 2015. március 15-éig várják a fiatal szakmagyakorlók és diákok
csoportjainak jelentkezését!
http://www.mut.hu/?module=news&action=show&nid=211733
Köztérmegújítási Nívódíj 2015 pályázat
A Magyar Urbanisztikai Társaság és az ICOMOS Magyar Nemzeti Bizottság Egyesület
meghirdeti a Köztérmegújítási Nívódíj 2015 pályázatot. A Nívódíjat az arra érdemesnek
talált megújult közterek nyilvános pályázat keretében nyerhetik el. A pályázat beadási
határideje 2015. március 30. 12:00 óra.
http://www.mut.hu/index.php?module=news&action=show&nid=211125#MIDDLE
Budapest BOX építészeti dizájn pályázat
Budapest Főváros Önkormányzata pályázatot hirdet a Vörösmarty téri rendezvények
egyedi arculatú vásári pavilonrendszerének tervezésére. A pályázat nyilvános, amelyen
részt vehet a pályázat honlapján regisztráló minden természetes személy, jogi személy
és alkotói csoport. A pályaművek beadásának határideje: 2015. március 30., 24:00.
http://epiteszforum.hu/budapest-box-epiteszeti-dizajn-palyazat
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Felhívás a Vedres György-díj elnyerésére
Az 1987. január 22-én elhunyt, Vedres György Ybl-díjas építész emlékére özvegye
Vedres György-díjat alapított. A díjat 2013. évtől minden évben egy építész kaphatja
meg. A díjat a Magyar Építőművészek Szövetsége Elnöksége ítéli oda - 2015-ben már
harmadik alkalommal - a „Vedres György-díj Bizottság” javaslata alapján. Határidő:
2015. március 20.
http://epiteszforum.hu/felhivas-a-vedres-gyorgy-dij-elnyeresere

Szakmai sikerek – díjak, elismerések
Radnóczi László nyerte az Ybl Miklós Emlékház 2014 építészeti pályázatot
Radnóczi László nyerte a Magyar Művészeti Akadémia (MMA) építőművészeti tagozata Ybl
Miklós Emlékház 2014 címmel meghirdetett építészeti pályázatát, a díjat csütörtökön
vehette át Székesfehérváron. A pályázat célja volt felvázolni egy olyan épületegyüttest,
amely méltó emléket állít Ybl Miklósnak és életművének, alkalmas építészeti témájú
rendezvények, kisebb konferenciák befogadására, valamint inkubátorház jelleggel is bír.
http://epiteszforum.hu/radnoczi-laszlo-nyerte-az-ybl-miklos-emlekhaz-2014-epiteszetipalyazatot
Ők nyertek az Az Év Irodája versenyen
2015. február 5-én ötödik alkalommal került megrendezésre „Az Év Irodája” verseny
Díjátadó Gálája a Budapest Music Centerben, amelyen több mint 220 ingatlanpiaci
szakember vett részt. A szakmai zsűri 8 kategóriában összesen 9 díjat osztott ki.
http://epiteszforum.hu/ok-nyertek-az-az-ev-irodaja-versenyen
Az év épületei közt a 4-es metró két állomása az ArchDaily-nél
A magát csak a "világ leglátogatottabb építészeti oldalaként" feltüntető ArchDaily
szavazásán a Public Architecture kategóriában indult két állomás, a Szent Gellért téri és a
Fővám téri olyan tervezőirodák munkáit utasította maga mögé, mint a a Grimshaw
Architects vagy a SOM.
http://epiteszforum.hu/az-ev-epuletei-kozt-a-4-es-metro-ket-allomasa-az-archdaily-nel
Scheer Sándor az Év Ingatlanpiaci Személyisége 2014-ben
Scheer Sándor, a Market Építő Zrt. vezérigazgatója vette át múlt héten ’Az Év
Ingatlanpiaci Személyisége 2014’ díjat a Budapest Music Centerben megrendezett
díjátadó gálán. Az irodapiac legnívósabb megmérettetése immár ötödik alkalommal került
megrendezésre az iroda.hu csoport -„Az Év Irodája” szervezésében. A nyolc különböző
kategóriában meghirdetett verseny győzteseit idén is a közönség és a szakmai zsűri több
lépcsőben választotta ki.
http://epiteszforum.hu/scheer-sandor-az-ev-ingatlanpiaci-szemelyisege-2014-ben
Jean Monnet-emlékéremmel tüntették ki Callmeyer Ferencet
Jean Monnet-emlékéremmel tüntették ki Callmeyer Ferenc kétszeres Ybl Miklós-díjas
építészt és Molnár Imre történészt szerda este Budapesten.
http://epiteszforum.hu/jean-monnet-emlekeremmel-tuntettek-ki-callmeyer-ferencet
Két pályázat eredménye a II. Ingatlanfejlesztési Napról
2014 novemberének végén második alkalommal rendezték meg Ingatlanfejlesztés Napot.
Az esemény célja, hogy bemutassa azt, hogy az ingatlanfejlesztői szakma milyen színes,
sokrétű szakma. Nagy hangsúlyt fektettek a jövő nemzedékre, a jövő szakembereire,
ezért 2014-ben is volt hallgatói pályázat.
http://epiteszforum.hu/ket-palyazat-eredmenye-a-ii-ingatlanfejlesztesi-naprol
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Átadták a Herman Ottó-díjakat a Parlamentben
Herman Ottó-díjakkal tüntettek ki kutatókat, tudósokat és pedagógusokat három
kategóriában a Parlamentben, a Herman Ottó-emlékév zárásaként tartott emlékülésen.
Díjazták a gömörszőlősi Paraszt Wellness Programot is.
http://www.greenfo.hu/hirek/2015/02/28/atadtak-a-herman-otto-dijakat-aparlamentben?referrer=rss

Programajánló
Tájakadémia és Land Art alkotótábor kiállítás
Az LA Hippocampus csapata, a Magyar Tájépítészek Szövetsége támogatásával
hagyományteremtő célzattal indította útjára 2013 nyarán a legendás balatonboglári
Kápolna-dombon az első land art alkotótábort. Ez a kiállítás a tábor munkásságát
mutatja be. 2015. február 18. - március 10. között a FUGÁBAN.
http://tajepiteszek.hu/tajakademia-es-land-art-alkototabor-kiallitas
Olimpián innen és túl
Meghívó a Budapest 2024 olimpián innen és túl (ügyfeltáró civil konzílium) című
rendezvényre, melyet március 5.-én 14:00 órától rendezünk meg a MUT Székházban
(Budapest 1094 Liliom utca 48). Minden érdeklődőt szeretettel vár a Magyar
Urbanisztikai
Társaság
és
a
Bon
Team
33
munkacsoport.
Az előadóterem véges kapacitása miatt, részvételi szándékát kérem jelezze
a mut@mut.hu e-mail címen 2015. Március 4-e 16:00 óráig
http://www.mut.hu/?module=events&action=event&eid=4558
7. Budapesti Építészeti Filmnapok
A KÉK - Kortárs Építészeti Központ 2015. március 5-8. között, hetedik alkalommal
rendezi meg urbanisztikai filmes seregszemléjét az építészet, a film és a design iránt
érdeklődő közönségnek. Az idei Budapesti Építészeti Filmnapokon több mint 30 friss
nemzetközi dokumentumfilmet, rövidfilmet és kísérleti filmet mutatunk be a Toldi
moziban.
http://epiteszforum.hu/7-budapesti-epiteszeti-filmnapok1
19. Nemzetközi Passzívház Konferencia - 2015
Lipcsében (Leipzig) rendezi meg tavasszal a darmstadti Passzívház Intézet hagyományos,
évente más-más német városban összehívott Nemzetközi Passzívház Konferenciát. A 19.
konferenciát 2015. április 17-18-án tartják.
http://epiteszforum.hu/19-nemzetkozi-passzivhaz-konferencia-2015
Kalotaszeg 1970-2014
A Misztótfalusi Kis Miklós Egyesület és a Teleki Magyar Ház Társaság tisztelettel meghívja
Önt, kedves családját és barátait Wagner Péter építész Kalotaszeg 1970-2014 című
grafikai kiállításának megnyitójára. A kiállítás március közepéig tekinthető meg
Nagybányán.
http://epiteszforum.hu/kalotaszeg-1970-2014
LA Hippocampus - Tájakadémia és Land Art Alkotótábor kiállítás
2014 nyarán a Magyar Tájépítészek Szövetsége támogatásával másodszor került
megrendezésre az LA Hippocampus, tájművészeti alkotótábor. A Debreceni Nagyerdő
revitalizációjának részeként öt maradandó és számos ideiglenes land art alkotás készült
el tájépítészek, építészek és képzőművészek közös munkája során. Megtekinthető:
2015. február 18. - március 10.
http://epiteszforum.hu/la-hippocampus-tajakademia-es-land-art-alkototabor-kiallitas
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LOSZ - Szakmai Konferencia
A magyar Lakberendezők Országos Szövetsége (LOSZ), mint országos és szakmailag
elismert szövetség, kiemelt feladatának tekinti a magas színvonalú lakás- és
környezetkultúra népszerűsítését, a szakma megfelelő elismerését és megbecsülését.
Idén több olyan esemény mérföldkő van a LOSZ életében, ami ünneplésre változásra,
újításra ad lehetőséget. Időpont: 2015. március 19. csütörtök 08.30 – 17.30
http://epiteszforum.hu/losz-szakmai-konferencia
Konferencia az Egyesült Államokban a kelet európai városi átalakulásról
Az Indiana Egyetem 2015. március 28-29-én rendezi meg a 33. Ránki György
Konferenciát Bloomingtonban, melynek témája idén: "Transformations of Urban Social
Fabric in East Central Europe, 1880 to present". A rendezvényen az Egyetem Eurázsia
Tanszékének szervezésében a régió és azon belül Magyarország fejlődésfolyamatai,
városi társadalmi átalakulása kerül megvitatásra a Magyarországról meghívott előadók
mellett a kérdéskörrel az USA-ban foglalkozó kutatók részvételével.
A konferencia szervező koordinátora Kocsis János Balázs a MUT aktív tagja, jelenleg az
Indiana Egyetem vendégprofesszora, az előadók között szerepel a MUT alelnöke, Salamin
Géza.
http://www.mut.hu/?module=news&action=show&nid=211923
Tervezők Bálja
A magyar Lakberendezők Országos Szövetsége (LOSZ), mint országos és szakmailag
elismert szövetség, kiemelt feladatának tekinti a magas színvonalú lakás- és
környezetkultúra népszerűsítését, a szakma megfelelő elismerését és megbecsülését.
Idén több olyan esemény mérföldkő van a LOSZ életében, ami ünneplésre változásra,
újításra ad lehetőséget. Időpont: 2014. március 28. 18.30-02.00
http://epiteszforum.hu/tervezok-balja1
Falépítés Hallgatói Ötletpályázat a 25. MÉDIAWAVE fesztivál helyszínén
A MEDIAWAVE Nemzetközi Vizuális Művészeti Alapítvány és a Széchenyi István
Egyetem Épülettervezési Tanszéke nyilvános, titkos hallgatói ötletpályázatot ír ki
Magyarország valamennyi felsőfokú építészképzésben résztvevő hallgatója számára. A
tervpályázat beadása: 2015. március 31.
http://epiteszforum.hu/falepites-hallgatoi-otletpalyazat-a-25-mediawave-fesztivalhelyszinen

Könyvajánló
Konfliktuskezelési, mediációs módszerek alkalmazása a településfejlesztésben kézikönyv bemutató
„A terv semmi, a tervezés minden.” (Dwight D. Eisenhower) vallják a szerzők, s e
gondolat mentén kezdtek kísérletbe, hogyan lehet a településfejlesztés tervezése során
minél hatékonyabban bevonni a lakosságot, a települések stratégiai szereplőit.
http://epiteszforum.hu/konfliktuskezelesi-mediacios-modszerek-alkalmazasa-atelepulesfejlesztesben-kezikonyv-bemutato
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Sajtószemle – Egy hónap az urbanisztika világában
Február 1 a Tisza Élővilágának Emléknapja
02.01.
2000. január 31-én 22 órakor a Szamos felső folyásának vízgyüjtő területén müködő
román-ausztrál vegyes tulajdonú, Aurul nevű bányavállalat cianiddal és nehézfémekkel
telt zagytározójának gátja átszakadt. Ennek hatására 50-100 tonna különböző súlyosan
mérgező anyagokat tartalmazó közel 100.000 köbméter folyékony és lebegő hordalék
került az élővízbe.
http://www.greenfo.hu/hirek/2015/02/01/februar-1-a-tisza-elovilaganakemleknapja?referrer=rss
Budapest service jam
02.02.
Az esemény az új szolgáltatások tervezésében és kialakításában nyújt segítséget a
tervezők számára. Az elméleti megközelítés fényében a 48 órás program
gyújtópontjában a terepkutatás, felhasználói interjúk, a közösségi gondolkodás és a
prototípus állnak. A tervezők számára a Jam nagyszerű módja annak, hogy megosztva
különböző készségeiket megismerkedhessenek a szolgáltatások tervezésének konkrét
eredményeivel is.
http://epiteszforum.hu/budapest-service-jam
KÖZ_TÉR
02.02.
A BME Urbanisztika Tanszék KÖZ_TÉR című kiállítása a várostanulmányokra alapozó
2014. évi építőtáborok eredményeit mutatja be. A tanszék több mint tíz éve kiemelt
figyelemmel foglalkozik az épületek, épületegyüttesek közötti területek tervezésével.
http://epiteszforum.hu/koz-ter1
Víziók Aquincumról - Párhuzamos vidékek VI.
02.03.
Szeretettel várjuk a Párhuzamos vidékek című kiállítás sorozat legújabb eseményére,
ahol az Építészmérnöki Kar tervezési tanszékeinek közösen a Középület tervezési
Tanszék Aquincum Víziói - Tanszéki terv 3. hallgatói tervei is bemutatkoznak.
http://epiteszforum.hu/viziok-aquincumrol-parhuzamos-videkek-vi
Mit kezdjünk egy bezárt repülőtérrel? – Berlin
02.03.
Több régebbi repülőteret lassan egyre komolyabban fon körbe a város folyamatosan
terjeszkedő szövete. Berlin sokat megélt légikikötője, az Ernst Sagebiel tervei alapján
1941-re kiteljesedett Tempelhof 2008-ban zárt be, szerepét azonban még nem találta
meg a megújuló fővárosban.
http://epiteszforum.hu/mit-kezdjunk-egy-bezart-repuloterrel-berlin
Javaslatok a jövőre - Fábián László és Kévés György előadása
02.04.
A magyar kultúra egyetemessége és jövendője - Képzőművészet és Építészet címmel
indul előadás sorozat a Kévés Galériában. Az utolsó előtti pillanatban vagyunk: 150 éve
figyelmen kívül hagyjuk a ma is érvényes bölcs deáki intelmet: "a mellényt sürgősen újra
kell gombolni"
http://epiteszforum.hu/javaslatok-a-jovore-fabian-laszlo-es-keves-gyorgy-eloadasa
Megújult a Lőrinc pap tér 3. - a lakók tervei alapján alakították ki a belső udvart
02.04.
Újabb társasház újult meg az Európa Belváros Program II. ütemének a keretében. A
Lőrinc pap tér 3. szám alatti háznak nemcsak a kapualja, de a belső udvara is új külsőt
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kapott. A beruházást a környék önkormányzati képviselője, Egry Attila alpolgármester és
Szilágyi Demeter képviselő adta át a lakóknak.
http://tajepiteszek.hu/megujult-a-lorinc-pap-ter-3-a-lakok-tervei-alapjan-alakitottak-kia-belso-udvart
Budapest legmenőbb, el nem készült épületei
02.05.
Nemsokára elkezdődik a Szervita tér felújítása, de amikor arrafelé járok, mindig az
eggyel korábbi tervek jutnak eszembe, amik izgalmasabbak voltak majdnem mindennél
Budapesten: a válság előtt még elég sok merész ötlet és sztárépítész nyüzsgött a
városban, aztán ahogy bezuhant az ingatlanpiac és elfogyott a pénz, eltűntek nyom
nélkül ezek a tervek is.
http://varosban.blog.hu/2015/02/05/budapest_legmenobb_el_nem_keszult_epuletei
Hét háromszög - megvételt nyert terv a Ludwig-MNG pályázatból
02.05.
A Városligetbe tervezett Múzeumi Negyed központi épületének szánt közös Ludwig
Múzeum - Új Nemzeti Galéria épületére kiírt pályázaton nem osztottak ki díjakat, de
megvételt nyert öt külföldi iroda, köztük a Yuran Choi Architects.
http://epiteszforum.hu/het-haromszog-megvetelt-nyert-terv-a-ludwig-mng-palyazatbol
A Széll Kálmán téri kis híd romjai alól jelentjük
02.05.
Hölgyeim és uraim, az elkövetkező napokban, hetekben, hónapokban sűrűn fogunk
jelentkezni majd a Széll Kálmán térről, mely egyre inkább kezdi elveszíteni Moszkva
teres attribútumait. A gombát már ledöntötték, az órát elvitték, a kis hidat pedig javában
bontják. Bődey János kinn járt a helyszínen és lőtt egy csomó tök jó képet, amelynek
apropóját épp az utóbbi adta.
http://index.hu/urbanista/2015/02/05/mintha_szetbombaztak_volna_a_szell_kalman_ter
et._a_kishid_romjai_alol_jelentjuk/
A régészet és a műemlékvédelem digitális technológiáiról Budapesten
02.06.
A különféle digitális technológiák és a virtuális valóság régészeti, örökségvédelmi
alkalmazásait kutató nemzetközi műhelyek és magyar szakemberek mutatják be
eredményeiket pénteken a Magyar Tudományos Akadémia Bölcsészettudományi
Kutatóközpontjában rendezett konferencián.
http://tajepiteszek.hu/a-regeszet-es-a-muemlekvedelem-digitalis-technologiairolbudapesten
Rozsdaövezet egy jobbegyenes és Lagrange között
02.06.
Az utóbbi időben egyre többet hallani a budapesti rozsdaövezetekről, ennek egyik fő
mozgatója - nem egyetlen – a Város Liget múzeumi beépítése. A múzeumi negyed és a
rozsdaövezetek kapcsolatáról készült hatástanulmány ennek külön fejezetet szentel, ez is
jelzi, hogy lényegi kérdésről van szó. Huszti István írása.
http://epiteszforum.hu/rozsdaovezet-egy-jobbegyenes-es-lagrange-kozott
Veszélyben a világörökség részét képező liverpooli kikötőnegyed?
02.07.
Fénykora, majd hanyatlása után a város turisztikai látványossággá nőtte ki magát az új
arculatra lelt Liverpooli tengeri kereskedelmi városrész és benne a Jesse Hartley és Philip
Hardwick tervezte Albert Dock. A megmaradt egységet azonban egy új terv fenyegeti.
http://epiteszforum.hu/veszelyben-a-vilagorokseg-reszet-kepezo-liverpooli-kikotonegyed
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150 éves a pesti Vigadó
02.09.
A Magyar Művészeti Akadémia a Pesti Vigadó másfélszázados jubileuma alkalmából
konferenciát rendez február 12-én a Makovecz teremben. Az eseményen köszöntőt
mond Tarlós István főpolgármester, Balog Zoltán, az emberi erőforrások minisztere és
professor emeritus Fekete György, az MMA elnöke.
http://epiteszforum.hu/150-eves-a-pesti-vigado
Hova nem épült meg a Nemzeti Színház?
02.09.
Korábbi posztunkban megemlékeztünk a Borsszem Jankó Népszínház-karikatúrájáról,
amiben a színházépítés körüli szerencsétlenkedésen poénkodott a 19. századi szerző. Már
csak párat kellett lapozni a könyvben, hogy szembejöjjön egy 1980-as utánérzés, ami a
20. századi nemzetiszínházasdi bemutatásához ott veszi fel a fonalat, ahol a Borsszem
Jankó letette.
http://index.hu/urbanista/2015/02/09/nemzeti_szinhaz_karikatura_ludas_matyi/
Tervezett tudományos negyed Rómában
02.10.
Róma Flaminio városrésze bő fél évszázada folyamatosan alakulóban van, de a
legnagyobb lökést az elmúlt néhány év kulturális beruházásai jelentették. Renzo
Piano és Zaha Hadid nagyszabású épületei mellé most, egy volt gyártelep népszerűsítő
tudományos célú rehabilitációjára keresnek építészeket.
http://epiteszforum.hu/tervezett-tudomanyos-negyed-romaban
Kiemelt beruházás lett a Diósgyőri Stadion felújítása
02.10.
A magyar kormány közigazgatási hatósági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé
nyilvánította a Diósgyőri Stadion rekonstrukcióját, így annak megvalósítása felgyorsulhat
- áll a közleményben. Mint az ismeretes, a DVTK új stadionját a KÖZTI Zrt. tervei szerint
építik fel. A bontások már megkezdődtek.
http://epiteszforum.hu/kiemelt-beruhazas-lett-a-diosgyori-stadion-felujitasa
Kastélyprogram és társadalmi egyeztetés 4.
02.11.
A Nemzeti Kastélyprogram társadalmi egyeztetése negyedik állomásához érkezett. A
majki Kamalduli Remeteség, az edelényi L’Huillier – Coburg-kastély, a Sümeg
polgármesteri hivatal után a péceli Ráday-kastély adott otthont 2015. február 10-én a
Pest és Nógrád megyei találkozónak.
http://tajepiteszek.hu/kastelyprogram-es-tarsadalmi-egyeztetes-4
Üres épületek a városrehabilitáció középpontjában: a Stipo-módszer
02.12.
2015. február 12-13. Februárban a KÉK Adaptív város sorozatában Hans Karssenberget,
a Stipo alapítóját látjuk vendégül. A Stipo egy rotterdami városfejlesztő társaság,
tevékenysége középpontjában a kooperatív városfejlesztés és stratégiai innováció,
valamint a felhasználó-központú, alulról induló, organikus kezdeményezések állnak. A
Stipo munkájában találkozik a várostervezés és stratégiaépítés a helyi gazdaság, kultúra,
oktatás, jóléti szolgáltatások, sport, rekreációs tevékenységek és turizmus fejlesztésével.
http://epiteszforum.hu/adaptiv-varos-9-ures-epuletek-a-varosrehabilitaciokozeppontjaban-a-stipo-modszer1
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14,2 százalékkal bővült tavaly az építőipar
02.12.
Az építőipari termelés 2014-ben 14,2 százalékkal nőtt a 2013-ashoz képest, az épületek
építése 4,2, az egyéb építményeké 24,8 százalékkal emelkedett - közölte a Központi
Statisztikai Hivatal (KSH).
http://epiteszforum.hu/142-szazalekkal-bovult-tavaly-az-epitoipar
Milánó az Expo előtt I.: Porta Nuova
02.12.
Célegyenesben a világ élelmezésére fókuszáló milánói Expo 2015, amelynek magyar
pavilonja körül kialakult szakmai és közéleti botrányairól az Építészfórum is rendszeresen
beszámolt. Néhány cikkel azonban szeretnénk kitekinteni a vásárváros területéről és
megnézni, milyen egyéb építészeti projektekkel készül a lombard nagyváros a májusi
megnyitóra.
http://epiteszforum.hu/milano-az-expo-elott-i-porta-nuova
Somolay Artúr sétány - új korzó
02.13.
Tervezés tárgya: Róth Miksa utca, Lechner Ödön fasor, Gregersen körönd, Somlay Artúr
Sétány határolta tömb környezete.
http://tajepiteszek.hu/somolay-artur-setany-uj-korzo
Egy falusi főtér arculata a XXI. században
02.13.
Nagykovácsi új főtére nagyrészt a mai útpálya, annak padkája, valamint a ma lekerített
emlékmű-terület „felhasználásával” készült: erőteljesen hosszanti karakterű, a terepi
adottságokra nem drasztikus eszközökkel reagáló terület.
http://tajepiteszek.hu/egy-falusi-foter-arculata-a-xxi-szazadban
Sztárépítész terve valósulna meg a Városligetben
02.13.
Tavaly év végén hirdették ki a Múzeumi Negyed épületeire kiírt versenypályázatok
nyerteseit. Közöttük találjuk a japán sztárépítészt, Sou Fujimoto-t is, aki a Magyar Zene
Házát tervezheti. A negyvenes évei elején járó japán építész az elmúlt pár évben
világszerte számos építészeti és művészi installációs pályázaton zsebelte be a legjobbnak
járó elismerést, Japántól Londonon át egészen Miami városáig.
http://epiteszforum.hu/sztarepitesz-terve-valosulna-meg-a-varosligetben
Az Archikon tervezi a Párizsi Udvar felújítását
02.13.
A szerződést a Mellow Mood cégcsoport képviselői, Sameer Hamdan és Zuhair Awad,
valamint a pályázaton nyertes Archikon Kft. ügyvezető tulajdonosa, Nagy Csaba építész
jegyzi. Az épületből legkésőbb 2017 első negyedévében ötcsillagos szálloda lesz.
http://epiteszforum.hu/az-archikon-tervezi-a-parizsi-udvar-felujitasat
Ideális villamosmegállók - avagy egy esztétikai korszakváltás?
02.13.
"Javítani kell az 1-es villamos felújított vonalát”, „Megsérült a kisföldalatti födémje a
Hungária körútnál az 1-es villamos felújítása közben”, „Balesetveszély a felújított 1-es
villamos vonalán”, „Valóságos barlang tátong az 1-es villamos felújított pályája alatt”.
Ilyen és ehhez hasonló sajtóhírekkel találkozhat(t)unk a fővárosi villamoshálózat
felújítása és bővítése során.
http://epiteszforum.hu/idealis-villamosmegallok-avagy-egy-esztetikai-korszakvaltas3
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Révbe ért a római MACRO
02.14.
Az elmúlt száz év többszöri vándorlása, majd új épületének hosszantartó bővítése után, a
francia Odile Decq tervei alapján közösségi térként nyílt meg a római kortárs múzeum, a
Peroni sörgyár épületébe költözött MACRO.
http://epiteszforum.hu/revbe-ert-a-romai-macro
Leváltják a kiotói egyezményt
02.14.
Majdnem kétszáz ország fogadta el tegnap a klímaváltozás elleni küzdelem
stratégiájának szövegtervezetét. Ez még nem tartalmazza az igazán kemény döntéseket,
amelyekre a hőmérséklet emelkedése és az okozott károk mérséklése miatt van szükség.
http://www.greenfo.hu/hirek/2015/02/14/levaltjak-a-kiotoi-egyezmenyt?referrer=rss
Napenergia-hasznosítással csökkenti ökológiai lábnyomát a BGF
02.16.
Közel 12 millió forint éves energiaköltség-megtakarítást eredményez a Budapesti
Gazdasági Főiskola számára az az Európai Uniós forrásból megvalósuló épületfejlesztési
projekt, amely során a Főiskola Buzogány utcai és szentendrei épületeiben a
fűtéskorszerűsítés, a nyílászáró-csere, és a hőszigetelés mellett kiépítésre kerül egy közel
700 GJ villamos energiát termelő napelem-park, illetve egy napkollektor is. A
fejlesztésnek köszönhetően a BGF évente mintegy 184 tonna szén-dioxid egyenértékkel
csökkenti üvegház-hatású gázkibocsátását.
http://epiteszforum.hu/napenergia-hasznositassal-csokkenti-okologiai-labnyomat-a-bgf
Feltámadó építészeti műfaj - új kocsiszín Albertfalván
02.16.
A BKK múlt hét pénteken hozta nyilvánosságra a Budafok kocsiszín kivitelezésére kiírt
tendert és egyúttal bemutatta a FŐMTERV Zrt. és az építészeti munkákért felelős CÉH
Zrt. által tervezett teljesen új üzemi épületet, amely az 1899-től fogva toldozgatottfoldozgatott, ma még álló épületegyüttes helyén fog állni - várhatóan - 2016 tavaszától.
http://epiteszforum.hu/feltamado-epiteszeti-mufaj-uj-kocsiszin-albertfalvan
Szennyvízalagút épült a Duna alatt
02.17.
Fúrópajzzsal épült szennyvízvezeték Budafok és Csepel között a Duna medre alatt. A
metróépítéseknél is használt, csúcstechnológiás eljárás során „alagutat” fúrtak a folyó
alatt, melybe sajtoló berendezéssel tolták be az 1,6 méter átmérőjű csővezetéket. A
Budapest Komplex Integrált Szennyvízelvezetése (BKISZ) beruházás részeként
megvalósult fejlesztés célja, hogy a XXII. kerület eddig tisztítatlanul a folyóba ömlő
szennyvizét elvezessék a csepeli Központi Szennyvíztisztító Telepre.
http://epiteszforum.hu/szennyvizalagut-epult-a-duna-alatt1
Budapest utolsó fövenyes partja mérnöki sivataggá válhat
02.17.
A Római a Dunának a fővárosban az egyetlen olyan szakasza, ahol nincsenek túlsúlyban
az épített struktúrák. Bardóczi Sándor tájépítész szerint ezt meg kellene őrizni, és a
tervezett árvízvédelmi megoldásban is vannak még kockázatok.
http://tajepiteszek.hu/budapest-utolso-fovenyes-partja-mernoki-sivatagga-valhat
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Hogyan kaparták ki Rotterdam közepét a dzsuvából?
02.18.
A Stipo egy, az amszterdami egyetemből kivált urbanista műhely, melynek fő
tevékenysége az amszterdami szemüvegen át kissé lenézett Rotterdam egyik lepukkadt
környékének a gatyába rázása. A stipósok immár Hollandia mindkét nagyvárosában
tartanak fenn irodát.
http://index.hu/urbanista/2015/02/18/hogyan_kapartak_ki_rotterdam_kozepet_a_dzsuv
abol_holland_eloadas_a_preziben/
Milánó az Expo előtt II.: Tri Torri-CityLife
02.19.
Célegyenesben a világ élelmezésére fókuszáló milánói Expo 2015. Maga a világkiállítás
területe a városon kívülre esik, így viszont gyökeresen átalakul az 1906-ban avatott és
2005-ben bezárt Fiera, ahol Arata Isozaki, Daniel Libeskind ésZaha Hadid épít új
városrészt.
http://epiteszforum.hu/milano-az-expo-elott-ii-tri-torri-citylife
Új megközelítés az Örökséggazdálkodásban
02.19.
A Magyar Urbanisztikai Társaság Örökséggazdálkodási Tagozata 2015. február 17-én
Gazdaságfejlesztés és örökséggazdálkodás címmel rendezett műhelymunkát, melynek
célja az örökségvédelem és az azzal történő tudatos gazdálkodás közötti összefüggés
hangsúlyozása volt. Hogyan használjuk történelmi és kulturális örökségeinket? Milyen
stratégia mentén haladjunk az örökségünkkel való gazdálkodás során?– a résztvevők
ilyen és ehhez hasonló kérdésekre keresték a választ.
http://www.mut.hu/?module=news&action=show&nid=211948
Hogyan válasszunk környezetbarát megoldást?
02.19.
Az építőanyagok esetében sokszor nehezen megfogható, hogy mitől is környezetbarát
egy anyag. A csomagolásokon megjelenített nemzetközi minősítő intézetek jelölései
mögött mindig mért, tanúsított, visszaellenőrizhető, egzakt követelmények állnak,
melynek az adott termék megfelel. Máskor igazi újdonságot, újítást olyan termék
tartalmaz, melynek legfőbb előnyére még nem létezik egyértelmű értékelési, mérési
rendszer.
http://epiteszforum.hu/hogyan-valasszunk-kornyezetbarat-megoldast
Eltűnik az utolsó kockaköves utcák egyike
02.19.
A múlt héten kezdték el felújítani Újpesten a Görgei Artúr utcát. Jó lenne azt írni, hogy
ezzel Budapest utolsó kockakővel burkolt főútvonala tűnik el, de nem lenne igaz. A X.
kerületi Sírkert utca is zötyögős még, és a II. kerületi Bécsi úton is van olyan szakasz,
ami kockaköves, ráadásul azon is jár villamos, ahogy a Görgein is.
http://index.hu/urbanista/2015/02/19/kockako/
Nagyvárosi problémák
02.19.
Korunk
városainak
világszerte
problémát
jelent
a túlnépesedés és
annak következményei. Az ázsiai és dél-amerikai metropoliszok bádogvárosai a
legsúlyosabban érintett területek, de Európán belül is gondokat okoz a városvezetésnek
a hajléktalanok elszállásolása, az elidegenedés, a bevándorlás és a társadalmi
különbségek okozta „gettósodás”. Magyarország hajléktalan ügyben a legérintettebb, míg
Nyugat-Európában inkább a gettók élhetőségének növelése foglalkoztatja a
szakembereket.
http://mut-mutato.blog.hu/2015/02/19/nagyvarosi_problemak
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A Klauzál utca az új Kazinczy?
02.20.
Böngészgettem a régi képeim között, és megtaláltam egy csokornyi utcafotót 2011-ből. A
Klauzál utcán sétáltam végig négy éve, egy szomorú, elhagyatott utcán, támfalazott,
leszakadó félben lévő erkélyekkel, betört ablakokkal. Az egész közepére odadobtak egy
felújított, modernebb társasházat, ami mellett egy rózsaszín óriásplakát hirdette, hogy
megújul a hetedik kerület, és vegyenek lakást itt. Tökéletesen lehetetlen állításnak tűnt,
főleg hogy a “Kultúra utcája”, a hetedik kerület sikervonata elég messze esik ide, és a
rehabilitációs tervek sem nagyon érintették ezt a részt. Pedig a tervek mindent elbírnak.
http://varosban.blog.hu/2015/02/20/a_klauzal_utca_az_uj_kazinczy
Wienerberger Brick Award 2016
02.20.
A 2004 óta kétévente megrendezett díj kapcsán idén a legnagyobb újítás, hogy az
építészek is nevezhetik saját projektjeiket. Nincs más teendő, mint március 31-ig
kitölteni az online nevezési űrlapot és nevezni az égetett kerámiát felhasználó, vagy
megújító projektet.
http://epiteszforum.hu/wienerberger-brick-award-20161
A bikaviadal arénák utóélete Barcelonában
02.21.
A bikaviadalok megszűnésével két aréna is funkciót vált Barcelonában. A Las
Arenas negyedszázados
kallódás
után Richard
Rogers tervei
alapján
épült
át
bevásárlóközponttá, a nemrég bezárt La Monumental pedig katari pénzből hatalmas
mecsetté változna.
http://epiteszforum.hu/a-bikaviadal-arenak-utoelete-barcelonaban
A múzeumi negyed tervpályázatának kudarca
02.22.
A nagy hírveréssel beharangozott pályázat középszerű eredménnyel zárult. Áttételesen
azt mutatta meg, hogy nem Múzeumligetre, hanem a Városligetnek mint városi parknak
a rehabilitációjára és a budapesti kulturális együttesek térben kiegyensúlyozott
fejlesztésére lenne szükség. - Schneller István kritikája a Ligetbe tervezett épületekről.
http://www.greenfo.hu/hirek/2015/02/23/a-muzeumi-negyed-tervpalyazatanakkudarca?referrer=rss
Miként lesz egy hátsóudvarból városközpont Visegrádon?
02.23.
A középkori uralkodói székhelyből a történelem viharai közepette nem lett igazi város, de
a település részéről az ezredfordulón volt ilyen szándék. Hogy mi lett az akkori
elképzelésekből és mi valósult meg? Erről beszélgettünk az A+ Építész Stúdió
tervezőivel, Kovács-Andor Krisztiánnal és Tamás Anna Máriával.
http://epiteszforum.hu/mikent-lesz-egy-hatsoudvarbol-varoskozpont-visegradon
Íme, az új OTSZ legfontosabb változásai
02.23.
Március 5-ével lezárul egy több évtizede tartó korszak a hazai tűzvédelem területén. E
naptól hatályos ugyanis az 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet, vagyis az új Országos
Tűzvédelmi Szabályzat. Az új OTSZ nem a korábbi módosítása, hanem egy, az épületek
kockázati elemzésére épülő teljesen új szabályozás. A ROCKWOOL Hungary Kft.
segítségével foglaljuk össze a legfontosabb tudnivalókat.
http://epiteszforum.hu/ime-az-uj-otsz-legfontosabb-valtozasai
Elsumákolt debreceni büntetés
02.24.
A zöldhatóság a nagyerdői növényirtás miatt 1 millió forintos bírsággal sújtotta a
debreceni Dehusz Kft.-t. Ám éppen erről a tényről nem számolt be Debrecen vezetése
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azon a tegnapi sajtótájékoztatón, amelyen pont a zöldhatóság szóban forgó határozatát
ismertették.
http://www.greenfo.hu/hirek/2015/02/24/elsumakolt-debreceni-buntetes?referrer=rss
Saját magát látja el árammal az Eiffel-torony
02.25.
Két új szélturbinát kapott Párizs emblematikus látványossága, az Eiffel-torony. A
VisionAIR5 típusú turbinákat a megújuló energiára specializálódott Urban Green Energy
nevű cég tervezte.
http://index.hu/tech/2015/02/25/sajat_magat_latja_el_arammal_az_eiffel-torony/
Hullámenergia az ausztrál tengerészgyalogosoknak
02.25.
Működésbe lépett a világ első olyan energiafejlesztője, amely a tenger mélyére helyezett
berendezések segítségével a hullámok energiáját használja fel. Emellett az erőmű a
tengervízből édesvizet is gyárt.
http://www.greenfo.hu/hirek/2015/02/25/hullamenergia-az-ausztraltengereszgyalogosoknak?referrer=rss
Otthon melege program 2015
02.25.
Az elhalasztott korszerűsítési beruházások megkezdésére ösztönzi a hazai társasházakat
az Otthon Melege energetikai pályázat idei alprogramja. Az ágazatban tapasztalható,
válságot követő élénküléssel, valamint a 10 milliárd Ft kormányzati támogatással,
komplex felújításokra nyílik lehetőség, mellyel márciustól kiemelt figyelmet kap a szféra.
http://epiteszforum.hu/otthon-melege-program-2015
Király: a város legeslegpestibb utcája
02.26.
Fejjel lefelé indultunk el a Királyon, a 4-es, 6-os villamos megállójától mustráltuk végig
az utcát, mely az utóbbi években dübörög. Ha kereskedelmileg nem is úgy, mint régen, a
bulizó hadak minden nap végigvonulnak a VI. és VII. kerület határvonalának is számító
Király utcán, hogy beletorkoljanak a Gozsduba, majd visszadülöngéljenek a
Nagymezőhöz és azon túl, ahol a pizzaszelet és a gyros a kötelező éjszakai menü.
http://hvg.hu/plazs/20150226_Utcamustra_A_Kiraly_utca_a_legeslegpestib
Klímaváltozás: az utolsó esély?
02.26.
Néhány hete jelent meg a hír, hogy az ENSZ főtitkára magas rangú személyes
megbízottjának nevezte ki Pásztor Jánost. Az ő kihívása: a klímaváltozás. Az egész
földet, 7,3 milliárd embert, mindannyiunkat érinti. Tényleg számtalan nemzeti és
nemzetközi szervezet és testület foglalkozik vele, tudósok talán ezrei, véleményekkel és
ellenvéleményekkel.
http://tajepiteszek.hu/klimavaltozas-az-utolso-esely
Búcsú Barna Gábornétól
02.26.
Mindig nyugodt, kedves türelmes volt. Személyiségének bájos varázsára és a belőle
áradó jóságra sokan, sokáig emlékezhetnek. Halála fájdalom és bánat, de élete ajándék
volt.
Temetésére 2015. március 03-án, 13:45 órakor kerül sor a Farkasréti Temetőben.
http://www.mut.hu/?module=news&action=show&nid=212208#MIDDLE
Engesztelő kápolna a Normafára
02.26.
Ahogyan Mórucz László diplomatervének indoklásában írja "célom, (...) felhívni a
figyelmet a magyarság egy majd’ elfeledett keresztényi feladatára, egy mozgalomra, s
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feladatuk súlyára, fontosságára." Bemutatjuk a Széchenyi István Egyetem végzős
hallgatójának elképzelését.
http://epiteszforum.hu/engesztelo-kapolna-a-normafara
Cikksorozat a kortárs épületek utóéletének vizsgálatáról
02.27.
Molnár Szilvia és Rubóczki Erzsébet a kortárs épületek hosszabb távú használatát három
projekt - egy iskola, egy orvosi rendelő és egy szociális bérlakásprogram - kapcsán egy
hat részes cikksorozatban vizsgálja meg, amelyet a most következő három héten adunk
közre. Egyedülálló kezdeményezésüket a Nemzeti Kulturális Alap Építőművészeti
Kuratóriuma támogatta.
http://epiteszforum.hu/cikksorozat-a-kortars-epuletek-utoeletenek-vizsgalatarol
Egyetem és biopiac a vágóhíd helyén Rómában
02.28.
Nincs általános rendezési elv, de egy nagyon élő, izgalmas, sokoldalú, mégis hasonló
gondolatok közé szőtt intézmény együttes lakja be folyamatosan a római volt vágóhidat.
Egyetemtől a biopiacig számos részben spontán és tervezett kezdeményezés költözik
a Gioacchino Ersoch tervezte Mattatoio falai közé.
http://epiteszforum.hu/egyetem-es-biopiac-a-vagohid-helyen-romaban
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