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BeMUTató – A Magyar Urbanisztikai Társaság életéből
Meghívó a MUT 2015. évi Közgyűlésére
A Magyar Urbanisztikai Társaság MUT Elnöke tisztelettel meghívja a társaság tagjait a
MUT 2015. évi közgyűlésére, amely az Alapszabály 11.3 pontja szerint kerül
összehívásra.
Helyszín: MUT Székház, Nagyterem
Időpont: 2015. április 23. csütörtök, 14:00 óra
http://www.mut.hu/index.php?module=news&action=show&nid=213048#MIDDLE
Attend the International Urban Planning Conference in Budapest on 24th April
2015!
The European Council of Spatial Planners (ECTP-CEU) are organising their annual General
Assembly in Budapest invited by the Hungarian Society for Urban Planning (MUT) on
25th April 2015. Regarding this major international professional event, MUT has decided
to organise its annual conference in conjunction with the General Assembly, on 24thApril
2015.
http://www.mut.hu/index.php?module=news&action=show&nid=213049#MIDDLE
„Mindent a maga helyén”, Múzeumliget vagy tudatos városfejlesztés
Városfejlesztési konferencia az MTA-MUT közös szervezésében
Időpont: 2015. április 17. 8:30-14:00
Helyszín: MTA központi épület, Budapest Széchenyi tér 9.
A konferencia a Magyar Építészkamara továbbképzési rendszerében 1,5 pontot ér.
http://www.mut.hu/index.php?module=news&action=show&nid=213039#MIDDLE
Még nem késő - jelentkezz előadónak!
Előadók jelentkezését várjuk a XXI. Országos Urbanisztikai Konferencia szekcióiba!
Az előadók jelentkezését az ELŐADÓI JELENTKEZÉSI LAP kitöltésével és
visszaküldésével március 31-ig várjuk a mut@mut.hu e-mail címre!
A konferencián elhangzott előadásokból (ISBN számmal ellátott) eBook Konferencia
kiadványt adunk ki, mely remek publikációs lehetőség.
http://www.mut.hu/index.php?module=news&action=show&nid=212977#MIDDLE
Már csak 5 nap van hátra a Köztérmegújítási Nívódíj 2015 pályázat lezárásáig!
Értékörző és értéknövelő?
Városképformáló?
Gazdaságos?
Nevezd be!
A pályázat beadási határideje 2015. március 30. 12:00 óra, munkanapokon 9.00 és
15.00 óra között a MUT Titkárságán (1094 Budapest, Liliom u. 48.). Postai feladás esetén
a beérkezés határideje 2015. március 31.
http://www.mut.hu/index.php?module=news&action=show&nid=212978#MIDDLE
CITY-GLOBE 2015: XXI. ORSZÁGOS URBANISZTIKAI KONFERENCIA
A konferencia fő célja, hogy bemutassa a városok – főként a rájuk jellemző tágabb
értelemben vett városrendezési munkákban - lehetséges reakcióit és a kihívásokkal
szembeni lépéseit, amelyek globális jellegűek úgy, mint
 a gazdasági növekedést célzó városfejlesztés,
 az állami kiadások csökkentésének lehetőségei,
 a városok közötti versengés erősödése (pl: innováció),
 a lehető legnagyobb működési hatékonyság (pl: smart city),
 az energiabiztonság és fenntartható energiatervezés és
 az éghajlatváltozás.
http://www.mut.hu/index.php?module=news&action=show&nid=212663#MIDDLE
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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/index.php?module=news&action=show&nid=212208#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
Március 2-án lezárult az egyéni Hild János-díj jelölési időszaka.
Március 2-án Körmendy Imre és Ongjerth Richárd a
megbeszélésen a Településrendezés és építésügy kapcsán.

BME-n

vettek

részt

egy

Március 5-én a MUT Székházban megrendezésre került az Olimpián innen és túl című
ügyfeltáró civil konzorcium.
Március 20-án a MUT Elnöksége megtartotta havi rendszerességű ülését a MUT
Székházában.

Pályázatok, felhívások
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://www.mut.hu/?module=events&action=event&eid=4553
Our Future With/Without Parks 2105
The Japanese Institute of Landscape Architecture (JILA) will be celebrating its 90th
anniversary in May 2015, and is pleased to host an international competition for design
proposals envisioning future Tokyo with/without parks in 2105, 90 years from today.
The competition invites students and young practitioners in design, planning, research,
and related fields to rethink the raison d’etre of the park, one of the greatest urban
inventions for modern society, and to propose innovative visions for future Tokyo
with/without parks. Határidő: 2015. május 7.
http://tajepiteszek.hu/our-future-withwithout-parks-2105
Év háza 2015
A 2015-ban nyolcadik alkalommal meghirdetett, országos, nyílt és nyilvános Év háza
pályázaton ismét megmérettetnek a családi házak, nyaralók és a max. 4 lakásos
lakóépületek. Május 15-ig pályázhatnak a házak tervezői az 500.000 forintos
fődíjra. Határidő: 2015. május 15., 15:00.
http://epiteszforum.hu/ev-haza-2015
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Szakmai sikerek – díjak, elismerések
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 megtartott
emlékülésen, csütörtökön. Gratulálunk Herczeg Ágnes, Barcza Dániel tájépítész
kollégáknak!
http://tajepiteszek.hu/atadtak-a-herman-otto-dijakat-a-parlamentben
Gregersen körönd
A Garten Studio által tervezett Gregersen Körönd. A terv 2004-ben megosztott első díjat
nyert.
http://tajepiteszek.hu/gregersen-korond
A Réz és Otthonunk verseny győztesei
Az Olasz Rézintézet és az Európai Rézintézet a világ minden részéről érkező tehetséges
fiatal tervezők 2014-es réz munkáit díjazta a 2015. március 10-én, Milánóban
megrendezett díjátadó ünnepségen.
http://epiteszforum.hu/a-rez-es-otthonunk-verseny-gyoztesei
Röviddel halála előtt kapta meg Frei Otto a Pritzker-díjat 2015-ben
Frei Otto, a látnoki képességű építész 89 éves korában, 2015. március 9-én hunyt el.
A Pritzker-díj zsűrije még halála előtt odaítélte neki a díjat, és a díjat támogató
alapítvány elnöke, Tom Pritzker személyesen is találkozott vele otthonában, a Stuttgart
közeli Warmbronnban.
http://epiteszforum.hu/roviddel-halala-elott-kapta-meg-frei-otto-a-pritzker-dijat-2015ben
Dr. Becker Gábor építészmérnök és Mezei Gábor belsőépítész a kitüntetettek
között
Balog Zoltán, az emberi erőforrások minisztere nemzeti ünnepünk alkalmából Kiváló
Művész-, Érdemes Művész- és Babérkoszorú-díjakat, valamint szakmai díjakat, továbbá
a Magyar Érdemrend Tisztikereszt, Magyar Érdemrend Lovagkereszt, Magyar Arany
Érdemkereszt, Magyar Ezüst Érdemkereszt, Magyar Bronz Érdemkereszt állami
kitüntetéseket adott át 2015. március 13-án a Pesti Vigadóban.
http://epiteszforum.hu/dr-becker-gabor-epiteszmernok-es-mezei-gabor-belsoepitesz-akituntetettek-kozott
Programajánló
Kas Oosterhuis előadása a Magyar Tudományos Akadémián
A Széchenyi Irodalmi és Művészeti Akadémia hagyományos, a névadó tiszteletére
rendezett estjére gróf Széchenyi István halálának napján, idén hatodik alkalommal kerül
sor. Időpont: 2015. április 8., szerda, 19:00
http://epiteszforum.hu/kas-oosterhuis-eloadasa-a-magyar-tudomanyos-akademian

Programajánló
A MUT Környezetesztétikai Tagozatának következő összejövetele
Anatólia élő múltja , 2015. április 7.
http://www.mut.hu/?module=events&action=event&eid=4605
„Mindent a maga helyén”, Múzeumliget vagy tudatos városfejlesztés
Városfejlesztési
konferencia
az
MTA-MUT
közös
szervezésében.
Időpont:
2015. április 17. 8:30-14:00. Helyszín: MTA központi épület, Budapest Széchenyi tér 9.
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A konferencia a Magyar Építészkamara továbbképzési rendszerében 1,5 pontot ér.
http://www.mut.hu/?module=news&action=show&nid=213039
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
4TH INTERNATIONAL GREEN ROOF CONGRESS
“Fedezd fel a tetőkön rejlő természetet” mottóval kerül megrendezésre a 4. Nemzetközi
Zöldtető Kongresszus Isztambulban, 2015. április 20 és 21. között. A Nemzetközi
Zöldtető Szövetség (IGRA) támogatásában szervezett esemény az Isztambulhoz hasonló,
rendkívül gyors ütemben sűrűsödő városi környezetben keresi a zöld növényzet
elhelyezésének lehetőségeit.
http://tajepiteszek.hu/4th-international-green-roof-congress
Meghívó a MUT 2015. évi Közgyűlésére
A Magyar Urbanisztikai Társaság MUT Elnöke tisztelettel meghívja a társaság tagjait a
MUT 2015. évi közgyűlésére, amely az Alapszabály 11.3 pontja szerint kerül
összehívásra. Helyszín: MUT Székház, Nagyterem. Időpont: 2015. április 23. csütörtök,
14:00 óra
http://www.mut.hu/?module=news&action=show&nid=213048
CITY-GLOBE 2015: XXI. ORSZÁGOS URBANISZTIKAI KONFERENCIA
A konferencia fő célja, hogy bemutassa a városok – főként a rájuk jellemző tágabb
értelemben vett városrendezési munkákban - lehetséges reakcióit és a kihívásokkal
szembeni lépéseit, amelyek globális jellegűek úgy, mint
 a gazdasági növekedést célzó városfejlesztés,
 az állami kiadások csökkentésének lehetőségei,
 a városok közötti versengés erősödése (pl: innováció),
 a lehető legnagyobb működési hatékonyság (pl: smart city),
 az energiabiztonság és fenntartható energiatervezés és
 az éghajlatváltozás.
Időpont: 2015. április 24., Helyszín: Kesztyűgyár közösségi ház
http://www.mut.hu/?module=news&action=show&nid=212663
MIDDLE CITY PASSAGES - TORONTO
Kétlépcsős
szabadtérépítészeti
tervpályázat
Torontó
legújabb
közlekedési
gigaberuházásához, az új 6-os számú villamos vonalhoz (Sheppard East LRT)
kapcsolódóan. A tervezők feladata az új megállóhelyek meglévő városi szövetbe
(gyalogos közlekedési útvonalak, terek stb.) illesztése. Leadási határidő: 2015. április
30. - 00:00, csütörtök
http://tajepiteszek.hu/middle-city-passages-toronto
Brain Bar Budapest fesztivál 2015 nyarán
A Design Terminál, a We Love Budapest és az Akvárium Klub 2015 nyarán életre hívja a
Brain Bar Budapest inspirációs fesztivált – Közép-Európa legizgalmasabb inspirációs
fesztiválját – a Magyar Telekom főtámogatásával. Céljuk olyan formabontó gazdasági
fórum létrehozása, ahol tabuk és konvenciók nélkül nyílik lehetőség a közeljövőt
meghatározó trendek közösségi hatásainak megvitatására. Időpont: 2015. június 4-6.
http://epiteszforum.hu/brain-bar-budapest-fesztival-2015-nyaran
VI. LANDSCAPE ARCHITECTURE EXHIBITION
A Szerb Tájépítészek Szövetsége (SALA) tisztelettel vár minden érdeklődőt az idén 6.
alkalommal megrendezett Landscape Architecture kiállításra. A 2015. június és július
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5-e között megtekinthető kiállítás megvalósult munkákat és terveket, publikációkat
egyaránt bemutat.
http://tajepiteszek.hu/vi-landscape-architecture-exhibition
Újra startol a HOLIS nyári egyetem
Nemzetközivé vált a HOLIS nyári egyetem, melyre a Design Terminál most is várja
felsőfokú tanulmányaikat végző diákok és frissdiplomások jelentkezését július 4-12.
között. A HOLIS idén külföldi szakértők és csapatvezetők bevonásával tárja fel az idős
korral járó nehézségeket, és az abban rejlő lehetőségeket.
http://epiteszforum.hu/ujra-startol-a-holis-nyari-egyetem
Kalo Emese, Kovács Péter DLA és Thoma Emőke lett Ybl-díjas 2015-ben
A három Ybl-díjas mellett - többek között - állami kitüntetésben részesült Dr. Aczél
Péter építészmérnök, Budavár volt főépítésze, és Nagy Miklós művezető, az Országgyűlés
Hivatalának építészeti osztályáról.
http://epiteszforum.hu/kalo-emese-kovacs-peter-dla-es-thoma-emoke-lett-ybl-dijas2015-ben

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

Sajtószemle – Egy hónap az urbanisztika világában
Megújul a Tatai Geológus Kert
03.01
Az ELTE Tatai Geológus Kert 2,8 hektár területű, országos jelentőségű, egyedi
jogszabállyal 1958 óta védett terület, mely részben a tatai Kálvária-dombon, részben
attól délre helyezkedik el. A földtani és őslénytani értékek további megőrzése érdekében
novemberben indult, és szeptemberig tartó korszerűsítést is az Európai Unió fizeti.
http://www.greenfo.hu/hirek/2015/03/01/megujul-a-tatai-geologus-kert?referrer=rss
Virágszőnyeg a gödöllői botanikus kertben
03.02
Március elején már lila és sárga színben pompázó virágszőnyeg fogadja az érkezőket a
Szent István Egyetem városi védettség alatt álló Botanikus Kertjében. Március 20-ig
akciós áron tekintheti meg a kora tavaszi színpompát.
http://www.greenfo.hu/hirek/2015/03/02/viragszonyeg-a-godolloi-botanikuskertben?referrer=rss
A Narmer Stúdió tervezi a volt Szabolcs utcai kórház területén megvalósuló
hatalmas múzeumi kutató- és raktárbázist
03.02
Az engtervek már készen is vannak. Az eddig többnyire kiállítás tervezőként ismert
stúdió - Vasáros Zsolt vezetésével - tervezte a Liget Budapest projekthez kapcsolódó
barna mezős beruházás keretében a volt Szabolcs utcai kórház területére a közel 40 ezer
négyzetméteres restaurátori és raktározási központot, amelyek mellett helyet kap egy

6

3000 négyzetméteres, új, Közép-európai Művészettörténeti Kutatóintézet és egy
látogatóközpont is.
http://epiteszforum.hu/a-narmer-studio-tervezi-a-volt-szabolcs-utcai-korhaz-teruletenmegvalosulo-hatalmas-muzeumi-kutato-es-raktarbazist
Vajon az Építész Stúdió dolgozhat majd az M3 metró épületeinek megújításán?
03.04
A négy pályázóból az Építész Stúdió lett a nyertes, ami egyelőre még csak annyit jelent,
hogy a bíráló bizottság a nyertes pályázót a pályázatot követő, hirdetmény nélküli
tárgyalásos közbeszerzési eljárásban ajánlattételi felhívásra javasolja.
http://epiteszforum.hu/vajon-az-epitesz-studio-dolgozhat-majd-az-m3-metroepuleteinek-megujitasan
Kivágják, majd újratelepítik a gesztenyesort
03.04
Kivágták a Hatvanhoz tartozó nagygombosi vadgesztenyefasort, mivel egyes egyedek
olyan nagymértékű korhadást mutatnak, ami miatt már élet- és balesetveszélyesekké
váltak. A növények a nagygombosi bekötőút mentén állnak, s valójában a 21-es számú
főutat kötik össze a Hatvan és Selyp közötti összekötő úttal. A fasor érintett szakaszán
jelenleg 114 elöregedett régi telepítésű vadgesztenye, hat pótlásként telepített
vadgesztenye, továbbá hat pótlásként telepített mezei juhar és 14 tavaly áttelepített
platán található.
http://tajepiteszek.hu/kivagjak-majd-ujratelepitik-a-gesztenyesort
Mitől lesz látványos egy betonfelület?
03.04
Nagy
magasságban
megtervezett
vasbetonszerkezetek,
falak,
vagy
egyedi
betonlenyomat, esetleg egy elképzelt látványos geometriájú betonfelület megvalósítása
esetén a jó minőségű beton mellett szükséges az olyan korszerű zsalutechnológia is,
mint a MEVA alkus - a látványbeton műanyag - zsaluhéja.
http://epiteszforum.hu/mitol-lesz-latvanyos-egy-betonfelulet
Megnyílt az EUROPAN 13
03.04
Március elejétől nyitva van az EUROPAN 13 pályázat, amely keretében 49 európai
helyszínre meghirdetett feladatra lehet pályázni, de nincs közöttük magyarországi.
Az adaptív város tematikát folytatva idén is az önszerveződés, megosztás, folyamat van
a pályázat fókuszában.
http://epiteszforum.hu/megnyilt-az-europan-13
Milánó az Expo előtt IV.: Expo Gate
03.05
Milánó belvárosának közelében, a Dóm és a májusban nyíló Expó között húzható
tengelyen nyílt meg az Alessandro Scandurra tervezte Expo Gate. A könnyűszerkezetes,
világos, sátorszerű pavilonpárt az idei Mies van der Rohe díjra is nevezték.
http://epiteszforum.hu/milano-az-expo-elott-iv-expo-gate
Energiahatékonyságot Magyarországnak!
03.05
2015 és 2020 között az eddigi források duplája, mintegy évi 75 milliárd forint jut
energiahatékonysági beruházásokra az új uniós forrásokból. Ezek gazdaságos és
korszerű felhasználására tettek javaslatokat szakmai szervezetek az Energiahatékonysági
Világnap alkalmából.
http://www.greenfo.hu/hirek/2015/03/05/energiahatekonysagotmagyarorszagnak?referrer=rss
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Szuperkórház épülhet a Déli pu. helyén
03.05
Rogán Antal egy hónapja jelentette be, hogy szükség van Budapesten egy új kórházra,
ezért a Fidesz felkérte a kormányt, hogy teremtsen rá forrást, és jelölje ki a helyét.
Információink szerint kormányzati körökben felvetődött, hogy ha a Déli pályaudvart
bezárnák, akkor a helyére épülhetne a fővárosi szuperkórház.
http://index.hu/belfold/budapest/2015/03/05/szuperkorhaz_epulhet_a_deli_pu_helyen/
Nem kerülhetik el a HÉV melletti fák a sorsukat
03.05
Szerdán beszámoltunk arról, hogy olvasónk képei alapján brutálisan megcsonkították a
szentendrei HÉV Csillaghegy és Római fürdő között húzódó fasorát. Az illetékes BKV
akkor nem válaszolt kérdéseinkre, de most elküldte a fakivágás előzményeit, a fák
állapotának vizsgálati eredményeit.
http://index.hu/belfold/budapest/2015/03/05/nem_kerulhetik_el_a_hev_melletti_fak_a_
sorsukat/
Mire használhatjuk a vasárnap üresen maradó óriási parkolókat?
03.05
Március 15-től (néhány kivételtől eltekintve) már nem nyithatnak ki a hét utolsó napján a
200
négyzetméternél
nagyobb
üzletek,
a
Kereszténydemokrata
Néppárt
kezdeményezésére
hozott
törvénynek
köszönhetően.
Hogy
miért
fájt
a
kereszténydemokratáknak annyira, hogy a vasárnap vásárnap, azzal most ne
foglalkozzunk.
http://index.hu/urbanista/2015/03/05/mihez_kezdhetnek_az_uzletek_vasarnap/
A XIII. kerület új bérházépítései - Bérházak nyomában I.
03.06
A máig országos szintű önkormányzati bérlakáshiány adta az ötletet, hogy utánajárunk,
milyen előzményei voltak annak, hogy a rendszerváltást követő önkormányzati
bérlakásépítések területén mintának tekinthető budapesti XIII. kerületben 2002-2012.
között tíz darab, száz százalékban önkormányzati tulajdonú bérház épült fel.
http://epiteszforum.hu/a-xiii-kerulet-uj-berhazepitesei-berhazak-nyomaban-i
dAM - építőtábor 2014
03.06
2014-ben ismét Biharugrán rendezte meg építőtáborát a debreceni Alkotó Műhely Építész
Egyesület (dAM). Ezúttal az előző 2 évhez képest komplexebb feladat várt a hallgatókra.
Egy, a település lakói és a turisták számára készülő sétány és megállók, úgynevezett
tapasztaló pontok tervezése és kivitelezése volt a cél.
http://epiteszforum.hu/dam-epitotabor-2014
Interjú Roth János építésszel - Bérházak nyomában II.
03.06
A XIII. kerületi önkormányzat beruházásában a rendszerváltás után megépült szociális
bérházak közül a 70 lakásos Zsinór utcai, a 45 lakásos Ambrus utcai, valamint a
Frangepán és Jász utca sarkán megépült 35 lakásos épületeket a Roth
Építészműterem munkatársai tervezték. A vezető tervezővel, Roth Jánossal Molnár
Szilvia beszélgetett.
http://epiteszforum.hu/interju-roth-janos-epitesszel-berhazak-nyomaban-ii
Hamarosan nyílik a megosztó milánói pavilon
03.10
Hamarosan nyílik a több fórumon is felzúdulást keltő magyar pavilon a 2015-ös Milánói
Világkiállításon. Az esemény beharangozójaként a Castello Sforzesco előtti Expo Gate
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épületben március 14-15-én nemzeti napok keretében mutatkozhat be Magyarország és
pavilonja.
http://travelo.hu/tavol/2015/03/10/formabonto_pavilonnal_erkeznek_a_magyarok_mila
noba/
2017-ben vizsgálja az EU a 4-es metrót
03.10
Az Európai Bizottság 2017 második felében kezdi vizsgálni, hogy megfelel-e a 4-es metró
a támogatási szerződésben rögzített mutatóknak. Ezektől a mutatóktól egyelőre távol
vagyunk, de több eszköz is van a forgalom fellendítésére: a felszíni párhuzamos hálózat
ritkítása vagy a dugódíj irdatlan sok P+R parkolóval. Mindegyik fájni fog.
http://index.hu/belfold/budapest/2015/03/10/4-es_metro_dugodij_jaratritkitas/
Sok beruházás elakadhat a Quaestor miatt
03.10
Elképesztő birodalmat épített ki Tarsoly Csabáék cégcsoportja az utóbbi évtizedekben,
számos ingatlanfejlesztésben, projektben vesznek részt, ezek egy részét a
kötvénykibocsátáson keresztül finanszírozták. Kérdés mi lesz ezekkel, ha a kötvényes cég
csődbe megy.
http://index.hu/gazdasag/2015/03/10/quaestor_befektetesek_projektek_ingatlanok/
Düsseldorfi médiakikötő
03.10
Több évtizede átfogó rendezési terv nélkül, mégis egységes koncepció mentén alakul
át Düsseldorf kikötőjének már nem használt része médiavállalkozások központjává. A
negyed két ikonikus épülete a Harald Deilmann tervezte Rheinturm és Frank Gehry Neuer
Zollhofja.
http://epiteszforum.hu/dusseldorfi-mediakikoto
Vibráló színű árvácskák Budapest közparkjaiban
03.10
A FŐKERT Nonprofit Zrt. idén is több tízezer árvácska kiültetésével és több mint 25.000
darab hagymás virággal teszi színesebbé a Főváros kiemelt zöldterületeit; a mintegy
3200 m2-es területre közel 100 000 darab vibráló színű növényt ültet ki.
http://tajepiteszek.hu/vibralo-szinu-arvacskak-budapest-kozparkjaiban
Nemzetközi építész szövetségek - Visegrádi Négyek Építészeti Alapítvány
03.11
A nemzetközi kapcsolatok javítása érdekében a hétvégén, a XII. Nemzetközi
Építészkongresszuson új építészeti alapítványt hoztak létre. A cél nemcsak egy új,
független közép-európai építészeti díj létrehozása, hanem a nemzetközi építész
szövetségek közötti együttműködések javítása is.
http://epiteszforum.hu/nemzetkozi-epitesz-szovetsegek-visegradi-negyek-epiteszetialapitvany
Kedves Mihály!
03.11
Vargha Mihály, az epiteszforum.hu alapító főszerkesztője öt éve nincs már
közöttünk. Zöldi Anna építészeti publicistát kértük fel, hogy írjon Mihály emlékére egy
rövid szöveget. A véletlen egybeesések furcsa láncolata miatt a tudósító személyes
története összekapcsolódott az Artifex Kiadó által szervezett Építészkongresszussal, és
így lett ebből most egy rendhagyó megemlékezés: Mihálynak címzett beszámoló az
elmúlt öt év építészeti ügyeinek alakulásáról.
http://epiteszforum.hu/kedves-mihaly1
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A volt Lenin Hajógyár lehet Gdansk új vonzereje
03.12
Az észak-lengyel Gdansk városa és annak kikötője a történelem során sokat látott,
számtalanszor cserélt gazdát, Lengyelország legújabb kori történetének egyfajta origója
is. A Szolidaritás mozgalmának szülőhelye, az egykori Lenin Hajógyár most várhatóan a
brit Studio Bednarski urbanisztikai elképzelései szerint fiatalodik meg.
http://epiteszforum.hu/a-volt-lenin-hajogyar-lehet-gdansk-uj-vonzereje
Budaörs - Csicsergő óvoda
03.12
A tervezés célja egy olyan óvodakert kialakítása volt, ahol a gyermekek minél inkább
megismerkedhetnek környezetükkel. A természettel való ismerkedést segíti elő a tankert,
a komposztáló, a tűzrakóhely, a pancsoló, a természetes anyagok használata és a
változatos növényborítottság. Az óvodakertet úgy alakítottuk ki, hogy kérdéseket
provokáljon és lehetőségeket kínáljon, amelyekre a gyerekek a válaszokat saját
kísérletező módjukon találják meg.
http://tajepiteszek.hu/budaors-csicsergo-ovoda
A közjavak erdeje I. – miért kell nekünk új erdőtörvény?
03.12
Ismét új erdőtörvény készül. Milyen változtatásokra számíthatunk? Melyek a hazai
erdőkkel kapcsolatos legfontosabb problémák, és vajon a megoldásuk felé haladunk-e?
http://www.greenfo.hu/hirek/2015/03/12/a-kozjavak-erdeje-i--miert-kell-nekunk-ujerdotorveny?referrer=rss
Okos légy, hülye van elég!
03.12
Van, amikor elegünk van a képekből, a felszínből, a gyorsaságból és felszínességből.
Van, amikor valódi tartalomra vágyunk, valamire, amiből táplálkozni lehet, nem csak
éhségünket csillapítani. Komlósi Bence fiatal építészként kérdéseket tesz fel. Magának,
nekünk, nektek. Mindannyiunknak.
http://epiteszforum.hu/okos-legy-hulye-van-eleg
Nem bánják, hogy eltűnnek a Hortobágyról
03.12
Újabb 12 kilométeren cserélték ki a légvezetékeket jóval biztonságosabb földkábelekre a
Hortobágyi Nemzeti Parkban. Ezzel egyrészt védik az élővilágot, másrészt elősegítik a
világörökségi területen a tájkép helyreállítását – hangzott el a Kossuth Rádió Hajnaltáj
című műsorában.
http://tajepiteszek.hu/nem-banjak-hogy-eltunnek-a-hortobagyrol
Újra ülésezett a Hauszmann Bizottság
03.12
Másodjára ült össze a budai Várnegyed jövőjével kapcsolatos döntések szakmai
megalapozására hivatott Hauszmann Bizottság. A Várkert Bazárban tartott ülés előtt L.
Simon László államtitkár beszélt a sajtónak annak a közel 8 milliárd forintnak a sorsáról,
amit a közeljövőben a Várra költ a kormányzat. Kelecsényi Kristóf beszámolója.
http://epiteszforum.hu/ujra-ulesezett-a-hauszmann-bizottsag
L. Simon László: Van pénzünk a Vár felújítására
03.12
Ma tartotta második ülését a Hauszmann-bizottság (pontosabban a Nemzeti Hauszmann
Terv társadalmi testülete), ami a Várnegyed és a palota felújításának legfőbb kérdéseit
vitatja meg és felügyeli. Az ülés maga nem volt nyilvános, de előtte L. Simon László
miniszterhelyettes, a Miniszterelnökség parlamenti államtitkára tartott egy tájékoztatót
az eddigi döntésekről és eredményekről.
http://index.hu/kultur/2015/03/12/l._simon_laszlo_van_penzunk_a_var_felujitasara/
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Gyógyítás és közösségteremtés az építészet eszközeivel
03.13
Az újpalotai lakótelep 1969-ben indult és 1978-ban befejezett építkezése során közel
60 000 ember költözött be a lakótelep 15 400 lakásába. Molnár Szilvia ésRubóczki
Erzsébet az Illeszkedés... sorozat utolsó részeként a Zsókavár utcai orvosi rendelő
rekonstrukciójában
közreműködő
építészekkel
- Hidasnémeti
Mátéval, Madzin
Attilával, Noll Tamással és Csavarga Rózsával beszélgetett.
http://epiteszforum.hu/gyogyitas-es-kozossegteremtes-az-epiteszet-eszkozeivel
A közösségi tervezés felé - a Zsókavár utcai orvosi rendelő
03.13
Molnár Szilvia és Rubóczki Erzsébet rendhagyó és roppant tanulságos építészet-elméleti
oknyomozó sorozatának utolsó darabja a Zsókavár utcai rendelőintézet elő- és utóéletét
vizsgálja. Abban reménykedünk, hogy a sorozat elolvasása után másokban is felmerül a
gyanú, hogy a klasszikus építészetkritika hosszúra nyúlt haldoklása után talán a műfaját tekintve még nehezen besorolható, esettanulmány-szerű - tényfeltárás lehet az
építészetről való gondolkodás jövőbe kanyarodó útja.
http://epiteszforum.hu/a-kozossegi-tervezes-fele-a-zsokavar-utcai-orvosi-rendelo
Vénusz a termo-elektromos erőműben
03.14
Róma tudatosan törekszik arra, hogy rozsdaövezetei új kulturális, oktatási, közösségi
funkciókat kapva keljenek új életre. A város első köztulajdonú erőműve, a Centrale
Montemartini Francesco Stefanori tervei alapján újult meg és benne a restaurált gépek
mellé antik római szobrok kerültek.
http://epiteszforum.hu/venusz-a-termo-elektromos-eromuben
CITY-GLOBE 2015: XXI. ORSZÁGOS URBANISZTIKAI KONFERENCIA
03.14
A konferencia fő célja, hogy bemutassa a városok – főként a rájuk jellemző tágabb
értelemben vett városrendezési munkákban - lehetséges reakcióit és a kihívásokkal
szembeni lépéseit, amelyek globális jellegűek úgy, mint
 a gazdasági növekedést célzó városfejlesztés,
 az állami kiadások csökkentésének lehetőségei,
 a városok közötti versengés erősödése (pl: innováció),
 a lehető legnagyobb működési hatékonyság (pl: smart city),
 az energiabiztonság és fenntartható energiatervezés és
 az éghajlatváltozás.
http://www.mut.hu/?module=news&action=show&nid=212663
Egy ház áll a debreceni kiskörút útjában
03.16
Debrecen belvárosában javában építik a nyugati kiskörutat. Azaz csak építenék. A gépek
egy nagy szakaszon már háromméteres mélységig kiszedték a törmelékes talajt, a
pincéket, kutakat, és a helyére tiszta földet terítenek. Egy volt autószerelő műhely
azonban még mindig a leendő út útjában áll, írja a Hajdú Online.
http://index.hu/belfold/2015/03/16/egy_haz_miatt_nem_epithetik_a_debreceni_kiskorut
at/
Nincs lélekrombolóbb dolog a Városligeti-tónál
03.17
Megérkezik a külföldi Budapestre, az utazási brosúrái egyből kikergetik a szeles Hősök
terére, aminek megtekintése után megnézi a város legnagyobb parkját, a felújításra
váró Városligetet. Mit lát? Egy szép műemlék kastélyt, amit körülvesz egy betonteknő.
http://velvet.hu/budapestma/2015/03/17/nincs_lelekrombolobb_dolog_a_varosligetitonal/
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Tarlós-Lázár vita: győzött a főváros
03.18
340 milliárd forint uniós támogatást kaphat a fővárosi önkormányzat a következő (20142020) uniós költségvetési ciklusban, amiben nincs benne a folyamatban levő villamos- és
trolibeszerzés 23 milliárd forintos támogatása, mondta lapunknak Tarlós István
főpolgármester. Az erről szóló tervezetet szerdán elfogadta a kormány.
http://index.hu/belfold/budapest/2015/03/18/tarlos-lazar_vita_gyozott_a_fovaros/
BKV: jönnek a vizet kipufogó buszok?
03.19
Tarlós István egy bangkoki konferencián ismerkedett meg a fukuokai hidrogén-projekttel,
és már ő is vizet kipufogó buszokat szeretne Budapestre.
Budapest főpolgármestere felkérte a BKK vezérigazgatóját, hogy vizsgálja meg, milyen
realitása van a budapesti tömegközlekedésben a környezetbarát hidrogéncellás üzemmód
bevezetésének. Tarlós az ASEM (Asia-Europe Meeting) kormányzók és polgármesterek
számára rendezett bangkoki konferenciáján hallgatta meg a fukuokai polgármester
Soichiro Takashima előadását, amelyen a helyi politikus arról számolt be, hogy
városában mennyire bevált ez a technológia.
http://index.hu/belfold/budapest/2015/03/19/bkv_johet_a_hidrogencella/
MIÉNK ITT A TÉR!
03.19
Fővárosunk egyik legdinamikusabban megújuló városrésze a Középső-Ferencváros,
melynek épületállománya mellett közterületei, utcái terei is fokozatosan arculatot
váltanak, megfiatalodnak. E tudatosan átgondolt rehabilitációs program városszerkezeti
és zöldfelületi szempontból is kiemelkedő eleme a Ferenc tér felújítása, funkcionális és
kertépítészeti újraalkotása. A környező, fokozott ütemben átalakuló lakótömbök
természetes fórumszerű központja a tér, amely kialakult és tervezett funkciói szerint
pihenő- és játszókert, többfunkciós városi tér, találkozóhely és gyalogos csomópont.
http://tajepiteszek.hu/mienk-itt-a-ter
BARABÁS VILLA
03.20
A híres portréfestő, Barabás Miklós klasszicista villája (nyári lak) az egykori szőlőoldal
földszintes villaépületeinek egyike volt. Az idők során a villa a hozzáépített bővítésekkel,
illetve néhány melléképülettel gyarapodott, majd állaga pusztulásnak indult. A kerület
2000-ben írt ki pályázatot a főépület közösségi célú rekonstrukciójára és környezetének
felújítására. Basa Péter tervei szerint a műemlék főépület visszakapta régi fényét, míg
környezete és melléképületei radikális átalakuláson mentek keresztül. Az új építmények
jórészt a terepszint alá visszahúzódva a kerti elemek részévé válnak.
http://tajepiteszek.hu/barabas-villa
A Parlament kicsiben is tekintélyt parancsol
03.21
„A magyar nemzet támasztóköve", „2 hektáron kiterített olvasó- és történelemkönyv",
„rálátás önmagunkra" – ezek mind elhangoztak az 1910-es Nagy-Magyarország területét
mintázó, ötven itthoni és határon túli műemléket felvonultató mórahalmi Mini
Magyarországról a skanzen pénteki átadásán. Az utána iskolai csoportokban érkező
gyerekek viszont egyszerűen csak örültek a kis épületeknek, amiket mindenki kedvére
össze is tapogathatott, meg lefényképezhetett.
http://index.hu/belfold/2015/03/21/a_parlament_kicsiben_is_tekintelyt_parancsol/
Párizsban hétfőn csak a páratlan rendszámú autók közlekedhetnek
03.22
A Franciaország északi részén közel egy hete tartó légszennyezettség miatt hétfőn csak a
páratlan rendszámú gépjárművek közlekedhetnek a fővárosi agglomerációban, írja az
MTI. A szálló pornak a riasztási küszöbértéket meghaladó koncentrációja miatt a
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tömegközlekedés, a bérbicikli-hálózat és az elektromosautó-kölcsönző rendszer már
szombat óta ingyenes a francia fővárosban. Hétfőtől pedig szigorú forgalom-korlátozást is
életbe léptetett a kormány: páratlan napon csak a páratlan rendszámú, páros napon
pedig csak a páros rendszámú járművek közlekedhetnek Párizsban és a fővárost övező
22 településen.
http://index.hu/kulfold/2015/03/22/parizsban_hetfon_csak_a_paratlan_rendszamu_auto
k_kozlekedhetnek/
Átadták az Erdészeti Erdei Iskola minősítéseket
03.22
Az ENSZ az erdők jelentőségére és értékeire hívja fel a figyelmet azzal, hogy március 21ét az Erdők Nemzetközi Napjává nyilvánította. E jeles nap lehetőséget teremt a magyar
erdők, mint nemzeti érték széles körű megismertetésére és a klímaváltozással
kapcsolatos szerepük bemutatására. Ennek egyik fontos területe a környezeti nevelés,
amelyben élenjáró szerepet töltenek be az erdészeti erdei iskolák.
http://www.greenfo.hu/hirek/2015/03/22/atadtak-az-erdeszeti-erdei-iskolaminositeseket?referrer=rss
Hogy rakjuk össze a 160 évvel ezelőtti Pozsonyt a mai Magyarországon? A
Kossuthkifli első részének forgatási helyszínei
03.22
Bár még csak egyetlen része ment le, úgy tűnik, a Kossuthkifli lesz az, amire már nagyon
rég vártam. Az ember mindig fél, ha egyik kedvenc írójának regényét filmesítik meg,
szóval az első élményem a megkönnyebbülés volt, a második meg, hogy a mindenit, ez
lesz az elmúlt évtizedek legjobb magyar sorozata.
http://index.hu/urbanista/2015/03/22/kossuthkifli_forgatas_helyszinek/
Marokkóban épül a világ legnagyobb naperőműve
03.22
Marokkó is a nap- és a szélenergiában látja a jövőt. Kiírták a pályázatot a Noor
megaprojekt utolsó fázisának megvalósítására. 2020-ra a 42 %-os megújuló a cél.
http://www.greenfo.hu/hirek/2015/03/22/marokkoban-epul-a-vilag-legnagyobbnaperomuve?referrer=rss
Párizsban bejött a forgalomkorlátozás
03.23
Nem hosszabbítja meg Párizsban és környékén a forgalomkorlátozó intézkedéseket
keddre a francia környezetvédelmi minisztérium, miután csökkent a légszennyezettség –
közölte az MTI.
http://travelo.hu/tavol/2015/03/23/parizsban_csokkent_a_legszennyezettseg/
Japán Nagy Fal épülhet a cunamik ellen
03.23
Mintegy 400 kilométer hosszú, helyenként ötszintes tengeri fal felhúzásán dolgoznak
Japán északkeleti részén a jövőbeni szökőárak kivédésre négy évvel a térséget sújtó
pusztító cunami után.
http://index.hu/tech/2015/03/23/cunamifalat_epitenek_a_japanok/
Na mi lesz a százéves Flórián téri moziból? Próbaterem, nem is akármilyen
03.23
Urbanisztikai szempontból újragondolni, a változó igényekhez idomítani meglévő
épületeket talán az egyik legszebb, legnemesebb építészeti feladat. A mozizási szokások
átalakultak az elmúlt évtizedekben. Szerencsére Budapesten létrejött egy artmozihálózat, azonban a multiplexek a belvárostól távolabbi, „kispiszkos” mozikat bezárásra
kárhoztatták.
http://index.hu/urbanista/2015/03/23/ujrahasznositas_mozi_zenekari_probaterem_obud
a/
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Meteorológiai élménypark Bécsben
03.24
Az időjárási jelenségeket vizsgáló tudományos élménypark nyílt Bécsben, a tegnapi
meteorológia világnapon. Az Osztrák Központi Meteorológiai és Geodinamikai Intézet
(ZAMG) által megnyitott tudományos és szórakoztató központ az időjárási, az éghajlatváltozási és a geofizikai ismeretek átadására helyezi a hangsúlyt.
http://www.greenfo.hu/hirek/2015/03/24/meteorologiai-elmenyparkbecsben?referrer=rss
Térképen mutatjuk, hol mennyiért vehet lakást
03.24
Az Otthontérkép elkészítette a legfrissebb, 2014-es lakásárakra vonatkozó térképeket és
statisztikákat a hivatalos NAV-os adatbázis adatai alapján. Az országos átlagban
mélypontnak számító 2013-as árak után, 2014 már valóban az emelkedés éve volt, de
nem mindenhol
http://index.hu/gazdasag/2015/03/24/terkepen_mutatjuk_hol_mennyi_az_atlagos_lakas
ar/
Miniversum: a legjobb közös program a gyerekeddel. Vagy egyedül
03.24
Hónapok óta minden alkalommal, amikor elsétálok az Andrássyn a Miniversum előtt,
lefotózom a bejáratot: a hét elején a fényképeket átnézve állítom össze a programomat,
a tesztelendők listáját. De hiába készült a hétköznaponként egyébként sokszor üres
Miniversumról sok fotó, csak múlt hétvégén néztük meg Annával, a hároméves
lányommal, és akkor szembesültünk azzal is, hogy rajtunk kívül valószínűleg már
mindenki volt itt: akkora tömeg van szombaton, hogy nehéz beférni, top látványosság a
Miniversum, aminek nem kell a plusz promó, most mégis kap egyet.
http://varosban.blog.hu/2015/03/24/miniversum_a_legjobb_kozos_program_a_gyereke
ddel_vagy_egyedul
Ismét óriástojásokkal várja a húsvétot Zágráb
03.25
Zágráb hivatalos Facebook-oldala szerint idén is kikerülnek a zágrábi óváros utcáira a
több éve hagyományosan elhelyezett húsvéti óriás tojások. A két és fél méter magas és
másfél méter átmérőjű, egyenként 120 kilós plexitojásokat horvát naiv művészek
festményei díszítik, és több országban is kiállították már őket.
http://travelo.hu/tavol/2015/03/25/ismet_orias_husveti_tojasokkal_varja_a_husvetot_z
agrab/
Szakmai előrelépés a fenntartható fejlődés bizottsága ülésén
03.25
Március 23-án az Országgyűlés Fenntarható fejlődés bizottsága támogatta az állami
vagyonról szóló törvény tervezetéhez benyújtott, természetvédelmi szempontból kedvező
módosító javaslatokat. A természetvédők szerint ezzel bebizonyosodott, hogy a kormány
eredeti javaslata sérti a természeti erőforrások védelmét.
http://tajepiteszek.hu/szakmai-elorelepes-a-fenntarthato-fejlodes-bizottsaga-ulesen
Mire jó egy világörökség Magyarországon?
03.25
Nemrég olvastam valahol, hogy arról készítjük a legtöbb fényképünket, amit a leginkább
félünk elveszíteni. Ez akár igaz is lehet, de 1972-ben, amikor az UNESCO Világörökségi
Egyezménye megszületett, még nem volt szokásban az állandó fotózás, mint ma.
http://travelo.hu/kozel/2015/03/25/mire_jo_egy_vilagorokseg_magyarorszagon/
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Május 17-én lesz népszavazás a Normafáról
03.26
A 12.kerulet.ittlakunk.hu-n megjelent hír szerint a kerületi lakosok május 17-én
járulhatnak az urnákhoz, hogy igennel vagy nemmel szavazzanak arra a kérdésre, hogy
"Egyetért-e Ön a Normafa területének helyreállításával a Budapest Főváros XII. kerület
Hegyvidéki Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2015. (I. 27.) számú határozatában
foglaltak szerint?"
http://index.hu/belfold/budapest/2015/03/26/majus_17en_lesz_nepszavazas_a_normafarol/
Vajon megvan-e a még a legmenőbb budapesti zöldtérkép, ahol igazi fű jelölte a
közterületeket?
03.27
Ezt a csudaklassz alkotást még két éve készítette Kőműves Márton, Oszetzky Dorina,
Selgó Eszter és Weichinger Sára. Természetesen betonból hiszen a munka az azévi
BETON Kurzusra készült. Hogy mi van vele most azt nem tudom, a Király utca elején
van, ha a Deák tér felé nézünk, akkor a bal oldalon. Állítólag már régebben összetört, de
ha minden igaz, még megvan. Aki látta jelezze!
http://index.hu/urbanista/2015/03/27/beton_dizajn_terkep_budapest/
FÖLD ÓRÁJA 60+
03.27
Március 28-án a világ számos nagyvárosa, közintézménye, vállalata és otthona elsötétül
egy órára, hogy szimbolikusan kiálljon az éghajlatváltozás elleni harc fontossága mellett.
A Föld Órája idén is a tettekről szól, a vállalásokat és a cselekvést ünnepli. A munka már
megkezdődött, most bemutatjuk, hogyan.
http://www.greenfo.hu/hirek/2015/03/27/fold-oraja-60?referrer=rss
Nem is hinnétek, mennyi hibás utcanév van Budapesten. Összeszedtünk
néhányat a legszebbek közül
03.29
Van és volt egy csomó olyan utcanevünk, ami tulajdonképpen tévedés volt.
Leggyakrabban rossz fordítás, az életrajzi adatok figyelmen kívül hagyása vagy egyszerű
félreértés hatására születtek, aztán utóbb vagy korrigálták a hibát, vagy úgy
maradtak. Ráday Mihály a megmondhatója hány tucat ilyen közterületi elnevezés van
még ma is, én csak néhány régi történetet idézek.
http://index.hu/urbanista/2015/03/29/hibas_utcanev_baki_utcaatnevezes/
Budapest egykor és most: ismét itt egy rakás profin egymásba mosódó fénykép
03.30
Tudom, hogy sokan már hánynak a régi és mai fotók összeillesztésétől, és már mi sem
nagyon hozunk le újabb és újabb képeket a tárgyban, de most valami különösen jó
anyagot kaptunk. Dombovári Márton hívta fel a figyelmünket Facebook-oldalára, ahová
ha az ideje engedi, a legfrissebb műveiből tölt fel.
http://index.hu/urbanista/2015/03/30/budapest_foto_egykor_es_most/
03.31
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