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BEVEZETŐ
A 2020-as esztendő a COVID19 éve volt. Ahogyan mindannyiunk élete lekorlátozódott, a
Magyar Urbanisztikai Társaság lehetőségei is drámaian megváltoztak.
Az eseményekben aktívan induló év után a járvány először lefagyasztotta társaságunk
életének nagy részét. Az utolsó személyes esemény megtartására március elején
kerülhetett sor.
A tavaszi járvány hullám alkalmával a MUT eseményeinek felfüggesztésével, a székházban
az elővigyázatosság intézkedéseinek bevezetésével, a MUTK munkatársainak fokozódó
távmunkára való átállásával kezdődött. A gyülekezésre vonatkozó korlátozások miatt az
éves közgyűlést sem lehetett annak előírt idejében megrendeznünk, online formában
megtartandó közgyűlésre pedig az alapszabály nem ad lehetőséget. Nyáron, amint lehetett
egy „technikai” jellegű közgyűlésen az alapszabályt olyan formán sikerült módosítani, ami
vészhelyzet esetén, a legfontosabb kérdésekben lehetővé teszi az online közgyűlés
megtartását. Végül ősszel sikerült élő közgyűlést tartani.
Második lépésként azonban a rendkívüli helyzet új megoldások és módszerek tanulására,
bátrabb alkalmazására sarkallt minket. Már márciustól az online lehetőségeket elkezdtük
alkalmazni és végül egyetlen egy elnökségi ülés sem maradt el, hibrid és online formákban
tartottunk meg azokat. Az év során aztán elkezdtünk élni az online események eszközével,
amely számtalan nehézsége, korlátja ellenére bizonyos előnyöket is hordoz. A MUT önálló
YouTube csatornáját kihasználva, megtapasztaltuk ennek előnyeit: nem csak tágabb
körben – gyakran határainkon túlról - tudtak bekapcsolódni előadók és nézők egyaránt, de
az események időpontja után is megtekinthetővé váltak az előadások.
2020-ban két ponton módosult az Alapszabály. Az egyik ok, a már említett online közgyűlés
megtartásának lehetősége. A kialakult járványhelyzet miatt személyes jelenléttel
közgyűlést tartani nem lehetett. A társaság működésének fenntartása miatt szükséges
olyan határozatok meghozatala, amelyhez a tagság jelenléte elengedhetetlen. Az online
közgyűlés megtartásának lehetőségével biztosított a jogszerű működés. Az alapszabály
másik változása a 2019-es közgyűlésen hozott döntésnek a végrehajtása volt. E szerint a
jövőben határon túli tagjai is lehetnek a Magyar Urbanisztikai Társaságnak, ezzel
lehetőséget teremtve arra, hogy a szakmai munkába olyan szakembereket is be lehessen
vonni, akiknek nincs magyar állampolgársága. Az alapszabály módosítását 2021-ben a
bíróság elfogadta.
Az elnökség 2019-ben a közgyűlés számára tett ígérete szerint előkészítette a szervezet
átfogóbb korszerűsítését is megjelenítő alapszabály módosítást. A 2020 őszén tartott
közgyűlésen egyelőre csak a változtatások szakmai vitájára került sor, annak érdekében,
hogy érdemi lehetősége legyen a tagoknak megvitatni a változtatások irányait.
Az elnökség továbbra is számítani tudott az Urbanisztikai Tanácsadó Testület munkájára,
véleményére, így a tervezett alapszabály módosítás véleményezésében is. A testületet az
elnökség kibővítette a 2020-as évben. A korábbi tagokhoz csatlakozott Prof. Dr. Brenner
János, aki a német közigazgatásban szerzett tapasztalataival, kiemelkedően aktív tagunk,
véleményezésekben, rendezvényeken való szerepléssel és tanácsaival is segíti a MUT
munkáját.
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ESEMÉNYEINK
A 2020-as évet egyértelműen a koronavírus járvány határozta meg. Még februárban
sikeresen megtartottuk a Magyar Urbanisztika Hónapja programsorozatot és a Diplomadíjátadó konferenciát; a személyes rendezvényeinket a járványhelyzet miatt ezután fel kellett
függesztenünk. Különösen fájdalmas veszteség volt, hogy áprilisban le kellett mondanunk
a Társaság első határon túli magyar területre, Székelyföldre szervezett eseményét,
amelyet Körmendy Imre kezdeményezett és az erdélyi területi csoportunk szerveződési
kerete is lehetett volna. Ugyanígy elmaradtak az ARGE Falumegújítási Díjhoz kapcsolódó
hazai és nemzetközi események is, amelyek a MUT Falutagozatának fő tevékenységét
képezik. A nyár folyamán, 2020 június 10-én, valamint 18-án online beszélgetéseket
szerveztünk, melyet az érdeklődők a Magyar Urbanisztikai Társaság Facebook-oldalán
követhettek élőben. Mindkét beszélgetést egyenként majdnem ezren tekintették meg.
2020 októberében két „hibrid” módon megtartott eseményt szerveztünk. Október 6-án,
a Környezetesztétikai Tagozat rendezvénye személyesen került lebonyolításra,
természetesen a járványvédelmi intézkedések maximális betartásával; a rendezvényt
azonban online is követni lehetett a Magyar Urbanisztikai Társaság YouTube-csatornáján.
10-én pedig a Kisváros dicsérete c. könyv bemutatója zajlott: a beszélgetés résztvevői
személyesen találkoztak, az érdeklődök online követhették az eseményt.
A XXVI. Országos Urbanisztikai Konferencia a járványügyi helyzet miatt végül online
került megrendezésre. Ezen esemény volt a Magyar Urbanisztikai Társaság első igazán
nagy volumenű online rendezvénye, melyet az intenzív online promotálásnak
köszönhetően igen sokan követtek élőben. A konferencia felvétele jelenleg is elérhető a
MUT YouTube-csatornáján, így azóta is teljes egészében visszanézhető. A rendezvény
minden technikai probléma nélkül, sikeresen lezajlott.
Az év utolsó felében, november 30-án egy további online esemény került
megrendezésre együttműködésben a Budapesti Corvinus Egyetem Gazdaságföldrajz,
Geoökonómia és Fenntartható Fejlődés Tanszékével.
A Társaság fontosabb eseményei:
•

2020 február 4-én került megrendezésre a Környezetesztétikai Tagozat soron
következő eseménye a Megújult köztereink funkcióváltásával kapcsolatos
tapasztalatok beszélgetés-sorozat keretében. Az esemény címe: A Gül Baba türbe és
rózsakert felújításának koncepcióterve és megvalósulása.

•

2020 február 10-én került megrendezésre a Magyar Urbanisztikai Társaság
Juniorkonferencia és Diplomadíj-átadója. Az eseményt Salamin Géza MUT-elnök
nyitotta meg; előadást tartott Kocsis János Balázs, a MUT alelnöke, valamint
Szkordilisz Flóra, a Magyar Urbanisztikai Tudásközpont ügyvezető igazgatója.

•

2020 február 20-án a Magyar Urbanisztikai Társaság Győr-Moson-Sopron megyei
területi csoportja a Smart City rendezvénysorozat soron következő előadását
szervezte meg A hulladékgazdálkodás helyzete Győr és agglomerációjában a számok
tükrében címmel.

•

2020 február 25-én került megrendezésre a Magyar Urbanisztikai Társaság
Budapest és Pest megyei területi csoportjának eseménye, melynek címe: Urbanisták
felsőfokon: Schneller István.

•

2020 február 27-én került megrendezésre a Magyar Urbanisztikai Társaság
Örökséggazdálkodási Tagozatának eseménye A Nehru part megújításának
tapasztalatai címmel.
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•

2020 február 28-án Deirdre A. Pfeiffer (Arizona State University, USA) előadását
hallgathatták meg az érdeklődők Photographic Analysis using Big Data címmel a MUT
székházában.

•

2020 március 4-én Brenner János tartott angol nyelvű előadást a német területés településfejlesztés, rendezésről.

Online események:
•

2020 június 10-én online beszélgetést szerveztünk A falvak és a Covid – Mi történt
és mi történhetett? címmel, melyet az érdeklődők a Magyar Urbanisztikai Társaság
Facebook-oldalán követhettek élőben. A beszélgetés résztvevői voltak: Szabó Mátyás
és Bérczi Szabolcs, a MUT Falutagozatának vezetőségi tagjai, valamint Kocsis János
Balázs, a Magyar Urbanisztikai Társaság alelnöke.

•

2020 június 18-án került megrendezésre a Magyar Urbanisztikai Társaság
következő online eseménye Milyen innovációkat kényszeríthet ki a városfejlesztésben
és a városok fejlődésében a járványügyi tapasztalat? címmel. Az eseményen
eseményén Kocsis János Balázs, a MUT alelnöke, valamint Baranyai Zsolt, a HÉTFA
Kutatóintézet és Elemző Központ senior városszociológusa beszélgettek. A
beszélgetést moderálta: Balás Gábor, a MUT elnökségi tagja, a HÉTFA ügyvezetője.

A nyár folyamán a járvány lecsendesülésének köszönhetően két eseményünket
hagyományos formában sikerült megtartani:
•

•

Július 7. A Gül Baba Türbe és Rózsakert felújításának koncepcióterve és
megvalósulása (séta, bejárás). A részvételt a Türbe vezetése regisztrációhoz kötötte,
ahol a megengedett létszámot pontosan ki is töltötte a megjelent érdeklődő.
Augusztus 6. A Nagykörút és a Boráros tér megújítása – gyakornoki tervek
bemutatása. Ezen az eseményen részt vett Csomós György a Debreceni Egyetem
tanára, a hallgatók oktatója, valamint Kocsis János Balázs BCE, Torma Dániel BKK,
Bodor Ádám a Európai Kerékpáros Szövetség volt elnöke, valamint Szkordilisz Flóra és
Körmöndi Barnabás a MUTK részéről. A bemutatón jelen volt és a munkát is méltatta
Erő Zoltán, Budapest főépítésze.

•

2020 október 6-án került megrendezésre a MUT Környezetesztétikai Tagozatának
soron következő rendezvénye Lehetőségek és korlátok a főváros közösségi tereinek és
létesítményeinek fejlesztésében címmel. Az eseményen meghívott előadóként részt
vett Erő Zoltán, Budapest főépítésze, valamint Bardóczi Sándor, Budapest
főtájépítésze. Az eseményt nagy helyszíni érdeklődés övezte, melyet az érdeklődők
online is követhettek a Magyar Urbanisztikai Társaság YouTube-csatornáján.

•

2020 október 10-én a Magyar Urbanisztikai Társaság székházában került
megrendezésre A kisváros dicsérete c. könyv bemutatója. A közepes és kisebb városok
példája című konferenciára 2018. április 6–7-én került sor Balatonfüreden az MTA BTK
Filozófiai Intézet, a BME Urbanisztika Tanszék, a MUT, Balatonfüred Önkormányzata,
valamint a Tempevölgy szerkesztőségének a támogatásával. A bemutatott kötet a
konferencián elhangzott előadások szerkesztett anyagát tartalmazza. Az érdeklődők
élőben követhették az eseményt a MUT YouTube-csatornáján.

•

2020 november 17. és 19. Országos Urbanisztikai Konferencia (ld. külön pontban)

•

2020. december 3-án került a MUT Turisztikai Munkacsoportjának elindítására
kapcsolódva a MUT közreműködéséhez a Nemzeti Aktív Turisztikai Stratégiában.

• 2020 november 30-án került megrendezésre a Budapesti Corvinus Egyetem
Gazdaságföldrajz, Geoökonómia és Fenntartható Fejlődés Tanszék, valamint a Magyar
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Urbanisztikai Társaság társszervezésében a GeoLectures előadása, melynek vendége
Vitézy Dávid, a Budapest Fejlesztési Központ vezérigazgatója volt. Az eseményt
Salamin Géza, a Magyar Urbanisztikai Társaság elnöke nyitotta meg. Kocsis János
Balázs, a Magyar Urbanisztikai Társaság alelnökének köszöntője után Vitézy Dávid
megtartotta előadását Budapest és agglomerációja közlekedésfejlesztési kérdései,
dilemmái és megoldási javaslatai címmel. Az esemény híre Facebookon rendkívül sok,
majdnem 40 ezer embert ért el, és több mint 1500-an jelezték érdeklődésüket és
részvételüket. Az eseményről készült felvétel a Magyar Urbanisztikai Társaság
YouTube-csatornájának legnépszerűbb videója, több mint 5 ezer megtekintéssel
rendelkezik.

A 2021. ÉVI ORSZÁGOS URBANISZTIKAI KONFERENCIA - ONLINE
Mivel ismét vissza kellett térni az online térbe, ezért az eredetileg a Debreceni
Egyetemmel együttműködésben tervezett 26. Országos Urbanisztikai Konferencia is
online került megrendezésre. A november 17. és 19. között megtartott konferencia nagy
sikerrel valósult meg: az egyes napokhoz tartozó YouTube-videók nézettsége az első nap
esetében 785; a második nap esetében 731; a harmadik nap esetében 565. Az 2020-as
Országos Urbanisztikai Konferencia intenzív Facebookon történő promotálása látványos
eredményeket hozott: az esemény híre majdnem 22 ezer emberhez ért el, akik közül
majdnem 1000 fő jelezte érdeklődését, valamint részvételét.

Nyitó nap - Urban development and pandemic:
Moderátor: Kocsis János Balázs, a Budapesti Corvinus Egyetem Gazdaságföldrajz,
Geoökonómia és Fenntartható Fejlődés Tanszékének egyetemi docense, a Magyar
Urbanisztikai Társaság alelnöke. A szekció előadói voltak:
•

Roger Keil, Professor, Faculty of Environmental & Urban Change, York University.

•

Erő Zoltán, Budapest főépítésze.

•

Salamin Géza, a Budapesti Corvinus Egyetem Gazdaságföldrajz, Geoökonómia és
Fenntartható Fejlődés Tanszékének tanszékvezető egyetemi docense, a Magyar
Urbanisztikai Társaság elnöke.

•

Balás Gábor, a HÉTFA Kutatóintézet és Elemző Központ ügyvezetője, a Magyar
Urbanisztikai Társaság elnökségi tagja .

Második nap:
Student session: New urban problems worldwide and possible responses. Moderátor:
Csomós György. A szekció előadói voltak:
•

Saleem Shaheen

•

Fernanda Lucia Maes, Amanda Oliveira Mesquita, and Mariana Batista deMorais

•

Chen Shije, Meri Tinikashvili, Uche Norbert, and Zülfü Ferecli

•

Camila Barreto Neres, Matheus Franco Carvalho, and Franciele Marques Da
Cunha
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Helyi gazdaság és versenyképesség: rövid és hosszú távú feladatok a járvány
árnyékában. Moderátor: Balás Gábor, a HÉTFA Kutatóintézet és Elemző Központ
ügyvezetője, a Magyar Urbanisztikai Társaság elnökségi tagja.. A szekció előadói voltak:
•

Baksay Gergely, Magyar Nemzeti Bank Közgazdasági
versenyképességért felelős ügyvezető igazgatója

elemzésekért

és

•

dr. Schneller Domonkos, Budapest és a fővárosi agglomeráció fejlesztésének
végrehajtásáért felelős helyettes államtitkár

•

Soóki-Tóth Gábor, MRICS elemzési vezető, Otthon Centrum

Harmadik nap:
Magyar Urbanisztikai Társaság Fiatal Urbanisták Tagozatának szekciója.
Bauer Ádám, a MUTK. A szekció előadói voltak:

Moderátor:

•

Teveli-Horváth
Dorottya,
PhD-hallgató,
Budapesti
Corvinus
Gazdaságföldrajz, Geoökonómia és Fenntartható Fejlődés Tanszék.

•

Dorogi Zoltán, Budapesti Corvinus
Politikatudományi Doktori Iskola

•

Varga Virág, tudományos segédmunkatárs, Budapesti Corvinus
Gazdaságföldrajz, Geoökonómia és Fenntartható Fejlődés Tanszék

•

Kolcsár Ronald András, Szegedi Tudományegyetem Természeti Földrajzi és
Geoinformatikai Tanszék, Smart City Kutatócsoport

•

Szkordilisz Flóra, ügyvezető, Magyar Urbanisztikai Tudásközpont, doktorjelölt,
Debreceni Egyetem

Egyetem,

Nemzetközi

Egyetem,

Kapcsolatok

és

Egyetem,

Vidéki térségek szerepváltozásai. Moderátor: Kőszeghy Lea. A szekció meghívott
előadója, Csizmady Adrienne, a Társadalomtudományi Kutatóközpont Szociológiai
Intézetének tudományos főmunkatársa, intézetigazgatója sajnos nem tudott részt venni
az eseményen.
A szekció előadói voltak:
•

Vigvári András, tudományos segédmunkatárs, Közgazdasági és Regionális
Tudományi Kutatóközpont, Regionális Kutatások Intézet

•

Németh Nándor, Felzárkózó Települések Program,
szakterületi vezető, Magyar Máltai Szeretetszolgálat

•

Nemes Gusztáv, PhD tudományos főmunkatárs, MTA KRTK

•

Tomay Kyra, PhD egyetemi adjunktus, PTE, BTK, Szociológia tanszék

•

Csurgó
Bernadett,
Megyesi
Boldizsár,
tudományos
Társadalomtudományi Kutatóközpont, Szociológiai Intézet

•

Tomay Kyra, PhD egyetemi adjunktus, PTE, BTK, Szociológia tanszék & Nemes
Gusztáv, PhD tudományos főmunkatárs, MTA KRTK

gazdaságfejlesztési

főmunkatársak,
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TAGSÁG ÉS TAGOZATI ÉLET
A MUT tagsága 2020-ban a következőképpen alakult: 20 céges, 5 önkormányzati tag;
az egyéni tagjaink száma 70. A jelentős csökkenés a kialakult járványhelyzetnek volt
köszönhető és annak, hogy a bizonytalan helyzet miatt nem küldtünk ki díjbekérőt az
önkormányzatoknak.
A koronavírus a tagozatok életét érintette a legérzékenyebben, hiszen a tagozati élet
alapvetően a személyes találkozásokra, élő beszélgetésekre, és műhelymunkára épül.
Korábban az események között felsorolásra kerültek az idei évben megtartott tagozati
események. Még a járványhelyzet kialakulása előtt igen aktívak voltak mind a tagozatok,
mind a területi csoportok. Úgy látszott, hogy folytatódik a 2019-ben elkezdett pezsgő
tagozati élet, de ezt sajnos a koronavírus járvány megakadályozta.
A Magyar Urbanisztikai Társaság júliusban tartotta rendkívüli közgyűlését, melynek oka az
alapszabály módosítása volt. Az alapszabálymódosítás célja, hogy amennyiben a jövőben
ismét előfordulna hasonló rendkívüli helyzet, a későbbiekben online közgyűlésen a
veszélyeztetett korosztályba tartozó tagjaink is biztonságosan részt vehessenek és
hozzászólhassanak a rendszeres éves közgyűlésünk témáihoz. Az intézkedéssel egyben a
koronavírus második hullámára is felkészült társaságunk.
A szeptemberi rendes közgyűlés megtartása ismét személyes részvétellel történt, amelyen
néhány tagunk online jelentkezett be, így a megjelent tagság az ő hozzászólásaikat is
figyelembe tudta venni a szavazások során.

PARTNERSÉGÉPÍTÉS
Stratégiánknak megfelelően a 2020-as évben a szakmai együttműködéseink is bővültek és
mélyültek. Ennek jegyében három új együttműködési megállapodás előkészítése történt
meg:
•

Magyar Nemzeti Vidéki Hálózattal a MUT régóta működik együtt informálisan a
Falumegújítási Díj menedzsmentjében és zsűrizésében. 2020-ban, Bérczi Szabolcs
(MUT Falutagozat elnökségi tagja) komoly előkészítő munkát végzett annak
érdekében, hogy az MNVH szervezeti átrendeződése nyomán a MUT hivatalos
keretek közé terelje és kibővítse együttműködését az MNVH-val, és így a Herman
Ottó Intézettel. A folyamat még nem ért révbe, de reményeink szerint nyárra sikerül
megkötni a megállapodást.

•

Budapesti Corvinus Egyetemmel a meglévő együttműködés megújítása.

•

Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetemmel új megállapodás kötését készítettüük
elő.

Az új formális megállapodásoknál talán még fontosabbak a meglévő partnereinkkel
elmélyülő együttműködéseink.
Magyar Közgazdasági Társaság online kerekasztal megbeszélésén Balás Gábor előadást
tartott 2021-ben
Budapesti Corvinus Egyetem Gazdaságföldrajz, Geoökonómia és Fenntartható Fejlődés
Intézetével tovább erősödött az együttműködés, amely nagyszámú közös eseményben,
egyetemi gyakornokok fogadásában öltött testet, és abban, hogy az egyetem külföldi
vendégelőadói a MUT keretében is előadást tartottak. Többek között közösen szervezett
előadás keretében láttuk vendégül Deirdre A. Pfeiffert, az arizonai egyetem professzorát.
(Arizona State University School of Geographical Sciences & Urban Planning).
H-1094 Budapest Liliom u. 48.
Telefon/Phone: +36 1 215 5794, fax: +36 1 215 5162
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A FIABCI HUNGARY-vel szorosabbá tettük az együttműködést. A FIABCI által szervezett a
Magyar Ingatlanfejlesztési Nívódíj Pályázatban eddig zsűritag delegálásval vettünk részt,
a jövőben már társszervezőkként. Hivatalossá tettük az eddigi informális együttműködést,
szervezeti tagság formájában is.
Debreceni Egyetem Műszaki Karral az oktatásban való közreműködésről közös kutatási
területekről és a 2020. évi Országos Urbanisztikai Konferencia megszervezéséről (ez utóbbi
a járvány miatt 2021-re tolódott.) 2020 augusztus 6-án a Magyar Urbanisztikai
Tudásközpont látott vendégül hat, a Debreceni Egyetemen tanuló brazil hallgatót
négyhetes szakmai gyakorlat keretén belül. A munka eredményeképp a hallgatók 2020.
augusztus 6-án prezentálták terveiket a budapesti Nagykörút, valamint a Boráros tér
megújítására. Az eseményen részt vett Kocsis János Balázs, a Magyar Urbanisztikai
Társaság alelnöke, Körmöndi Barnabás, a Magyar Urbanisztikai Tudásközpont munkatársa,
Torma Dániel, a BKK munkatársa, valamint Bodor Ádám, az Európai Kerékpáros Szövetség
korábbi elnöke.
2020-ben számoltuk el a 2019-as évben kötött támogatási szerződéseket a MNB Pallas
Athéné Domus Educationis Alapítvánnyal, valamint a Lechner Tudásközponttal. Ezeket lásd
alább a „Pályázatok, projektek” címszó alatt.
A MUT kommunikációja is javult az utóbbi évben, bár e területen még sok a fejleszteni
való. Tagjainknak és minden érdeklődőnek ajánljuk a MUT honlapjának és Facebook
oldalának követését. Friss hírekről értesülhet havi rendszerességgel a szintén megújult
formátumú hírlevelünkből is.

FOLYTATJUK A NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK ERŐSÍTÉSÉT
V4Region projekt
A visegrádi országokban párhuzamosan láthatjuk a központi régiók dinamikus
urbanizációját és periférikus térségek leszakadását, ami újabb és újabb kihívások elé állítja
a városfejlesztési szakértőket, politikai döntéshozókat, befektetőket és a lakosságot is. A
következő évek városfejlesztésének fő kérdései a COVID-19 járvány hatása, a
városfejlesztés szabályozási környezetének változása, valamint a klímavédelem, az
Ipar4.0 és a körkörös gazdaság kihívásai, a funkcionális várostérségek előtérbe kerülése
körül körvonalazódnak. A határokon átívelő városhálózatok, a nemzetközi tudásmegosztás
hozzájárul folyamatok megértéséhez és kezeléséhez, többek között komplex módszerek
alkalmazásával. Az utóbbi évek technológiai fejlődése a városfejlesztés és tervezés terén
is jelentős digitalizációs folyamatokat indított el, amik már a mindennapi
munkafolyamatokban is széles körben alkalmazhatóak. Kutatásunk a visegrádi
országokban a szabályozási környezet változása mentén adható válaszokat mutatja be
fenti kihívásokra vonatkozóan.
Társaságunk nélkülözhetetlen nemzetközi beágyazottságát egyrészt külföldi szereplők
meghívásával és fogadásával, másrészt nemzetközi megjelenésekkel igyekeztünk
ösztönözni. 2020-ban az évente megtartott taggyűlés (General Assembly) online került
megrendezésre, ami azt is jelentette egyúttal, hogy olyanok is részt vehettek az
eseményen, akiknek eddig nem volt lehetőségük elutazni a helyszínre.
Az Országos Urbanisztikai Konferencián a 2019-es konferenciához hasonlóan ezúttal is
voltak angol nyelvű előadódásaink, külföldi előadóink, sőt egy angol nyelvű szekcióra is
sor került. Előadást tartott Roger Keil, a York University professzora. A konferencia
második napján szintén megrendezésre került egy angol nyelvű szekció New urban
problems worldwide and possible responses címmel, melyen Magyarországon tanuló
külföldi diákok adtak elő.
H-1094 Budapest Liliom u. 48.
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Fontos lépésnek tartjuk, hogy sikerült híres nemzetközi szakembereket elhozni egy-egy
előadás megtartására. Az év során vendégünk volt az Arizona State University professzora
Deirdre Pfeiffer is, aki A fotók szerepe a városfejlesztésben címmel tartott előadást.
Az elnökség több tagja nemzetközi folyóiratokban és kiadványokban publikált az év
során a MUT-hoz affiliált formában.

GAZDASÁGI ERŐFORRÁSOK
Társaságunk számára az elmúlt években többször komoly „árnyként” jelentek meg
a finanszírozás gondjai, amely aztán a 2019-es évben stabilizálódott. A befizetett
tagdíjak 2019-ben örvendetesen bővültek, azonban a feladatok erőforrásainak csak
csekély részét volt képes biztosítani. A 2020-as évben azonban a gazdasági
növekvésre vonatkozó terveinket a világjárvány keresztülhúzta. Az önkormányzatokra
háruló új feladatok és anyagi terhek a MUT gazdálkodását is negatívan érintették az
elmaradó önkormányzati tagdíjakon keresztül.
A MUT 2020 évi gazdálkodását két, 2019-ről áthúzódó pályázati forrás támogatta:
a PADE támogatás, illetve a Lechner Tudásközpont támogatási projektje.
A MUT 2020-as működésében további hiányt okozott az elmaradt éves konferencia,
amely erőteljes szervezés mellett 2018-ban és 2019-ben is nyereséges volt. A 2021es évnek ezért fontos célja a konferencia megszervezése, szponzorok támogatásának
megnyerése, és a konferenciasorozat növekvő pályára állítása.
A MUT tulajdonában álló Magyar Urbanisztikai Tudásközpont (MUTK) 2020-ban is
projektalapon finanszírozva látta el a fent említett projektek megvalósítását, azonban
az általános feladatok ellátására nem köttetett együttműködési szerződés a források
elégtelensége miatt. A MUT 2019-ben tűzte ki azt a célt, hogy a MUTK bevételeinek
80%-a tulajdonoson keresztül érkezzen, a MUT neve alatt futó projektek által. Ez a cél
a 2020-as évben az Aktív-és Ökoturisztikai Fejlesztési Központ megbízása által kezdett
el megvalósulni.
A MUT működésének alapja - a 2020-as évben a hiányzó gazdasági erőforrások
miatt különösen is nagy jelentőséggel – az önkéntes munka, amely a MUT eseményeit,
tagsági életét, szakértői aktivitását biztosítja.

Budapest, 2020.09.03.
Dr. Salamin Géza
elnök
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1. MELLÉKLET: DÍJAINK

DIPLOMADÍJ
Töretlen népszerűségnek örvend, és a pályakezdők számára nagy támogatást jelent a MUT
Diplomadíj pályázata. Külön értéke a díjaknak, hogy alapképzést végzettek is elnyerhetik.
2018 óta a Diplomadíj-átad kiegészül a MUT Junior Konferenciával, ahol a diplomadíjasok
mutathatták be nyertes munkáikat. A Konferencia immár harmadik alkalommal került
megrendezésre 2020. február 10-én, amely idén is sok szakember, egyetemi oktató,
konzulens érdeklődését keltette fel. A 2020-as februári díjátadón a 2019-es pályázók
vehették át elismeréseiket. 2019-ben 20 db pályázat érkezett a pályázatra. Alább a
díjazottakat soroljuk fel.

DÍJAZOTTAK
Területi és struktúratervezés kategória:
1. helyezett:
Csia Márton (98/100) Verseny vagy (és) együttműködés, három kelet-magyarországi
középváros lehetőségei
Településtervezés és városépítés kategória:
1. helyezett:
Frits Barbara (98/100) Biodiverz zöldfelületek települési gyűjtőutak menti alkalmazása
Budakeszi példáján
Dicséretben részesül:
Ulbert Dzsenifer (87/100) Pestszentlőrinc, Három király kulturális és rekreációs
alközpont
Dicséretben részesül:
Lakatos Luca (88/100) A Gubacsi Domb - A Gubacsi úti egykori sertésközvágóhíd
területének szabadtérépítészeti terve
Településföldrajz és vonatkozó társadalomtudományok kategória:
1. helyezett:
Kurucz Krisztián (98/100) Budapest közigazgatási változásai és kerületeinek fejlettségi
viszonyai (1950-2016)
Településtervezés és városépítés kategória:
1. helyezett:
Mayer Balázs (96/100) Köztervezői optimizmus költség-haszon elemzésben a MOL Bubi
példáján keresztül
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2019 novemberében-ban 20 pályázat érkezett be, ennek a díjátadója már 2020
február 19-én került megrendezésre.

EGYÉNI HILD JÁNOS-DÍJ
2020. évben a Hild-díj a pandémia miatt nem került kiírásra.

KÖZTÉRMEGÚJÍTÁSI NÍVÓDÍJ
A díj 2020-ban a pandémia miatt nem került kiírásra.
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2. MELLÉKLET: PÁLYÁZATOK, PROJEKTEK
MNB PALLAS ATHÉNÉ DOMUS EDUCATIONIS ALAPÍTVÁNY (PADE) –
Szerződés időtartama 2019. október 21- 2020. április 30.; melyet a kialakult
járványhelyzetre való tekintettel 2020. augusztus 31-ig meghosszabbítottunk.
Támogatás célja: XXV. Országos Urbanisztikai Konferencia elnevezésű esemény, valamint
további kapcsolódó események és beszerzések támogatása
Támogatási összeg: 4.629.300 Ft
Önrész: 340.800 Ft
Lechner Tudásközpont Nonprofit Kft. – Támogatás
Támogatás célja: A Magyar Urbanisztikai
szemléletformáló feladatainak ellátása

Társaság

szakmai

és

településügyi

Szerződés időtartama: 2020. szeptember1 -2021. május 30.
Támogatási összeg: 2.000.000 Ft
Budapest, 05.07.

Dr. Salamin Géza
elnök
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