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Tisztelt Képviselő-testület! 

 
A Magyar Urbanisztikai Társaság (röviden MUT, angolul: Hungarian Society for Urban Planning) az 

urbanisztikával hivatásszerűen foglalkozók, illetőleg az urbanisztika iránt elkötelezetten érdeklődők 

szakmai-társadalmi szervezete. 

A Társaság közhasznú tevékenységet végez a kutatás, nevelés és oktatás, ismeretterjesztés, 

felnőttoktatás, a kulturális örökség megóvása és műemlékvédelem, az épített környezet alakítása és 

védelme, a környezetvédelem és természetvédelem, a lakosság önszerveződő közösségeinek 

támogatása, és számos egyéb, kapcsolódó területen. 

A Társaság a fenti területeken folyamatos szakmai kapcsolat tart a kormányzati, önkormányzati 

szervezetekkel, az urbanisztikával foglalkozó felsőoktatási intézményekkel és szakmai kamarákkal, 

valamint a bel- és külföldi társszervezetekkel. Konferenciákat, műhelybeszélgetéseket szervez, 

amelynek eredményeit az írott és elektronikus nyilvánosságban publikálja, szakmai díjakat alapít és 

adományoz, tagokat delegál a szakmai tervpályázatokba és tervtanácsokba, szakvéleményeket és 

tanulmányokat készít a fenti szakterületek urbanisztikához kapcsolódó kérdéseiben, véleményt 

nyilvánít a település- és területrendezéssel összefüggő közügyekben. 

A Társaság közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak 

anyagi támogatást nem nyújt. 

A Társaság célja a sokféle szakma összehangolt tevékenységéből álló magyar urbanisztikának, a 

térségi és településfejlesztésnek, tervezésnek, irányításnak és működtetésének minél sikeresebbé 

hatékonyabbá és eredményesebbé tétele. A Társaság szoros kapcsolatra törekszik az állampolgárokkal 

és ezek önkormányzati szervezeteivel, a szakmai, a kamarai és más társadalmi szervezetekkel; az 

állami szervekkel, valamint a tudományos és az oktatási intézményekkel, továbbá gazdasági 

társaságokkal; kész velük intézményes szervezetközi együttműködések létrehozására. 

A Társaságnak egyéni, jogi, tiszteletbeli és pártoló tagjai lehetnek. 

A Társaság jogi tagja lehet az az önkormányzat, társadalmi szervezet, illetve közhasznú társaság, 

amelyik saját munkájában fontosnak tartja a Társaság által képviselt szakmai törekvéseket és 

szakszerűséget, és ezért munkájában igényli a Társaságnak a tagjai részére nyújtott szolgáltatásokat, 

elfogadja a Társaság Alapszabályát és meghirdetett programját, s kéri felvételét. 

 

Az önkormányzatok számára a MUT-hoz való csatlakozás több, formális és informális előnnyel jár 

együtt: 

 Az önkormányzatok ilyen módon közvetlenebbül értesülhetnek a legkorszerűbb szakmai 

megoldásokról, eredményekről, jó példákról, és maguk is bemutathatják eredményeiket, 

mintává válhatnak más önkormányzatok számára. 

 Rövid úton bekapcsolódhatnak – képviselőik útján – a szakma nemzetközi vérkeringésébe, a 

szokásosnál előbb értesülhetnek pl. nemzetközi pályázati lehetőségeikről, és a MUT 

közvetítésével, segítségével maguk is nemzetközi pályázati helyszínné válhatnak. 

 A MUT szakmai műhelyeiben segíthetik munkatársaik szakmai továbbképzését, gyakorlati 

tudását. 

 A MUT-tag önkormányzatok a listaárhoz képest 20 % kedvezményt kapnak a MUT fizetős 

rendezvényein és szolgáltatásainak igénybevételekor, kiadványainak megvásárlásakor, a MUT 

innovációs központja, a Magyar Urbanisztikai Tudásközpont innovatív városfejlesztési 

feladatokkal való megbízása esetében. 

 A 100 ezer forintnál magasabb tagdíjat fizető MUT-tag önkormányzatok saját 

rendezvényeikhez évente egy napra díjmentesen igénybe vehetők a MUT IX. Liliom utca 48. 

alatti 80 m2-es nagytermét. 

 Tetszés szerinti számban szervezhetnek szakmai rendezvényeket, klubdélutánokat saját 

terveik megvitatására, szakmai kontrolljára a MUT nagytermében. 

 

Csak az a tag rendelkezik szavazati joggal és részesülhet a fenti szakmai, kapcsolatteremtési és 

további előnyökből, aki időben megfizeti a tagdíjat. 

 



Önkormányzatunk, mint fővárosi kerületi önkormányzat számára a tagság éves díja bruttó 2 

Forint/lakos, tehát bruttó 120 ezer Ft költséggel járna csatlakozásunk a 2016. évben és a tagsági 

jogviszony fennállása alatti további években. A tagdíj megfizetése tagdíjbekérő ellenében, utólagos 

elszámolással történik. 

 

Különös büszkeség a kerület számára, hogy az ország egészén tevékenykedő MUT székházát 2001-

ben a ferencvárosi rehabilitációs területre, a Liliom utca 48-ba helyezte át, így az ország területéről 

hozzájuk érkező szakemberek egyben a ferencvárosi rehabilitációba is betekintést nyernek.  

 

Javasolom tehát, hogy az önkormányzat kérje felvételét a Magyar Urbanisztikai Társaság jogi tagjai 

közé. 

 

Melléklet: 

1. MUT alapszabály 

2. MUT 2013-2016. évre vonatkozó szakmai programja 

 

Budapest, 2016. szeptember 08. 

 

dr. Bácskai János polgármester megbízásából 

 

Szűcs Balázs főépítész s.k. 

 

 

 

Határozati javaslat 

 

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 

 

1) kéri felvételét a Magyar Urbanisztikai Társaság jogi tagjainak sorába,  

 

2) elfogadja a Magyar Urbanisztikai Társaság a  …/ 2016. sz. előterjesztés 1. sz. melléklete 

szerinti alapszabályát és a 2. sz. melléklete szerinti 2013-2016. évre vonatkozó stratégiáját, 

 

3) a szavazati jog gyakorlására és a társaság tevékenységében történő részvételre…..-t delegálja, 

 

4) tudomásul veszi, hogy az éves tagdíj mértéke a lakosságszám szerint bruttó 2,- Ft / 1 lakos, 

 

5) a 2016. évre vonatkozó tagdíjat 120.000 Ft összegben biztosítja a 3201. költségvetési sor 

terhére, 

 

6) felkéri a Polgármestert, hogy a 2017. évtől a tagsági díj fedezet biztosításáról gondoskodjon az 

önkormányzat éves költségvetéseiben, 

 

7)  felhatalmazza a Polgármestert a belépési kérelem benyújtására és a tagsági jogviszonnyal 

kapcsolatos nyilatkozatok, intézkedések megtételére. 

 

Határidő: 2016. szeptember 15. 

Felelős:  dr. Bácskai János polgármester 

 

 


