
Budapest, Római-part „ L idó” csónakház
Építész: Jánossy Gy ö r g y ,  W a l k ó  Z o l t á n  (KÖZTI)

Emeleti alaprajz

Statikus: V ö r ö s  G y ö r g y  
Elektromos: P á l f y  Pál  
Víz-fűtés: K o v á c s  I s t v á n
Kerámia falburkolat: P ó l y a  J ó z s e f  festőművész 
Épült: 1960-62.
Kivitelező: Főv. 2. sz. Építőipari Vállalat 
Építésvezető: T ó t h  L á s z l ó  
Művezető: M i s i k  S á n d o r  
Építési költség: 6 500 000 Ft 
Szálloda: 660,— Ft/m3 
Garázs, öltöző: 280,— Ft/m3

Földszint
1. Előcsarnok
2. Közlekedő
3. Étterem
4. Konyha üzem
5. Előkészítő
6. Iroda
7. Raktárak
8. Tüzelő raktár
9. Öltözők

10. Férfi WC
11. Női W C
12. Átvevő
13. Előtér
14— 15. Lakótér-konyha
16. Szoba
17. Fürdő
18. Kamra
19. Portás
20. Kézmosó
21. Tanterem

I. emelet
1. Folyosó
2. Raktár
3. W C
4. Mosdó
5. Hálók
6. Nevelői szoba
7. Zsibongó-társalgó
8. Játékszobák
9. Betegszoba

10. Orvosi szoba
I I .  Fürdő

Főépület, földszint
1. Vendégszobák
2. Lakás
3. Folyosó
4. Lépcső
5. Női WC-csoport
6. Női zuhany
7. Férfi zuhany
8. Férfi WC-csoport
9. Lépcsőház

10. Előcsarnok, portás
11. Kiszolgálás
12. Nappali-társalgó

Közös öltöző
13. Öltözőtér

Csónakgarázs
14. Csónaktároló
15. Garázsmester
16. Műhely

Általános emelet
I .  Vendégszoba
3. Folyosó
4. Menekülő lépcső
5. Női WC-csoport
6. Női zuhany
7. Férfi zuhany
8. Férfi WC-csoport

Földszint
1. Előcsarnok
2. Öltöző
3. Mosdó
4. Foglalkoztató
5. Raktár
6. Iroda
7. Elkülönítő
8. WC-mosdó
9. Óvónői szoba 

10. Folyosó
I I .  Tálaló
12. Mosogató
13. Konyha
14. Előkészítő
15. Szárazáru rakt.
16. Földesáru rakt.
17. Hulladékgyűjtő
18. Személyzeti öltöző
19. Személyzeti mosdó-WC
20. Terasz
21. Transzformátor-ház
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Elczmények
A Fővárosi Sportlétesítmények Vállalata a 

Rómaipart üres, vagy szanálás útján felszaba
duló területein folyamatos építési program 
keretében új létesítményekkel járul hozzá 
ennek a sokáig elhanyagolt, majd az utolsó 
években végre ismét felfedezett kitűnő üdülő- 
területnek a fejlesztéséhez. Közvetlen a hajó
állomás mellett, egy magasan fekvő, szépen 
fásított nagy szabadterületet arra jelöltek ki, 
hogy o tt egy nagy befogadóképességű üdülő
telep épüljön, minél több üdülőszoba kialakí
tásával. Hogy a jelentős összeget igénylő be
ruházás ne csak a nyári hónapokra korlátozva 
hozza meg a költségvisszatérítéshez megkívánt 
bevételt, szakítva az eddigi gyakorlattal, a 
beruházó téli-nyári üzemeltetésre alkalmas 
épület terveit rendelte meg.

A megvalósult létesítmény végül is 180 
csónakot befogadó garázsépületből, egy 400 
személyre szolgáló közös öltözőből és egy 
134 ágyas üdülőszálló épületből áll, a hozzá
tartozó közösségi helyiségekkel.

Helyszín, telepítés
A szépen fásított, sík terület dunai oldala 

keskeny, mélységben viszont egész a Nánási 
útig benyúlik. Az adott beépítési mód lehe
tővé tette ugyan az épületek kedvező tájolását, 
de sem a Dunáról, sem a Nánási útról nem 
biztosított kellő rálátást. A központi fűtés 
kéménye, a körülötte vezetett szabad lépcső
vel, mint hangsúlyt adó motívum a Nánási 
úton haladó szemlélő figyelmét van hivatva 
felkelteni.

A telep a későbbiek során egy, a 
Nánási úttal párhuzamosan elhelyezendő 
üdülőépülettel bővülhet, ezért a kazánház az 
épület északi végébe került. Rövidesen meg
építik azt az utat, amely a Nánási úttal pár
huzamosan halad és amelynek tengelyében a 
szállodaépület főbejárata áll.

Szállodaépület
A hagyományos szerkezettel épült főépület 

és a csarnokszerkezetű társalgó között a kap
csolatot tágas előcsarnok biztosítja, ahol a 
szállodai recepció is elhelyezést nyert. Szer
kezete monolit, az alulbordás vasbeton födém 
gerendázata látható betonszerkezet. A szállo
dai szobák kétágyasak, déli tájolású loggiákkal. 
Csarnok szerkezetű épületek

A csónakgarázs, szekrényes öltöző és a tár
salgó azonos szerkezettel épült, helyszínen 
előgyártott elemekből. A villás függőleges 
támaszokba a vízszintes, illetve egyirányban 
lejtő főtartókat autódaruval két nap alatt 
emelték be. A vízszintes részen preskies 
fedés, a lejtős részen hullámpalafedés készült. 
Ezzel a tetőkialakítással ugyan biztosítva van 
az észak felőli jó bevilágítás, ugyanakkor a 
belmagasság nem nő meg indokolatlanul s a 
nem túl kedvező megjelenésű hullámeternit
tel fedett tetőrészek méretei is csökkentek.

Az árvízveszély miatt a csarnokszerkezetű 
épületeknél a betonfelületek nyersen marad
tak, a kitöltőfalak hézagolva készültek, az 
összes nyílászárók acélszerkezetűek.
Belső kiképzés, berendezés

A belső falak sima enyvesfestéssel készültek, 
az alkalmazott színek: citromsárga, homok
szín, őzbarna, emeletenként és traktusonként 
váltakozva. A főépületben az összes nyílás
zárók fából vannak, a tokokat feketére, a szár
nyakat színesre mázoltuk. (Soronként válta- 
kozóan, alkalmazott színek: olajkék, cinóber 
mézsárga, fehér.) A közös öltözőben a szekré
nyeket is több színűre festettük. A beépített 
bútorokat (szekrények, fekvőhelyek, lámpák 
recepció-pult, fal- és mennyezetburkolatok 
az előcsarnokban és társalgóban) megtervez
tük, de a mobil bútorok, képek, szőnyegek 
beszerzésénél, a büfépult beállításánál sajnos 
nem volt alkalmunk közreműködni.
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Isónakgarázs építés közben

Étterem és pergola

Szállórész vészlépcsője



Szállórész vészlépcsőj

Környezetalakítás
Az épületek elhelyezése és a kert-terv 

meglevő növényzetet a legmesszebbmenőe 
figyelembe vette. A kialakított kert lehetőv 
teszi az üzemi forgalomnak a napozásra é 
pihenésre szolgáló területektől való jó elvi 
lasztását, de ezenkívül az épület külső mej 
jelenését is gazdagítja. A fedett bejáró és me 
lette a térbeállított fal is ezt segíti elő. A té 
beállított falat és a társalgóépület bejár; 
melletti falfelületét Hódmezővásárhelyen ki 
szített kerámia burkolat díszíti.

Az épület mind nyári, mind téli üzembe 
jól használható. A csónak-idény végétől szívi 
sen veszik igénybe a szállodát bel- és külföl 
turisták, rendszerint a csoportosan vagy gé 
kocsival utazók. Különféle intézmények vid 
kiek részére bentlakásos továbbképző ta 
folyamokat rendeznek, amikor is az előcsa 
nokot és nappalit előadóteremnek használjá 
Az épület gazdasági mutatói kedvezőek.

W. Z.

Étterem képe a pergola alól


