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TERVEZÉSI PROGRAM 

 

Uszály méretei:  77 x 9,20 m fedélzet alapterülete:  690 m2 

 

Kialakítandó szintek 

 uszály rakodóterében kiszolgáló szint helyezhető el 

o szállodai kiszolgálás és külső vendégek fogadására alkalmas éttermi konyha 

helyezhető el, raktárakkal, a hajótest oldalán – a főbejárattól elkülönített 

gazdasági feltöltéssel, italraktárral. A felette elhelyezkedő éttermi szintre 

történő kiszolgálás ételliften keresztül történne. 

o főlépcsőházból megközelíthetően vendégek számára WC csoport alakítható ki 

o személyzeti öltözők, személyzeti szálláshelyek, szállodai kiszolgáló egységek, 

raktárak is helyet kaphatnak, igény szerint a hajótestből nyíló gazdasági 

bejárattal 

 

 fedélzeten szállodai szobák, étterem és bár a hozzájuk tartozó teraszokkal 

o a hajótest közepén elhelyezkedő főlépcsőház egyik oldalán kialakítható az 

étterem m, lobby és vendéglátó terasz, mely a főlépcső melletti recepción 

keresztül ellenőrizhető módon közelíthető meg 

o vele szemben középfolyosóról nyílóan szállodai szobák kaphatnak helyet, a 

hajó orrában igény szerint kialakított nagy teraszos lakosztállyal 

o a szálloda szárny a szobák között elhelyezkedő személyzeti lépcsőn közvetlen 

kapcsolattal rendelkezik a hajótestben lévő kiszolgáló egységgel 

o a főlépcsőház megfelelő kialakításával a hajótest mindkét oldalról 

megközelíthető, így a kikötés bármelyik partszakaszon lehetséges 
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 ráépíthető emeleti szint szállodai szobákkal 

o  a főlépcsőháztól mindkét irányban szállodai szobák kerülnének kialakításra, 

középfolyosós rendszerrel, igény szerint a hajó végeken nagy teraszos luxus 

lakosztályokkal 

 

 tetőterasz, napozóhelyekkel, jakuzzi bár és egyéb mobil szórakozató eszközökkel 

o a főlépcsőházból megközelíthetően kialakítható tetőterasz, tetőkert, ahol a 

szálló vendégek napozni, jakuzzik elhelyezésével fürdeni tudnak 

o a tetőterasz egy részén igény szerint napelem park is létesíthető a szálloda 

energia szükségletének energiatudatos biztosítása érdekében 

o a tetőteraszon mobilizálható egységekből bár és egyéb szórakozást és pihenést 

biztosító funkciók is kialakíthatóak. 

 

Kialakítandóó hasznos alapterületek: 

rakodó térben : ~390 m2 

fedélzeti szinten: ~400 m2 + vendéglátó terasz ~60 m2 + lakosztály terasz ~30-35 

m2 

emeleti szinten: ~ 360 m2 + lakosztály terasz 2x~30-35 m2 

tetőterasz:  ~ 350 m2 

 

A koncepcióterv alapján kialakítható hasznos alapterület összesen:  1150 m2 

Kiszolgáló egységek alapterülete:  ~ 400 m2 

Szállodai szobák alapterülete:  ~ 430 m2 24-25 szállodai szobaegység 

Közlekedő terek alapterülete:  ~ 170 m2 

Vendéglátó egységek alapterülete:  ~ 150 m2 

Vendéglátó terasz alapterülete:  ~ 60 m2 

Pihenő tetőterasz alapterülete:  ~ 350 m2 
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ÉPÍTÉSZETI KIALAKÍTÁS 

 

 

Megközelítés 

A szálloda Tokaj hely lábánál folyó Bodrog partján kerülne elhelyezésre, a közelmúltban 

elkészült rendezvény területtel szemben. A gépkocsival való megközelítés és megállás 

lehetősége a főút mellett jelenleg is meglévő burkolt szerviz útról könnyen biztosítható, ami 

mellett a szükséges parkolóhelyek is kialakíthatóak. 

A partszakasz jelenleg enyhe lejtéssel halad a Bodrog széléig, ahol egy meredekebb szakasz 

alakult ki. A part menti terület nagyobb áradások alkalmával a Bodrog ezen szakaszát 

visszaduzzasztja, ezért a part közvetlen közelében csak olyan kialakítás tervezhető, melyet az 

időszakosan bekövetkező áradás nem tehet tönkre. Éppen ezért a hajóhíd egy olyan magasságú 

pontról indul, melyet a visszaduzzadó folyó vízszintje már nem ér el, a part mellett végig vezető 

út magassági szintjéhez közel. A pontos magasság meghatározását a vízszint maximális 

emelkedésének és a geodéziai felmérések eredményeinek figyelembe vételével a kiviteli 

tervben fogjuk pontosan meghatározni. 

A hajóhíd csatlakozásaként kialakítandó rézsű mellett mindkét irányban kisebb támfalakkal és 

burkolt sétányokkal kialakított parkosítást terveztem, mely a város lakói, az ide érkező látogatók 

és turisták pihenését és időtöltését ugyanúgy igényesebb és reprezentatívabb környezetbe 

helyezi, mint a szálloda vendégeinek környezetét. Így a szálloda a saját rendezett környezetével 

a város közterületeinek reprezentatívabb megjelenését is elősegíti. 

A parthoz csatlakozó hajóhíd kialakításánál a vízszint emelkedését szintén figyelembe vettük, 

ezért a hosszát úgy kell meghatározni, hogy a folyó szintjének emelkedése és süllyedése esetén 

is biztonságos megközelítést eredményezzen.  

Ehhez viszonylag hosszabb híd szakaszt kell kialakítani, és a hajót a parttól viszonylagosan 

távolabb kell helyezni. Ebből eredően az uszálytest és a part között nagyobb vízterület marad 
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szabadon, melynek reprezentatív hasznosítását is átgondoltuk. A hajóhíd két oldalán kialakított 

parkosított terület partszegélye és a hajótest között egyik irányban úszó stégeket helyeznénk 

el, melyek a szálloda hajó bejárata mellett a hajóhídról közelíthetőek meg. Jobbra a stégeken 

napozó terasz, és egy félig a folyó vizébe süllyesztett – stégszerűen kialakított – medence 

szolgálná a vendégek szórakozási és pihenési igényeit. A medence nyitott kialakításával a nyári 

strand időszakban üzemeltethető. Balra egy keskeny stég biztosítaná a szálloda 

szolgáltatásaként működtetett motoros illetve evezős hajók kikötését, melyeket a szálló 

vendégek számára szervezett szabadidős túrákhoz használnának. 

 

A hajóhídról két irányban elnyúló stégek a hajótestben kialakításra kerülő kiszolgáló egységek 

és konyha feltöltésére is lehetőséget biztosítanak a vendég forgalomtól elkülönítetten. Mivel a 

szálloda gazdasági feltöltése főként az éjszakai és kora hajnali órákban történik, így a stégeken 

pihenő vendégek számára ez nem jelenthet zavaró körülményt. 
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Funkcionális kialakítás 

 

Fedélzeti szint 

A hajóhídról a szálloda recepcióját magába foglaló hallba léphetünk, mely központi térként is 

szolgál. Innen lehet a vendégek számára a további szinteket megközelíteni.  

A bejárai hall közepén elhelyezkedő önálló recepciós pult lehetővé teszi a szállodába érkező 

vendégek ellenőrzött és igényes megérkezését és ellenőrzését.  A hall szimmetrikusa a part és 

a folyó irányában is meg van nyitva, így esetenként más hajók utasai számára is biztosítani tudja 

a szálloda mellé kikötve a part felé vezető átjárást és ellenőrzött módon a visszaérkezést. Ezzel 

lehetővé tesszük, hogy további beruházások és újabb kikötő építése nélkül, a turista hajók 

kiköthessenek, és vendégeiknek Tokaji városlátogatást és egyéb programokat szervezzenek. 

 

A recepciós pult mögött, a fedélzeti szint egyik felében kerül kialakításra a vendéglátó és éttermi 

rész, a hajó végében kialakított szabad terasszal, mely a lobby-bár helyiséghez csatlakozik. Az 

étterem kényelmes kiszolgálást tud biztosítani egyszerre 70 vendég számára. A hajó végében 

elhelyezkedő lobby-bár pedig 36 fő fedett helyen, további 26-30 fő nyitott teraszon történő 

szórakozását teszi lehetővé. A lobby elhelyezkedése révén alkalmanként zártkörű rendezvények 

lebonyolítására is alkalmas lesz. Az étterem és a lobby-bár hatalmas üvegezett felületekkel 

kilátást biztosít a partra s a folyó túloldalán lévő szép természetes környezetre. Az üveg 

felületek nyitásával az időjárás függvényében a terek szinte teljes egészében nyitott terekké 

formálható. 

Az étel és ital kiszolgálás két különböző pult kialakításával tesszük lehetővé, melyek feltöltése 

az étterem alatt elhelyezkedő konyhából és ital raktárból induló étellift segítségével lesz 

megoldva. 

 

Az étteremmel szemben a fedélzeti szint másik oldalán egy középfolyosóról nyílnak a földszinti 

szobák. Ezen a szinten összesen 10 kétágyas, franciaerkélyes szoba egység, és egy lakosztály 

http://www.szimmetria-epitesziroda.hu/
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található. A lakosztály hálót, nappalit és fürdőt tartalmaz, valamint a hajó végen nagyméretű 

saját terasszal rendelkezik.  A fedélzeti szint összesen 11 szobaegységet tartalmaz. 

A folyosó szakasz közepén található egy raktárhelyiség és egy személyzeti lépcső, mely a 

hajótestben elhelyezkedő kiszolgáló részhez vezet. A raktárban elhelyezésre kerül egy szennyes 

ledobó nyílás, melyen keresztül a szennyest közvetlenül a hajótestben lévő szennyes raktárba 

lehet juttatni. 

 

Hajótest szintje 

A főlépcsőházon keresztül a vendégek is le tudnak jutni a hajótestbe, mivel itt került kialakításra 

az étterem számára szükséges nemenként elkülönített WC csoport. A vendégforgalmi terektől 

leválasztva itt kapott helyet a konyha – az étterem alatt – valamint a szobákhoz tartozó 

személyzeti terek – a szobák alatt.  

Az étterem saját személyzettel 200 adagos főzőkonyhaként működik, saját raktárakkal, melyek 

feltöltése az éjszakai és hajnali órákban történik a hajó előtti stégekről nyíló gazdasági 

bejáratokon keresztül. 

Szintén ezen a szinten biztosítottunk két helyiséget a gépészeti berendezések számára. Az egyik 

a konyhához kapcsolódva, a másik a személyzeti folyosóhoz kapcsolódva került kialakításra. 

A személyzeti folyosó végén két db kétágyas személyzeti szoba is elhelyezésre került, mely az 

itt dolgozó személyzet egy részének biztosíthat szállást. 

A hajótestben elhelyezkedő helyiségek az acéllemez hajótesten kivágott körablakokon keresztül 

kapnak szellőzést és fényt.  

 

Emeleti szint 

A recepció mellett induló főlépcsőházon keresztül juthatnak a vendégek az emeleti szintre, ahol 

mindkét irányban szobákat alakítottunk ki. A földszinti szobák felett azonos alaprajzi 

elrendezéssel 9 db franciaerkélyes szoba és egy saját terasszal rendelkező lakosztály 

helyezkedik el, az étterem feletti részen pedig 7 franciaerkélyes szoba és szintén a hajó végen 

http://www.szimmetria-epitesziroda.hu/
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kialakított saját erkéllyel rendelkező lakosztály található. Az emeleti szint összesen 18 

szobaegységet tartalmaz. 

A főlépcsőház part felőli oldalán nyíló – a homlokzati síkról visszahúzott üvegfal választja le a 

szállodai lépcsőteret a tetőteraszra vezető lépcsőtől. A lépcső nyitott térben van kialakítva, 

melyet a belső tértől üvegfallal, a szabadban lévő oldalon pedig mellvéddel határoltunk. Ez a 

lépcső vezet a tetőteraszra. 

 

Tetőterasz szintje 

Az emeleti szint homlokzati síkján kialakított külső lépcsőn keresztül lehet a tetőteraszt 

megközelíteni. A lépcső külső térként van kialakítva, melynek tetejét vízszintesen -  egy 

mozgatható, a vízszintesből 90°- os szögben felállítható – lemezzel le lehet zárni, 

megakadályozva ezzel, hogy az alatta lévő szint nyitott tereibe jelentősebb csapadék kerüljön 

azokban az időszakokban, maikor az időjárás miatt tetőterasz használata nem lehetséges. 

Ez e lemez nyitott állapotban a lépcső mellett elhelyezett bárpult hátsó oldalát képezi.  

A bejáratok kiemeléseként kialakított íves oszlopszerű motívumot felvezettem a terasz szintig, 

majd ezek lezárásaként egy könnyűszerkezetes tető biztosítja az itt működő bár árnyékolását. 

A teraszon lévő bárpult csak ital kiszolgálást biztosít, melyhez az étellift a hajótestben 

elhelyezkedő italraktárból idáig felvezet, így a pult feltöltése zavartalanul történhet a 

vendéglátás időszakában is, melyhez a főlépcsőt nem kell igénybe venni. 

A tetőteraszon a bár egyik oldalán dézsás növényekkel optikailag lehatárolva napozó teraszt 

alakítottunk ki, melynek közepén 4 db jakuzzi elhelyezésével, napozó ágyakkal és napernyőkkel 

biztosítjuk a vendégek kényelmes kikapcsolódását.  

 

A tetőterasz másik oldalán, a vendég forgalomtól elzártan olyan felületet alakítunk ki, mely 

napelemekkel borítva a szálloda működéséhez szükséges energia egy részét biztosítani tudja. 

Szeretnénk ezzel környezettudatos és gazdaságos üzemeltetést teremteni.  
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Hajótest helyiségei
alapterületek  

m2

Főlépcső közlekedővel 20,37

Női WC 10,73

Férfi WC 10,47

Férfi öltöző 9,82

Női öltöző 9,7

Személyzeti öltöző 21,79

Szennyes raktár 10,14

Tisztaruha raktár 6,45

Mosoda 11,89

Hulladék tároló 4,81

Raktár 11,89

Raktár 10,19

Gépészeti tér 22,2

Személyzeti szoba tusolóval 17,49

Személyzeti szoba tusolóval 17,43

Közlekedő 32,72

Személyzeti lépcső 4,89

Személyzeti WC 6,38

Közlekedő konyhai 36,61

Italraktár 11,69

Hulladék tároló 3,15

Zöldségraktár 4,62

Szárazáru raktár 8,23

Konyha területe 61,39

Moslék tároló 5,01

Ital raktár 28,17

Konyha gépészet 24,1

Hajótestben kialakíott hasznos 

alapterület összesen: 422,33

ALAPTERÜLETI KIMUTATÁS
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Fedélzeti szint helyiségei
alapterületek  m2

Bejárati hall recepcióval 42,77

Étterem 115,92

Lobby bár 61,81

Vendég terasz 41,88

Vendég közlekedő 34,89

1. szoba fürdővel 14,36

2. szoba fürdővel 14,36

3. szoba fürdővel 14,53

4. szoba fürdővel 14,53

5. szoba fürdővel 14,53

6. szoba fürdővel 14,53

7. szoba fürdővel 14,36

8. szoba fürdővel 14,36

9. szoba fürdővel 14,76

10. szoba fürdővel 14,76

11. lakosztály 30,20

lakosztály terasza 26,44

Személyzeti lépcső 4,84

Raktár 4,84

Tetőterasz 
alapterületek m2

Bár terasz 112,45

Napozó terasz 221,88

Napelempark 221,13

Tetőterasz alapterülete 

összesen 555,46

Vendégtér alapterülete 

összesen 262,38

Szállodai szobákhoz tartozó 

terület összesen 246,29

Fedélzeti szint alapterülete 

összese 508,67
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Belső terek alapterülete összesen: 1270,20 m2 

Teraszok alapterülete összesen: 657,58 m2 

Szálloda hajó hasznos alapterülete összesen: 1927,78 m2   

 

Emeleti szint hellyiségei
alapterületek  m2

Főlépcső 22,55

Vendég közlekedő 31,80

12. szoba fürdővel 14,38

13. szoba fürdővel 14,45

14. szoba fürdővel 14,44

15. szoba fürdővel 14,43

16. szoba fürdővel 14,44

17. szoba fürdővel 14,44

18. szoba fürdővel 14,45

19. szoba fürdővel 14,45

20. szoba fürdővel 14,27

21. lakosztály 31,07

lakosztály trasza 19,23

Személzeti lépcső 4,85

Raktár 4,84

Vendég közlekedő 23,65

22. szoba fürdővel 14,45

23. szoba fürdővel 14,44

24. szoba fürdővel 14,44

25. szoba fürdővel 14,44

26. szoba fürdővel 14,35

27. szoba fürdővel 15,45

28. szoba fürdővel 14,36

29. lakosztály 31,00

lakosztály terasza 14,57

Raktár 4,85

Raktár 4,85

Külső lépcső 11,59

436,53

Emeleti szint alapterülete 

összesen

http://www.szimmetria-epitesziroda.hu/
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Szerkezeti Műszaki leírás 

 

Felépítmény szerkezeti kialakítása 

Az egész építmény alapja egy uszály hajóteste, mely teherbírása és szerkezeti kialakítása révén 

a szálloda szerkezeteiből származó és hasznos terheit egyaránt biztonsággal megtartja.  Az 

ehhez szükséges számításokat, műszaki leírást és a meglévő acél szerkezetek felújítását 

rozsdátlanítását, a szükséges kivágásokat a felületek megfelelő felületkezeléseit a hajómérnöki 

terv tartalmazza. 

Az épület felmenő tartószerkezetei acél keretvázzal, fióktartókkal készülnek tartószerkezeti 

méretezésnek é kiviteli terveknek megfelelő kialakítással, keresztmetszetekkel és 

csomópontokkal. 

Az acél tartószerkezetet az uszály belső merevítő bordáira kell rögzítni oly módon, hogy a 

hajólemezen semmilyen rögzítés vagy átfúrás nem lehetséges. A hajótestet csak a tervezett 

nyílászárók helyén lehet kivágni a hajómérnöki terveknek megfelelően.  

Az acél keretszerkezet a hajótestből kiemelkedve még 2 szint kialakítására alkalmasan kell 

kivitelezni és méretezni. A keretszerkezet és az acél hajólemez közötti területeken kell 

megoldani a víz és szennyvíz elvezetéseket. 

 

Padozatok kialakítása 

A hajótestben a helyiségek padozatának kialakítása során a meglévő merevítő bordákon 

kialakított tartószerkezeten acéllemez padozat készül, melyen lépésálló kőzetgyapot 

lemezeken kialakított Rigidur szárazpadlót terveztem. A vizes helyiségekben (mosdók, WC-k, 

konyha terek) flexibilis vízszigetelést kell kialakítani a padozaton, majd hézagmentesen 

hegesztett PVC burkolattal kell ellátni. A hajótestben kialakított helyiségek mindenütt PVC 

burkolatot kapnak. 

A főlépcső acél tartószerkezettel, keményfa járó és homloklap burkolattal készül a teljes 

főlépcső területén.  

http://www.szimmetria-epitesziroda.hu/
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A fedélzeti szinten a bejárati hallban, az étteremben és lobby helyiségben keményfa parketta 

adja a padozatot. Alatta a hajótest fedélzeti lemezén habcement kiegyenlítő réteget kell 

kialakítani a jelenlegi lejtések korrekciójához, melyen szintén lépésálló kőzetgyapot szigetelést 

és Rigidur szárazpadlót kell fektetni, a teljes fedélzeti szinten, azonos módon. A szállodai szobák 

területén a keményfa padló helyett padlószőnyeg és a fürdőkben kőporcelán burkolat készül. 

vizes helyiségekben mindenütt. A külső teraszokon a habcement kiegyenlítő réteg tetején 

vízszigetelés fellett alumínium profilokon elhelyezett WPC burkolat készül, mind a szobákhoz 

tartozó egyedi teraszokon, mind a vendéglátó egységekhez tartozó vendég teraszok 

padozataként.  

Az emeleti padozatok fűtött terek közötti kialakítása ellenére jelentős hőszigeteléseket 

tartalmaznak, hogy az acél tartószerkezet hőhíd hatását, illetve a szobaegységek időszakos 

fűtéséből eredő lehűléseket a lehető legjobban kiküszöböljük. Ezért az acél tartószerkezeti 

keretek között, alatt és felett is készül hőszigetelés a rétegrendi kialakításnak megfelelően. A 

tartószerkezet felett az alsóbb szintekkel megegyezően lépésálló kőzetgyapot hőszigetelésen 

kialakított Rigidur szárazpadlót terveztem, melyen padlószőnyeg és a vizes helyiségekben 

vízszigeteléssel készülő kőporcelán burkolatok lesznek. 

 

Falazatok kialakítása 

A hajótest belsejében lévő helyiségek kialakítása során az acél keretszerkezet belső síkján kell a 

termikus burkolt kialakítani minimum 10 cm szélességű víztaszító kőzetgyapot töltetű, acél 

fegyverzetű szendvicspanel burkolatokkal. A szendvicspanelek egyben a belső terek falfelületét 

is adják. Az oldalfalakhoz hasonló módon a hajótestben lévő helyiségek mennyezetét is 

kőzetgyapot töltetű szendvicspanel burkolatok adják, a fedélzeti lemez alsó síkjára rögzítve.  

 

A fedélzeti és emeleti szinten egyaránt, a hajótestből kiemelkedő szerkezetek kialakításánál a 

szerkezet külső oldalán készül a termikus burkot alkotó acél fegyverzetű, víztaszító kőzetgyapot 

töltetű szendvicspanel burkolat, külső felületén mikrobordás lemezzel, antracit színben, a 

szendvicspanelek síkjában elhelyezett nyílászárókkal.  A tartószerkezeti elemek között szintén 

http://www.szimmetria-epitesziroda.hu/
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kőzetgyapot hőszigeteléssel kell a közöket kitölteni, majd a szerkezet belső oldalán még 5 cm 

hőszigetelés és gipszkarton burkolat készül. A vizes helyiségek oldalfalain, az aljzaton kialakított 

szigeteléssel összedolgozva a gipszkarton burkolatok kenhető szigetelést kell készíteni, majd 

mennyezetig csempézve kell a belső felületeket befejezni.  

A belső válaszfalak mindenütt alumínium CW vázon elhelyezett gipszkarton válaszfalak 

kőzetgyapot hőszigeteléssel kitöltve, mely a különböző időpontokban szakaszosan fűtött 

szobák közötti hőszigetelést, illetve hangszigetelést is biztosít a helyiségek között. A vizes 

helyiségekben a belső válaszfalak esetén is teljes felületen el kell készíteni a csempe burkolat 

alatti vízszigetelést. 

 

Homlokzatképzés 

A hajótest meglévő acéllemezét a megfelelő konzerváló felületkezelések elvégzése után a 

hajómérnöki terv szerinti rétegekkel és minőségben antracit színű festéssel kell ellátni. A 

hajótestből kiemelkedő szerkezetek tömör felületein mindenütt antracit színű mikrobordás 

acéllemez jelenik meg a szendvicspanel külső felületeként. A nyílászárók alumínium 

tokszerkezettel, antracit vagy fekete színben készülnek. A teraszok, erkélyek külső 

szegélyezését fekete színű lemezzel, egyedi profil kialakítással kell elkészíteni. A felületekről a 

csapadékvíz elvezetése természetes módon lecsorog, ereszcsatorna illetve vízelvezetés 

készítése nem szükséges. 

A födémek szélein biztonsági üvegből készített korlátokat terveztem, rozsdamentes acél 

üvegmegfogókkal, 90 cm magasságban fehér porszórt felületű acél cső fogódzóval, melyek 

azonos kivitelben készüljenek a szobák és lakosztályok teraszainak mellvédjeként és a 

vendégforgalmi teraszok mellvédjeként egyaránt.  

A hajótest fölé kiemelkedő felépítmény mindkét hosszanti oldalán szimmetrikusan 

végigvezetett egyedi kialakítású, mindkét szintet átfogó íves homlokzati díszítő elem készül, 

Prefa alumínium kompozit lemezből, fehér színben. Az íves díszítő elem vonalát követő 

vonalban két vékonyabb elem kíséri végig, melynek alsó felületén ledes világító sort kell 

elhelyezni, mely sötétedés után a hajó oldalának jellegzetes díszítését reprezentatívan kiemeli. 

http://www.szimmetria-epitesziroda.hu/
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A bejáratok kiemelésére szintén alumínium kompozit lemezburkolattal kialakított oszlopot 

terveztem, a későbbiekben pontosított fa erezetű megjelenéssel, mely a tetőterasz feletti 

könnyűszerkezetes fehér árnyékoló tetőszerkezetig emelkedik. Színezését a nyílászárók 

szemöldökénél végigvezetett fa árnyékoló lamellák színezésével. 

A tetőterasz feletti fehér árnyékoló tető szélein a led füzéres világítósort szintén végig kell 

vezetni, mellyel nyáron a tetőteraszon az esti órákban is üzemelő bár látványossá és vonzóvá 

tehető. 

A homlokzati ledes világítások az úszó szálloda jellegzetes megjelenését kiemelik, és látványos 

reprezentatív megjelenéssel színesebbé igényesebbé teszik a város Bodrog parti területét. 

  

Stég és napozóterasz kialakítása 

A szálloda szolgáltatásinak bővítése érdekében a hajóhíd mellett stégeket alakítunk ki, 

melyeken napozó terasz és egy szintén stég jelleggel, részben a vízbe süllyesztve úszómedence 

alakítható ki. A stégek szegélyén dézsás növényekkel biztosítanánk a leesés elleni védelmet, 

mivel a stégek szegélyének megközelítését megakadályozzák. 

A stégek szerkezete szintén fekete felületkezeléssel ellátott hagyományos kialakítású, úszó 

testeken elhelyezett zártszelvény keretek adják. a felületüket a hajó teraszaihoz hasonlóan 

mindenütt WPC, vagy keményfa burkolattal látjuk el, mellyel igényessé tehető a hagyományos 

stégek megjelenése. Megközelítésük a hajóhíd két oldalán, acél szerkezetű, fa járólapokkal 

ellátott lépcsőn keresztül történik, az uszályra érkező híd előtti vízszintesen kialakított 

szakaszról.  

  

http://www.szimmetria-epitesziroda.hu/
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TERVEZŐI NYILATKOZAT 

 
Alulírott: Babinszky Tünde 

Tervezési jogosultság: É 03-014, SZÉSZ 03-0141 
 

mint az építmény felelős tervezője nyilatkozom, hogy a 
Tradíció Manufaktúra Kft. 

Tokaj város Bodrog parti területén tervezett, uszályon kialakított úszó hotel 
építészeti terveinek elkészítésére jogosultsággal rendelkezem. 

 
Az általam tervezett építészeti-műszaki megoldás megfelel a vonatkozó jogszabályoknak, 

általános érvényű és eseti előírásoknak, így különösen  

 a környezetvédelmi előírásoknak, a statikai, az életvédelmi és az égéstermék-

elvezetőkre vonatkozó követelményeknek. A tervezett építményben a fűtési 

megoldások az égéstermék elvezetők létesítését nem igénylik. 

 a jogszabályokban meghatározottaktól eltérés engedélyezése nem szükséges 

 a vonatkozó nemzeti szabványtól eltérő műszaki megoldás alkalmazása nem szükséges 

  az adott tervezési feladatra azonos módszert alkalmaztam a hatások (terhek) és az 

ellenállások (teherbírás) megállapítására és azt a tervezés során teljes körűen 

alkalmaztam. 

 az építmény tervezésekor alkalmazott műszaki megoldás az Étv. 31. § (2) bekezdés c)-

h) pontjában meghatározott követelményeknek megfelel, 

 az építési tevékenységgel érintett építmény azbesztet nem tartalmaz 

 az általam tervezett építmény megfelel az épületenergetikai követelményeknek és az 

ezt igazoló energetikai számítást a külön jogszabályi előírások szerint gépész tervező 

készítette  

 az általam tervezett építmény megfelel a tűzvédelmi követelményeknek 

Kecskemét, 2018. január 5. 

 

 
BABINSZKY TÜNDE 

okl. építésztervező szakmérnök 
É 03-0141; SZÉSZ 03-0141 
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