
Józan szemlél dés
az art Hotel szeged épülete   

A nemzetközi hoteltrendeket meghatáro-
zó belsõ tér született a mûemléki környezet-
ben megépült, Szeged téglaarchitektúráját 
is megidézõ Art Hotel Szeged épületében. 
A megérkezés, vagyis a lobbi tere racioná-
lis belsõépítészeti megoldásokat mutat, ami-
nek egyik vizuális csúcspontja Losonczi Áron 
fényáteresztõ betonpult-eleme. A racionalitás 
egyébként érvényesült a bútorok, világítótes-
tek kiválasztásánál, s egyúttal meghatározó-
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ja az étterem berendezésének is. A 71 darab 
szobaegységbõl 48 egyforma kialakítású, míg 
a tetõteraszon penthouse apartmanok épültek, 
illetve két szoba teljesen akadálymentes. Gya-
kori a fa, fahatású alapanyagok, természe-
tes alapanyagú textilek használata, a földszí-
nek és narancs váltakozása emeletenként, míg  
a fürdõterekben a férfias fekete-fehér-barna-
króm dominál. A kiegészítõ bútorok, illetve  
a burkolatok közül sok az olasz design kifino-

multságát dicséri. Miként a külsõ építészeti 
megformálástól, úgy a belsõ kialakítástól egy-
aránt távol áll a hivalkodás, a felesleges rész-
letek halmozása. Az épület befogadó, hívo-
gató, Szeged szerves, közösségi terévé kíván 
lenni, amit jelez az is, hogy a szálloda penge-
épületének tetején kialakított welness-központ 
(pompás kilátással a Dóm tér felé), csakúgy, 
mint a terasszal rendelkezõ étterem bárki szá-
mára látogatható.

Mûemléki környezetben épült meg a Szeged téglaarchitektúráját is megidézõ hotel
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Józan szemlél dés

BalogH lászlóval az art Hotel szeged 
vezet  tervez jével beszélgettünk

Milyen elõzményei vannak a hotel történetének? 
Tulajdonképpen egy rendkívül hosszú tervezési és kivitelezési folya-
mat gyümölcse az, amiben most itt ülhetünk. 2001-ben vásárolta meg 
a fejlesztõ cég a történetileg védett Belvárosban található, úgynevezett 
egykori „Palánk” területén lévõ telket és eredetileg irodaházat tervezte-
tett ide. Amikor a nyolcvanas évek elején megépült a Somogyi Károly  
Városi és Megyei Könyvtár, akkor ezt a részt ledózerolták, ugyanis  
a Somogyinak lett volna még egy elõadóterem, levéltári, raktári része is, 
ami aztán nem valósult meg. 2011-ig gyakorlatilag ez egy üres, elhanya-
golt terület volt, néhány parkoló, illetve a Szegedi Közlekedési Vállalat  
trafóépületének az udvara, egyetlen árva irodabarakkal, valamint a má- 
justól októberig üzemelõ kerthelyiséges sörözõt nyitották meg itt. 

Mi volt az eredeti koncepció?
A válság beköszöntével rögtön tudni lehetett, Szegedre irodát építeni 
nem érdemes, egyszerûen leálltak a már elõkészített irodafejlesztések is.  
A 2006-ban készült elsõ vázlatterveink már megvoltak az irodaházra, két 
változat, látványtervvel. Mielõtt belefogtunk az új szállodakoncepcióba,  
a tulajdonosok egy megvalósíthatósági tanulmányt készíttettek, melybõl 
kiderült, hogy ez a belvárosi helyszín a válság ellenére is alkalmas lehet 
az új funkció számára. Ekkor megint felkértek minket és elkészítettük  
a szálloda vázlatterveit is. Tulajdonképpen újrakezdtük, teljesen más 
teherhordó szerkezeti rendszert dolgoztunk ki az eredeti elképzelésekhez 
képest: alkalmazkodva a 24 m2 nagyságú, elõtérrel, fürdõvel rendelkezõ 
klasszikus szállodai szoba egységhez, s más, így az eredetileg kétszintes-
re tervezett mélygarázs is egy szinte „szelídült”. 2010 márciusában végül 
ezt az új koncepciót Központi Tervtanács elé vihettük Budapesten. Mikor 
ezen a körön is túljutott a terv, akkor a fejlesztõk EU-forrást pályázhattak, 
amit meg is nyertek, ennek a nagyságrendje közel félmilliárd forint volt, 
ami nagyjából egynegyed része a teljes beruházás költségeinek.

Mik voltak a szabályozási terv fõbb elõírásai?
 A szomszédos házak közül kettõ is helyi védelem alatt áll, hozzájuk csak 
zártsorú építéssel lehetett csatlakozni, ezért a mûemlékvédelemmel folya-
matosan egyeztettünk. Számtalan egyéb „kötelem” is volt. Többek között, 
hogy az Apáthy utca felõl eltakarjuk a meglévõ épület tûzfalát, majd az is, 
hogy el kellett bontanunk, majd újratervezve a térszín alatt újjáépítenünk 
a Szegedi Szabadtéri Játékok vizesblokkjait, valamint tartanunk kellett  
a Somogyi Könyvtártól való tûztávolságot is.

Hogyan mûködtek az elképzeléseitek a Tervtanácson?
A Tervtanácson volt néhány észrevétel, de nem az épület telekre-ültetésé-
vel, hanem funkcionális részletekkel kapcsolatban. Többek között azzal, 
hogy például miért az udvaron belül van a bejárat, de végül ezeket sike-
rült tisztázni. Közben kiderült, hogy a két utca megnyitása, meg az udvar 
belsejének terasza segíti a hotel nyugodtabb mûködését. A tervezés alatt 
opponensnek a szomszédos Somogyi-könyvtár tervezõjét, Péterfia Borbálát 
kértem fel (Pomsár Jánossal közösen jegyzik a könyvtár 1984-ben átadott 
épületét - szerk.), õ mindvégig támogatta a tervünket. Volt tervtanácsi ész-
revétel, amit megfogadtunk, de voltak olyan vélemények is, miben nem 
volt egység a zsûrin belül. Például történt felvetés a téglaburkolat elhagyá-
sával kapcsolatban is, de a Dóm tér sarkán ezt mi sem tudtuk elfogadni és 
általában más sem támogatta annak elhagyását.

A megérkezés, vagyis a lobbi tere racionális belsõépítészeti megoldásokat mutat

Az épület befogadó, hívogató, Szeged szerves, közösségi terévé kíván lenni
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Mi volt a következõ lépés? A benyújtott tervdokumentációhoz képest 
mit kellett átdolgoznotok?
Kis csúszás után tendertervet szerettünk volna készíteni, de sajnos az elma-
radt, így a kiviteli tervet versenyeztették meg, ahol a Market Zrt. nyer-
te el a kivitelezési munkát. Utána team-munka kezdõdött, amiben a sok 
módosítás miatt közösen „átgyúrtuk” a terveket. Például az Apáthy utca 
felõli tûzfaltakarás keskeny épületének kulisszafalszerû homlokzata meg-
változott: a tervtanácson elhangzott vélemények alapján sokkal tömöreb-
bé, falszerûbbé vált. De a Somogyi Könyvtár déli oldalán, a pinceszinti,  

A terasszal kialakított étterem mindenki elõtt nyitva áll, vagyis nem csak a hotelvendégek számára

Welness-központ, pompás kilátással a Dóm tér felé

Gyakori a fa, fahatású alapanyagok, természetes alapanyagú textilek használata

újonnan kialakítandó Szegedi Szabadtéri Játékok vizesblokkjai felett 
elhelyezendõ kis épületrészt is átterveztük. Beruházói döntés alapján  
a negyedik emeleti, korábban irodai szint, újabb szobákkal és apartma-
nokkal, szintén a szálloda részévé vált.

Milyenek a visszajelezések az elkészült házról?
Lényeges volt, hogy nem akartunk a házzal „kiugrani” a környezetébõl. 
Ez a visszajelzések alapján sikerült is. Még ha nem is volt lehetséges  
az eredeti Palánk-tömböt helyreállítani, mégis kis mértékben sikerült meg-
idézni az eredeti középkori, keretesen beépített tömböt. Mi itt nõttünk föl, 
szegediek vagyunk, számunkra meghatározó élmény itt, a Dómnál minden 
sarok, és hát Rerrich Béla egyébként is minden szegedi építész számára 
meghatározó etalon.


