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Az elittől 
a luxusig
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F elnőtt egy generáció, amelyik már nem is emlékez-
het, mi állt a Rózsadomb keleti oldalán éktelenkedő 
beton épülettorzó helyén. Az eltúlzott méretű, még-
is ikonikus SZOT szálló helyére most, három évti-

zeddel később, luxuslakóház került. „Hétfőn délelőtt a Rózsa-
dombon, a Vérhalom utcánál ünnepélyesen elhelyezték a tervek 
szerint az ország legszebb szakszervezeti gyógyüdülőjének ala-
pítólevelét” – írja lelkesen a Népszava 1968. július 17-i számá-
ban. Néhány évvel korábban ugyanis határozat született arról, 
hogy a szakszervezet nagy hangsúlyt kíván fektetni az üdültetés-
re, ezen belül is a gyógy-, illetve családi üdülőhelyek kialakítá-
sára. A program egyfajta ékköveként épült meg a budapesti lát-
képet nagyban meghatározó, a köztudatban egyszerűen csak 
SZOT szálló néven megismert, kénytelen-kelletlen elfogadott 
monumentális épület. Noha a gyógyszállót tervező Vass An-
tal, a KÖZTI mérnöke kihangsúlyozta, hogy céljuk az volt, mi-
nél kisebb területet vegyenek igénybe az előirányozott bő félezer 
szállóvendég számára, az elkészült épület méretével jócskán ráte-
lepedett a Rózsadomb megszokott arányára. A 114 méter hosszú 
szálloda kialakítását leginkább a környezet adta lehetőségek ki-
aknázása vezérelte: „lehetővé akarjuk tenni, hogy a betegek a he-
lyiségek többségéből láthassák a várost, hiszen innen csodálatos 
a panoráma. Éppen ezért nagyon sok üveggel dolgozunk, ahol 
lehet, még a falakat is üvegből alakítjuk ki” – tette még hozzá 
akkoriban Vass Antal. Az 1971-ben átadott épület északi végé-
nek tetején, az alaptömegre ráhelyezve léptették ki a presszó és 
az étterem két szintjét, a magasföldszintről pedig híd vezetett át 
a korabeli trendeket jól követő, kerek alaprajzú presszóhoz. 

A SZOT szálló megléte, majd már inkább a meg nem léte 
azonban folyamatos beszédtémát jelentett nem csak a városla-
kók, hanem kiemelt és szinte mindenhonnan látható pozíciója 
miatt az idelátogatók számára is. Az intézmény a rendszervál-
tásig rendesen szolgálta a hazai és a baráti országokból érke-
ző megfáradt és kikapcsolódni vágyó szakszervezeti beutalta-
kat. Az 1980-as évek végétől azonban vonzereje alábbhagyott, 
kihasználtsága csökkent, így gazdaságtalanná vált az üzemel-
tetése is, ezért alig két évtizedes működése után bezárt. Ez-
zel elkezdődött az épület történetének hosszantartó kálváriája 
először a részleges visszabontással, majd szerkezetének 2004-
ben történt komolyabb megbontásával. Több befektető több 
nekifutással szeretett volna különböző funkciójú luxusingat-
lant létesíteni a SZOT ház romjain, de a megfelelő tőke híján, 
vagy az épp bekövetkező válságok hatására ezek rendre meg-
hiúsultak, így megmaradt a sokáig ismert torzó, avagy, ahogy 
a sajtó előszeretettel emlegette, a „csontváz a város felett”. 

Ismert városvédők és szakmai szervezetek, így például a Bu-
dapest Világörökségéért Alapítvány, vagy az ICOMOS ekkor 
látták elérkezettnek az időt, hogy határozottan lobbizzanak 
a már amúgy is többszörösen megtépázott épületmaradvány vég-
leges elbontása érdekében, amivel a Rózsadomb összhatása va-

lamelyest helyreállhatott volna, ez azonban túl nagy luxus lett 
volna minden befektető számára. Wáberer György pesti Du-
na-parti irodájának ablakából évek óta szemlélhette a torzót, 
vagy ahogy nevezte: Budapest szégyenfoltját. Az addigra már 
jó pár tulajdonváltáson átesett házat végül néhány évvel ezelőtt 
megvásárolta és oda egy, elmondása szerint hiánypótló, „min-
den igényt kielégítő, abszolút luxus kategóriát képviselő ingat-
lant” álmodott. Már maga a telek hatalmas kincs a parkos, fás 
környezetével, s az a fölé befurakodó, szinte az egész városra pa-
norámát nyújtó, jól pozícionált épületalappal. A 2016-ban ki-
írt tervpályázat csupán a homlokzat átalakítására várt ötleteket, 
amely a meglévő szerkezet rekonstrukciójával és felöltöztetésével 
számolt. A beérkezett munkák egy része különböző optikai vagy 
vizuális trükkökkel próbálta valamelyest csökkenteni az épület 
tömegének látványát, de született formabontóbb, kifejezetten 
szoborszerű elgondolás is. A megrendelő által megbízott zsű-
ri viszont nem tudott egyértelmű győztest hirdetni, így az építé-
szeti koncepció és a tömegformálás végül egyaránt – az Építész 
Stúdió terveinek figyelembevételével – Balogh Ferenc vezető 
tervező elképzeléseit tükrözi, a fejlesztés pedig a CÉH zRt. gene-
ráltervezésében valósult meg.

Az előkészítés korai fázisában hamar kiderült, hogy 
a többszörösen megbontott és hosszú éveken keresztül véde-
lem nélkül maradt betonszerkezet nagy része meggyengült, 
használhatatlan. Mivel az alapkonstrukció az 1960-as évek 
második feléből származik, így anyaghasználatában és a terek 
elosztásában, valamint magában a szintkiosztásban sem fe-
lelt meg a mai elvárásoknak, szabványoknak, így ésszerű dön-
tésnek tűnt annak elbontása. Ezzel lehetőség nyílhatott volna 
akár egy teljesen új elgondolású – vagy éppen visszafogottabb 
tömegű – épület felhúzására, de végül a kereteket kitöltő ház 
került a SZOT szálló helyére.

A domb oldalát egy ívvel és egy hosszabb egyenes 
szakasszal valamelyest lekövető eredeti alapraj-
zi formát megtartva és az arra felhúzott új szerke-
zettel már sikerült a luxuslakások számára megfe-

lelő belmagasságot biztosítani. Az épület hivatalosan nem lépi 
túl elődje magasságát, hiszen eredetileg legmagasabb pontja 
a két szintet is magában foglaló étterem és presszó tömbje volt, 
és a mostani tervek is ezt vették alapul. Ezáltal egy egységes, 
a felső szinten valamelyest ugyan beléptetett homlokzati síkot 
találunk, amely így kitölti a korábbi szellősséget, az épület tö-
mege megnagyobbodott, vizuálisan tömörebb lett.

Távolról szemlélve maga a luxus nem hivalkodó, a hatalmas 
üvegfelületei ellenére inkább rejtőzködő marad a ház összhatása. 
A mostani tervek is figyelembe vették azt a Vass Antal-féle alap-
vetést, hogy minél több üveggel könnyítsenek a tömegen, igaz, 
az elsődleges szempont akkor és most is a bent tartózkodók előtt 

Wáberer György pesti Duna-parti irodájának ablakából évek  
óta szemlélhette a torzót, vagy ahogy nevezte: Budapest szégyenfoltját. 

Azért döntött a megvásárlása mellett, mert egy hiánypótló,  
„minden igényt kielégítő, abszolút luxus kategóriát képviselő  

ingatlant” álmodott a helyén.
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A domb oldalát egy ívvel és egy 
hosszabb egyenes szakasszal 
valamelyest lekövető eredeti alaprajzi 
formát az új terv is megtartotta

Az épület hivatalosan nem lépi túl elődje 
magasságát, hiszen eredetileg legmagasabb 
pontja a két szintet is magában foglaló 
étterem és presszó tömbje volt, és a mostani 
tervek is ezt vették alapul
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Magyarországon páratlan az egyedi, 
több mint 6 méter magas, egységesen 
átvilágított onyx kő fal megoldása
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A cikcakkban szerkesztett 
faburkolat és lebegő fa rácsozat 
egységesen végigfut az aula falain és 
mennyezetén. A belső közlekedők 
fém-fa-üveg falburkolatai is mind-
mind egyedileg tervezettek.

Az aula Lasvit csillárjának 
kiválasztását – a téri egységen túl 
– a klasszikus elegancia, a harmónia 
megidézésének és megteremtésének 
igénye vezérelte, hiszen a gyártó az 
egyedi világítótestek színvonalának 
egyfajta maximumát képviseli

A tervezői szándék egybeesett az 
alkalmazott anyagokból és méretekből 
adódó extra kihívással, és mindezt 
tökéletessé tette a megvalósítás: 
a végeredmény a kőburkoló és asztalos 
szakipar csúcsteljesítményének tekinthető
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  Visszafogott, mégis 
érezhetően gazdag 
elegancia várja a belépőt, 
akárcsak egy szálloda 
halljában

› Csavarga Rózsa 
vázlatterve 
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A wellnessben több különböző méretű és 
stílusú szauna is helyet kapott. Közös 
jellemzőjük az alkalmazott anyagok extra 
minősége és a szakipari munka hibátlan 
kivitelezése.

Az épület földszintjéről nyíló wellness-
részleg, a masszázsszobák, az uszoda, 
a szaunák és egyéb kényelmi helyiségek 
a lakók komfortját szolgálják
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A wellness eleganciájának 
a kifinomult részletképzés, 
téri nagyvonalúság és az 
egyneműség a kulcsa
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– legyenek azok kiemelt szakszerveze ti beutaltak vagy privát 
szférájukra érzékeny lakók – a feltáruló panoráma maximális 
kiaknázása volt. Az épület dunai főhomlokzatát a szintek sza-
lagszerű kialakítása határozza meg. Minden emeleten szinte 
függőleges tagolás nélkül futnak végig az üvegkorlátok, ame-
lyek mögött tágas teraszokat alakítottak ki minden lakás szá-
mára. A teraszok hátterét a decens fémkeretbe zárt teljes üveg-
felületek adják, felülre pedig a fényt jól visszaverő kompozit 
burkolat került.

A legnagyobb luxust nyilván a zárt belső terek rejtik. A la-
kóegységek kialakításánál az építészek a legnagyobb flexibili-
tást kívánták biztosítani a jövendőbeli lakók számára. Az ol-
dalfalakba behúzott gépészet segítségével a lakások teljes 
alapterületükben szabadon elrendezhetőek, az elképzelések 
szerint variálhatóak. A közel száz lakást öt különálló lépcső-
ház és lift szolgálja ki, így minden emeleten egy intimebb, leg-
feljebb 2-4 lakást kiszolgáló előtér fogadja az érkezőket, amely 
anyaghasználatában, színvilágában is olyan bensőséges hatást 
kelt, mintha máris hazaérkeztünk volna.

A luxus másik részét a nagyarányú közösségi te-
rek és az azokban kialakított, szállodai színvo-
nalú szolgáltatások biztosítják. Az első két szint 
vizuálisan is összefonódik, egy különálló egysé-

get alkot, amit a déli oldalon egy impozáns aula indít. A belső 
térben az anyagok kiválasztásának vezérelve a klasszikus eleg-
ancia és harmónia megidézése és megteremtése volt, melyben 
a téri egységen túl az extra nívó az alkalmazott megoldások 
mögötti legmagasabb szintű szakipari és iparművészeti mester-
ségbeli tudás által fejeződik ki. Az aula Lasvit csillárja az egye-
di világítótestek színvonalának egyfajta maximumát képviseli. 
Magyarországon páratlan az egyedi, több mint 6 méter magas, 

egységesen átvilágított onyx kő fal megoldása. A cikcakkban 
szerkesztett faburkolat és lebegő fa rácsozat egységesen végig-
fut az aula falain és mennyezetén és kivitelezésében a szakipar 
csúcsteljesítményeinek tekinthetőek.

E z a szemlélet és törekvés követhető végig a belső 
közlekedők egyedileg tervezett fém-fa-üveg falbur-
kolatainak kialakításán, a speciálisan ide fejlesztett 
álmennyezeti megoldásokon is, és a wellness eleg-

anciájának is az a kulcsa, hogy a kifinomult részletképzés, téri 
nagyvonalúság és egyneműség tervezői szándéka találkozik az 
alkalmazott anyagokból és méretekből adódó extra kihívással.

Visszafogott, mégis érezhetően gazdag elegancia várja a be-
lépőt, akárcsak egy szálloda halljában. Itt válik ketté a nyilvá-
nosság és a lakók privát tere. Az innen elérhető öt lépcsőházba 
már csak a meghívott vendégek léphetnek, az épület földszint-
jén végigfutó hosszú folyosóról nyíló masszázsszobák, uszo-
da, szaunák és egyéb kényelmi helyiségek viszont csak a lakók 
komfortját szolgálják. Az aulából kisebb vendégváró szobák és 
tárgyalók is nyílnak, hogy a tulajdonosok akár lakásukon kí-
vül is fogadhassanak üzleti partnereket. A közösségi szintek 
mögött, a domboldal mélységében alakították ki a kétszintes 
teremgarázst, amely szintén közvetlen összeköttetésben van az 
öt lépcsőházzal, így a hatalmas tömbben mindenki megtalál-
hatja a maga rejtett útvonalát. Hiszen itt a luxus nem feltétle-
nül a fényűzésről, hanem inkább a választékosságról és a ké-
nyelemről szól. Egyfajta burok a város felett, amelyből adott 
esetben akár ki sem kell tennünk a lábunkat, mégis megka-
punk minden kényelmi szolgáltatást házon belül, vagy az előt-
te meghúzódó, méretes parkosított kertben, ahol futókör, má-
szófal, játszótér és különböző sportolási lehetőségek is a lakók 
rendelkezésre állnak. 
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Az Elysium egyfajta burok a város 
felett, amelyből adott esetben akár ki 
sem kell tennünk a lábunkat, mégis 
megkapunk minden kényelmi 
szolgáltatást házon belül
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