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Helyszín
A két telek egymásra mer!legesen helyezkezdk el, közülük a „B“ jel" 
párhuzamosan a Duna mentén. A terület feltáró útjai a meglév! Mez!kövesd 
út, ill a Hunyadi út fel!l létesíthet! bels! feltáró út, amelynek egyirányú 
kitorkollása a benzínkút mellett alakítható ki gyorsítósávval. A volt Árasztó, ma 
Dr Papp Elemér út az árvízvédelmi töltésen fut, ennek megfelel!en 
gépkocsiforgalma korlátozott, els!sorban kerékpár és gyalogos útvonalként 
vehet! figyelembe. A „B“ telekhez kishajó kiköt! is létesíthet!. Az „A“ jel" telek 
szintje a Hunyadi úttal egyezik, míg a B“ jel"é a véd!gát koronaszintjével, a 
kett! közötti különbség 3,5 m, azaz egy teljes  szint. Ezt az adottságot a 
tervezésnél figyelembe vettük.
A szomszédos telkeken jelenleg raktározási, logisztikai tevékenység folyik, de 
minden terület átalakulóban van. A környékre szabályozási terv készült.

Jelenlegi állapot
A tervezési területek közül az „A“ jel" üresen áll, a „B“ jel" rendezett épít!ipari 
telehelyként üzemel. A Duna-part kellemes környezetet teremt, de sajnos 
elhanyagolt, gyakori látvány az illegális hulladék. A Mez!kövesd út túloldalán 
kellemes erd!s-ligetes park kezd kialakulni.

El!zmények
A területre hasonló funkcióval, de más tömeg" és alaprajzú, több változatú 
elvi engedélyezési tervet készítettünk 2008-ban, amelyre elvi engedélyt is 
kaptunk. A tervtanács korábbi észrevételei alapján alakítottuk ki az új 
elrendezést. Jelenlegi tervdokumentáció a 2010. novemberi megújítása.

Tervezett beépítés
Mindkét telek beépítésénél alapvet!en kereskedelmi - apartmanhotel, ill 
hozzá kapcsolódó funkciókkal számoltunk. Az „A“ telek esetében a 
Mez!kövesd útra nyílóan bemutatótermek üzletek nyílhatnak, míg a fels!bb 
szintek hotelszolgátatású, bérelhet! apartmanok elhelyezésére szolgál. 
Tájolása déli irányban ideális, a kilátás és a kis  parkerd! miatt. Feltárása két 
oldalról is  megoldható, tehát a vásárlói és szervíz forgalom könnyen 
szétválasztható.

A „B“ telek déli része a földszinten (gát koronaszintje) egyértelm"en a 
lakossági szolgáltatások területe: kiskereskedelmi egységekkel, étteremmel,  
míg a Mez!kövesd !t felé sport és szabadid!s funkciók (uszoda,  tornaterem, 
wellness szolgáltatások) nyílnak. A fels!bb szinteken az aparthotelhez 
kapcsolódó irodák, konkerenciaközpont, rendezvénytermek és körpanorámás 
étterem helyezkednek el.

A közvetlen rálátás a Dunára és  a gyalogos kapcsolat a sétánnyal, a tervezett 
kiköt!vel óriási potenciát jelent. A sétány szintjére feltétlenül kisvendégl!k, 
hangulatos kocsmák, kávézók elhelyezését javasoljuk, kiöl! teraszokkal, 
visszaidézve a Római part egykori hangulatát.

A terület feltárása szintén két irányból is megoldható, de a gépkocsik számára 
a két telek határára tervezett földalatti garázs bejáratot terveztünk. A végleges 
funkciók függvényében a két és fél szinten a szükséges parkolómennyiség 
biztosítható.

A tömegek tervezésénél fontos szempont volt a korábbi tervtanácsi 
állásfoglalás az épület áttörtségére vonatkozóan. Ennek érdekében a régi 
toronyépület elbontására is sor kerül.

Szerkezetek anyagok
A tervezett épület alapvet!en monolit vasbeton vázas lenne, az egyes 
szárnyak önálló dilatációs egységet képeznek.  A Duna közelsége miatt a 
talajvíz elleni szigetelés különleges gondosságot igényel. A tet!k a nagy 
traktusmélység miatt célszer"en lapostet!k, sok helyen intenzív zöld 
tet!kertként kialakítva 50 cm földréteggel.

Az „A“ telken a déli homlokzatokat intenzív függ!kertként tervezzük 
kialakítani, valóban nagy növények beültetésének lehet!ségével. Ez a zöld 
függöny természetes árnyékolóként segítené a kellemesebb és 
gazdaságossabb klimatizálást.

A homlokzatokon els!sorban korszer" anyagok és szerkezetek jelennének 
meg, színes függönyfalak, szálcement er!sítés" színes burkolatok, de a 
földszint magasságában inkább a hagyományos, szilárdabb burkolatokat 
részesítenénk el!nyben.

A teljes épületvolumen tekintetében energiatakarékos, intelligens h"t!-f"t! 
rendszerrel számolunk, amelyhez a Duna közelsége, a talajvíz, jó 
adottságokat ad. (h!szivattyú, szolár energia, stb.)
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