
1. Tervezési helyszín ismertetése 
1.1. Az uszoda helye a városban – dunai látkép 
A váci uszoda elhelyezkedését tekintve is különleges helyzetben van, kevés város dicsekedhet azzal, 
hogy a strand és az uszoda a belváros központjában, egy patinás barokk térről és a Duna-part menti 
sétányról egyaránt megközelíthető. A dunai kapcsolat nem csupán az előcsarnokból és a strand 
teraszáról feltáruló látvány szempontjából izgalmas, de ellenkező irányból, a part felől, vagy a Dunán 
közlekedve is fontos az uszoda látványa, az uszoda és a városkép viszonya. A Szentendrei szigetről 
komppal közelítve Vác sziluettjét a templomtornyok függőleges iránya határozza meg. Az uszoda 
hátterében jobb oldalt a Székesegyház, bal oldalt a Piarista templom és a Görög templom magasodik. 
Ebben a környezetben üdítő kompozíciós elem a vízparttal párhuzamos uszodaépület elnyújtott 
horizontális tömege. 
 
Az uszoda Ady Endre sétány felőli épülete gépkocsival a komp felől egyirányú Ady Endre sétányon 
közelíthető meg. A kivitelezési munkálatok kapcsán fontos szempont a hosszan egyirányú szűk utca, 
mint egyetlen megközelítési lehetőség. 
 
1.2. Strandfürdő és az uszoda együttes elemei és kapcsolatai 
A Strandfürdő és Uszoda együttes lényegében két szinten helyezkedik el. A strandfürdő a 
Szentháromság tér felől közelíthető meg, a szabadtéri és a sátorral fedett medencék körüli terepszint 
4,50 m-el magasabban van, mint a támfalépületként kialakított Ady Endre sétány felőli uszodaépület 
járószintje.  
A magasabb térszinten egy sátorral fedett 33-as medence, egy nagy alapterületű ’L’ alakú medence és 
egy kisebb pancsoló helyezkedik el, melyet a volt sörház épületében-, illetve a Szentháromság téri 
kerítés mellett kialakított öltözők és vizesblokkok szolgálnak ki. A strand napozó területe körbeveszi a 3 
medencét, burkolt teraszként az uszoda épület tetejére is kinyúlik. 
Az Ady Endre sétány felől nyíló uszodaépület az előcsarnokot, öltözőket, szociális helyiségeket, 
gépházat, és a 25 m-es benti medencét foglalja magában. A 33-as medence utólag sátorral lefedett 
lépcsőházzal, és közlekedővel kapcsolódik az öltőzőkhöz. 
 

2. Meglévő épület bemutatása 
2.1. A váci uszoda története dióhéjban 
A váci strandfürdő 1949-es tervek alapján, a korábbi Városi Sörházhoz kapcsolódó szabad területen 
létesült, egy 33x20 m-es nagymedencével, egy 10x3 m-es gyermekmedencével és egy 5x3 m-es 
pancsolóval. A kiszolgáló épület ebben az időben a Sörházban működött, a vendéglátás kisebb 
alapterületre szorult vissza. 
A vízellátás kezdetben a városi vízhálózatról történt. 1971-es évek elején sikeres mélyfúrásokat 
végeztek, melyekből kezdetben 1200l/perces vízhozammal 26-28 C°-os vizet tudtak kinyerni, ez a 
vízhozam egy év alatt 600l/percre csökkent. Kezdetben problémák voltak a víz minőségével is 
(agresszív szénsav tartalom), ezt a víz kezelésével és műanyag csövek használatával orvosolni tudták.  
A termálvíz minőségének javulásával párhuzamosan növekedett a látogatók száma, ezért az 1970-es 
évek elejétől több tanulmányterv is készült a strandfürdő bővítésére és a sportuszoda funkció 
kialakítására. A tervváltozatokban visszatér a kapcsolódó zöldfelületek szűkössége, a terület 
növelésére több érdekes javaslat is született: az eredeti 1949-es terv a strand területét sétánnyal vagy 
híddal kötné össze a Dunára telepített „úszokosárral” (ekkor a Duna menti park még csak tervezet 
volt). 1970-es évek második felében felmerült a Köztársaság út és a Katona Lajos út sarkán álló néhány 
lakóépület szanálása is területnyerés céljából. A váci tervtárban fellelhető olyan változat is, mely más 
helyen, a belvárostól távolabb képzeli el a strandfürdő és uszoda fejlesztést. A ma álló épület tervei 
1983-ban készültek el. A 83-as terv helyszínrajzán is szerepel egy gyaloghíd, melyen keresztül 
összeköttetésbe kerül a strand területe a Duna menti parkba tervezett napozóval. 
A belső kialakítás tervei 1987-es dátummal lelhetőek fel a Városi Tervtárban. 
 



A 83-as és 87-es terv nagyvonalakban egyezik a mai állapottal. A leglényegesebb különbség, hogy 
eredetileg egy büfé is üzemelt a bejárattól balra (a jelenlegi vezetői iroda helyén). Említésre érdemes 
még talán, hogy azóta csapatöltözők lettek leválasztva a korábban egyterű és nagyvonalú öltözőkből. 
Az épület szerkesztettsége a kornak megfelelően tiszta, racionális és nagyvonalú volt. A beépített 
anyagok és szerkezetek az akkor elérhető minőség javát mutatják (műkő felületek, PIETRA 
burkolólapok, eloxált alumínium nyílászárók, fém lamellás álmennyezet).  
 
2.2. Meglévő épület funkcionális rendszere 
Az uszoda öltözőrendszere az eredeti tervek alapján is a két kiszolgálandó medence, a 33-as és a 25-ös 
medence közé került. Ezzel az adottsággal, és a Dunával párhuzamos keskeny telepítési lehetőséggel 
összhangban van az épület funkcionális rendszere: az alaprajz három hosszanti sávra van osztva. Az 
előcsarnok elnyújtott tere a büfé és a medence felőli megnyitás között feszült ki. A következő 
hosszanti sáv az öltözők blokkja (mely további 3 sávra van osztva), a leghátsó sáv az a közlekedő 
melyen keresztül megközelíthetőek a medencék. Az előcsarnok és a medencék megközelítését 
szolgáló közlekedő közötti direkt összeköttetést egy üzemi folyosó biztosítja. 
 
Az öltözők nemenként szétválasztottak. A medencetér megközelítése kizárólag a zuhanyzón keresztül 
történhet. Az öltözőn belül nincs szétválasztva a mezítlábas és az utcai cipős útvonal. 
 
Az épületen belül keveredik az üzemeltetési és a közönség forgalom. 
 
2.3. Téli és nyári üzem 
A Strandfürdő és Uszoda téli és nyári üzemeltetése eltérő:  
Nyáron a Szentháromság-tér felőli bejáraton keresztül lehet megközelíteni a területet, ekkor a 
szabadtéri medencékhez kapcsolódó öltözők szolgálják ki a vendégeket, az Ady Endre sétány felőli 
épület – az öltözőkkel és a 25-ös medencével együtt –zárva van. 
Télen az Ady Endre sétány felőli épületen lehet bejutni, csak a lenti öltözőket lehet használni, a 25-ös 
és a 33-as medence üzemel. 
A 33-as medence fűthető sátorral fedett. Nyáron a sátor oldalait elbontják, a fal elemeket a lépcsőház 
melletti területen tárolják. 
 


