
Pályaorientációs nap 2020 - 12. G 
Turisztikai ágazati képzés 

Látogatás helyszíne: Parisi Udvar 
 
Az osztály profilját tekintve adta magát az ötlet, hogy szállodalátogatáson vegyünk részt a 

pályaorientációs nap keretében. Mivel voltunk minden eddigi évben, idénre valami különleges 

helyszínt szerettünk volna megnézni. Az osztály létszámára való tekintettel (29 fő) két 

csoportban tudtak minket fogadni, hiszen egy ilyen látogatás megszervezésekor fontos 

szempont, hogy az éppen aktuális vendégeket egy ilyen szakmai program ne zavarja meg. 

 

 

Az épület szépségét már a buszról való leszállás után látni lehetett, és amikor beléptünk 

akkor látszott csak igazán az épület különlegessége. Egy kis várakozás után a HR osztály 

vezetője jött értünk, aki a kávézón és sok lépcsőn keresztül elvezetett minket egy 

konferencia teremhez, ahol tartott egy kis 

bevezetőt nekünk a túrához. 

 
A rekonstrukció 5 évig tartott, annak során 

eredeti terveket és levéltári forrásokat is 

felhasználtak, de sok váratlan meglepetéssel 

így is csak a bontás során találkoztak. 

A Schmahl Henrik által tervezett, 1912-13-

ban átadott Belvárosi Takarékpénztár 

épületében nyíló szálloda a párizsi Hotel du Louvre után Európában másodikként a Hyatt 

„The Unbound Collection by Hyatt” brand részeként nyílt meg, a Mellow Mood Hotels 

üzemeltetésében. A kívülről több százezer kerámialappal és dísszel burkolt épület homlokzati 

felújítása 2018 nyarára készült el, a belső munkálatok pedig 2019 júniusára értek véget.  

 

Egy százévesnél is idősebb műemléki épületet 

restaurálni már önmagában nagy kihívás, hát még ha 

a helyzetet bonyolítja az évtizednyi elhanyagoltság 

és önkényes átalakítások sora. Így történhetett meg, 

hogy a kitűzött dátumhoz képest némi csúszással, 

2019 tavaszán nyithatta meg a kapuit az épület a 

nagyközönség előtt. Bejárva a Párisi udvart, azt kell 

mondjuk, megérte várni rá. Az épület kapcsán a 

legtöbbet feltett kérdés az volt, hogy vajon a hotel 

megnyitása után is bejárható lesz-e a passzázs? Mivel 

most ez a hotel recepciója, lobbija, és egy étterem 

és bár is található itt, ezért a korábbi típusú átjáró 

jelleg az üzletekkel megszűnt, viszont jó hír, 

hogy hotel megnyitás után is bárki szabadon 

átsétálhat.  

 

https://welovebudapest.com/2017/09/29/a-hyatt-szalllodalanc-tagja-lesz-a-110-szobas-luxusszallova-alakulo-parisi-udvar-epulete/
https://welovebudapest.com/2017/09/29/a-hyatt-szalllodalanc-tagja-lesz-a-110-szobas-luxusszallova-alakulo-parisi-udvar-epulete/
https://www.google.com/url?sa=i&url=https://www.booking.com/hotel/hu/parisi-udvar-budapest-in-the-unbound-collection-by-hyatt.hu.html&psig=AOvVaw1bBT0Caae9okgJdQz1mBLg&ust=1584039190758000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCNi3uv6Lk-gCFQAAAAAdAAAAABAD


 

Az első emeleti lefedett udvar olyan, mint egy kis városi dzsungel az épület belsejében: a 

Zsolnay csempék zöldjéhez passzoló belső dizájn harmóniában van az egész épülettel, 

ráadásul innen rálátunk a kettős lépcsőház helyreállított színes üvegablakaira is. Az építtető 

takarékpénztár kabalája volt a méhecske, amiből nem egyet találunk az épület homlokzatán 

vagy a lépcsőházi öntöttvas oszlopok oszlopfőjén. De a kaptárak hatszögletű, méhsejt 

formája visszaköszön a hotel legnagyobb rendezvénytermének, a Párisi Salonnak az 

alaprajzában, de a textileken, kárpitokon, falak burkolatain is. 

 

 
 

Ezután egy értékesítő kolléga mesélt az osztálynak a szálloda szobákról, és a foglaltságról, 

majd egy szobát és a legfontosabb 

épületrészeket körbevezetéssel meg is 

nézhettük. 110 db szoba van az épületben és 

az elmondottak alapján, mindegyik különböző. 

A szállodát üzemeltetők igyekeztek arra 

figyelni, hogy minden berendezési tárgy magyar 

gyártónál kerüljön megrendezésre. 

 A szoba megtekintése és a fotók elkészítése 

után a konferenciateremhez visszavezető úton 

pár építészeti érdekességet is 

megcsodálhattunk. 

 

 

 

 
A körbevezetés végén 

tájékoztattak minket az ottani 

munkalehetőségekről, és a 

turizmusban tapasztalt hatalmas 

fejlődési tendenciákról. 

Természetesen az elmaradhatatlan 

csoportképek is elkészültek :) 

https://www.google.com/url?sa=i&url=https://index.hu/urbanista/2019/06/03/a_parisi_udvar_szebb_lett_mint_valaha/&psig=AOvVaw1bBT0Caae9okgJdQz1mBLg&ust=1584039190758000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCNi3uv6Lk-gCFQAAAAAdAAAAABAI
https://www.google.com/url?sa=i&url=https://roadster.hu/elkeszult-a-parisi-udvar-hotel-budapest/&psig=AOvVaw1bBT0Caae9okgJdQz1mBLg&ust=1584039190758000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCNi3uv6Lk-gCFQAAAAAdAAAAABAU
https://www.google.com/url?sa=i&url=https://www.booking.com/hotel/hu/parisi-udvar-budapest-in-the-unbound-collection-by-hyatt.hu.html&psig=AOvVaw1bBT0Caae9okgJdQz1mBLg&ust=1584039190758000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCNi3uv6Lk-gCFQAAAAAdAAAAABAO


 


