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BUDAPEST. II. KERÜLET (PESTHIDEGKÚT-
KERTVÁROS) HUNYADI UTCAI

ÖNKORMÁNYZATI ORVOSI RENDELÕ

Építészet: Anthony Gall. Belsõépítészet: Jánosi János. statika:
Pond. Gépészet: Falusi László. Elektromos Tervezõ: Zeus.

1997 elején meghívásos pályázat révén jutottam ehhez a
megbízáshoz, rajtam kívül László Tamást és Karácsony Tamást
hívtak meg. A tervezést 1997-ben, a kivitelezés 1998-ban történt.
Az épületet a Kész KFT építette, 81 millió Ft-os költséggel.

A pályázati tervtôl a megvalósult épület valamelyest eltér:
az épületnek az utcához mert vetületi hossza nem lehetett több,
mint 20 m és a beadott és a megrendelõ által elfogadott 500 m²-
es nettó alapterületû épületet pénzhiányra hivatkozva az engedé-
lyeztetési folyamat alatt 100 m²-rel csökkentették, amellett, hogy
az épület funkcionális teljesítménye azonos maradt.

Az új rendelõ általános házi- és gyermekorvosi igényeket
lát el az elkövetkezõ évtizedekben. A kétszintes épületben négy
rendelõ kap helyett, valamint egy teljeskörû gyermekrendelõ
és anya-csecsemõvédelem. A lejtõs telek kontúrjaihoz igazodóan
helyeztük el az épület két téglaalakú tömbjét. Az épület külsõ
és belsõ megjelenését egyrészt a tájhoz való igazodás, másrészt
a két egyszerû tömeg és az õket összekötõ, szabadabb kialakí-
tású váró, tornác és támfalendszer térben és anyaghasználatban
megjelenõ párbeszéde adja meg. A várótér egyben széles köz-
lekedõ (biztosítja a tolóágy, mentõ közlekedését), valamint a
várakozóknak is helyet biztosít. Mínd a négy rendelõegységben
nyugati mintára az orvosnak külön szobája van. Külön szobában
ül a beteget elsõként fogadó nõvér is.

A részben földszint, részben pince és alagsornak minõsülõ
szint egyik szárnyában gyermekrendelõ található, a másik
szárnyban pedig az üzemi és személyzeti helyiségek és a
különbözõ tárolók. A két szélfogóval ellátott gyerekorvosi, anya-
csecsemõ védelmi bejárat egy támfallal kerített külsõ játszó-
udvaron keresztül közelíthetõ meg.

A támfalak hidegkúti homokkõbõl készültek, a falak
telefugázott mátraderecskei téglából, illetve fából és kõbõl. A
tetõfedés hornyolt hódfarkú cserep és VMZinc mattított réz-
cinklemezbõl készült.
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