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Az egészségügy társadalmunk mindennap-
jainak egyik neuralgikus pontja. Komoly 
üzenete van tehát annak, ha egy kisváros 
önkormányzata pénzt és energiát áldoz arra, 
hogy mind a szolgáltatás, mind pedig az 
építészeti minőség terén színvonalasan 
megújítsa alapellátást nyújtó intézményeit. 
Három, helyi munkái alapján választott épí-
 tész részvételével zajló, meghívásos pályá-
zatot követően 2008-ban készültek el Ócsa 
város egészségházának tervei, a cél az eddig 
egymástól távol működő orvosi szolgálta-
tások integrálása volt. A mintegy 1500 m² 
alapterületű épület a város központjában 
helyezkedik el, melynek rendezése főépíté-
szi feladat volt. A nyertes pályamű az éppen 
folyó egészségügyi privatizáció miatt mó-
dosult, a befektetőként jelentkező gyógy-
szertár az eredeti koncepcióban nem sze-
repelt. A végleges tervekben ez a funkció 
az épület egynegyedét alkotja, elhelyezése 
a befektető érdekeihez igazodva történt. 

A telepítés az épített környezet struktú-
ráihoz igazodik, tömegével finoman illesz-
kedik a szövetet jellemző, zárt sorú beépítés-
hez.  A három oldalról közterülettel határos 
telken elhelyezkedő, „U” alakú, zárt belső 
udvar köré szervezett épületegyüttesben 
két alapfunkció kapott helyet: a főútra tájolt, 
önálló megközelítésű földszinti pa tika, eme-
leti patikuslakással, valamint egy, az egész-
ségügyi alapellátást biz to sító szárny, amely 

a gyermekorvoshoz kapcsolódóan külön-
bejáratú védőnői szolgálattal egészül ki. A 
földszinten a felnőtt-, illetve gyerek házior-
vosi ellátás helyiségei, valamint az ügyeleti 
szoba található. Az emeleti részen, amelyet 
a betegek lifttel is elérhetnek, különböző 
szakrendelők, fogászat, fizioterápia és a la-
bor helyezkedik el. Az oldalfolyosós rend-
szerű alaprajz előnye, hogy a rendelők, és 
így a gyógyítás a csendesebb belső udvar-
ra tájoltak, míg a várók a napfényes, gon-
dozott külső parkra néznek. A zárt udvarról 
nyílik valamennyi gaz da sági bejárat, a 
szol gálati parkolókat igényesen kialakított 
zöldfelületek keretezik, a belső homlokzat 
a kiszolgáló funkcióhoz igazodva semleges 
jelleget mutat. A főutca felől nyíló patika 
hagyományos, oromfalas kialakítású, ám az 
egészségház egyedi karakterű bejárati tö-
mege felülvilágítójával, téglapilléreivel, 
vízszintes fa árnyékolóival mégis határozot-
tan kijelöli a fő funkciót, bár kény szerűségből 
a kisebb forgalmú utcáról nyílik.

Az épület hagyományos falazott szerke-
zetű, cserepezett magas és lécbetétes 
fém lemezfedésű féltetőkkel készült. Klin-
kertégla és fa külső homlokzati burkolatok, 
fa nyílászárók tagolják a vakolt téglafalakat. 
A gyógyszertár és egészségház bejáratait 
klinkertégla pillérek sora hangsúlyozza. Az 
épület meghatározó eleme a központi aula 
felülvilágítója, melynek belső alsó síkját az 

intézmény logójává váló színes üvegkom-
pozíció díszíti. A felülvilágítón át a tereket 
fény járja be, a várók nagy üvegfelületei a 
gon dozott parkra néznek. A világosság, a 
természet és a szabad tér látványát semmi-
lyen más kedélyjavító fogás nem pótolhat-
ja. A gyógyító erejű természetes fény jelen-
léte és a nyitottság a hazai egészségügyi 
intézményekre egyáltalán nem jellemző, 
gyakran megfigyelhető, hogy az olyan te-
rekben is az elsötétítésre és a külvilágtól 
való elfordulásra törekednek, ahol az nem 
indokolt. A barátságos hangulatú belső tér 
anyag használata visszafogott, a rendelők 
szokásos merev, rideg légköre feloldódik. 

Az épület egészét természetes anyag-
használat, tiszta, átlátható alaprajzi rendszer 
és minden részletben megnyilvánuló hu-
mánus hozzáállás jellemzi. Tömegével, meg-
jelenésével a meglévő szövetet szövi to-
vább sebzés nélkül. Az ócsai új egészségház 
rácáfol az előítéletekre, a benne tett látoga-
tás esztétikai felüdülést jelent, mely már 
önmagában fél gyógyulás. A hazánkban 
oly ritka kifogástalan építési minőség a heti 
tervezői művezetésnek és a kivitelező 
(GOM ÉP Kft.) együttműködésének köszön-
hető. A gyógyszertár ízléses és korszerű 
bútorai Keisz Gellért formatervező iparmű-
vész tervei alapján készültek. A város a saját 
forrásából megépített épületegyüttes 
közvetlen környezetére, a településközpon-
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tok számára kiírt pályázaton uniós támoga-
tást nyert, így nemcsak az épület telkén, de 
tágabb környezetében is díszburkolatokat, 
igényes zöldfelületeket alakítottak ki.

Horváth Zoltán egy kisebb szünettel közel 
15 éve a város főépítésze, hivatalának meg-
újításában döntő tényező volt az egészség-

ház tervezésének folyamata és meg  építése. 
Az épület 2010-ben a Pest Me gye Építészeti 
Nívódíj pályázaton középület kategóriában 
első díjat nyert. A tervezést hasonló megbí-
zások sora követte, az építész tervei alapján 
készült Abony, Csurgó és Budakalász egész-
ségháza, utóbbi még építés alatt áll.

Vezető építész tervező: Horváth Zoltán • 
építész munkatárs: Horváth Gergely • sta-
tikai tervező: Demjén József • épületvilla-
mosság: Miha lovics József • épületgépész 
tervező: Pacher László • táj-és kertterve ző: 
Izmindi Réka • kivitelező: GOMÉP Kft. Gomb-
kötő Márk • tervezés 2008, Kivitelezés 2009
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