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Korai kKorai kóórhrháázakzak A korai egészségügyi létesítmények nem tértek el jelentősen az 
általános funkciójú épületektől.
For a long time, the healthcare facilities did not differ much from 
other ‘general function’ buildings.

Hospitals in early ages
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KKóórhrháázak a XVIIzak a XVII--XVIII. XVIII. 
szszáázadbanzadban

A mai kórházak archetípusa az egyetemi egészségügyi oktatás 
általánossá válása után alakult ki.
The  archetype of today’s hospitals emerged when university level 
medical education became a general practice.Hospitals in the 17-18th Century

7



KKóórhrháázak a XIX. szzak a XIX. száázadbanzadban A polgárosodással, az állami szakirányú szervezetek létrejöttével 
kialakultak a szakirányú egészségügyi létesítmények. 
With the rise of the middle class, and the appearance of state health 
organizations, evolved the specialized healthcare institutions. 

Hospitals in the 19th Century
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SzabvSzabváányosnyosíított ktott kóórhrhááz z 
ééppííttééss A XIX. század végén a kórházakat már  egységes higiéniai és 

építészeti elvárások szerint építették.
At the end of the XIXth century, the hospitals were built according 
to standardized sanitary and architectural expectations. 

Standardised design and 
construction
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KevKevéésssséé specializspecializáált lt ééppüületekletek Az orvosi szakágak közel azonos, áttekinthető, jól 
üzemeltethető épületekben kaptak helyet.
The different medical fields were located in almost identical, 
though logical and well maintainable buildings. 

Unspecialised health care 
facilities
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ÉÉppüületen belleten belüüli funkcili funkcióókk Az épületek világosak, levegősek, tisztán tarthatóak voltak, 
elkülönített vizsgáló, műtő és kórtermi területekkel.
The buildings were filled with light, air, and easy to clean surfaces, 
with separate diagnostics, operating and hospital rooms. 

Functions inside the building
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Az intAz intéézmzméények elhelyeznyek elhelyezéésese Egészségügyi létesítmények városi integrációja: egyetemi oktató
kórház a városi szövetben.
Integration of health care facilities in the city: educational hospital 
in the city fabric

Location of institutes
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SOTE KlinikSOTE Klinikáákk
Semmelweis University campus
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Szent JSzent Jáános Knos Kóórhrháázz A kórház  tájolás és megközelítés szempontjából egyaránt 
kiemelkedően jó helyen fekszik a városban.
The location of the hospital within the city is ideal in terms of 
orientation and accessibility. 

St. John Hospital, Budapest
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Szent JSzent Jáános Knos Kóórhrháázz

A kórház lejtős területe több irányból megközelíthető, de 
nehézséget jelent a pavilonok között a horizontális szállítás és 
közlekedés. A központi gépészeti ellátás jól megoldott.
The sloped field of the hospital can be approached from different 
sides, although the horizontal transportation faces some 
difficulities. The centralised mechanical system is well-designed.

St. John Hospital, Budapest

15



Szent JSzent Jáános Knos Kóórhrháázz A homlokzati kialakítás mívessége kifejezi az intézmény 
társadalmi fontosságát, egyértelmű a kórház épített image-e.
The quality workmanship of the facade expresses the public 
importance of the institute, and provides a clear hospital image.

St. John Hospital, Budapest
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Szent JSzent Jáános Knos Kóórhrháázz A homlokzaton alkalmazott profiltéglák magas szinten kifejezik a kor 
építéstechnológiáit, és problémamentesek üzemeltetési szempontból.
The profiled bricks used on the facade communicates the building
technology of the era, and provide a trouble-free maintenance. 

St. John Hospital, Budapest
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Szent JSzent Jáános Knos Kóórhrháázz A hosszú élettartamra szánt épületeket illő módon ékesítették. 
The buildings, that were meant to serve the public for a long 
period of time, are elaborately decorated.St. John Hospital, Budapest
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Szent JSzent Jáános Knos Kóórhrháázz A manapság sokat bírált pavilonos rendszer egyik előnye a 
természetközeliség, illetve, hogy mozgásra készteti a betegeket. 
Mi a jövője egy ilyen jól kiválasztott kórház területnek?St. John Hospital, Budapest
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Az építés több évezredes fejlődésére kevessé hatott az orvoslás, 
sokáig nem alakultak ki teljesen önálló funkciójú és 
megformálású egészségügyi épületek. 
A XIX. századtól jelentek meg specializálódott kórházak, 
szanatóriumok. Ebben a stádiumban a haladást elsősorban az 
orvostudomány fejlődése és a társadalmi átalakulás késztette.

Healthcare had little impact on the few-thousand-year long 
development of architecture.  For a long period of time, no 
healthcare facilities were built with distinct function and form.
At the XIXth century, specialised hospitals and sanatoriums 
emerged. The progress at stage was mainly stimulated by the 
improvement of medical care and the social changes. 
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RRóómai fmai füürdrdőő
Az egészségügyi létesítmények közül a nyilvános fürdők alakultak ki 
legkorábban a ma is használatos funkcióval és formában. 
Within the healthcare facilities, the public baths were the earliest ones 
to develop today’s function and form. 

Roman bath
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Hamam Hamam –– ttöörröökfkfüürdrdőő
A középkori fürdőket sok helyütt ma is változatlan 
formában használják. 
The middle age baths are still in use without 
changes in several places.

Hamam – turkish bath
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Mai nyilvMai nyilváános fnos füürdrdőőkk A modern fürdők legfeljebb stilárisan különböznek elődeiktől, az 
alapvető gépészeti megoldások változatlanok 2000 év óta.
Modern baths are only different from their ancestors in style, the 
average mechanical solution are unaffected for 2000 years. 

Contemporary wellness facilities
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FunkcionFunkcionáális lis ééppííttéészet, 1930szet, 1930 Az I. világháború után az építészet és formatervezés robbanásszerű
fejlődése hajtotta előre az egészségügyi intézmények fejlődését.
After  World War I. the explosive development of architecture and 
product design pushed forward the evolution of healthcare institutes. 

Functional architecture, 1930’s
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Paimioi SzanatPaimioi Szanatóórium, Alvar Aaltorium, Alvar Aalto A funkciót követi a forma
Form follows functionPaimio Sanatorium, Alvar Aalto
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Paimioi SzanatPaimioi Szanatóórium, Alvar Aaltorium, Alvar Aalto A tervezők mozgássorok elemzését alkalmazták a gyárak, 
gépek, lakások, kórházak és berendezések tervezésénél.
The designers analysed movements when designing 
machines, apartments, hospitals and appliances. 

Paimio Sanatorium, Alvar Aalto

26



KKúútvtvöölgyi Klgyi Kóórhrháázz Az 1930-as években Magyarországon a nemzetközi élvonalba tartozó építészek 
terveztek technológiailag is kiváló minőségű egészségügyi intézményeket.
In the 1930’s in Hungary, internationally acclaimed architects designed state of 
the art healthcare facilities. 

Kútvölgyi Hospital, Budapest
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KKúútvtvöölgyi Klgyi Kóórhrháázz
Kútvölgyi Hospital, Budapest
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KKúútvtvöölgyi Klgyi Kóórhrháázz
Az épületegyüttes formailag ma is frissnek hat, 
érdemes arra, hogy az orvoslás mai igényeihez 
igazítsák egy jól átgondolt, alapos felújítással.
The form of the hospital feels fresh even today, 
worth to consider a major refitting to meet the 
latest medical requirements. 

Kútvölgyi Hospital, Budapest

29



KKúútvtvöölgyi Klgyi Kóórhrháázz A kórház minden részletében magas színvonalat 
képvisel.
The hospital represents high quality in every detail. Kútvölgyi Hospital, Budapest
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Mobil kMobil kóórhrháázakzak

A világ több részén békeidőben is sok 
ideiglenes jellegű, gyorsan felállítható
és újra áttelepíthető gyógyító
intézmény működik, ami elsődlegesen 
a két világháború kikövetelte technikai 
fejlesztéseknek köszönheti 
megjelenését. A mobilizált és 
miniatürizált orvostechnikai 
technológiáknak nagy hatása van a 
legkorszerűbb kórházak tervezésére.

All around the world, even in 
peacetime there are many temporary 
health care facilities.These appeared 
mainly due to military developments. 
These improvements effect even the 
most up-to-date hospitals as well, by 
the mobility of the medical technology 
and appliances. 

Mobile hospitals
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Beteg gyermekek kBeteg gyermekek kóórhrhááza, za, 
TorontoToronto

Az 1960-as években általánosan elérhetővé vált a toronyház építés, 
ami a városi kórházak egy új típusát hozta létre. A vertikális kórház 
egyértelmű előnye, hogy sokkal kisebb telekterületet igényel, 
gépészeti ellátása egyszerűbb. A gépesített közlekedéssel kevesebb 
beteg-és árutologatás szükséges. Hátránya, hogy nehéz kialakítani 
bonyolult funkcionális kapcsolódási rendszert, az épületet 
körülményes átépíteni.

Hospital of Sick Chidren, Toronto
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Az 1970-es években a kórházak a fekvőbeteg kiszolgálás terén 
sokat fejlődtek. A páciens és a gyógyítás igényeinek megfelelően 
1-2 ágyas, szórakoztató és telekommunikációs eszközökkel jól 
felszerelt hotelszobák jöttek létre.
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Mackenzie Health Sciences Centre, 
Edmonton



Az 1980-as évektől a gyógyászati technológia fejlődése, és az 
ennek következtében rohamosan átalakulni tudó gyógyítási 
módszerek diktálják a tervezést.

Mackenzie Health Sciences Centre, 
Edmonton
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Napjainkban a tudományban a biológia és a biotechnológia az egyik leginkább fejlődő
terület, megítélésem szerint az építészet és építés jelenleg csak leköveti az orvoslás 
terén a fejlődést.

Az egészségügyi létesítmények fejlődésénél építészeti, építési oldalról  az generálhat nagy 
előrelépést, ha az alacsony energiafelhasználású, esetleg infrastrukturális 
szempontból önfenntartó épületeket gazdaságos módon lehet majd építeni. 
Ez elsődlegesen fontos lehet az összetett működésű nagy épületegyütteseknél.

Másik fejlődési terület lehet egy olyan fenntartható fluid tereket létrehozó
építéstechnológia, amely a mainál rugalmasabban ki tudja szolgálni a diagnosztikai és 
manipulatív orvostechnikai és működési igényeket. A kórházak hotel és kiszolgáló része 
emellett folyamatosan, és lassabban fejlődik

Nowadays biology and biotechnology are within the most developing sciences. In my opinion the 
architecture and the construction technologies are just following the changes.

In the development of  health care facilities the next substantial improvement  generated from 
architectural side, could be the commonly available  low energy consumption, or even self 
sufficient bulidings. This is especially important at the vast building complexes, like hospitals. 

Another area of progress might be a new construction technology capable of producing more fluid 
spaces, that serves the medical and maintenance requirements of the diagnostical and 
manipulative medical functions. The hotel and service zones of the hospitals are improves 
continuously in a slower pace.

35



A fejlődésben két irány mutatkozik: 

olcsó épületeket emelni, amelyeket az igények változásának megfelelően 
szükség szerint alapvetően át lehet építeni, vagy le lehet bontani
szofisztikált - és következésképpen drága - épületeket emelni, amelyek 
lehetővé teszik a gyorsan változó technológiai váltásokhoz való
alkalmazkodást

There are two appoaches for further development:
to erect inexpensive buildings,  that can be basically remodelled or 

demolished based on the actual requirements
To design sophisticated – and thus expensive – structures, which can be 
adopted to the frequently changing medical technologies

36



37

2. FEJLESZT2. FEJLESZTÉÉSI STRATSI STRATÉÉGIGIÁÁKK
2. DEVELOPMENT STRATEGIES



GazdasGazdasáági lehetgi lehetőősséégek figyelembe vgek figyelembe véétele   tele   

Taking into consideration the economical possibilities

Merjünk nagy dolgokat álmodni! E nélkül ugyanis nem tudunk előre lépni
A rendelkezésre álló pénzügyi keretet mindig első osztályú megoldásokra kell 
fordítani. 
Ha részmegoldásokra van csak lehetőség, az összes megoldás olyan legyen, 
ami egy reménybeli későbbi magas színvonalú fejlesztésbe illeszthető.
Raymond Loewy: Most advanced yet acceptable (MAYA ) design koncepciója 
után szabadon:  MOST ADVANCED YET AFFORDABLE
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2. FEJLESZT2. FEJLESZTÉÉSI STRATSI STRATÉÉGIGIÁÁKK
2. DEVELOPMENT STRATEGIES

Dare to dream big! Without it, we can not advance. 
The available budget should always be spent on first class solutions.
If the only possibility allows partial solutions, these solutions should be able 
to fit into a future, high class development.
Raymond Loewy: Most advanced yet acceptable (MAYA ) design 
koncepciója után szabadon:  Most advanced yet Affordable 



Hosszú távon tervezhető stratégia esetén, egyenletesen rendelkezésre álló
limitált pénzügyi források mellett, célszerű a ma elérhető legmagasabb 
színvonalú építményeket emelni, fontossági sorrendben.
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In case of a long-term strategy, with steadily available monetary resources, it 
is recommended to erupt the highest quality within reach, in order of priority

Mindig az elMindig az eléérhetrhetőő legjobb technollegjobb technolóógigiáát t éérdemes alkalmaznirdemes alkalmazni

It is always worth to use the best available technology within reach

Amennyiben rövid idő alatt jelentős forrásokat ‘kell’ elkölteni, fokozottan 
nő az igény hibátlan stratégia kidolgozására, és kellő számú, jól képzett, 
gyakorlattal rendelkező Döntéshozó, Építtető és Tervező bevonására.

IdIdőő faktorfaktor

Time factor

If significant resources ‘have to’ be spent in a short period of time, the 
importance of a good strategy increases significantly. Involve an adequate 
amount of practiced and qualified decision-maker, investor and architect.  
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Későbbi fejlesztés lehetőségének betervezése
RugalmassRugalmassáágg

Flexibility

Provide possibility for future development at the design phase

Célszerű lenne a meglévő egészségügyi útmutatóknál egy sokkal 
részletesebb és gyakorlatiasabb tervezési segédlet kidolgozása, mely a 
későbbiekben rövid időközönként frissíthető. Sok új egészségügyi 
technológiával kapcsolatban még most alakul ki a tervezői gyakorlat (pl. 
sürgősségi – labor, műtőblokkok ).

TervezTervezéési Segsi Segéédletdlet

Design guide book

It would be useful to devise a design guide book, much more detailed and 
practical than the ones available, which could be refreshed often. The 
general practice is just developing about new medical technologies (for 
example emergency – laboratory)



A beruházást jó gazdaként kell eltervezni és megvalósítani.
Egészségügyi fejlesztési stratégia hiánya, vagy hibás volta
Felelőtlen pénzügyi tervezés 
Nem kellő egészségügyi szakmai előkészítés 
Gyenge minőségű tervek 
Kivitelező tendereztetésénél alkalmazott rossz közbeszerzési eljárás
Rossz fővállalkozási szerződés a kivitelezővel
Gyenge beruházási irányítás a kivitelezés alatt (project management)

PPéénznzüügyi tervezgyi tervezéés, ellens, ellenőőrzrzééss
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Financial planning, controlling
Investment should be designed and rendered as a responsible owner

Void or flawed healthcare development strategy
Irresponsible financial planning
Not adequate medical preparation
Low quality plans
Bad public procurement process when tendering contractors
Flawed contract with the construction companies
Weak control of investment during construction (project management)



Minden beruházásnál korai szakaszban egyeztetni kell az építési 
hatóság mellett az összes szakhatósággal is.

A legújabb megoldásokra gyakran nincs, vagy nem megfelelő a 
szabályozás, ezért egy nagyméretű beruházásnál célszerű a szabályok 
felülvizsgálatát kezdeményezni.
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SzabSzabáályozlyozááss

Regulations

In the early stage of every investment it is necessary to conciliate with 
the competent authorities.

The newest solutions are often not regulated or these regulations are 
outdated. At large scale investments, it is recommended to require a 
review of rules.
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3. A FELK3. A FELKÉÉSZSZÜÜLT LT ÉÉPPÍÍTTETTTETŐŐ
3. THE COMPETENT BUILDER

Jó eredmény csak akkor érhető el egy rendszer fejlesztésénél, vagy egy 
egészségügyi épület létrehozásánál, ha az Építtető a Tervező és a Kivitelező
konstruktívan együtt tud működni, és az elérhető legfejlettebb orvosi és 
építési technológia alkalmazásának vágyával vágnak neki a tervezésnek.

Good results can only be reached when improving a system, or designing a 
healthcare facility, if the Owner, the Designer and the Contractor can work 
together in a progressive way, and start the design with the dream of the 
highest available medical and architectural technology. 
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Egy jó program esetén jóformán csak a válaszokat kell keresni, alig merül fel 
új kérdés a tervezés során. A programtól el lehet térni, de ez a minimum 
elvárás, amit teljesíteni kell.
A program elkészítésére és a tervezésre időt kell hagyni!
Készüljön reális ütemterv és költségbecslés!
Készüljön részletes technológiai terv!
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ÉÉppííttéési (beruhsi (beruháázzáási) programsi) program

Architectural (investment) program

In case the program is good, during the design process mainly 
aswers need to be found. The Building Program should be the 
minimum requirement to be fulfilled, even if the program changes. 
Allow appropriate time for programming and design!
Develop a realistic timetable and cost estimation!
Develop technological plans!



Az Építtető tervezze előre az üzemeltetést. 
A tervezőktől meg kell követelni a kiválasztott CAFM rendszerrel kompatibilis 
tervezést. 

ÜÜzemeltethetzemeltethetőősséégg

EsztEsztéétikumtikum

Az Építtető akarjon üzenni, és legyen tisztában az üzenetével. (Program)
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Facility Management

The Developer should plan the maintenance in advance
The Designers have to render their work in accordance with the 
chosen CAFM system

Aesthetics

A good Developer clearly defines the intended message of the building 
(Program)
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4. TERVEZ4. TERVEZŐŐ ÉÉS KIVITELEZS KIVITELEZŐŐ KIVKIVÁÁLASZTLASZTÁÁSASA
4. SELECTING THE DESIGNER AND THE CONTRACTOR



4. TERVEZ4. TERVEZŐŐ ÉÉS KIVITELEZS KIVITELEZŐŐ KIVKIVÁÁLASZTLASZTÁÁSASA
4. SELECTING THE DESIGNER AND THE CONTRACTOR

más projekteken már bizonyította, hogy képes nagy, és műszakilag összetett 
beruházást tervezni (referencia)
kialakult szakértői gárdája van (tervezők személyes képesítése, referenciái)
képes gyorsan tanulni (személyes referencia a korábbi megbízóktól)
képes nagy tervezői csapatot felelősen és keményen irányítani (generál tervező)

A méret fontos - tervező irodáknál is

The Owner should not choose the designer based on same size and 
function references, but someone who

proved on other projects that he/she is capable of designing complex and big 
developments
has a team of professionals (personal references and degrees)
can learn fast (personal references from previous contractors)
capable of responsibly leading a big design team (general designer)

The size matters - even in designer offices
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Az Az ééppííttetttetőő a ma mééret ret éés funkcis funkcióóazonos referencia helyett olyan tervezazonos referencia helyett olyan tervezőőt t 
keressen, akikeressen, aki
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Sok Építtető nem tudja, hogy milyen lehetőségei vannak a tervezők 
kiválasztásánál (nyílt, vagy meghívásos építészeti pályázat)
A Beruházó a beszerzési tenderekhez hasonlóan közbeszerezteti a tervezést, 
mivel nem akar szabályszerűtlenül eljárni
Az Építtető ne csak jogi szakértőkre bízza a kiválasztást
Az Építtető ne csak építészekre bízza a kiválasztást

KKöözbeszerzzbeszerzéés, tipikus tendereztets, tipikus tendereztetéési hibsi hibáák k 

Public procurement, typical mistakes with tendering 

Client doesn’t know his possiblities for selecting architects
The design tender if created as usual equipment tender
Selection should not be made solely by law professionals or by  
architects
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Az Építtető az építési programot csak a pályázat után kezdi komolyan venni
Kivitelezői közbeszerzést ún. tendertervek alapján csak gyakorlott és 
döntésképes Építtető bonyolítson le!
Célszerű a beépítendő főbb berendezések ismeretében készíttetni az épület 
kiviteli terveit, és versenyeztetni a kivitelezést. Fordított esetben 
versenyellenesnek számít a berendezések specifikációja.

KKöözbeszerzzbeszerzéés, tipikus tendereztets, tipikus tendereztetéési hibsi hibáák k 

Public procurement, typical mistakes with tendering 

The building program is only taken seriously after the competition
To render a competition for contractors, based on a tender design 
package, is only recommended for experienced Developers. 
It is recommended to create construction documentation with the 
knowledge of the main technological equipment. Otherwise, 
specifying the equipment in the contractor’s tender is against the 
rules. 



5. ESETTANULM5. ESETTANULMÁÁNYOKNYOK
5. CASE STUDIES
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Országos Orvosi Rehabilitációs Intézet (OORI)

Állami Egészségügyi Központ (Honvéd Kórház)



OORI helyszOORI helyszíínrajzanrajza 12 hektáron, 50 méter szintkülönbséggel
On 12 acres, with 50 meters level diffence

Rehabilitation Institute Layout
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OORIOORI
Rehabilitation Institute
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OORIOORI
Rehabilitation Institute
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OORIOORI
Rehabilitation Institute
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OORIOORI
Rehabilitation Institute
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HonvHonvééd Kd Kóórhrhááz z -- ÁÁEKEK
National Healthcare Center
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HonvHonvééd Kd Kóórhrhááz z -- ÁÁEKEK
National Healthcare Center
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HonvHonvééd Kd Kóórhrhááz z -- ÁÁEKEK
National Healthcare Center
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HonvHonvééd Kd Kóórhrhááz z -- ÁÁEKEK
National Healthcare Center

61



Előadásommal a fejlesztési stratégiák kidolgozásához kívántam 
szempontokat nyújtani, illetve egyfajta segédletet adni a tudatos 
tervezéshez.

Köszönetet mondok az OORI és a Honvéd Kórház gazdasági vezetőinek, Kenesei Gábor 
úrnak, és Táborszki Katalin mk. alezredes asszonynak, az intézményük bemutatásáért.

Köszönöm figyelmüket!
Thank you for your kind attention!

Takács Viktor
www.anterra.hu
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