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OPPONENSI VÉLEMÉNY 

 

Idősekkel, az ő lakhatásukkal foglalkoz i egyrészt fo tos, ásrészt időszerű. A hagyo á yos, 
nagy családok feldarabolódásával ugya is egyre eheze é válik az időse ek helyzete. Ki 
go dozza őket? Ki lesz a i de apok a  társaságuk? Ott, ahol ezek a társadal i változások 
hamarabb bekövetkeztek (itt például a franciákra, norvégokra gondolok), ezzel a problémával 
hamarabb kezdtek el foglalkoz i. Nekü k talá  ost vált időszerűvé ezekre a kérdésekre választ 
találnunk. 

Időské t idősek ottho á a , ugya akkor a városban maradni egyrészt jogos felvetés, másrészt 
kérdés, hogy a városból ezek számára az emberek számára mi az, ami fontos. A nyüzsgés? Az 
ingerek sokasága? Az épített környezet? Az emberek? A megszokás? Kis Dániel diplomaterve 
ezekre az alapvető kérdésekre tö  síko  keresi a választ. 

A helyszínválasztást előzetes kutatás, főépítészi eszélgetés előzte eg. A Lehel tér közelében 
található telek belvárosi, ugyanakkor - környezetéhez képest - csendesnek mondható. A Váci út 

ögötti, ala so ya  eépítésű városi szövet e ékelődik e egy, a kerületi sza ályozás erőse  
hipotetikus aspektusára építő, ugya akkor agyo  is ra io ális és érthető, a tö  
sze po tjá ól kedvező eépítés. A sza ályozási terv ugya is a Kassák park szo szédságá a  

első, közös, félprivát kertet ír elő, elyet keretké t zár ak közre a tö  épületei. Így alakulhat 
ki egy, a publikus Kassák park és egy félprivát kert közötti idősek ottho a. Mo dhat á k:  
pro lé a, hogy így az idősek ottho á ak i se  saját kertje. Viszo t talá  a pro lé a ur á us 
felvetése iatt ez éppe  hogy elő y ek o dható. Ugya úgy, ahogy elő y ek o dható az 
óvoda közelsége, ahonnan néha áthozhatják a kicsiket, vagy a piac közelsége is. Mindegyik 
spo tá  találkozásokra, új i gerekre, él é yekre ad lehetőséget a város a , az idősek 
megszokott életterében. 

A tö eg a közös kert felvetésé  túl e  a eglévő re dszerhez, i ká  egy hipotetikus, 
jövő e i szo szédos eépítéshez viszo yul. A kerületi sza ályozási terv figyele e vétele 

ellett értékele dő, hogy a diplo ázó hatéko ysági sze po tokra is figyelt, ely a realitás felé 
ozdítja a tervet. Az alapvetőe  ko pakt, ugya akkor az uca felé zártabb, belső udvar felé 

tagolta  tö eg változatos első tereket ered é yez. A tö egfor álás egyetle  hátrá yaké t 
talán azt említeném meg, hogy egyes lakószobák túlságosan mélyek és alulvilágítottak 
maradnak a játék következtében. 

Az idősek ottho a egyrészt lakhatást, másrészt közös foglalkozásokat, harmadrészt egészségügyi 
ellátást iztosít a yugdíjasok ak. A kettőse  tagolt épület egyik része főké t a pihe ésé. A 
kiteresedő folyosóko  viszo t eze   része  is spo tá ul találkozhat ak, tölthet ek együtt időt 



az ittlakók. A ásik részé e  főké t közösségi fu k iók kaptak helyet: űhelyek, közösségi 
szo ák, tor atere  st . Ezek azok a terek, ahová az idősek külvilággal törté ő kap solata is 
koncentrálódik. Ide lehet áthozni az óvodásokat, az épületen belül elsősor a  itt va  
lehetőségük új kap solatok létesítésére, ta ulásra, él é yszerzésre.  

Az épület az orvosi segítség kölö öző szi tjeit képes kezel i. Az idősek alapvetőe  
stúdiólakáské t kialakított, saját szo ák a  lak ak, a elyeket lehetőségük va  a saját 
bútoraikkal berendezni. A lakóegységek igény esetén szabadon összenyithatóak. Állapotukat 
folyamatosan figyelemmel kísérik, viszont innen csak szükség esetén kerülnek át az emeleti, 
csendesebb, kórterem-szerű szo ák a, ahol agyo  orvosi figyel et kapnak. 

Néhány csomóponti hiányosságot leszámítva (pl. loggiák vízelvezetése) azt gondolom, hogy egy 
gondos tervet láthattam. Az egyedüli dolog, ami elgondolkodtat, az az, hogy ebben az urbánus 
jelleg e  ilye  lehetőségek lettek vol a ég. Íro  ezt úgy, hogy közben a hollandiai 
Deve ter e  található idősek ottho ára go dolok, ahol egyete i hallgatók i gye es lakhatásért 
seré e havi har i  órát tölte ek az idősek köré e . Az e lített ottho  például ur á us 

jellege miatt olyan pozitívumot hoz, amire egy elzártabb társa nem volna képes. A tervnek - bár 
gondos és végiggondolt - ilyen fajta lazaságát talán hiányolom.  

Mi dettől függetle ül azt go dolo , hogy ez a terv egy lehetséges, jó válasz a feltett kérdésre.  

 

Kérdések: 

a.) Hogyan biztosítod az akadálymentességet az épületben? 

b.) Mi az a legfo tosa  dolog, a it e ől a progra ól építészké t ta ultál? 

 

Kelt: Budapest, 2018. június 20.      
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