
EGYÉNI VÁLASZTHATÓ PLUSZ PONTOS FELADAT 
 
Plusz pontért választható feladat a „Kedvenc faszerkezetem” elkészítése. Ebben a tárgyban félév 

közben max. 100 pontot lehet összegyűjteni nagy és kis zárthelyi dolgozatok megírásával, ezért a 

feladatért pedig +10 pontot lehet kapni ami ezen zh pontokhoz adódik hozzá. De az aláírás 

megszerzésének minimum követelményét így is teljesíteni kell, ezzel a plusz 10 ponttal csak egy jobb 

félévközi teljesítmény érhető el.  

Az a feladat, hogy el kell készíteni egy posztert (digitálisan, tehát kinyomtatni nem kell) A3 vagy A2 

méretben, melyben bemutatják a kedvenc fa szerkezetű épületüket, építményüket. A tantárgyban a 

fával, mint építőanyaggal ismerkedünk meg, mit tudunk belőle építeni, hogyan tudjuk méretezni stb. 

tehát ezért a megkötés, hogy fa szerkezetű legyen. A poszteren nem csak képekkel, hanem 

szövegesen is be kell mutatni az épületet. Ez lehet akár egy az internetről gyűjtött példa is, azaz nem 

kötelező, hogy személyesen is, élőben megnézzék a választott építményt. Ami fontos, hogy minden 

fellelhető adatot amit gyűjtöttek (ki tervezte, mikor építették, milyen fát használtak …..stb) be kell 

mutatni + meg kell indokolni, hogy miért ez a „kedvenc”, azaz miért pont ezt választották, mi tetszik 

benne, mi fogott meg az épületben.  

A félév első előadásán elmondom, hogy aki szeretne vállalkozni rá az a második héten jelentkezzen, 

hogy fog ilyet készíteni, a beadási határidő az utolsó vagy az utolsó előtti hét (mikor melyik). E-

mailben kell csak elküldeni, digitálisan. De ha az elküldött anyag nem igazán megfelelő minőségű és 

azt érzem, hogy csak úgy összedobált a netről valamit akkor visszaküldöm észrevételekkel javításra 

(tehát a plusz 10 pontért azért valami jó munkát kell letenni az asztalra).  

Mivel ezzel azért kell dolgozni jó pár órát így olyan nagyon sokan nem vállalkoznak rá, a tárgyat 

felvett ~200 főből 15-20 ember készíti el.  

Csatoltam néhány elkészült példát az eddigiek közül. 
 



Egy fenyőfa története

2011. meleg júliusi napra szerveztük meg nagymám szombathelyi háza melletti 9 méteres 
fenyőfa kivágását. A feladat roppant mód sem volt egyszerű, mert nagyon szűk helyen nőt meg 
az idők során. Sok előkészítő munkával és kellő szakmai háttérrel, megadta magát a törzs és 
vízszintbe helyezte magát. A történet innen vált valódi kihívássá, hogy kárba ne vészen a 
gerenda. Mivel a legértékesebb fűrészárú a gerenda, ezért nem szerettük volna elaprózni. 
Felmerült egy régi igény, hogy gépbeálló oszlopnak alkalmas lenne, viszont ahhoz ez még kevés. 
Így tovább nézegetve a potenciális oszlopokat végül találtunk még megfelelő egyedet a 
környezetünkben. Sikeres favágás után jöhetett a deponálás, mert hát mégsem kezdünk csak 
úgy rögtön bele, és hát a faanyag is had száradjon
. 
Egy évre rá gazdaságunk szomszédja elbontotta könnyűszerkezetes házát, amiben sok értékes 
faanyag volt még, és mondván „helyben” van a nyersanyag, így átvettünk tőle pár tetőszerkezeti 
elemet. Most már kezd alakulni „elméletben” a mi kis beállónk. 
Fejemben már készen voltak a tervek, ám a tetőszerkezeten nagyon sokat gondolkodtam, hogy 
milyen kivitel legyen. Egyszerűen építhető, visszafogott a kíváncsi szemek elől, olcsó, praktikus, 
modern. Végül édesapám oldotta meg diktatórikusan a történetet, mikor is ajándékba kapott 
hullámpalákat rendelt a telekre. Hát már sajnos nem volt mit szólnom az ügyben, így hát legyen.
Méregettünk, lépegettünk, felmértük, hogy mekkora helyre lenne szükségünk a gépek miatt. 
Kívánságom volt, hogy ne legyen „fejbeverős” rész rajta, és amire állandóan figyelni kell ki-be 
járáskor.  András kereszt lehetőleg kilőve. Hozzátartozik, hogy 5 m-es fesztávnál már indokolt 
lenne, ám próbáltuk egy vastagabb gerendával kompenzálni. 
Elérkeztünk a kivitelezéshez, hiszen már minden adott volt. A faanyag, a tető, a kapcsolóelemek. 
A kellő rutin, és a tapasztalat hiányzott már csak, ezért megbíztunk egy kivitelező céget a 
megvalósításában. Az ő szaktudásukkal és a mi lelkesedésükkel elkezdődött a munka. Első 
megmérettetés: ássunk 5 db „bazi” (sajátos nyelvezeten) mély lyukat. 50x50x80 cm-es alapokat 
ástunk, majd ezeket beszintezve jöhetett a pontalapok betonozása. Itt már a vasalat is bekerült, 
így várhattuk a kötésidőt. 
Nagyon nagy bánatomra, egyetemi elfolglaltság miatt nem tudtam részt venni a szerkezet 
állításában, de mikor hazaértem rögvest megvizsgáltam. A kivitelezőt azzal bíztuk meg, hogy a 
szerkezetét alakítsa ki, a tetőt, majd mi megcsináljuk. 5x5 cm-es stáflikra helyeztük rá a 
hullámpalákat, majd ezeket állványcsavarokkal rögzítettük. Van lába, van teteje, tehát gurulhat 
a traktor. Büszke birtokosként gurult be elsőnek a megbecsült kis erőgépünk.  Az első havat már 
a helyén tölthette a traktor. 
Tervben szerepel valami szélfogó oldal létesítése széldeszkákból, de erre még nem adódott 
lehetőség. 
Kedves és örömteli volt ennek a szerkezetnek a megépítése, tervezgetése és az, hogy 
elmondhatom édesapámmal közösen csináltuk, és hoztunk létre valamit amire lehet emlékezni.

Az építés fázisai képekben
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 Választásom Peter Zumthor Szent Benedek kápolnájára esett, mert  
szerettem volna részleteiben is megismerni azt az épületet, amivel eddig 
csak előadásokon találkozhattam. Csodálatosnak tartom, hogy az építész 
harmóniát keresve a környező épületekkel, illetve hagyományos anyagok-
kal dolgozva olyan teret hozott létre, ami alkalmat ad a látogatóknak mind 
a tájra való rácsodálkozásra, mind pedig a befelé fordulásra egyaránt.  
 A kápolna ugyan Sumvitghoz tartozik, ám valójában egy tőle é-
szakra fekvő önálló, 60-80 lelket számláló település szívében található.
A kápolna egy lavina áldozatává lett régi bencés monostor új szállás-
helye. Az új kápolna a település súlypontja által kijelölt, védett helyen
épült fel. A cseppformájú ‘bástya’, amely egyterű belső, a centrális és
a longitudinális tér ötvözete, messze a völgybe tekint. Zumthor a tradí-
ció nyomdokán járt el, amely szerint a templomok a névadó szent nap-
jának hajnalpontja felé kell forduljanak – ezen a helyen kelettől megkö-
zelítőlegzelítőleg 5°-al északra. A rézsűn álló tömeg hármas, vertikális tagolása a
helyi szellemben épülő házak hagyományos tagolásának analógiája. Zumt-
hor terve egy hegyoldalhoz simuló, sötét fazsindellyel borított, csúcsos, ék 
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 "A hagyományos fagerendákkal nagyon fontos volt végre foglal-
kozni. A tömör fa szinte teljesen eltűnt a használatból, olyan indokokra
hivatkozva, hogy túl drága, bonyolult és régimódi. Én visszahoztam, mint
építési eljárást, mert jó vele dolgozni és jó benne lakni. Adott, hogy egy
üveg, beton vagy mészkőépületben hogyan érzed magad. Hatással van
a bőrödre – ugyanez a helyzet a rétegelt lemezzel, a furnérral és a fage-
rendával is. A fa nem lop energiát a testtől, míg az üveg és a beton igen.rendával is. A fa nem lop energiát a testtől, míg az üveg és a beton igen.
Amikor meleg van, a faházat hűvösebbnek érzi az ember, mint a betoné-
pületet, s amikor hideg van, ennek pont az ellenkezője igaz. Ez sokat je-
lent az emberi szervezetnek….” (Peter Zumthor)

 Az épület szerkezetének anyaga, az alapoktól és az egyszárnyú ajtó
 kilincsétől eltekintve fa. Míg az alkalmazott anyagok kívülről segítenek alá-
zatosan beleolvadni környezetébe, addig ugyanezek az anyagok jelentik a 
belső terének kifejező erejét gondosan megformált és megtervezett szerke-
zeti elemeivel. Az épület fő szerkezetét alkotó függőleges faoszlopok folyta-
tódnak a tető levélerezetet formázó gerinc- és bordarendszerében, így zár-
va le az emberléptékű szakrális teret.va le az emberléptékű szakrális teret.

alaprajz

kereszt- és hosszmetszet



  Elfeledett értékeink  

 

Egy kis érdekesség: 

Az épület eredetileg 

nem ide épült, 

hanem egy másik 

faluba. A felépülte 

után megvásárolták, 

szétszedték, majd a 

mostani helyére 

hozták és újból 

összerakták. 

 

A képen jól látható a keményfa szeg, illetve, egy 
repedés, mely a szétszedésből és a későbbi 

összerakásból keletkezhetett. A karpántok ferde 
szögben fecske farkú lapolásssal csatlakoznak be az 

oszlopba. 

A képen a repedt 
karpánt és a 

keményfa szeg 
látható. A karpánt 

ferde beeresztéssel, 
ferde fecskefarkú 

lapolással van 
rögzítve. 

A szarufák összelapolása 

látható a képen. A lapolás 

nem a szarufavégeken 

történt, henem kicsit 

beljebb, ezáltal lehetővé 

vált egy tarélygerenda 

végigfuttatása a gerincben. 

A karpántok ferde szögben, egyfajta ferde 

beeresztésként, ferde fecskefarkú lapolással 

csatlakoznak a tartó oszlopba. A képen nem 

annyira kivehető, de a jobb oldali karpántban 

keményfa szeg, míg a bal oldaliban kovácsolt 

Földrajzi behatárolás: 

A vizsgálódásom tárgyát képező épület Győr-Moson-Sopron 

Megyében, Tápszentmiklós községben található. Győrtől 

mintegy 30 km távolságra, délkeletre. 

A szarufák egyenes lapolással 
csatlakoznak egymáshoz. A 
lapolás a szarufa végektől 
mintegy 20cm-rel beljebb 

történt. Ez által megoldották a 
ge0,5cmrincbe elhelyezendő 

gerenda megfogását 
,megtámasztását. 

Az újbóli összerakás során 
kerülhetett a karpántba kovácsolt 

szeg. Az épület többi pontján is 
helyettesítették a keményfa szegeket 

ilyen módon. 

Az Épület kiválasztása: 

A községben található 

legrégebbi épületet 

kerestem, mikor is 

rábukkantam erre az 

elhagyatott kis Épületre. 

 

 

 

Funkció: 

Az épületet 

fénykorában a ház 

körül található jószágok 

számára szükséges 

szálas vagy éppen 

szemes takarmány 

tárolására 

használhatták. 

 

 

 

Megőrzés, dokumentálás: 

Fontosnak tartom a letűnt korok emlékeinek megőrzését. 

Mivel mindent, a maga fizikai mivoltjában, eredetiségében 

megőrizni nem lehet, ezért már az is nagy segítség, ha 

fényképek készülnek, melyek tanulmányozásával a 

későbbiekben az adott épület újból megépíthető. 

 

 

 

Az épület 8db, körülbelül 3,5 m magas, 20x15-ös oszlopon áll. Az oszlopokból 
mintegy 0,5 m a földbe van ásva. Az oszlopok tetejét gerendákkal kötötték össze, 

a belső oszlopokra három gerenda fekszik, a külsőkre kettő. Ezen gerendákra, 
melyek asz oszlopok felett helyezkednek el, felülről a szarufák fekszenek fel. A 

belső tartó oszlopok három irányból, a külsők két irányból vannak karpántokkal 
kimerevítve. A tetőszerkezet több rétegből tevődik össze. 3,0-3,5 m-ként 

szarufák vannak elhelyezve, melyek torokgerendákkal vannak megtámasztva. 
Kereszt irányban 10x10-es gerendák vannak fektetve a szarufákra. Ezek a 

gerendák a szarufákra, lentről felfelé, mintegy 1,5m-ként vannak lefektetve. 
Majd ezekre a keresztirányú gerendákra merőlegesen kör keresztmetszetű 

gerendák vannak fektetve, körülbelül olyan 0,6 m-ként. Erre a besűrített rétegre 
jön végül a lécezés, ami a legfelül lévő cserepet tartja. 
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