
urb/bmeBUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM
ÉPÍTÉSZMÉRNÖKI KAR / URBANISZTIKA TANSZÉK
urb.bme.hu //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Az epítőtáborok olyan tematikus táborok, 
amelyekben a résztvevők egy előre 
megtervezett épületet vagy alkotást hoznak 
létre. Ezek az alkotások egy közösség 
fejlesztésének az érdekében valósulnak meg. 
A Bernecebaráti építőtábor szervezését a 
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi 
Egyetem Urbanisztika tanszéke mar tíz 
éve rendezi hallgatók bevonásával. Az 
idei tábor szervezését és vezetését Varga 
Imre az Urbanisztika tanszék tanára, illetve 
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A tábor folyamán a másik nagy feladatunk 
a dombon levő temető vizes helyiségének 
megtervezése és megépítése volt. Ebben 
az esetben a legfontosabb tervezési 
szempontunk az volt, hogy a szakralis 
hely mellé olyan módon illesszük hozzá a 
vizesblokkot, hogy az a lehető legkevésbé 
legyen zavaró. Ennek érdekében egy 
olyan formát választottunk, amely a lehető 

A közös munka és a nemes cél könnyen összekovácsolta a csapatot, 
egy eredményes nap után mindig szívesen kosaraztunk, társasoztunk, 
beszélgettünk a helyi kocsmában. 
Ennyi eredményes építés után a Bernecebaráti építőtábor az egyetem és a 
falu közös hagyományává vált, melyet igyekszünk a jövőben is fenntartani.
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Az idei tábor feladatai a helyi temetőt kiszolgáló vizes helyiség tervezése 
és építése valamint a helyi lekvárfőző fagyasztóházának lefedése voltak.

A tábor első napján váratlan feladattal 
kellett szembesülnünk. Pár hónappal az 
érkezésünk előtt ugyanis egy fagyasztó 
helyiséget építettek a lekvárfőző 
udvarának területére, amelyet nem fedtek 
le megfelelően. A polgármester kérésére 
ezért elsősorban a fagyasztókamra feletti 
fedés létrehozásával foglalkoztunk. 
Tervezésünk során fontos szempont 
volt, hogy az újonnan létrehozott fedés 
illeszkedjen a már meglévő épületekhez, 
illetve, hogy a kialakítása költségtakarékos 
maradjon. Törekedtünk, hogy a már 

Sziráki Zsófia és Spengler Csaba hallgatók 
végezték. 
A tábor helyszíne Bernecebaráti, 
egy Árpád kori település, amely Pest 
megyében található. Elhelyezkedése 
miatt az itt élő emberek nagy része 
máshol keres munkahelyet, akik pedig a 
faluban maradnak erdőgazdálkodással 
és bogyós gyümölcsök termesztésével 
foglalkoznak. 

legkisebb mértékben vonja magára a 
figyelmet. Ezt a kialakítást a bejárat 
elrejtésével, illetve a megszokott forma 
átalakításával értük el. Ezért a vizes 
helység egy előteret kapott, amely nem 
csak hogy eltakarja a bejáratot, hanem 
letisztult és visszafogott megjelenésével 
alkalmazkodik a hely szakralitásához.

meglévő faanyagokat használjuk el. Az 
épület a kóstoló helyiség folytatásaként 
jött létre. Egyszerű és hagyományos 
formavilága, a falak fedésének ritmusa, 
az eresz kialakításának letisztult 
megjelenése fontos szempont volt az új 
épület kialakítása során. Ez nem csak 
fedésként szolgál a fagyasztó kamrának 
és lehetőséget ad arra, hogy a tároláshoz 
felhasznált ládák fedett helyen legyenek.
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