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Feladat: a Velencei Magyar Pavilon átriumában az Építés kiállítás gondolatiságát 

megvalósító – nekünk ősiség-hit-haza is – Fogadótér-Kapu tervezése, építése és az 
előtte lévő kőpad ideiglenes kiegészítése, mely szervesen kapcsolódik az Egészhez. 
 

Fogadótér-KAPU: a Pavilon centrumában lévő átriumot keresztben két forgalmi –

néhol csak látványi – tengely osztja. Ezek tiszteletben tartásával terveztük a kereszt-
alaprajzú, négy kapus-lábas, áttört, könnyed, négyzetrács szerkezetű keresztvégű 
Kapuépítményt (sajnos a könnyed áttörtséget a terv nem tudja eléggé érzékeltetni). 
Tulajdonképpen szakrális tér Kápolna, Szentély – nem feltétlenül vallási értelemben, 
de az is lehetséges, pl. ökumenikus mise, istentisztelet tartása. Ez a megbocsájtás, a 
megtisztulás, a szeretet és az ünnep helye. Itt a látogató lelkileg (és testileg is) 
előkészül, ráhangolódik a Magyar Ember- és Ház-Építés Kiállítás megtekintésére. 
A könnyed négyzetrács szerkezetű diadalkapu (porta triumphalis) – tetején a 
magyarságot szimbolizáló kereszttel és trikolórral – fogadja és búcsúztatja a látogatót. 
Oltár: a Kapuépítmény által határolt tér közepén áll, szintén négyzetrácsos, üveglapú. 
Időszakosan a nyitó-előadó-záróesemény emelvénye, informáló-tájékoztató pultja. 
Az átriumban a KAPU két oldalán biztosított a látogatók leülési-pihenési-meditálási 
helye vagy éppen beszélgetési lehetősége. Egyszerű natúr(fenyő)fa (karos)székekre 
gondoltunk, mobil megoldás; a funkció és a létszám szerint variálható, átrendezhető. 
A Kapuépítmény tetejének felén (az átló mentén) árnyékoló-esővédő ponyvát 
feszítünk ki, amennyiben szükséges a Fogadótér (átrium) északi és déli részén is 
keresztben a falakra, minél kevésbé kitakarva a Kapuépítmény látványát. 
A fa-ruhacsipeszek – a kurátori szándék szerint – a rácsszerkezet alaprajzi átlóiban, a 
„mennyezet” alatt kifeszített (ruhaszárító)kötelekre csíptethetők. 
A Kapuépítmény szerkezete merev, kikötése szükségtelen, de gumialátéteken áll. 
 

Pad: a meglévő 2 kőláb 3-3 lyukába fenyőfarudat rakunk, erre keresztbe ½ m-enként 
kötőelemeket, majd 12 mm vastag rétegeltlemez ülő- és hátlapot csavarozunk, hátul-
alul, oldalt légréssel (esőelvezetés). Az élek és a sarkok lekerekítettek. A felület 
csiszolt, lenolajkencével kezelt. Ez a kiállításnézés előtti-utáni ücsörgő, társalgó hely. 
 

Szerkezeti leírás: a tervezett Kapuépítmény, az oltár és a pad is azonos áttört farács 
szerkezetű. Anyaga csomómentes, egyenesszálú fenyőfa stafli. A Kapuépítmény 
befoglaló mérete: 5,09x5,09x5,59 m, az oltár méretei: 1,09x1,09x1,09 m, a padé: 
~2,90x0,80x0,80 m. A farácsrudak tengelytávolsága 0,50 m, keresztmetszete 3x3 cm. 
A fafelületek egységes lenolajkence beeresztést kapnak. A faváz lábai alá gumi-
lemezek kerülnek az elcsúszás ellen és a csiszolt kőpadló megkarcolását kivédendő. 
 

Megvalósítás ütemei: az Építés a pályaterv kalákában való megépítésével teljesedik 

ki. Az itthon legyártott (leszabott, levágott, élszedett, fúrt, felületkezelt) próbaszerelt 
faelemeket – a gondos csomagolás, rakodás, lekötés, szállítás, lepakolás, ki-
csomagolás után – a helyszínen már könnyű lesz a pontosan kimért helyen felépíteni, 
ha a szükséges szerszámok, eszközök és felszerelés mind rendelkezésre állnak. 
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MEGNEVEZÉS MÉRET MENNYISÉG EGYSÉGÁR ÁR Ft-ban MEGJEGYZ. 
 

Faanyag – csomómentes, egyenesszálú fenyőfa gyalult méret 

Farúd 1. 3,59x0,03x0,03m 20 db 71,8 m   -„- 

Farúd 2. 4,09x0,03x0,03m 30 db  123 m   -„- 

Farúd 3. 4,59x0,03x0,03m   4 db 18,7 m   -„- 

Farúd 4. 2,09x0,03x0,03m 30 db 62,7 m   -„- 

Farúd 5. 1,09x0,03x0,03m 164 db  179 m   -„- 

Farúd 6. 1,59x0,03x0,03m 20 db 31,8 m   -„- 

Farúd 7. 2,59x0,03x0,03m 16 db 41,5 m   -„- 

Farúd 8. 3,09x0,03x0,03m 22 db 68,0 m Farúd: 937fm  -„- 

Farúd 9. 4,59x0,03x0,03m   1 db   4,6 m 0,844 m³  -„- zászlórúd 

Farúd 10. 5,09x0,03x0,03m 66 db  336 m   -„- 

Pad stafli 2,90x0,10x0,10m   3 db   8,7 m Pad: 0,087m³  -„- 

Pad palló 1,50x0,10x0,05m 15 db 22,5 m Össz: 0,93m³ 93 100,- -„- 

Pad rtg. lem. 2,5x0,45x0,012m   2x1,2=2,4 m² 5 100,-/m² 12 240,- -„- 
 

Fafelület-kezelés  

Lenolajkence összfelület: 140m² 20 l 819,-/   l 16 380,- 1-szer lekenve 

Laposecset  5 db 300,-/db 1 500,-  
 

Acél felületkezelt 

Anyáscsavar M 6/65-70 mm 2 500 db 18,-/db 45 000,- -„- hatlapfejű 

Anya M 6 mm-es 2 500 db 3,-/db 7 500,- -„- hatlapú 

Alátét M 6 mm-es 5 000 db 2,-/db 10 000,- -„- sima 

Pozdorjacsavar ø 5/50 mm 200 db 8,-/db 1 600,- -„- sülly.fejű 

Facsavar ø 6/60 mm 200 db 10,-/db 2 000,- -„- sülly.fejű 
 

Üveg (vagy plexilap) – 0,8-12 mm vtg. ragasztott biztonsági üveg élcsiszolva  

Oltárlap 1,06x1,06x0,01m 1 db 16 000,-/db 16 000,- bizt. élcsiszolt 
     

Ponyva egyedi szabás 

Ponyva 6,5x5,5x0,0005m 2db össz:36 m²  2 200,-/m² (79 200,) külön + tétel! 

Ponyva 5,2x3,8x0,0005m 1 db 20 m² 2 200,-/m² 44 000,- + ringlizés 
 

Ponyvatartozékok felületkezelt 

Sodronykötél ø 2 mm 20 fm 110,-/ m 2 200,- -„- 

Rögzítőbilincs ø 2 sodronyhoz 60 db 30,-/db 1 800,- -„- 

Feszítőelem ø 2 sodronyhoz 30 db 280,-/db 8 400,- -„- 

Alumíniumcső ø 40 mm 12 fm 5 800,-/6m 11 600,-  
 

Egyebek  

Magyar zászló 0,5x1,50m 1 db 5 000,-/db 5 000,- egyedi, varrt 

Kenderkötél ø 6 mm 20 fm 60,-/ m 1 200,-  

Örökzöld növ. ø 60 cm (gömb) 4 db 16 000,-/db (64 000,) külön + tétel! 

Növénydézsa ø 40 x 40 cm (fa) 4 db 8 000,-/db (32 000,) külön + tétel! 

Összesen  279 520,- kisker. bruttó 
 

Tartalék 12% tipli, csavar, ragasztó, szig.szalag, csiszolóp. stb. 33 542,-  
 

Mindösszesen  313 062,-  

A keret túllépése esetén a pályadíjból – és/vagy szponzorálásból – történik a további finanszírozás. 


