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 T E R V E Z Ő I  N Y I L A T K O Z A T  
 
 

Megbízó: Érseki Vagyonkezelő Központ 3300 Eger, 
  Széchenyi u. 1. 
 Ficzek László  igazgató 
 
Tervezett építési Hittudományi Főiskola és Érseki Papnevelő Intézet 
tevékenység: és a Szent János Továbbképző Központ 

 Épületeinek felújítása Eger, Foglár út 6. Hrsz 4578 
 
Felelős tervező: D-TÉR Kft. 3300. Eger, Dobó tér 9. 
  Rátkainé Kiss Róza É/1-10-0021 
  Rátkai Attila É/1-10-0020 
 
Szakági tervező: Nagy Sándor  statikus tervező T-10-0029 
 Alföldi Péter épületgépész tervező G-10-0231 
 Bóta Péter elektromos tervező V-10-0444 
 Türk Antal út és közmű tervező VZ-T, KÉ-1-0038 
 Horváth Lajos tűzvédelmi szakértő I 232/2016 
 Kaszab Piroska konyhatechnológus TEÁOR 74-90 
  
  
Alulírott felelős tervező nyilatkozom arról, hogy a tárgyi ingatlanon tervezett építészeti műszaki 
megoldások megfelelnek a vonatkozó jogszabályoknak, általános érvényű és eseti előírásoknak, így 
különösen a környezetvédelmi előírásoknak, a statikai, az életvédelmi és az égéstermék elvezetőkre 
vonatkozó követelményeknek. A tervezés során alkalmazott műszaki megoldások megfelelnek az Étv. 
(1997. évi LXXVIII. törvény) 31.§. (2) bekezdésének c)-h). pontjában meghatározott követelményeknek. 
A jogszabályokban, nemzeti szabványokban meghatározottaktól eltérés nem vált szükségessé. A 
tervezéssel érintett létesítmény azbesztet nem tartalmaz.  
 
Kijelentem továbbá, hogy az épület megfelel az épületenergetikai követelményeknek, valamint, hogy 
az égéstermék elvezetőkre vonatkozó követelmények megfelelnek az Msz 845 Égéstermék elvezető 
berendezések tervezése, című szabvány előírásainak. 
 
A tervezésre tervezési jogosultsággal rendelkezem, melyet a mellékelt 295/2007. sz. HMÉK határozat 
másolata igazol. 
 
Az építészeti műszaki dokumentáció elkészítése során az érdekelt közműszolgáltatókkal a rendeletben 
meghatározott mértékű egyeztetéseket megtartottam. 
 

Kijelentem, hogy a Heves Megyei Építész Kamaránál nyilvántartott tervezői névjegyzék szerint a tárgyi 
tervezési munkára vonatkozó jogosultsággal rendelkezem. 
 
Dátum: Eger, 2019. október hó 
 
   

                                  
 Rátkainé Kiss Róza  Rátkai Attila 
 építész vezető tervező  építész vezető tervező 
 3300 Eger, Dobó tér 9.  3300 Eger, Dobó tér 9. 
 TN szám: E-1-10-0021  TN szám: E-1-10-0020 
 
 

  



 

 

 É P Í T É S Z  M Ű S Z A K I  L E Í R Á S  
S Z E M I N Á R I U M  É P Ü L E T E  

 
Telepítése: 

A Hittudományi Főiskola és Érseki Papnevelő Intézet a Foglár György út 6. szám alatt, Eger 
belvárosában, a Széchenyi utca és a Városfal utca között, a város Műemléki Jelentőségű Területén áll, 
az Érseki Palota szomszédságában. Egy kelet-nyugati irányú és egy észak-dél irányú szárnyból álló 
„L” alakú, szabadon álló épület, melyhez az északi oldalon toldalék csatlakozik. 

A műemléki épülethez a keleti és az északi telekhatáron a múlt század végén földszint + emelet + 
tetőtér beépítésű új épületrész létesült, kialakítva egy belső udvart. Ezt megelőzően már megkezdődött 
a történeti épületszövet átépítése ebben a tömbben is, melynek során több, vasbeton szerkezetű 
emeletes társasházat építettek a Szeminárium közvetlen környezetében a keleti és az északi telekhatár 
mentén. A déli oldalon pedig kialakították a Foglár lépcsőt, mely ugyan fizikailag nem takarja le a déli 
homlokzatát, de csak egy szűk sikátor van a homlokzat síkja és a lépcső támfal szerkezete közt. 

Az épület gyalogos és gépkocsival való fő megközelítése innen, a Foglár György út felől lehetséges, 
de a Városfal út felől is van gazdasági jellegű gépkocsi bejárata. A telek erősen lejt a Széchenyi út felé, 
így a természetes tufára emelt épület földszintje a nyugati oldalon teljes magasságában a terepszint 
alatt van, míg a keleti homlokzata szabadon nyílik a belső udvarra. 

 

Az épület jellege: 

A Szeminárium szabadon álló, két, egymásra merőleges szárnyból álló, háromemeletes épület, az 
észak-dél tengelyű szárnyon L alakban toldalékkal. Az épület kontyolt nyeregtetővel fedett. Az épület 
tagolatlan falmezőit csak emeletközi szalagpárkányok osztják meg, egyedül a déli homlokzaton 
található enyhén kiülő, öttengelyes rizalit. A barokk vakolatarchitektúrát feljegyzések szerint a 19. 
század végi felújításkor eltávolították a homlokzatokról. Ezt követően, a ’90-es években szintén történt 
egy homlokzatfelújítás, melynek során a teljes homlokzati vakolatot eltávolították, újra vakolták.  

Az épület terephez kapcsolódó homlokzatain ekkor cementvakolatos lábazat készült, kivétel a keleti 
homlokzat és a déli homlokzat egy része, ahol faragott természetes kő lábazat van, kötésben rakva. A 
homlokzati ablakok a földszinten jellemzően kőkeretesek, a további szinteken jellemzően vakolt 
keretek, de előfordulnak kőkeretek is. A könyöklőpárkányok ívelt szélűek bádog borítással, a 
szemöldökök zárókődísz nélküliek. A szintenként futó osztópárkányok egyszerű kialakításúak, a záró 
főpárkány széles és erősebben tagolt. Az ablakok vízszintes áthidalásúak, a Foglár utcai homlokzat öt 
kápolnaablakának kivételével, ezek kosáríves záradékúak. 

 

Építés és telektörténet, betelepülések és építkezések 1687 után (dr. Bozóki Lajos 
Építészettörténeti dokumentációjából) 

„Eger 1687. december 17-én szabadult fel a török hódoltság alól. A várral és a várhoz tartozó 
birtokokkal együtt a kincstár új szerzeményét képezte. Lassan megindult a betelepülés folyamata, az 
első lakosok között voltak azok a török családok, akiknek letelepedését a vár feladási alkupontjai 
biztosították. Ez kb. 300 főt jelentett, majd őket követték a végvári katonák, egyházi személyek, német 
és magyar mesterek, nemesek, parasztok, rácok. A szerbek betelepülése Egerbe minden valószínűség 
szerint a XVI. század utolsó éveiben zajlott, közvetlenül azután, hogy a török elfoglalta Egert. 

A betelepülést elősegítette, hogy a kincstár ötévi adómentességet biztosított a lakosság számára és 
mellőzte Eger püspökének régi birtokjogát. I. Lipót 1688. augusztus 6-án szabad királyi várossá 
nyilvánította Egert. A város lakossága tudatában volt annak, hogy a rangemelés érvényessége 
kétséges, hiszen lényegében véve az sohasem emelkedett jogerőre, mert nem hirdették ki az 
országgyűlésben. A város a XVIII. század folyamán szüntelen küzdelmet folytatott azért, hogy a szabad 



 

királyi városok sorába jusson. Ezek a törekvések különösképpen erősek voltak Barkóczy Ferenc 
püspöksége idején, később 1783-ban Eszterházy Károly püspök alatt. (Fenessy püspök címeréből 
alakult ki Eger város címere, két benne lévő motívum, az egyszarvú és a napkorong felhasználásával.) 

Elsőként az 1699-ben kinevezett Telekessy István püspök érkezett székvárosába, aki a püspöki 
székkel egyidejűleg Heves és Külső Szolnok vármegyék örökös főispáni tisztségét is elnyerte. 
Telekessy jelentős adományokkal támogatta a már előtte ideérkezett jezsuita atyákat, hiszen mikor ide 
érkezett, náluk kapott szállást. A jezsuiták ekkorra már megnyitották gimnáziumukat, amelyet egészen 
1773-ig, a rend feloszlatásáig működtettek, és amelyet a rendházzal és a templommal együtt később 
a ciszterciek vettek át, a püspök adományából létesítették patikájukat is, melynek bevételeiből tudták 
folytatni építkezéseiket. A püspök sokat tett a törökök által elnéptelenített, és lerombolt egyházmegye 
és székhelye újjáépítéséért. A súlyos paphiány miatt 1705-ben ideiglenes helyen megnyitotta az egri 
szemináriumot, valamint helyreállíttatta a megrongálódott templomokat, és újakat építtetett.  

Telekessy 1700 és 1708 között kijavíttatta a Szent Mihály plébániatemplomot, amely ettől kezdve 
püspöki székesegyházként működött és megkezdte a püspöki rezidencia építtetését is a városban. 
Telekessy adott engedélyt a káptalan tagjainak, hogy házaikat az egykori romos épületek helyett a mai 
Kossuth Lajos utcában építsék fel.  

 

A Szeminárium: 

Telekessy 1709-ben folyamodik felterjesztéssel a királyhoz, I. Lipóthoz az egyházmegye elpusztult 
intézményeinek helyreállítása érdekében, illetve, hogy királyi jóváhagyást nyerjen egy általa 
szeminárium céljára adományozott házra. Ez az épület a műemléki topográfia leírása szerint a jelenlegi 
telken álló egykori Körmöczy-ház volt, amely azon a városfalig húzódó keskeny telken állt, melyet 
Házael Hugó 1753-as térképén ábrázol a püspöki palota telke mellett. 

Erre házra azután a „régi funfdamentumra még egy traktust” ráépített. 1713-ban a források szerint 
kőművesek dolgoznak az épületen és Hofner Menyhért lakatos ajtóvasalatokat készített. Telekessy 
1715-ben bekövetkezett halála után gróf Erdődy Gábor lett Eger püspöke, aki már 1713-tól koadjutora 
(utódlási joggal felruházott helyettese) volt az idős püspöknek. Ő is kulcskérdésként kezelte az egri 
szeminárium ügyét. Erdődy nevéhez fűződik az irgalmasok és a trinitáriusok Egerben való letelepítése. 
Az irgalmasok támogatásával, illetve a kórház létesítésével a XVIII. századi egészségügy egyik 
úttörőjének nevezhető. 1726-ra felépíttette a város új barokk katedrálisát a Szent Mihály templom 
helyén. A kor egyik neves építészével, Giovanni Battista Carlonéval pedig megépíttette a püspöki 
rezidenciát. Vikáriusa, Foglár György alapította a jogi iskolát, a Collegium Iuridicum Foglarianumot. 
Erdődy reformálta meg a szemináriumi oktatást. A hittudományi főiskola új, 1754-ben általa készített 
tanterve a Reformatio Scholae Episcopalis Agriensis volt, ebben megemelte a képzési időt is. Az 
egyetem alapításának terve is tőle származik. 1755-ben a Collegium Iuridicum Foglarianum épületében 
meg is kezdte a bölcselet oktatását. 

A szeminárium építkezéseiről 1724-ből van adatunk, ekkor Handler György kanonok a szeminárium 
rektora az építőanyagok szállításáról rendelkezik. 

Ezt követően Esterházy tovább bővíti a szeminárium épületét, 1772-ben készíttet terveket az épület 
bővítésre saját, a Lyceumnál építkezésinél kegyvesztetté vált Gerlt váltó tatai pallérjával, majd 
építészével, Fellner Jakabbal, a bővítésből végül emeletráépítés lett, Povolni János pallér vezetésével. 
Az emeletráépítésről, illetve annak összedőléséről az egri ferencesek Historia Domusa is 
megemlékezik. (Megjegyzendő, hogy szintén Esterházy Károly püspök nevéhez fűződik elődje 
Barkóczy grandiózus tervének, az Universitas épületének a megvalósítása 1762-82 között. Az 
egyetemet négy fakultásosra tervezte, a teológia, a filozófia, a jogtudomány és az orvostudomány 
oktatását kívánta itt megszervezni.) 

A szeminárium épület merőleges szárnyának építéséről 1784-ből van adat, erre vonatkozólag 
Grossmann József Esterházy tatai építésze, illetve Josef Francz püspöki építőmester készít 
felméréseket és terveket. (HMM II. 289-290.) 



 

A szárny építkezése 1784-ben megindult, ekkor 400 szekérnyi követ hordtak le a várból, a Topográfia 
leírása szerint 1792-ben módosítanak a terveken, ehhez 1792-ben már Sartory József készít 
felméréseket. A boltozatok 1794-ben készültek el, a következő évben a refektórium faburkolatát 
faragják.” 

 

1. AZ ÉPÜLET FUNKCIONÁLIS KIALAKÍTÁSA 

 Az épület eredeti rendeltetése, a papnevelés, több, mint 300 év óta, a 18. századtól napjainkig 
folyamatos. Az Egri Hittudományi Főiskola és Érseki Papnevelő Intézetben jelenleg a teológus-
lelkipásztorok képzésén túl hittanárok képzése is folyik nappali, és levelező formában, valamint, ahogy 
évszázadok óta, a kispapok számára a képzési idő alatt a bentlakást is biztosítja. Összetett 
funkciójának főbb csoportjai a következők: 

 -az oktatást biztosító előadótermek, csoportszobák -jellemzően a második emeleten, 
 -az intézmény vezetéséhez kapcsolódó irodák (rektor, tanulmányi osztály) 
 -könyvtár és nagy előadó az első emeleten 
 -hitéleti helyiségek (kápolna, kórus, sekrestye) 
 -a tanárok szállását biztosító lakrészek és a hozzájuk tartozó vizesblokkok, 
 -a hallgatók kollégiumi elhelyezését biztosító hálótermek, illetve cellák, a hozzájuk tartozó közös 

vizesblokkokkal,  
 -a szabadidő eltöltéshez kapcsolódó helyiségek közösségi terek, 
 -az intézmény működéséhez kapcsolódó irodák, (gondnok, könyvelés) 
 -éttermek, és azokat kiszolgáló főző és melegítő konyha 
 -kiegészítő helyiségek (öltöző, vizesblokkok, raktárak, műhely, pincék, stb.) 
 
 A rekonstrukció során az épület funkcionális kialakítása alapvetően nem változik, továbbra is 

papnevelő intézetként fog működni a jelenlegi szervezeti felépítés szerint. Az oktatási, hitéleti, 
közösségi és iroda helyiségek jelentős funkcionális beavatkozást nem igényelnek.  

 
 Megállapítható azonban, hogy a szállás jellegű helyiségek, mind a kispapoké, mind az itt lakó tanároké, 

különösen azok vizesblokkjai a kor követelményeinek nem, vagy csak részben felelnek meg, ezért a 
rekonstrukció egyik feladata ennek a helyzetnek javítása. minden kollégiumi szobához közvetlenül 
csatlakozni fog fürdőszoba, a közös vizesblokkok megszűnnek. A meglévő WC csoportokat 
korszerűsítjük, ahol szükséges, bővítjük. Ezen kívül a konyha és a hozzá tartozó helyiségek teljes 
újragondolása szükséges, a konyha jelenlegi berendezését új korszerű energiatakarékos, az 
előírásoknak megfelelő berendezésekre kell cserélni, és az előírások szerinti helyiségcsoportokat ki 
kell alakítani. 

 
 Az intézmény gyalogos és gépkocsival történő megközelítése, a bejáratok nem változnak, funkciója és 

a használók létszáma nem növekszik, így a parkolók számának növelését nem tervezzük. 
 
   
2. AZ ÉPÜLET ÉPÜLETSZERKEZETI KIALAKÍTÁSA 

 
 A jelenleg hatályos jogszabályoknak való megfeleltetésen, és a tervezési programban lefektetett 

funkcionális változásokon túl igen komoly műszaki korszerűsítésre van szükség. 
 
 Az épület Eger erősen lejtős részén épült, a nyugati homlokzati fala a teljes földszint magasságában a 

terepszint alatt van, a falak nedvesek és helyenként sóval terheltek. A felújítás legnagyobb mértékű 
beavatkozása tehát az épület utólagos falszigetelése lesz, melynek első lépcsője a földszint belső 
falfelületein a vakolat 1,5 m-2,0 m magasságban történő eltávolítása, a homlokzati vakolat eltávolítása 
a terepszinttől számított 3,0 m, illetve 2,0 m magasságban, a szakvéleményben meghatározott 
helyeken a falak sótalanítása, majd injektálásos eljárással a terepszinttel csatlakozó falak utólagos 
szigetelése. Természetesen ezt kiegészíti és a folytonosságot biztosítja a földben lévő falszerkezetek 
függőleges síkján kent, és a padlószerkezetek 4 mm-es bitumenes lemezzel történő szigetelése, végül 
a falak légpórusos vakolattal való lezárása. 

 A tervezés első fázisában elkészült Faldiagnosztikai szakvélemény ezt részletesen elemzi, és 
megoldási javaslatokat ad. A szakértővel egyeztetve választottuk ki az épület állapotának és az egyes 



 

szituációknak legmegfelelőbb beavatkozási formákat és anyagokat, melyet a kiviteli tervben 
szerepeltetünk. 

 A fentiek értelmében a teljes földszinti padlószerkezet is új rétegrendet kap, melyben a talajnedvesség 
elleni szigetelés és a padló hőszigetelése is megoldásra kerül, ennek részletezése a tervlapokon és a 
rétegrendben található. Itt a burkolatok jellemzően újak lesznek, kivéve az ebédlőket, és a 
lépcsőházhoz csatlakozó közlekedőket, ahol a jelenleg az épületben található kelheimi kőlapok 
kerülnek lerakásra felújítás után. 

 A további szinteken jellemzően új padlóburkolat készül, mert a fűtéskorszerűsítés és a jelenlegi 
burkolatok állapota miatt bontást és új aljzat készítését terveztük. 

 Az első emeleti kápolnát, sekrestyét, és a kórust, a felújítás megbízói kérésre csak minimálisan érinti, 
mindössze a fűtési vezetékek elhelyezése miatt a homlokzati fal melletti 60 cm széles sávban bontjuk 
fel a parkettát és az aljzatot is csak olyan mértékben, ami feltétlenül szükséges. A beavatkozás után a 
parketta pótlása, és színezett lakkal való felületkezelése történik. A jelenlegi fűtéscsöveket levágjuk, 
és azokat a falban hagyjuk, hogy a díszítő falfestést legkevésbé bolygassuk. Homlokzati nyílászáró 
csere, belső nyílászáró javítás, felújítás nem készül, ezek a kápolna restaurálásakor megtörténtek. 

 A könyvtár helyiségeit szintén nem újítjuk fel, megbízói kérésre itt sem történik homlokzati nyílászáró 
csere, bár azok egyrétegű üvegezésű kapcsolt gerébtokos szerkezetek, belső nyílászáró csere egy 
kivételével szintén nem történik. A könyvtár helyiségeiben a beavatkozás minimalizálása miatt 
elektromos fűtés készül. Az elektromos munkák során az 2.41. jelű helyiség építéskori, nagy értéket 
képviselő hajópadló burkolatát, az értékes berendezéseket és díszítő festést különös gonddal kell 
védeni. 

 Az épületben található nyílászárók kora igen változó, van építéskori barokk, a 19. század elején, 
közepén, végén készült szerkezet is, valamint olyan, nagy értéket képviselő ajtó, amely feltehetően 
eredetileg nem ide készült, csak később került az épületbe. Az értékleltárban és a farestaurátori 
szakvéleményben ezek részletezése megtalálható. A tervezés során azt az elvet követtük, hogy az 
épület a mindenkori használattal együtt szervesen változik, és ennek lenyomatai mutatkoznak meg a 
különböző formavilágú nyílászárókban. Tehát az egyes helyiségcsoportok környezetében megtalálható 
jellegzetes kialakítású ajtókat (pl. kápolna környezete vagy a rektori iroda helyiségei) meghagytuk a 
helyén, nem törekedtünk egyetlen időszak steril bemutatására egy folyosó szakaszon belül sem. 
Miután ez egy viszonylag zárt intézmény, nem bemutatásra szolgáló látogató központ, így vizuálisan 
nem okoz zavart, inkább izgalmas a különbözőség. 

 Az értéket képviselő belső nyílászárók esetében a restaurátori szakvélemény és az értékleltár alapján 
azok felújítását, vasalataik pótlását terveztük, illetve a kedvezőbb megjelenés miatt helyenként az 
értéket nem képviselő nyílászárók cseréjét javasoljuk egy-egy értékes ajtó alapján újragyártott 
szerkezetre. Azokon a helyeken, ahol már nem található fel a régi nyílászáró, és nem indokolt 
újragyártott ajtó beépítése, ott új nyílászárók készülnek letisztult, egyszerű megjelenéssel. A 3. 
emeleten a „B” épületszárnyban a cellák tűzvédelmi okokból tűzgátló ajtókat kapnak. 

 A homlokzati nyílászárók jellemzően viszonylag új, kapcsolt gerébtokos szerkezetek, melyeknek a 
belső szárnyai hőszigeteltek, ezek nem kerülnek cserére. Az alárendeltebb helyiségekben 
megmaradtak az egyrétegű üvegezésű kapcsolt gerébtokos szerkezetek, itt a belső szárnyakat a 
többihez hasonlóan hőszigetelt üvegezésűekre cseréljük. Azoknál az ablakoknál, ahol a csere 
értékmegőrzés miatt, vagy műszaki, esztétikai okokból nem kedvező megoldás, ott a meglévő 
állapoton igyekszünk javítani tömítés beépítésével, vagy cseréjével, illesztéssel pántok állításával. A 
kápolnához tartozó helyiségekben az ablakok a jelenlegi állapotban maradnak, csak a külső felület 
kerül mázolásra. A két lépcsőház építéskori ablakait a korábban kialakított külső héj megfelelően védi, 
hőtechnikai szempontból nincs jelentőségük, így ezeket sem cseréljük. 

 Az épület homlokzati felületei az utólagos falszigetelés miatt új, szárító vakolatot kapnak, a homlokzat 
érintett részein a vakolathibák és a párkányok javítása valamint a kőkeretek restaurálása után a teljes 
felület új festést kap, a lábazatok újak lesznek, a keleti és a déli homlokzaton található kő lábazat helyén 
cementlábazat készül, amennyiben a feltárás azt mutatja, hogy a lábazati kő nem képvisel értéket. 

 Kicseréljük az épület fedését, az alátét deszkázat a szükséges mértékben felújításra/cserére kerül, a 
barokk fedélszék elemeit a vonatkozó szakvéleményben foglaltak szerint újítjuk fel, a bádogos 
szerkezetek cseréje, illetve felújítása a szükséges mértékben történik meg. A jelenleg szabad kifolyású 
ejtőcsöveket bekötjük a csapadékcsatornába. A rézlemezből készült fekvőeresz csatornák, a vápák és 
a csapadéküstök cserére kerülnek. A pala borítású tetőfelépítmények rézlemez borítást kapnak, a réz 
ablakkönyöklők, a szükséges mértékben kerülnek cserére, különösen, a déli homlokzat földszinti 
részén. 

 A csatlakozó épület körüli járdák és a felső udvari térburkolat fel lesz bontva, új burkolat készül, a fal 
csatlakozásánál a lábazati vakolat mindenütt cca. 2 cm-rel magasabban kezdődik a járda síkjánál, hogy 



 

a nedvesség ne szívódhasson fel, a burkolat és a fal közti hézagot UV álló rugalmas tömítéssel kell 
lezárni. Az épülethez csatlakozó burkolt felületek szintjei jellemzően azonosak lesznek a jelenlegivel, 
kivéve a lift környezetét, ahol a terepszintet az I. emeleti „átjáró megálló” miatt a belső padlószinthez 
kell igazítani. 

 A felső udvar burkolatának és a tetőről lejövő csapadékvíznek a rendezett elvezetése megtörténik, 
hogy a falak nedvességterhelése minimalizálva legyen. A folyókába érkező víz közvetlenül az alatta 
végig futó új csapadékcsatornába folyik. Ezen a felületen aszfalt burkolat készül kiskocka kő sávokkal 
felosztva, a gépkocsi parkolóhelyek kijelölésére és díszítésre. A legfelső pihenőkert rendezése nem 
volt a tervezési feladat része, itt a szükséges burkolatjavításokra és humuszterítésre becsült 
mennyiségeket írunk ki a költségvetésben. 

 Az alsó szinti belső udvaron a csapadékvíz elvezetés szintén felújításra bővítésre kerül, a déli 
épületszárny előtti parkoló, és az északi szárnyat követő járda szintén aszfalt burkolatot kap kiskocka 
kő sávokkal, a pihenőkert jelenleg rendezett, annak esetleges áttervezése nem volt a feladatunk része, 
itt csak az építés során keletkező károk helyreállítására lesz szükség. A kivitelezés alatt nagyon fontos 
a területen található növényzet megóvása, különös tekintettel az itt található védett fára. Miután a telken 
található Szent János Továbbképző Központ felújítására közvetlenül a Szemináriumé után történik, így 
ennek a belső kertnek a rendbehozatalára csak ezt követően kerül sor. 

 
 

2.1. ALAPOZÁS 

Az épületen alapfeltárás nem történt, a korabeli építéstechnika alapján feltételezhető, hogy az 
alaptestek a falazatok anyagával megegyező kőből készültek, vagyis tufakőből habarcsba rakott 
sávalapok. Az alaptestek a földszinti és pince szinti falazatok megvastagítás nélküli tovább vezetésével 
érik el a teherhordó talajréteget. A kivitelezés során a földszinti padlórétegek bontásra kerülnek, így az 
alapozás felső része ismertté válik, de miután süllyedésre, mozgásra utaló repedések az épületen nem 
tapasztalhatók, az alapozást érintő beavatkozásokat nem terveztünk. A lift alapozását a gyártótól 
kapott adatszolgáltatás alapján tervezzük, azt a statikai kiviteli terv tartalmazza. 

2.2. TEHERHORDÓ FALSZERKEZETEK 

Az épület teherhordó falszerkezetei faragott tufakőből készültek, melyek feltehetően a környéken lévő 
kőbányá(k)ból (pl Demjén), illetve az épület alatt/mellett található tufatömbből származnak ezt 
támasztja alá a nagyméretű terem-pince, mely az épület földszintjéről nyílik, de nem lehet kizárni, hogy 
több másodlagos beépítésű kő is található a falszerkezetekben. Az építés idején a vár kő-anyagának 
jelentős részét felhasználták a városban történt építkezéseken. A kőanyag részletezése a 
kőrestaurátori szakvéleményben található. A falszerkezetek állapota általában jó, de a földdel érintkező 
falazatok nedvesek és sószennyezettek, hisz talajnedvesség elleni szigetelés nem készült. A 
nedvesedett falak állapotát, a vizsgálati helyeken mért szennyezettségét és a javasolt beavatkozásokat 
a „Faldiagnosztikai szakvélemény” részletesen tartalmazza. 

Komolyabb, és a javítgatások ellenére újra és újra megjelenő repedés csupán a két, egymásra 
merőleges épületszárny csatlakozásánál látható. A repedés a két szárny közti dilatáció hiányából 
fakad, ami a nagy épülethosszak miatt indokolt lenne, azonban ezt utólag kialakítani már nem lehet. 
Az utólagos falszigetelésen, a néhány nyíláskiváltáson és a statikai tervfejezetben megjelölt helyeken 
javasolt falvarráson túl a teherhordó falszerkezetek változatlanul maradnak, új teherhordó fal nem 
készül. A falvarrással kapcsolatos beavatkozásokat, a nyíláskiváltások, nagyobb gépészeti 
átvezetések megoldásait a statikai kiviteli terv tartalmazza. 
A falszerkezeteket érintő új gépészeti és elektromos vezetékek elhelyezése során fokozottan 
figyelemmel kell lenni a festő restaurátori dokumentációban rögzítettekre! 
 

2.3. VÁLASZFALAK 

Az épületben található válaszfalak három csoportba sorolhatók. Az építés korában épített nem 
teherhordó tufakő falazatok, utólagos beépítés során általában a XX. században készült tégla és 
válaszfaltégla falazatok, valamint szintén utólagos beépítés során készített szerelt giszkarton falazatok 
(ezek csak kis mennyiségben fordulnak elő). A válaszfalak állapota általában jó, de a gépészeti és 
elektromos felújítás során, különösen a gipszkarton falak sérülhetnek, ezért cseréjük indokolttá válhat. 



 

A 6 cm-es válaszfallapokból készült falak se gépészeti, se akusztikai szempontból nem felelnek meg. 
Az átalakítással érintett helyeken szinte mindenütt szerelt válaszfalak készülnek, ezzel nem képződik 
a falmagasságok miatti jelentős többletteher a boltozatokon. A válaszfalak szerkezete funkciójától 
függően változó, az alábbiak szerint: 

-15 cm vastag válaszfalak a szobák között, valamint a folyosó és szobák között (III. emelet: A és B 
épületszárny): 

CW 50+50/155 : 2x2 Blue Acoustic 12,5 /50+50 Isover Akusto (emelt hanggátlású fal) 

-15 cm vastag válaszfalak a zuhanyozók és a közlekedő között (III. emelet B épületszárny): 

CW 50+50/155 : 1 RBI 12,5 + 1 RB 12,5 /50+50 Isover Akusto/ 2 Blue Acoustic 12,5 

-15 cm vastag válaszfalak a zuhanyozók között az A szárnyon: 

CWx 50+50/155 : 2x /1 Glasroc H + 1 RB 12,5 /+50+50 Isover Akusto  

-15 cm vastag válaszfalak a zuhanyozók között a B szárnyon: 

CW 50+50/155 : 2x /1 RBI 12,5 + 1 RB 12,5 /+50+50 Isover Akusto  

-15 cm vastag válaszfal az A épületszárny I. emelet 2.16. Előszoba fala: 

CW 50+50/155 : 2x /1 Blue Acoustic+ 1 RBI 12,5 /+50+50 Isover Akusto  

-15 cm vastag válaszfal B épületszárny Refektórium és tálaló-fehérmosogató közt: 

CW50+50/155 : 2xRB 12,5 +50+50 Isover Akusto +1RB + 1RBI 

-A III. emelet egyszemélyes szobáinak belső, zuhanyozó és szoba közti válaszfalai valamint az épület 
10 cm vastag, egyik oldalon csempézett belső válaszfalai: 

CW75/100 1RB 12,5+75 Isover Akusto+1 RBI 12,5 

-A közösségi vizes helyiségek mindkét oldalon csempézett belső falai: 

CW75/100 1 RBI 12,5 +75 Isover Akusto +1 RBI 

-Az épület 10 cm vastag, egyéb belső válaszfalai: 

CW75/100 1 RB 12,5 +75 Isover Akusto +1 RB 

-Az A épületszárny III. emelet 4 fős szoba és zuhanyozó közti válaszfal: 

CW50/100 1 Glasroc H + 1 RB 12,5+50 ISOVER AKUSTO +2 rtg RB 12,5 

- Az A épületszárny III. emelet 4 fős szoba zuhanyozóinak belső válaszfalai: 

CW50/100 1 Glasroc H + 1 RB 12,5 + 50  Isover Akusto+1 RB 12,5 1 Glasroc H 

-Meglévő falnyílások zárása: 

Előtétfal CW75/ 2xRB +75 

-Meglévő falnyílások lezárása vizes helyiségeknél: 

Előtétfal CW75/ RB +RBI 

-Tűzgátló fal a két kazánháznál és a B épületszárny padlásfeljárójánál: 

A1 EI 60 CW 75/100 : 2x rigidur H 12,5 + 40 isover ultimate piano 

A „B” épületszárny földszintjén a főzőkonyhához tartozó tálaló és fehérmosogató helyiségek közti 
szerelt elválasztó fal 2,70 m magas, a fal tetején végig futó acélszelvény és a boltozatok közti íves 
felületet a zártszelvényre támaszkodó keret nélküli fix üveg zárja le, így a két, önálló légteret igénylő 
helyiség kialakítása nem zavarja a boltozat egységes látványát. Az előkészítő esetében nem 



 

szükséges a légterek elválasztása, itt a válaszfalak magassága 2,20 m, szintén zártszelvény 
lezárással.  

A III. emeleten a B épületszárny közbenső hosszfalán a jelenleg meglévő, de a cellasor áttervezése 
miatt nem funkcionáló ajtónyílások szoba felőli lezárásánál, valamint az A épületszárny 4.27. jelű WC-
PISSOIRE helyiség 2,10 m magas térelválasztó fala merevégi okokból 10 cm vastag YTONG falazatból 
készül. 

2.4. FÖDÉMEK 

Az épületben tégla boltozott födémek találhatók, de az északi szárny zárófödéme csapos gerenda 
födém. A boltozott födémek állapotát a statikai szakvélemény, a csapos gerenda födém állapotát és a 
szükséges beavatkozásokat a Faanyag vizsgálati szakvélemény részletezi, a beavatkozás módját a 
statikai kiviteli terv tartalmazza. 

A födémszerkezeteknél észrevehető repedés, egyéb károsodás nem tapasztalható, csupán a dilatáció 
hiányából adódó-fal elmozdulás folytatódása jelenik meg a két épületszárny csatlakozásánál, mely a 
falvarrással vélhetően meg fog szűnni. 

Az A épületszárny lépcsőház melletti, szintenként kialakított lakrészeinél, valamint a III. emeleti 4 fős 
szobáknál tervezett zuhanyozók falai nem futnak fel a boltozatokig, a kellemetlen összemetsződések 
elkerülése miatt, hanem szándékosan, a boltozott térben utólag elhelyezett „dobozként” jelennek meg. 
Ezekben az esetekben a zuhanyozók 2,50 m magasságban egy acél szerkezetű szerelt födémet 
kapnak, melyet alulról gipszkarton, fentről OSB lap +PVC borítás zár le. A 4 fős szobáknál erről a 
födémről indul a szobákat elválasztó válaszfal. 

A B épületszárny padlásfeljárata hasonló elven készül, de itt a szerelt födém tűzgátló burkolatot kap. 

2.5. SZIGETELÉSEK 

A földszint falak megóvása miatt az épületben utólagos falszigetelés készül, melynek több elemből áll. 
A talajjal érintkező vízszintes felületek megfelelő kellősítés után 4mm vastag modifikált bitumenes 
szigetelést kapnak, a falakra kissé visszahajtva. A földszintről induló falszerkezeteket akrilát-gél alapú 
anyag megfelelő nyomáson történő injektálásával szigeteljük. A furatok egy sorban, 12-14 cm 
távolságban, padló-, illetve talajszinttől indulva, kétoldalról, a szintek egymáshoz képesti 
elhelyezkedésétől függő szögben, a fal középvonalán min. 10 cm túlnyúlással készülnek. A nyugati, 
felső udvarhoz csatlakozó felületen több rétegben bevonat szigetelés készül a vonatkozó 
szakvéleményben leírtak szerint. A nyugati homlokzati falakat a földszinti mennyezet felől a felső 
terepszintet megcélozva, illetve ezzel szemből, az udvar szintjéről lefelé irányuló, egysoros furatokba 
injektált akrilát géllel szigetelik. Ezzel a módszerrel a szigetelés folytonossága biztosított. Az injektálást 
csak szakcég végezheti. 

A padlószerkezeteknél PE fólia technológiai szigetelés készül minden olyan helyzetben, ahol a 
hőszigetelést meg kell óvni a felette készülő aljzatbetonból/esztrichből távozó nedvességtől. PE 
párazáró fólia fektetés készül minden épületrészen, ahol a használatból adódó pára hőszigetelésbe 
való bejutását meg kell akadályozni (padlásfödém hőszigetelése, szerelt válaszfalak belső rétege alá, 
különös tekintettel a zuhanyozókra és a szerelt, könnyűfödémekre). Vízzáró páraáteresztő fólia terítés 
készül a padlás hőszigetelésének felső síkján. 

A vizes helyiségekben 2 rétegű, min. 0,3 cm vastag bevonatszigetelés készül, az alsó rétegnél 
üvegszövet, a hajlatoknál hajlaterősítő szalag használatával. 

A III. emeleti négy fős szobák vizesblokkjainál „biztonsági” padló rétegrend készül a helyiségek alatt 
lévő kápolna fal és mennyezetfreskóinak védelme miatt. Itt a feltöltésre kerülő 7 cm vtg. esztrich-re filc 
elválasztó réteg és PVC üzemivíz szigetelés készül félkemény védőréteggel, majd 1 cm magas 
felületszivárgó réteg. Ezek fel lesznek hajlítva a leendő vizesblokk kontúrján futó hajlított horganyzott-
acél „L” szelvényre. Ebben a „tálcában” alakítunk ki 5 cm vastag esztrich aljzatot, amely a kent 
szigetelést és a burkolatot hordja. Az esztrich peremére kerül a szerelt válaszfal. Az egyedi 
parkettaszegő az „L” külső oldalára lesz rögzítve, a lezáró elem pedig a válaszfalhoz. A kettő közt 



 

biztosított légrésen az esetleges nedvesség, pára el tud párologni, havaria estén pedig, ha víz kerül a 
szivárgó rétegbe, azonnal megjelenik a szobában, nem áztatja a boltozaton lévő feltöltést, és alatta a 
díszítőfestést. Ezzel a megoldással ugyan a vizesblokk padlóvonala 7,0 cm-vel magasabb lesz, mint a 
szobáé, de az esetleges meghibásodás azonnal jelentkezik, ellenőrizhető a helye, javítható. A 
megoldásra részlettervet készítünk. 

A földszinti padlórétegekbe 5 cm vastag lépésálló EPS szigetelés kerül, a közbenső födémek tömörített 
feltöltésére 0,5 cm POLIFOAM terítést terveztünk, a padlásfödém hőszigetelése 20 cm vastag ásványi 
szálas anyaggal készül. A szerelt válaszfalakba Isover Akusto ásványi szálas hangszigetelő paplan 
kerül.  

2.6 FEDÉLSZERKEZET 

Az épületen tipikus barokk fedélszék található, kötőgerendákra támasztott torokgerendás fedélszék 
szelemen erősítéssel, L alakú elrendezéssel, végein kontyolt kialakítással. A fedélszék feltehetően a 
XVIII. században készült, jelentős szelvényméretű faanyagból. A szerkezeten jelentős károsodás nem 
látható, szembeötlő hiányossága a fiók váltó gerenda hiánya, ami feltehetően eredetileg sem készült, 
ezért a talpszelemen láthatóan elcsavarodott. A fedélszerkezet állapotát és a szükséges 
beavatkozásokat a Faanyag vizsgálati szakvélemény tartalmazza részletesen. 

2.7 TETŐFEDÉS 

Az épület fedése szürke színű műemlékpala fedés. A fedés az 1980-as években került felújításra, 
cserére. A fedésanyag és az alátét deszkázat minősége elfogadható, azonban néhány helyen a 
deszkázat hajlott, a fedés felszíne kopott. Szemrevételezés alapján jelentős károsodást nem 
tapasztaltunk, de a közel 40 éves kora miatt a fedés cseréjét tervezzük, az alátét deszkázat szükség 
szerinti pótlásával-cseréjével. Ennek mértékét feltárás hiányában a költségvetésünkben csak becsült 
mennyiséggel szerepeltettük. A tervezett fedés ETERNIT síkpalával készül, rombusz palával „Magyar” 
fedéssel. 

2.8 TETŐ BÁDOGOZÁS, ERESZCSATORNÁK KIBÚVÓK, FELÉPÍTMÉNYEK 

Az épület bádogos szerkezetei vörösréz lemezből készültek. A bádogos szerkezetek jelentős hibájára 
utaló jeleket nem tapasztaltunk. A csatornaüstök környezetében tapasztalható kisebb nedvesedés. A 
rekonstrukció során, különösen, ha a fedés cserére kerül, a hajlat bádogok, ereszszegélyek, 
tetőfelépítmények szegélyeinek felülvizsgálata, szükség szerint cseréje javasolt. Ugyancsak vörösréz 
bádogos szerkezetek az homlokzati ablak könyöklők, valamint az osztópárkányok fedése.  

Tetőről származó csapadékvíz kezelése: az épület csapadékvíz elvezetése a tetőfelületről részben a 
csapadékcsatornába bekötve, részben szabadon kivezetve valósult meg. 

A fedéscsere során a csatlakozó bádogos szerkezeteket szükség szerint tervezzük cserélni, a 
csapadék ejtőket mindenütt bekötjük a csapadékcsatornába. A lift építése miatt egy ejtőcső megszűnik, 
és helyette kettő új készül. A homlokzaton megjelenő bádogos szerkezetek, osztópárkányok fedésének 
és a könyöklőknek részletes felülvizsgálata a homlokzat javítása-festése során megépítendő állványról 
történik meg. A déli, Foglár-lépcső felőli homlokzat földszinti ablakainál az ablakkönyöklők erősen 
megrongálódtak, cserére kerülnek. 

2.9 KÜLSŐ LÁBAZATI BURKOLAT 

Az épület lábazata a keleti, utcai homlokzaton és a déli, Foglár lépcső felőli oldal egy részén faragott 
kőből készült, egyéb helyeken vakolt szerkezetű. 

Az utólagos falszigetelés miatt az épületen új vakolt lábazat készül a szakvéleményben megjelölt 
anyagokkal és magasságban. Az alsó éleket úgy kell kialakítani, hogy akadályozza a nedvesség 
lábazatba való felszívódását. 

Amennyiben a bontás után azt tapasztaljuk, hogy a faragott kő lábazatburkolat vastagsága eléri a 10-
15 cm-t, úgy ezek az elemek kerülnek vissza tisztítás és sótalanítás után. Ekkor a falazatra kent 
szigetelést tervezünk szintén a szakvélemény szerinti anyagokkal, erre kerül vissza a lábazat, a 



 

csatlakozó tereptől néhány cm-rel elemelve, hogy megakadályozzuk további nedves só felszívódását. 
Ha a burkolat újabbkorinak bizonyul, és erősen károsodott, ezen a részen is vakolt lábazat készül. 

 

2.10 PADLÓ BURKOLATOK 

Az épület padlóburkolatai különböző korokból származnak, különböző műszaki állapotúak. 

A legértékesebb a főlépcső pihenőinek, az első emeleti folyosó észak-déli irányú részének, valamint a 
teljes második emeleti folyosónak Kelheimi kőburkolata, mely építéskori szerkezet. 

A földszinti folyosó hátsó részén, vörös színű öntött, a refektóriumban mintás, keretes öntött mozaik 
burkolat található, az I. emeleti oratórium közlekedőjében szintén mintás, a III. emeleti folyosókon pedig 
sárga színű öntött mozaik burkolat található vörös lábazattal és hajlat-elemekkel. Ezen burkolatok a 
XIX. században készültek. 

A közlekedők egyéb részein, valamint az alárendelt helyiségekben a beépítés idejétől függő minőségű 
és állapotú, többféle hidegburkolat található, márvány mozaik, mettlachi, különböző minőségű kerámia, 
simított beton stb. Ezek a burkolatok általában elavultak, a cseréjük indokolt. 

A kelheimi kőburkolat műszaki állapota igen heterogén, a jelenleg meglévő cca. 650 m2 felületen sok 
sérült töredezett, csorbult vagy kopott lapot tartalmaz. Ezen burkolatok felújítására, másodlagos 
beépítésére törekszünk. A nagyobb igénybevételű földszint kivételével, az első-, a második- és a 
harmadik emeleti folyosókon egységesen új kelheimi kőburkolatot terveztünk, a földszinti három 
ebédlőt a főlépcsőház pihenőit, a második emeleti nagy társalgót, és a harmadik emeleti folyosót a 
meglévő kelheimi lapokkal burkolnánk, amennyiben a meglévő lapok felújítása nem okoz jelentős 
többletköltséget. A kőburkolatok állapotát és a szükséges beavatkozásokat a Kőrestaurátori vizsgálati 
szakvélemény tartalmazza részletesen. 

Az öntött mozaik lapburkolatok helyett a földszinti folyosón és az oratórium előterében kerámia burkolat 
készül. 

A meleg burkolatú, nagyobb forgalmú helyiségek (előadók, tantermek, rektori és tanulmányi irodák, 
kápolna stb.), valamint az elöljárói lakrészek annak idején parketta burkolattal készültek, itt új ragasztott 
parketta burkolat készül. Az egyéb irodákban, a vendégszobákban, az oratóriumban és a harmadik 
emeleten a kispapok számára kialakított új szobákban laminált parkettát terveztünk. 

A könyvtár egyik helyiségében maradt fenn a legrégebbi fa padlóburkolat, amely nagyméretű 
(valószínűleg) tölgyfa pallóból készült, ennek állapota jó. Ebben a könyvtárhelyiségben még az eredeti 
bútor néhány eleme is megmaradt, a mennyezet freskóit a közelmúltban restaurálták, a könyvek 
mögött, a falakon az eredeti festés található. Megbízói döntés alapján a könyvtárnak ezt a részét a 
felújítás nem érinti. 

Az épületben födém feltárásokat nem végeztünk, így a pontos rétegvastagságok a kivitelezés során 
kerülnek pontosításra. 

 

2.10. LÉPCSŐK 

A főlépcsőházban található lépcső egyedi tömbkő lépcsőfokokkal készült. A kőanyag a járóvonal 
mentén, elsősorban az alsó szinteken jelentősen megkopott, a lépcső élek több helyen letörtek. A 
szerkezetek az épület karakteréhez és történeti jellegéhez hozzátartoznak, azonban az erős kopás 
miatt balesetveszélyesek. 

Miután feltárások itt sem történtek, a felújításra két lehetőséget tartunk elképzelhetőnek. Amennyiben 
a lépcsőfokok teljes felületükkel feltámaszkodnak az alattuk lévő boltozatra, úgy a kőrestaurátori 
javaslat szerint a lépcső teljes hosszában, 4-5 cm mélységben, a jelenlegivel megegyező kőanyag 
felhasználásával un. kőbetétezést lehet alkalmazni. Ezzel az eljárással egységes megjelenésű, azonos 
fellépési magasságokat biztosító lépcsőt kapunk. Azonban, ha a lépcsőelemek kéttámaszúak, akkor 
ez a megoldás statikai gondot jelent, mert a kőtömböket a legnagyobb nyomaték helyén gyengítenénk 



 

ki. A másik megoldás, hogy állapotuktól függően az erősen kopott elemeket kicseréljük új tömbkő 
lépcsőfokokra, a többit javítjuk, és a legkopottabb elemeket a lépcsőpihenők környezetében kiállítva 
bemutatjuk. A döntést csak a kőlépcső kibontása után lehet meghozni, a költségvetésünkben az új 
tömbkő lépcső készítését szerepeltetjük. Amennyiben a lépcső javítható, úgy a szükséges 
beavatkozásokat a kőrestaurátor határozza meg.  

A „B” épületszárnyban található műkő lépcső lényegesen jobb állapotú, kevésbé kopott, miután 
keményebb felületű szerkezet. Mindkét lépcsőnél a padlástérbe vezető utolsó lépcsőkarok kő, illetve 
fa szerkezetek, ezek javításra kerülnek, a szükség szerinti pótlással. 

A B épületszárny földszintjéről (1.54. jelű helyiségből) a pincébe vezető, jelenlegi igen rossz állapotú 
falépcső cserére készül, helyére acél lépcsőt terveztünk.  

2.11 KŐKERETEK 

Az épületben több eredeti kőből készült nyíláskeret található. Ezek az ajtó- és ablakkeretek mind a 
homlokzaton mind az épületen belül megtalálhatók, ezeket az alaprajzokon és a homlokzatokon is 
megkülönböztettük a vakolt keretektől. A folyosókon több, eredeti kő keretezésű fűtőnyílás is fellelhető. 
A beltéri kőkeretek a földszinti, észak-dél irányú folyosó nyugati oldalán, a tufapincék bejáratainál a 
legrosszabbak, itt éri a szerkezeteket a legnagyobb vízterhelés és sószennyeződés. Jelentősen erodált 
a többi földszinti nyíláskeret is a talajnedvesség elleni szigetelés hiánya miatt. Az emeleteken található 
szerkezetek viszonylag jó állapotúak. A homlokzatokon a déli homlokzat földszintjén, az északi, udvari 
homlokzat minden ablakánál, a keleti, udvari homlokzat földszintjén, a nyugati és az északi, utcai 
homlokzaton elszórtan találhatók. A kőkeretek beépítése feltehetően változott az egyes átépítések 
során, a hiányzó kőkereteket vakolt keretekkel pótolták. 

Az épület kőelemeinek javítása az alábbiak szerint történik: 

A belsőtér földszinti kőelemeinek munkálatai: 
X Tisztítás: FK-1 – FK-16, 
X Régi kiegészítések eltávolítása: FK-8 – FK-16, FK-6, FK-3, FK-1, 
X Sótalanítás: FK-1 – FK-16 
X Régi fugák kitisztítása és újrafugázása: FK-1 – FK-16, UH-2 
X Kiegészítés: FK-1 – FK-4, FK-6, FK-8 – FK-16, 
X Szilárdítás: FK-4, FK-6, FK-8, FK-13 – FK-15 
 
A belsőtér első emeleti kőelemeinek munkálatai: 
X Részleges tisztítás (sérüléseknél): EE-2, EE-5 – EE-7, EE-10, EE-13 
X Teljes tisztítás: EE-11 – EE-12 
X Csapolás: EE-2, EE-5 – EE-7, EE-10, EE-13 
X Régi fugák kitisztítása és újrafugázása: EE-5 – EE-6, EE-10 
X Kiegészítés: EE-2, EE-5, EE-7, EE-10, EE-11, EE-13 
 
A belsőtér második emeleti kőelemeinek munkálatai: 
X Részleges tisztítás (sérüléseknél): ME-2, ME-3, ME-6 - ME-8 
X Csapolás: ME-2, ME-6 - ME-8 
X Régi fugák kitisztítása és újrafugázása: ME-7 
X Kiegészítés: ME-2, ME-5, ME-7, ME-10, ME-11, ME-13 
 
A belsőtér harmadik emeleti kőelemeinek munkálatai: 
X Részleges tisztítás (sérüléseknél): HE-2 – HE-3 
X Kiegészítés: HE-2 – HE-3 
 
A belsőudvar Földszinti kő nyílászárók: 
X Tisztítás: UH-1 – UH-6, UH-8 – UH-21 
X Régi kiegészítések eltávolítása: UH-1, UH-3, UH-16 – UH-17 
X Csapolás: UH-1, UH-4 – UH-6, UH-9 – UH10, UH-12 – UH-14, UH-19 
X Régi fugák kitisztítása és újrafugázása: UH-1 – UH-6, UH-8 – UH-21 
X Kiegészítés: UH-1, UH-3 – UH-6, UH-8 – UH10, UH-12 – UH-19 
X Szilárdítás: UH-3, UH-15 – UH-18 



 

X Sótalanítás: UH-3 – UH-6, UH-8 – UH-19 
 
 
A belsőudvar 1. emeleti kő nyílászárók: 
X Tisztítás: UH-22 – UH-28 
X Csapolás: UH-49 – UH-50 
X Régi fugák kitisztítása és újrafugázása: UH-22 – UH-28 
X Kiegészítés: UH-22 – UH-28 
 
A belsőudvar 2. emeleti kő nyílászárók: 
X Tisztítás: UH-45 – UH-51 
X Csapolás: UH-45 – UH-51 
X Régi fugák kitisztítása és újrafugázása: UH-45 – UH-51 
X Kiegészítés: UH-45 – UH-46, UH-49-UH-50 
 
A belsőudvar 3. emeleti kő nyílászárók: 
X Tisztítás: UH-68 – UH-74 
X Csapolás: UH-72 – UH74 
X Régi fugák kitisztítása és újrafugázása: UH-68 – UH-74 
X Kiegészítés: UH-68 – UH-74 
 
Déli homlokzati nyílászárók: 
X Tisztítás: DH-1 – DH-9 
X Csapolás: DH-4, DH-8 – DH-9 
X Régi fugák kitisztítása és újrafugázása: DH-1 – DH-9 
X Régi kiegészítések eltávolítása: DH-1, DH-5, DH-9 
X Kiegészítés: DH-1 – DH-5, DH-7, DH-9 
X Szilárdítás: DH-1, DH-3, DH-4, DH-7 
X Sótalanítás: DH-1 – DH-9 
 
Keleti homlokzat nyílászárói: 
X Tisztítás: KH-1 
X Csapolás: KH-1 
X Kiegészítés: KH-1 
 
Nyugati homlokzat 1. emeleti nyílászárói: 
X Tisztítás: NYH-7 – NYH-23 
X Csapolás: NYH-7, NYH-11, NYH-15, NYH-20 
X Kiegészítés: NYH-7 - NYH-16, NYH-19 - NYH-21 
X Szilárdítás: NYH-8, NYH-10, NYH-12, NYH-16 
X Sótalanítás: NYH-7 – NYH-23 
 
Nyugati homlokzat 2. emeleti nyílászárói: 
X Tisztítás: NYH-28 – NYH-39 
X Csapolás: NYH-28 – NYH-29, NYH-33, NYH-37 
X Kiegészítés: NYH-28 – NYH-33, NYH-35, NYH-37 
X Régi kiegészítések eltávolítása: NYH-28, NYH-35 
X Szilárdítás: NYH-32 
X Régi fugák kitisztítása és újrafugázása: NYH-28 – NYH-39 
 
Nyugati homlokzat 3. emeleti nyílászárói: 
X Tisztítás: NYH-41 – NYH-42, NYH-44, NYH-63 – NYH-69 
X Csapolás: NYH-42, NYH-65 
X Kiegészítés: NYH-41 – NYH-42, NYH-44, NYH-65 
X Régi kiegészítések eltávolítása: NYH-28, NYH-35 
X Szilárdítás: NYH–44 
X Régi fugák kitisztítása és újrafugázása: NYH-41 – NYH-42, NYH-44, NYH-63 – NYH-69 
 
 



 

 
 
Az északi homlokzat nyílászárói: 
X Tisztítás: ÉH-1 – ÉH-4, ÉH-7 – ÉH-8, ÉH-12 – ÉH-14 
X Csapolás: ÉH-1, ÉH-3 – ÉH-4, ÉH-12 – ÉH-14 
X Kiegészítés: ÉH-1 – ÉH-4, ÉH-12 – ÉH-14 
X Régi kiegészítések eltávolítása: ÉH-1 
X Szilárdítás: ÉH-1 – ÉH-2 
X Régi fugák kitisztítása és újrafugázása: ÉH-1 – ÉH-4, ÉH-7 – ÉH-8, ÉH-12 – ÉH-14 
X Sótalanítás: ÉH-1 – ÉH-2, 
 
MEGJEGYZÉSEK A RESTAURÁLÁSI FOLYAMATRÓL 
 
Kiegészítéshez használandó anyag: Remmers (Restaurielmörtel) RM adalékként 
max 20%-ig Eger-Demjéni tufaőrlemény 
 
Szilárdító-anyag: Remmers KSE 500 STE 
Sótalanító pakolás: papír alapú sótalanító pakolás (Arbocel® vagy 
 
azzal egyenértékű ) 
 
Hidrofóbizálás csak az első emeleti ablakok magasságától alkalmazható, ahova a víz nem jut 
fel. 
A nyílászárók festéshez mész, vagy szilikon alapú festék alkalmazható, a szilikát alapú festés 
sóterhelő hatása miatt. A festőanyag mindenképpen páraáteresztő legyen 

KOVÁCSOLTVAS ABLAKRÁCSOK: 

Az északi szárny keleti homlokzatán, a földszinten, valamint az északi homlokzatán értékes, 18.századi 
fűzött vasrácsok maradtak meg, melyek a kőkerethez vannak kötve. A déli homlokzaton, a földszinti 
ablakok előtt, a keleti, utcai homlokzaton egy irodán, és a nyugati, felső udvarra néző homlokzat 
földszintjén pedig 19. századi kovácsoltvas pálcás rácsok találhatók. Ezek felújítása, esetleges 
kiegészítése a rácsok konszignációjában leírtak szerint történik. Ugyanez vonatkozik az épületben 
található, kőkerethez rögzített, ajtók feletti bevilágítók rácsaira is, valamint a B épületszárny 
lépcsőházában lévő díszes, félkör alakú rács. A rácsok a szükséges állagmegóvási beavatkozások 
után antracit színű Hammerite fedőmázolást kapnak. 

2.12 KÜLSŐ ABLAKOK, AJTÓK 

Építéskori ablak csupán a főlépcsőház földszintjén és az északi szárny lépcsőházának homlokzati 
nyílásaiban található, mint a kétrétegű ablak belső rétege. Vízszintes áthidalású kőkerethez kapcsolt, 
befelé nyíló, négyszárnyú ablakok, a szárnyak középen felnyílók és vízszintes, illetve függőleges fix 
osztóra záródnak. A felső táblákat lécosztó osztja 4-4 mezőre, az alsó táblákat 8-8 mezőre. A külső 
oldalon a fix osztók pálcadíszesek. Ezek az ablakok, az időjárás viszontagságaitól védett helyzetük 
miatt viszonylag jó állapotú szerkezetek, az eredeti, építéskori vasalatokkal maradtak meg. Miután 
hőtechnikai szempontból nincs jelentősége, így ezeket a külső, védő rétegeket sem cseréljük ki, a 
történeti ablakok szakrestaurátor közreműködésével kerülnek felújításra. 

A homlokzati nyílászárók jellemzően csak mázolást kapnak, szükség szerint esetleg a tömítést 
cseréljük, mert ezek nagy részét az elmúlt években kicserélték, az eredeti nyílásokba fa szerkezetű 
kapcsolt gerébtokos ablakokat helyeztek el, melyek külső szárnyai egyrétegű üvegezésű, az eredeti 
ablakosztást visszaidéző szerkezetek, a belső szárnyak hőszigetelő üvegezésűek. 
A viszonylag új, kapcsolt gerébtokos szerkezetek, anyagi megfontolásból jelen felújítás során nem 
kerülnek cserére. Az alárendeltebb helyiségekben megmaradtak az egyrétegű üvegezésű kapcsolt 
gerébtokos szerkezetek, itt a belső szárnyakat a többihez hasonlóan hőszigetelt üvegezésűekre 
cseréljük. 
Azokban az előadókban és a könyvtárhoz tartozó helyiségekben, ahol a kapcsolt gerébtokos ablakok 
belső szárnyai a 19. században készültek, a külső, 20. századi ablakszárnyak egyrétegű üvegezésűek, 
több okból sem cseréljük a külső réteget hőszigeteltre. Egyrészt, a normál 4+16+4 összeállítású üveg 
nem fér el a meglévő falcban, a szárnyszerkezet sem bírja el a súlyt, a megfelelő profilú szerkezettel 



 

kialakított új szárny viszont megjelenésében markánsan eltérne a többitől. A keskeny sávtartós 
(Histoglas 3+4+3) szerkezetet viszont általában nem javasolt a külső szárnyakban alkalmazni. Emiatt 
ezeknél az ablakoknál a külső szárnyakba tömítés cserét és gondos illesztést terveztünk a minden 
ablakot érintő felújító mázoláson kívül. 
Ugyanígy a 2. emeleti teakonyha nyugati ablakainál (itt a külső és a belső réteg eltérő méretű, nehezen 
hozzáférhető szerkezet) és a 3. emeleti TV szoba nyugati és északi ablakainál (itt a belső tokszerkezet 
díszes faragással kialakított) szintén csak tömítés, illesztés történik a mázolás előtt. A kápolnához 
tartozó helyiségekben az ablakok (szintén 19. századi) a jelenlegi állapotban maradnak, csak a külső 
felület kerül mázolásra. 
Az épület mindkét szárnyának két-két földszinti, udvari kijáratát új nyílászáróval zárjuk le. Az A 
épületszárny szélfogó szerűen kialakított ajtópárja helyett a homlokzat síkjában elhelyezett hőszigetelt 
nyílászárókat terveztünk, így a közlekedés, a nyitás egyszerűbb lett. A B épületszárnyban hasonló 
hőszigetelt szerkezeteket terveztünk a főzőkonyha kiszolgálását biztosító jelenlegi két kedvezőtlen 
kialakítású ajtajai helyett. A fentieken kívül az épületben elszórtan néhány belső spaletta képvisel 
értéket, melyeket visszahelyeztek a homlokzati nyílászárókra, ám a belső, hőszigetelt szárnyak kilincse 
miatt ezeket általában nem lehet bezárni. A spaletták helyét az értékleltárban foglaltak szerint, az 
alaprajzokon feltüntettük. 
Az értéket képviselő homlokzati nyílászárók állapotának felülvizsgálatát, és csak szükség szerinti 
javítását tervezzük, ezek felújítása farestaurátor irányításával történik. 

2.13 BELSŐ NYÍLÁSZÁRÓK 

Az épület belső nyílászárói igen sokfélék, ezek osztályozását, az értékleltár, valamint a farestaurátori 
szakvélemény tartalmazza, a feltárt festékrétegek felsorolásával együtt. 

A földszinten és az első emeleten, vélhetően az eredetileg is alárendeltebb helyiségeken maradtak 
meg a kőkerethez kapcsolt, egyrétegű, eredetileg befelé nyíló ajtók, felülvilágító ablakkal. az ajtók külső 
borítása vésett rombuszbetétes, belül deszkaborítású. A felülvilágító ablak kétszárnyú, középen 
felnyíló, a szárnyak fix osztóra zárulnak, a fix osztó pálcadíszes. Az eredeti vasalatok, a keresztpánt, 
dobozzár, rászögező pipapánt, a fogógomb, nagyrészt megmaradtak. Ezek az ajtók elég rossz 
állapotúak, jelenleg is az alárendeltebb helyiségeken, a kazánházon, a vizesblokkon, a műhelyen 
találhatók. 

Néhány emeleti helyiségen maradt meg az eredetileg az ajtótok belső síkjához kapcsolt egyrétegű, 
egyszárnyú, befelé nyíló, váztáblás, vésett táblabetétes építéskori barokk ajtó. A táblák négyosztatúan 
tagolják az ajtót, a vésett betét is profilozott. Az erősen plasztikus, alávájt, jellegzetesen barokk profilú 
tokborítás kifordul a falsíkra. Vasalata eredetileg függesztőpánt, kerek fogógomb, karéjos címerrel, 
melyek közül több elem is megmaradt az egyes ajtókon, ez megkönnyíti a felújítást. 

A 19. században, több fázisban kerültek beépítésre ajtók, és a megmaradt barokk ajtókat több helyen 
is átpántolták, kétrétegűvé alakították. Ahol a funkció engedi, ott visszaállítjuk az eredeti beépítési 
helyzetet. 

A második emeleten a kápolna mögötti helyiségcsoport (jelenleg Rektori Hivatal, tanulmányi osztály 
stb.) ajtajai erősen tagolt, „füles” tokokkal kialakított kétrétegű bélelt tokos szerkezetek, hatosztatú, 
váztáblás, diópánt felfüggesztésű ajtólapokkal. A kápolnához tartozó nyílászárók is egységes, de a 
többi helyiségétől eltérő mintázatú szerkezetek. Az előadótermek nagyméretű, kétszárnyú ajtajai 
megint más arányrendszerű nyílászárók, ugyanígy a harmadik emeleti déli szárny nagyméretű, 19. 
századi kétszárnyú ajtajai. 

Valószínűsíthető, hogy az épületben jelenleg megtalálható nyílászárók többször áthelyezésre, és 
átalakításra kerültek, illetve eredetileg más épületekbe készített ajtók is idekerülhettek.  

 Az alaprajzokon az egyes nyílászárók különböző konszignációs jelet kaptak a beavatkozás módja 
szerint. Az „A” jelűek az új, a szokásos asztalos konszignáció alapján készülő ajtók és ablakok, az „F” 
jelűek azok, amik történeti értéket képviselnek, és felújításra kerülnek a konszignációs lapon 
meghatározott módon, és felügyelet mellett. Az „U” jelűek azok a nyílászárók, amik ugyan újonnan 
készülnek, de valamelyik értékes ajtó alapján újragyártva. Az „M” jelű ajtók a beépítési helyükön 
megmaradó, szükség szerint átfestendő szerkezetek. 



 

A 2.39. jelű közlekedőből a 2.41. jelű helyiségbe vezető ajtó szakszerűtlenül elhelyezett, értéket nem 
képviselő 20. sz-i szerkezet, melyet a szomszédos történeti értéket képviselő nyílászáró alapján 
újragyártunk. A 2.42. jelű közlekedőből a 2.45. jelű helyiségbe nyíló ajtó új ajtószárnyat kap. 

Az épületben megmaradt fűtőnyílás ajtókat szintén fel kell újítani vasalataikkal együtt, ezeket, 
amennyiben lehetséges, a hiányzó elemek pótlásával. 

2.14 BELSŐ FESTÉSEK 

Az épület helyiségei általában fehér fal és mennyezetfestéssel vannak ellátva. Kivétel ez alól a kápolna 
és a könyvtár, ahol gazdag fal- és mennyezetfestés található. A kápolna festését 10-15 éve 
restaurálták, itt csak a gépészeti felújítás érinti minimális mértékben a meglévő falfestést, a meglévő 
radiátor csatlakozásokat levágjuk, acél csöveket a falban hagyjuk, az új vezetékek a padlóba kerülnek, 
és onnan állnak fel az egyes hőleadőkhoz. 

A 2.41. könyvtárhelyiség mennyezete is restaurálásra került a kápolnával együtt, de a falak festése 
még az eredeti állapotában maradt meg, a jelenlegi felújítás egyébként sem érinti a helyiségeit. 

Az épület egyéb helyiségeiben, a tervezett nyomvonalakon végzett kutatás nem mutatott díszítő 
festésre utaló nyomokat. 

Az épület felújítása során az elektromos és gépészeti vezetékek nyomvonalát a korábban történt 
csövezések mentén tervezzük, hogy a legkisebbre mérsékeljük a beavatkozás mértékét. A belső 
falfestés anyaga jó páraáteresztő képességű szilikátfesték lesz fehér színben, glettelés nélkül. 

A gépészeti és elektromos vezetékeket a jelenlegi nyomvonalakon, vagy a padlóban vezetjük. 
Amennyiben a kivitelezés során mégis előkerül valahol díszítőfestés nyoma, a tervezőt és a 
festőrestaurátort azonnal értesíteni kell! 

2.16. BELSŐ FALBURKOLATOK 

A jelenleg meglévő csempeburkolatokat mindenütt eltávolítjuk, mert a vizesblokkok mindenütt 
átalakításra kerülnek. A földszinten, az utólagos falszigeteléssel érintett egyes falaknál a csempézés 
a falakra felhelyezett DÖRKEN DELTA T dombornyomott lemezre történik, de alsó és felső síkján 
lezárva, hogy ne generálja a fal átszellőzését, a dohos szag helyiségbe áramlását, valamint higiéniai 
okokból. Ez az 1.22. Kerékpár tároló nyugati oldalát, az 1.23-1. 26. Öltöző határoló falait, és a B 
épületrészben lévő főzőkonyha csempével burkolt tufa és téglafalait jelenti. 

A vizes helyiségeben a csempeburkolat magassága 2,10 m, illetve, ahol álmennyezet van, akkor az 
álmennyezet alsó síkja. Miután a vizes helyiségek jellemzően újonnan lettek kialakítva, szerelt 
válaszfalakkal, így ügyelni kell arra, hogy a csempe mérete nem lehet nagyobb, mint 30 cm x 30 cm. 

Az „A” épületszárny lépcső melletti lakrészeiben lévő, és a III. emeleti vizesblokkok doboz szerűen 
lettek kialakítva, hogy a boltozott terek látványát ne szabdaljuk szét ezek lehatárolásával. Ezt a 
vizesblokkok felületének megkülönböztetésével is szerettük volna kiemelni, ezért azok szoba felőli 
oldalára festhető, üvegszövet tapétát terveztünk, melynek festése a szobától eltérő színezésű lesz. 

2.17. ÁLMENNYEZET 

Az épületben a III. emelet B épületszárnyának kivételével boltozott helyiségek vannak. Emiatt 
álmennyezetet csak a legszükségesebb esetekben alkalmaztunk, hogy az eredeti terek élvezhetők 
maradjanak. Az álmennyezetek mindenütt nagytáblás gipszkarton szerkezetek. A földszinten, az 
újonnan kialakított WC csoportnál, a személyzeti öltözők belső terű helyiségeiben, valamint a 
konyhához tartozó WC, annak előtere és a hulladék tároló helyiség kapott álmennyezetet. A további 
emeleteken a közösségi vizesblokkoknál alkalmaztunk álmennyezetet, itt igyekeztünk a boltozat 
geometriájához alkalmazkodni. Az A épület keleti végében lévő elöljárói lakrészek fürdőszobái „doboz” 
szerűen lettek kialakítva, nem metsződnek a boltozattal, itt az álmennyezet acélvázas könnyű födémre 
van szerelve. 

Az északi szárnyban lévő három, a vendégtanárok részére kialakított lakrész esetében a boltozat 
geometriája megengedte a kellemetlen összemetsződések elkerülését, de a nagy belmagasság miatt, 



 

és a gépészeti berendezések eltakarására itt is álmennyezet készül az előterekben és a 
fürdőszobákban. 

A harmadik emeleti 4 ágyas szobához tervezett fürdőszobák „bútorszerű” kialakítását terveztük, a 
válaszfalai nem mennek fel a boltozatig, 2,50 m magasságban vízszintes lezárást kapnak, az elöljárói 
lakrészekben alkalmazott megoldással. 

Az egyszemélyes szobáknál már sík mennyezet van (csapos gerendás födém), itt minden helyiségben 
álmennyezet készül, különböző magasságban, a szobákban a gépészeti vezetékek eltakarása miatt 
3,60 m magasságban, a zuhanyozókban a nagy belmagasság, és a fafödém páravédelme miatt, itt 
2,40 m magasságban. Ezekben a helyiségekben is nagytáblás gipszkartonból készül az álmennyezet. 

2.18. HOMLOKZATI FELÜLETKÉPZÉSEK 

Az épület külső homlokzata vakolt, festett kialakítású. A nyíláskeretezés kőkeretekkel és vakolt 
keretekkel készült. A homlokzati felületeket szintenként osztópárkányok tagolják. A homlokzat 
felújítása a 90-es években történt meg, ekkor a teljes vakolatot eltávolították, újra vakolták, (a vakolt 
nyíláskereteket cementes vakolattal) majd meszes festékkel festették. A csatlakozó terepszinttől a 
következő osztópárkányig Baurex adalékanyagú vakolattal vakoltak, ami a légpórusos vakolat korai 
formája volt, ez mára telítődött sóval. 

Az utólagos falszigetelés technológiai utasítása szerinti magasságig ezt a vakolatot eltávolítjuk, a 
szükséges helyeken sótalanítjuk, és új, légpórusos vakolat készül. A teljes homlokzatfelület javítás után 
a szakvéleményben javasolt szilikát festékkel újra lesz festve, az Örökségvédelmi Hivatallal egyeztetett 
színezéssel, a homlokzati kőkeretek kőrestaurátori javaslatra szilikon festést kapnak.  

2.19. LIFT 

Az épület műemlék, a nagyobb beavatkozás elkerülése miatt biztonsági liftet nem, csak az 
akadálymentesítést megoldó felvonót terveztünk. Az épületben gyakorlatilag „közönségforgalom” 
nincs, csak az egyházmegyében szolgáló papok részére vannak időnként rendezvények, tehát 
jellemzően belső használatra készül. 

Megbízói elvárás volt, hogy mind a négy szint lifttel történő elérhetőségén túl, a felső udvarról is 
bejárata legyen, mert gépkocsival itt lehet legegyszerűbben elérni a liftet. Igyekeztünk elkerülni az 
épület fal és boltozati rendszerének megbontását, ezét külső liftet terveztünk a két épületszárny 
csatlakozási pontján. 

A lift 630 kg teherbírású, 1,60 m x 1,95 m belső aknamérettel, 18 cm vastag vízzáró vb aknafallal. A lift 
ajtajait a meglévő homlokzati nyílászárók helyéhez igazítottuk, így csak parapetfalakat kell bontanunk. 
A liftakna tervét a statikai kiviteli tervdokumentáció tartalmazza. A lift építmény homlokzata az épület 
színeivel harmonizáló, vakolt festett felület lesz. Fedése kishajlású korcolt lemezfedés, mely nem érinti 
az épület eresz szerkezetét. 

 

2.20. SZINT ADATOK 

A tervezés megkezdése előtt, a pontosságra való törekvés miatt, lézer szkennerrel felmérettük 
az épület külső felületét, és a két belső közlekedőjét minden szinten. A felmérés eredménye 
kimutatta, hogy az „A” épületszárny folyosója a földszinten mintegy 12 cm-t emelkedik nyugati 
irányban, az I. emeleti folyosó 15 cm-t, a II. emeleti folyosó 16 cm-t, a III. emeleti folyosó 17 cm-
t emelkedik. A „B” épületszárny folyosói pedig észak felé lejtenek a következőképpen: a két 
folyosó csatlakozási pontjától a földszinten 10 cm-es, az I. emeleten csupán 1 cm-es, a II. 
emeleten 9 cm-es, a III. emeleten 7 cm-es ez a lejtés. Az épület osztópárkányai, ereszvonala 
szintén eltér a vízszintestől, a falai pedig kis mértékben kifelé dőlenek. 

A közlekedőről nyíló ajtók nagyjából követik ezt a szintváltozást, kisebb-nagyobb küszöbökkel. 
Miután rajz-technikailag ezt a helyzetet nem lehet követni, hiszen ugyanannak a szintnek a 
különböző metszeteken más-más szintkottái lennének, a tört metszésvonalaknál pedig nem is 



 

értelmezhető ez a helyzet, az „A” épület főlépcsőjének érkezési pontjait vettük az adott szint 
magasságának (A-A metszet) mindkét épületszárnyra vonatkozóan. 

Az alaprajzokon, valamint a két hosszmetszeten a szintkottákat úgy jelöltük, hogy az elméleti 
szintkotta mellett zárójelben fel van tüntetve a tényleges magassági adat. A felújítás során 
ezeket a lejtésviszonyokat meg kell tartani, mert az itt lévő nyílászárók nagy része történeti 
értéket képvisel, azokat tokostól lejjebb vagy feljebb helyezni, visszavágni, vagy toldani nem 
lehet. A kivitelezés során erre az adottságra fokozottan figyelemmel kell lenni! 

 

 

 

3. HELYISÉGLISTA 
 

FÖLDSZINT:    
 
1.01. KÖZLEKEDŐ új kelheimi kőburk. 10,59 m2 
1.02. IRODA laminált park. 26,96 m2 
1.03. TÁROLÓ kerámia 4,09 m2 
1.04. KÖZLEKEDŐ új kelheimi kőburk. 11,51 m2 
1.05. PIHENŐ új kelheimi kőburk. 8,95 m2 
1.06. TAK.SZER kerámia 1,64 m2 
1.07. IRODA laminált park. 31,12 m2 
1.08. IRODA laminált park. 31,76 m2 
1.09. IRODA laminált park. 29,37 m2 
1.10. KÖZLEKEDŐ kerámia 91,48 m2 
1.11. MOSDÓ kerámia 2,45 m2 
1.12. WC kerámia 5,12 m2 
1.13. MOSDÓ kerámia 2,45 m2 
1.14. WC kerámia 5,12 m2 
1.15. EBÉDLŐ kelheimi kőburk. 97,90 m2 
1.16. FEHÉR MOSOGATÓ kerámia 23,94 m2 
1.17. TÁLALÓ-MELEGÍTŐ kerámia 26,77 m2 
1.18. ELŐLJÁRÓK EBÉDLŐJE kelheimi kőburk. 54,72 m2 
1.19. KÖZLEKEDŐ kerámia 19,10 m2 
1.20. MŰHELY kerámia 51,89 m2 
1.21. KÖZLEKEDŐ kerámia 16,49 m2 
1.22. KERÉKPÁR TÁROLÓ kerámia 49,59 m2 
1.23. ELŐTÉR kerámia 1,62 m2 
1.24. WC kerámia 1,58 m2 
1.25. ZUHANYZÓ kerámia 2,33 m2 
1.26. ÖLTÖZŐ kerámia 5,31 m2 
1.27. FOLYOSÓ kerámia 141,35 m2 
1.28. TÁROLÓ kerámia 3,45 m2 
1.29. RAKTÁR kerámia 17,10 m2 
1.30. RAKTÁR kerámia 31,66 m2 
1.31. ELŐTÉR kerámia 6,10 m2 
1.32. WC kerámia 1,30 m2 
1.33. SZEMÉLYZETI ÖLTÖZŐ kerámia 23,20 m2 
1.34. ZUHANYZÓ cs.m.kerámia 2,58 m2 



 

1.35. SZEMÉLYZETI EBÉDLŐ kerámia 31,29 m2 
1.36. TÁROLÓ kerámia 8,48 m2 
1.37. KÖZLEKEDŐ kelheimi kőburk. 13,58 m2 
1.38. PIHENŐ kelheimi kőburk. 8,41 m2 
1.39. EBÉDLŐ kelheimi kőburk. 115,90 m2 
1.40. SZIKVÍZ KÉSZÍTŐ cem.sim. 8,90 m2 
1.41. FEHÉR MOSOGATÓ cs. m. ker. 14,96 m2 
1.42. TÁLALÓ cs. m. ker. 13,65 m2 
1.43. FŐZŐKONYHA cs. m. ker. 53,20 m2 
1.44. KÖZLEKEDŐ cs. m. ker. 8,08 m2 
1.45. HÚS ELŐKÉSZÍTŐ cs. m. ker. 9,52 m2 
1.46. ZÖLDSÉG ELŐKÉSZÍTŐ cs. m. ker. 15,39 m2 
1.47. ÁRU FOGADÓ cs. m. ker. 13,74 m2 
1.48. SZÁRAZÁRU RAKTÁR cs. m. ker. 9,77 m2 
1.49. HULLADÉK cs. m. ker. 3,56 m2 
1.50. TAKARÍTÓSZER cs. m. ker. 1,94 m2 
1.51. WC cs. m. ker. 1,48 m2 
1.52. FOLYOSÓ kerámia 49,55 m2 
1.53. KÖZLEKEDŐ kerámia 10,71 m2 
1.54. KÖZLEKEDŐ  kerámia 10,37 m2 
1.55. TAKARÍTÓSZER kerámia 1,58 m2 
1.56. KAZÁNHÁZ kerámia 27,04 m2 
1.57. KÖZLEKEDŐ kerámia 17,70 m2 
1.58. MOSLÉK TÁR. kerámia 1,79 m2 
1.59. HULLADÉK kerámia 4,71 m2 

     

 FÖLDSZINT ÖSSZESEN:  1 302,18  
     

I. EMELET:    

 
2.01. PIHENŐ kelheimi kőlap 7,95 m2 
2.02. PIHENŐ kelheimi kőlap 7,95 m2 
2.03. KÖZLEKEDŐ új kelheimi burk. 21,68 m2 
2.04. FOLYOSÓ új kelheimi burk. 165,92 m2 
2.05. SZOBA parketta 33,04 m2 
2.06. SZOBA parketta 28,85 m2 
2.07. ZUHANYOZÓ kerámia burk. 3,85 m2 
2.08. KÁPOLNA parketta 208,29 m2 
2.09. SEKRESTYE parketta 49,70 m2 
2.10. ELŐTÉR kerámia burk. 17,28 m2 
2.11. BETEGSZOBA laminált park. 33,36 m2 
2.12. FÜRDŐ cs.m. ker. 7,08 m2 
2.13. KÖZLEKEDŐ kerámia burk. 8,79 m2 
2.14. ORATÓRIUM laminált parketta 31,68 m2 
2.15. ELŐKÉSZÍTŐ kerámia burk. 4,93 m2 
2.16. ELŐSZOBA kerámia burk. 9,86 m2 
2.17. SZOBA laminált parketta  28,49 m2 
2.18. ZUHANYOZÓ kerámia burk. 2,67 m2 
2.19. MOSDÓ kerámia burk. 3,86 m2 
2.20. WC kerámia burk. 15,76 m2 



 

2.21. KÖZLEKEDŐ kerámia burk.  11,81 m2 
2.22. FŰTÉSI HELYISÉG kerámia burk. 22,21 M2 
2.23. FOLYOSÓ új kelheimi burk. 163,84 m2 
2.24. TÁROLÓ kerámia burk. 3,53 m2 
2.25. KÖNYV-RAKTÁR parketta 19,84 m2 
2.26. ELŐSZOBA laminált park.  6,31 m2 
2.27. FÜRDŐ kerámia burk. 2,75 m2 
2.28. SZOBA laminált park. 23,14 m2 
2.29. ELŐSZOBA laminált park. 6,56 m2 
2.30. FÜRDŐ kerámia burk 2,84 m2 
2.31. SZOBA laminált park. 23,84 m2 
2.32. ELŐSZOBA laminált park. 6,42 m2 
2.33. FÜRDŐ kerámia burk. 2,59 m2 
2.34. SZOBA laminált park. 23,55 m2 
2.35. PIHENŐ kelheimi kőlap 4,67 m2 
2.36. PIHENŐ kelheimi kőlap 3,60 m2 
2.37. ELŐADÓ parketta 148,02 m2 
2.38. TANTEREM parketta 53,34 m2 
2.39. KÖZLEKEDŐ kelheimi kőlap burk. 24,27 m2 
2.40. KÖNYVTÁRI FOLYOSÓ kelheimi kőlap burk. 28,76 m2 
2.41. KÖNYVTÁR hajópadló 94,70 m2 
2.42. ELŐTÉR kerámia burk. 6,61 m2 
2.43. MOSDÓ kerámia burk. 7,42 m2 
2.44. WC kerámia burk. 5,64 m2 
2.45. KÖNYVTÁR parketta 52,19 m2 
     

 I. EMELET ÖSSZESEN:  1 484,72 m2 

     

II. EMELET:    

 
3.01. PIHENŐ új kelheimi burk. 7,95 m2 
3.02. PIHENŐ új kelheimi burk. 8,38 m2 
3.03. KÖZLEKEDŐ új kelheimi burk. 21,64 m2 
3.04. FOLYOSÓ új kelheimi burk. 169,03 m2 
3.05. SZOBA parketta 33,38 m2 
3.06. SZOBA parketta 29,20 m2 
3.07. ZUHANYZÓ kerámia burk. 3,85 m2 

 KÁPOLNA LÉGTERE    

3.08. KÓRUS hajópadló 52,07 m2 
3.09. TANULMÁNYI IRODA parketta 51,84 m2 
3.10. MOSDÓ kerámia burk. 0,65 m2 
3.11. TÁRGYALÓ-KÖNYVTÁR parketta 55,59 m2 
3.12. REKTORI IRODA parketta 55,59 m2 
3.13. SZOBA parketta 55,18 m2 
3.14. ELŐTÉR kerámia burk. 6,37 m2 
3.15. ZUHANYZÓ kerámia burk. 3,54 m2 
3.16. KÖZLEKEDŐ kelheimi kőburk. 10,05 m2 
3.17. KÉZMOSÓ-ELŐTÉR kerámia burk. 8,28 m2 
3.18. TAK.SZER. kerámia burk. 4,65 m2 
3.19. WC BLOKK kerámia burk. 12,81 m2 



 

3.20. KÖZLEKEDŐ fagyálló ker.burk. 6,49 m2 
3.21. FOLYOSÓ új kelheimi burk. 229,77 m2 
3.22. TÁROLÓ kerámia burk. 3,56 m2 
3.23. TANTEREM parketta 57,12 m2 
3.24. TANTEREM parketta 34,92 m2 
3.25. SZÁMÍTÓGÉP TEREM parketta 33,30 m2 
3.26. PIHENŐ kelheimi kőburk. 15,20 m2 
3.27. ELŐADÓ parketta 114,88 m2 
3.28. TÁRSALGÓ KLUB parketta 87,96 m2 
3.29. TANTEREM parketta 98,68 m2 
3.30. ELŐTÉR kerámia burk. 7,31 m2 
3.31. PISSOIR kerámia burk. 6,98 m2 
3.32. WC kerámia burk. 6,55 m2 
3.33. KLUB HELYSÉG laminált park. 34,07 m2 
3.34. TEAKONYHA kerámia burk. 22,27 m2 

     

 II. EMELET ÖSSZESEN:  1 402,23 m2 

     

III. EMELET:    

 
4.01. PIHENŐ új kelheimi burk. 8,11 m2 
4.02. PIHENŐ új kelheimi burk. 8,08 m2 
4.03. KÖZLEKEDŐ új kelheimi burk. 21,79 m2 
4.04. FOLYOSÓ új kelheimi burk 173,62 m2 
4.05. SZOBA parketta 34,88 m2 
4.06. SZOBA parketta 31,22 m2 
4.07. ZUHANYOZÓ kerámia burk. 3,85 m2 
4.08. SZOBA laminált park. 46,60 m2 
4.09. ZUHANYOZÓ-WC kerámia burk. 4,99 m2 
4.10. SZOBA laminált park. 52,74 m2 
4.11. ZUHANYOZÓ-WC kerámia burk. 4,99 m2 
4.12. SZOBA laminált park. 52,59 m2 
4.13. ZUHANYOZÓ-WC  kerámia burk. 4,99 m2 
4.14. SZOBA laminált park. 46,69 m2 
4.15. ZUHANYOZÓ-WC kerámia burk. 4,99 m2 
4.16. SZOBA laminált park. 55,45 m2 
4.17. ZUHANYOZÓ-WC kerámia burk. 4,87 m2 
4.18. SZOBA laminált park. 53,87 m2 
4.19. ZUHANYOZÓ-WC kerámia burk. 4,87 m2 
4.20. SZOBA  laminált park. 57,22 m2 
4.21. ZUHANYOZÓ-WC kerámia burk. 4,87 m2 
4.22. SZOBA laminált park. 54,94 m2 
4.23. ZUHANYOZÓ-WC kerámia burk. 4,87 m2 
4.24. KÖZLEKEDŐ kerámia burk. 12,43 m2 
4.25. MOSÓ-SZÁRÍTÓ kerámia burk. 20,47 m2 
4.26. ELŐTÉR kerámia burk. 9,84 m2 
4.27. WC-PISSOIRE kerámia burk. 11,00 m2 
4.28. FOLYOSÓ kelheimi kőburk. 198,68 m2 
4.29. TÁROLÓ kerámia burk. 11,20 m2 
4.30. SZOBA laminált park. 13,20 m2 



 

4.31. FÜRDŐ kerámia burk. 3,64 m2 
4.32. SZOBA laminált park. 14,41 m2 
4.33. FÜRDŐ kerámia burk. 3,64 m2 
4.34. SZOBA laminált park. 13,75 m2 
4.35. FÜRDŐ kerámia burk. 3,64 m2 
4.36. SZOBA laminált park. 14,61 m2 
4.37. FÜRDŐ kerámia burk. 3,64 m2 
4.38. SZOBA laminált park. 14,67 m2 
4.39. FÜRDŐ kerámia burk. 3,64 m2 
4.40. SZOBA laminált park. 12,76 m2 
4.41. FÜRDŐ kerámia burk. 3,64 m2 
4.42. SZOBA laminált park. 15,03 m2 
4.43. FÜRDŐ kerámia burk. 3,64 m2 
4.44. SZOBA laminált park. 14,26 m2 
4.45. FÜRDŐ kerámia burk. 3,64 m2 
4.46. SZOBA laminált park. 15,02 m2 
4.47. FÜRDŐ kerámia burk. 3,64 m2 
4.48. SZOBA laminált park. 13,34 m2 
4.49. FÜRDŐ kerámia burk. 3,64 m2 
4.50. SZOBA laminált park. 16,27 m2 
4.51. FÜRDŐ kerámia burk. 3,99 m2 
4.52. KÖZLEKEDŐ kelheimi kőburk. 21,88 m2 
4.53. MOSDÓ kerámai burk. 6,78 m2 
4.54. WC kerámia burk. 9,14 m2 
4.55. TV-MOZI SZOBA laminált park. 64,76 m2 
4.56. TEAKONYHA kerámia burk. 10,48 m2 
4.57. SZOBA laminált park. 17,20 m2 
4.58. FÜRDŐ kerámia burk. 3,64 m2 
4.59. SZOBA laminált park. 15,56 m2 
4.60. FÜRDŐ kerámia burk. 3,67 m2 
4.61. SZOBA laminált park. 18,24 m2 
4.62. FÜRDŐ kerámia burk. 3,67 m2 
4.63. SZOBA laminált park. 18,62 m2 
4.64. FÜRDŐ kerámia burk. 3,67 m2 
4.65. SZOBA laminált park. 18,70 m2 
4.66. FÜRDŐ kerámia burk. 3,67 m2 
4.67. PIHENŐ kelheimi kőburk. 6,18 m2 
4.68. PIHENŐ kelheimi kőburk. 6,09 m2 
4.69. SZOBA laminált park. 15,07 m2 
4.70. FÜRDŐ kerámia burk. 3,67 m2 
4.71. SZOBA laminált park. 15,54 m2 
4.72. FÜRDŐ kerámia burk. 3,67 m2 
4.73. SZOBA laminált park. 16,09 m2 
4.74. FÜRDŐ kerámia burk. 3,67 m2 
4.75. SZOBA laminált park. 15,28 m2 
4.76. FÜRDŐ kerámia burk. 3,67 m2 
4.77. SZOBA laminált park. 16,11 m2 
4.78. FÜRDŐ kerámia burk. 3,67 m2 
4.79. SZOBA laminált park. 12,70 m2 
4.80. FÜRDŐ kerámia burk. 3,67 m2 



 

4.81. SZOBA  laminált park. 15,72 m2 
4.82. FÜRDŐ kerámia burk. 3,68 m2 
4.83. SZOBA  laminált park.  13,43 m2 
4.84. FÜRDŐ kerámia burk. 3,67 m2 
4.85. SZOBA laminált park.  17,11 m2 
4.86. FÜRDŐ kerámia burk. 3,68 m2 
4.87. SZOBA  laminált park. 18,80 m2 
4.88. FÜRDŐ kerámia burk. 3,67 m2 

 

 
III. EMELET ÖSSZESEN:  1 674,99 m2 

  

 
SZEMINÁRIUM ÖSSZESEN: 5864,12 m2 

 
 

4. RÉTEGRENDEK: 
     

R1 0,80 cm laminált parketta (k32)  
 0,20 cm alátét fólia  
 1,00 rtg PE fólia  
 0,30 cm aljzatkiegyenlítő rtg.  
 7,00 cm esztrich dilatálva, C12 4,2 méretű  középhálóval.  
 1,00 rtg PE fólia technológiai szigetelés  
 5,00 cm AUSTROTHERM AT-N100 hőszigetelés  
 1,00 rtg 4,0 mm vtg APP mod. bitumenes lemez szig.  
 1,00 rtg PROMEX kellősítés  
 12,00 cm vasalt aljzat  
 5,00 cm szerelő beton  
 10,00 cm tömörített homokos kavics  
   meglévő megmaradó feltöltés  
          

R2a 3,00 cm Kelheimi kőlap burkolat  
 1,00 cm ágyazó habarcs  
 5,00 cm esztrich dilatálva, C12 4,2 méretű  középhálóval.  
   falaknál PE 100/10 peremszigeteléssel  
 1,00 rtg PE fólia technológiai szigetelés  
 0,50 cm POLIFOAM  
 1,00 rtg 4,0 mm vtg APP mod. bitumenes lemez szig.  
 1,00 rtg PROMEX kellősítés  
 7,00 cm aljzatbeton középhálóval vasalva  
   meglévő megmaradó feltöltés  
   meglévő födémszerkezet  
          

R2 0,80 cm kerámia burkolat  
 0,50 cm ragasztó réteg  
 7,00 cm esztrich dilatálva, C12 4,2 méretű  középhálóval.  
 1,00 rtg PE fólia technológiai szigetelés  
 5,00 cm AUSTROTHERM AT-N100 hőszigetelés  
 1,00 rtg 4,0 mm vtg APP mod. bitumenes lemez szig.  
 1,00 rtg PROMEX kellősítés  
 12,00 cm vasalt aljzat  
 5,00 cm szerelő beton  



 

 10,00 cm tömörített  
    homokos kavics  
   meglévő megmaradó feltöltés  
          

R3 0,80 cm cs.m. kerámia burkolat  
 0,50 cm ragasztó réteg  

 0,30 cm 
2 rtg. MAPELASTIC kent szigetelés 
(+MAPEBOND)  

 0,30 cm aljzatkiegyenlítő rtg.  
 7,00 cm esztrich dilatálva, C12 4,2 méretű  középhálóval.  
 1,00 rtg PE fólia technológiai szigetelés  
 5,00 cm AUSTROTHERM AT-N100 hőszigetelés,  
 1,00 rtg 4,0 mm vtg APP mod. bitumenes lemez szig.  
 1,00 rtg PROMEX kellősítés  
 12,00 cm vasalt aljzat  
 5,00 cm szerelő beton  
 10,00 cm tömörített homokos kavics  
   meglévő megmaradó feltöltés  
          

R4 3,00 cm Kelheimi kőlap burk.  
 1,00 cm ágyazóhabarcs  
 7,00 cm esztrich dilatálva, C12 4,2 méretű  középhálóval.  
 1,00 rtg PE fólia technológiai szigetelés  
 5,00 cm AUSTROTHERM AT-N100 hőszigetelés  
 1,00 rtg 4,0 mm vtg APP mod. bitumenes lemez szig.  
 1,00 rtg PROMEX kellősítés  
 12,00 cm vasalt aljzat  
 5,00 cm szerelő beton  
 10,00 cm tömörített homokos kavics  
   meglévő megmaradó feltöltés  
          

R5 0,80 cm laminált parketta (k32)  
 0,20 cm alátét fólia  
 1,00 rtg PE fólia  
 0,30 cm aljzatkiegyenlítő rtg.  
 7,00 cm esztrich dilatálva, C12 4,2 méretű  középhálóval.  
 1,00 rtg PE fólia technológiai szigetelés  

 0,50 cm POLIFOAM  
   meglévő feltöltés simítva  
   meglévő rétegek és födém szerkezet  
          

R6 0,80 cm kerámia burkolat  
 0,50 cm ragasztó réteg  
 7,00 cm esztrich dilatálva, C12 4,2 méretű  középhálóval.  
 1,00 rtg PE fólia technológiai szigetelés  
 0,50 cm POLIFOAM  
   meglévő feltöltés simítva  
   meglévő rétegek és födém szerkezet  
     



 

     

R7 0,80 cm kerámia burkolat  
 0,50 cm ragasztó réteg  

 0,30 cm 
2 rtg MAPELASTIC kent szigetelés 
(+MAPEBOND)  

 0,30 cm aljzatkiegyenlítő rtg.  
 5,00 cm esztrich dilatálva, C12 4,2 méretű  középhálóval.  
 1,00 cm felületszivárgó réteg  
 1,00 rtg félkemény PVC védőréteg (1 mm vtg.)  
 1,50 mm PVC üzemi víz elleni szigtelés  
 1,00 rtg 200 gr/m2 elválasztó filc  
 7,00 cm esztrich dilatálva, C12 4,2 méretű  középhálóval.  
 0,50 cm POLIFOAM  
   meglévő feltöltés simítva  
   meglévő rétegek és födém szerkezet  
          

R8 0,80 cm kerámia burkolat  
 0,50 cm ragasztó réteg  

 0,30 cm 
2 rtg. MAPELASTIC kent szigetelés 
(+MAPEBOND)  

 0,30 cm aljzatkiegyenlítő  
 7,00 cm esztrich dilatálva, C12 4,2 méretű  középhálóval.  
 1,00 rtg PE fólia technológiai szigetelés  
 0,50 cm POLIFOAM  
   meglévő feltöltés simítva  
   meglévő rétegek és födém szerkezet  
          

R9 1,60 cm parketta burkolat  
 0,30 cm ragasztó  
 7,00 cm esztrich dilatálva, C12 4,2 méretű  középhálóval.  
 1,00 rtg PE fólia technológiai szigetelés  
 0,50 cm POLIFOAM  
   meglévő feltöltés simítva  
   meglévő rétegek és födém szerkezet  
          

R10 3,00 cm Kelheimi kőlap burk.  
 1,00 cm ágyazóhabarcs  
 7,00 cm esztrich dilatálva, C12 4,2 méretű  középhálóval.  
 1,00 rtg PE fólia technológiai szigetelés  
 0,50 cm POLIFOAM  
   meglévő feltöltés simítva  
   meglévő rétegek és födém szerkezet  
          

R11 1,00 rtg vízzáró páraáteresztő fólia terítés  
 20,00 cm hőszigetelés 15/5 élpalló és 5/5 lécezés közt  
 1,00 rtg PE párazáró fólia  
   meglévő padlás födém szerk.  
     

     



 

R12 1,00 rtg vízzáró páraáteresztő fólia terítés  
 20,00 cm ásványi hőszigetelés 15/5 élpalló és 5/5 lécezés közt 

 1,00 rtg PE párazáró fólia  
   meglévő csapos gerenda födém szerk.  
   Rigips nagytáblás szerelt álmennyezet   
          

R13   Eternit pala "magyar"  fedés (antracit)  
   javított deszkázat  
   meglévő szaruzat  
          

R14   LIFT TETEJE  
   kettős állókorcos Lindab síklemez fedés  
 1,00 rtg szellőző szőnyeg  
 2,20 cm OSB/III építőlemez aljzat  
 8,00 cm  ellenléc  
 1,00 rtg másodlagos csapadékvíz elleni PE fólia  
 10/15 cm szarufa  
   légtér  
 20,00 cm ásványi hőszigetelés  
 22,00 cm vasbeton födém  
               

R15   vizesblokk doboz teteje  
 0,50 cm PVC burkolat ragasztva  
 2,20 cm OSB/III építőlemez  
 10,00 cm Lindab C 100 gerenda  
 10,00 cm  Isover Akusto ásványi szigetelés  
 2,70 cm CD 27/60 váz  
 1,00 rtg Pe fólia  
 1,00 rtg 12,5 mm Glasroc H gipszkarton   
     

               

R16   LIFT FALA       

   

Baumit EPS rendszer alapozó struktúra 
vakolat Baumit üvegszövet  

 15,00 cm Austrotherm ATH80 homlokzati hőszigetelő lemez 

 1,00 rtg. 
Baumit ragasztó tapasz, Baumit open 
ragasztó tárcsával  

 18,00 cm monolit vasbeton fal  
  



 

     

 É P Í T É S Z  M Ű S Z A K I  L E Í R Á S  
 F O T Ó D O K U M E N T Á C I Ó  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A Szeminárium épületének látképe 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A Szeminárium épületének dél keleti nézete 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A Szeminárium épületének keleti, udvari homlokzata 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 A Szeminárium épületének déli homlokzata A Szeminárium épületének keleti homlokzata 
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