
VERESEGYHÁZI KATOLIKUS GIMNÁZIUM - BELSŐÉPÍTÉSZETI KIVITELI TERVDOKUMENTÁCIÓ - 2017.11.15.

SZÁM HELYISÉGNÉV TERÜLET 

(m2)

PADLÓBURKOLAT (ÁL)MENNYEZET FALFELÜLET BEÉPÍTETT BÚTOR TÍPUSBÚTOR, MOBÍLIA

ALAGSOR

AL.1.01 lépcső előtér 24,10 B2 típ. öntött betonpadló A1 festés (törtfehér) FF-01 falnézeten ábrázolt burkolt felületek, FF-

11 műkő lábazat + mosható festés (törtfehér)

- -

AL.1.02 takarítószer raktár 10,28 G2 típ. cs.m. greslap A1 festés (törtfehér) FF-03 greslap lábazat + festés (törtfehér) - -

AL.1.03 közlekedő 90,87 B2 típ. öntött betonpadló A1 festés (törtfehér) FF-01 falnézeten ábrázolt burkolt felületek,                                                       

FF-11 műkő lábazat + mosható festés 

(törtfehér)

BA-01, BA-02 -

AL.1.04 raktár 14,60 G2 típ. cs.m. greslap A1 festés (törtfehér) FF-03 greslap lábazat + festés (törtfehér) - -

AL.1.05 személyzeti öltöző 17,67 G2 típ. cs.m. greslap A1 festés (törtfehér) FF-03 greslap lábazat + festés (törtfehér),                            

FF-09 csempeburkolat (20x20 cm, fehér)

szaniter M1-03, M4-06 

(piperelista)

AL.1.06 személyzeti tartózkodó 17,30 G2 típ. cs.m. greslap A1 festés (törtfehér) FF-03 greslap lábazat + festés (törtfehér) BA-03 + szaniter M1-04, M2-04

AL.1.07 szerver szoba 17,60 G2 típ. cs.m. greslap A1 festés (törtfehér) FF-03 greslap lábazat + festés (törtfehér) - -

AL.1.08 számítástechnika terem 66,43 L1a típ. linóleum A1 festés (törtfehér) FF-02 rétegelt lem. lábazat + mosható festés 

(törtfehér),                                                           

FF-10 rétegelt lem. lábazat + mosható festés 

(törtfehér) + mosható festés (zöldesszürke) + 

festés (törtfehér)

- M1-01b, M2-01b, M2-

02d, M3-03, M4-01, 

EM-10

AL.1.09 számítástechnika terem 59,75 L2a típ. linóleum A1 festés (törtfehér) FF-02 rétegelt lem. lábazat + mosható festés 

(törtfehér),                                                           

FF-10 rétegelt lem. lábazat + mosható festés 

(törtfehér) + mosható festés (zöldesszürke) + 

festés (törtfehér)

- M1-01a, M2-01a, M2-

02c, M3-03, M4-01, EM-

10

AL.1.10 raktár 11,85 G2 típ. cs.m. greslap A1 festés (törtfehér) FF-03 greslap lábazat + festés (törtfehér) - -

AL.1.11 karbantartó 23,98 G2 típ. cs.m. greslap A1 festés (törtfehér) FF-03 greslap lábazat + festés (törtfehér) szaniter -

AL.1.12 előtér 4,40 G2 típ. cs.m. greslap A1 festés (törtfehér) FF-03 greslap lábazat + festés (törtfehér) - -

AL.1.13 kerti raktár 34,27 G2 típ. cs.m. greslap A1 festés (törtfehér) FF-03 greslap lábazat + festés (törtfehér) szaniter -

AL.2.01 hőközpont II. 24,29 G2 típ. cs.m. greslap A1 festés (törtfehér) FF-03 greslap lábazat + festés (törtfehér) gépészet -

AL.2.02 közlekedő 82,51 G2 típ. cs.m. greslap A1 festés (törtfehér) FF-03 greslap lábazat + festés (törtfehér) - -

AL.2.03 raktár 22,64 G2 típ. cs.m. greslap A1 festés (törtfehér) FF-03 greslap lábazat + festés (törtfehér) - -

AL.2.04 lépcső előtér 25,06 B2 típ. öntött betonpadló A1 festés (törtfehér) FF-01 falnézeten ábrázolt burkolt felületek, FF-

11 műkő lábazat + mosható festés (törtfehér)

- -

AL.2.05 takarítószer raktár 10,28 G2 típ. cs.m. greslap A1 festés (törtfehér) FF-03 greslap lábazat + festés (törtfehér) - -

BELSŐÉPÍTÉSZETI HELYISÉGKÖNYV
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VERESEGYHÁZI KATOLIKUS GIMNÁZIUM - BELSŐÉPÍTÉSZETI KIVITELI TERVDOKUMENTÁCIÓ - 2017.11.15.

SZÁM HELYISÉGNÉV TERÜLET 

(m2)

PADLÓBURKOLAT (ÁL)MENNYEZET FALFELÜLET BEÉPÍTETT BÚTOR TÍPUSBÚTOR, MOBÍLIA

AL.2.06 közlekedő 107,64 B2 típ. öntött betonpadló A1 festés (törtfehér) FF-01 falnézeten ábrázolt burkolt felületek, FF-

11 műkő lábazat + mosható festés (törtfehér)

BP-03 + szaniter kültérben: M1-

02a,b,c,d, M2-19

AL.2.07 a.m. WC 4,96 G1 típ. cs.m. greslap A2 monolit gk. 

álmennyezet 

(törtfehér)

FF-05, 06, 07 külön falnézeten ábrázolt 

felületek (vizesblokk)

szaniter (piperelista)

AL.2.08 fiú WC 17,33 G1 típ. cs.m. greslap A2 monolit gk. 

álmennyezet 

(törtfehér)

FF-05, 06, 07 külön falnézeten ábrázolt 

felületek (vizesblokk)

BP-07, BF-01, BF-03a + 

szaniter

(piperelista)

AL.2.09 leány WC 16,52 G1 típ. cs.m. greslap A2 monolit gk. 

álmennyezet 

(törtfehér)

FF-05, 06, 07 külön falnézeten ábrázolt 

felületek (vizesblokk)

BP-02, BF-02 + szaniter (piperelista)

AL.2.10 étterem 161,15 B2 típ. öntött betonpadló A3 akusztikai 

álmennyezet 

(törtfehér)

FF-01 falnézeten ábrázolt burkolt felületek,  

FF-12 műkő lábazat + szaglebontó festés 

(törtfehér)

BA-04, BA-05, BA-06 M1-02a,b,c,d, M1-05, 

EM-06, EM-13

AL.2.11 tálaló 10,67 G2 típ. cs.m. greslap A1 festés (törtfehér) FF-09 csempeburkolat (20x20 cm, fehér) konyhatechnológia konyhatechnológia

AL.2.12 melegítőkonyha 21,93 G2 típ. cs.m. greslap A1 festés (törtfehér) FF-09 csempeburkolat (20x20 cm, fehér) konyhatechnológia konyhatechnológia

AL.2.13 száll. edény mosó 10,32 G2 típ. cs.m. greslap A1 festés (törtfehér) FF-09 csempeburkolat (20x20 cm, fehér) konyhatechnológia konyhatechnológia

AL.2.14 raktár 10,32 G2 típ. cs.m. greslap A1 festés (törtfehér) FF-09 csempeburkolat (20x20 cm, fehér) konyhatechnológia + 

szaniter

konyhatechnológia

AL.2.15 raktár 5,37 G2 típ. cs.m. greslap A1 festés (törtfehér) FF-09 csempeburkolat (20x20 cm, fehér) konyhatechnológia konyhatechnológia

AL.2.16 előkészítő 5,40 G2 típ. cs.m. greslap A1 festés (törtfehér) FF-09 csempeburkolat (20x20 cm, fehér) konyhatechnológia + 

szaniter

konyhatechnológia

AL.2.17 előkészítő 16,19 G2 típ. cs.m. greslap A1 festés (törtfehér) FF-03 greslap lábazat + festés (törtfehér) - -

AL.2.18 iroda 8,06 G2 típ. cs.m. greslap A1 festés (törtfehér) FF-03 greslap lábazat + festés (törtfehér) - M1-04, M2-03, M4-03

AL.2.19 előtér 4,06 G2 típ. cs.m. greslap A1 festés (törtfehér) FF-03 greslap lábazat + festés (törtfehér),      

FF-09 csempeburkolat (20x20 cm, fehér)

szaniter (piperelista)

AL.2.20 WC 1,45 G2 típ. cs.m. greslap A1 festés (törtfehér) FF-09 csempeburkolat (20x20 cm, fehér) szaniter (piperelista)

AL.2.21 személyzeti öltöző 9,18 G2 típ. cs.m. greslap A1 festés (törtfehér) FF-03 greslap lábazat + festés (törtfehér) szaniter M1-03, M4-06 

(piperelista)

AL.2.22 moslék tároló 3,63 G2 típ. cs.m. greslap A1 festés (törtfehér) FF-09 csempeburkolat (20x20 cm, fehér) konyhatechnológia konyhatechnológia

AL.2.23 fogyasztói mosogató 13,14 G2 típ. cs.m. greslap A1 festés (törtfehér) FF-09 csempeburkolat (20x20 cm, fehér) konyhatechnológia konyhatechnológia

AL.2.24 takarítószer raktár 0,99 G2 típ. cs.m. greslap A1 festés (törtfehér) FF-09 csempeburkolat (20x20 cm, fehér) szaniter -
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VERESEGYHÁZI KATOLIKUS GIMNÁZIUM - BELSŐÉPÍTÉSZETI KIVITELI TERVDOKUMENTÁCIÓ - 2017.11.15.

SZÁM HELYISÉGNÉV TERÜLET 

(m2)

PADLÓBURKOLAT (ÁL)MENNYEZET FALFELÜLET BEÉPÍTETT BÚTOR TÍPUSBÚTOR, MOBÍLIA

FÖLDSZINT

lépcső előtér 19,74 B2 típ. öntött betonpadló

lépcsőkar és pihenő 24,26 B1 típ. e.gy. és helyszíni 

terazzo (öntött beton)

FSZT.1.02 közlekedő 130,16 B2 típ. öntött betonpadló A2 monolit gk. 

álmennyezet 

(törtfehér)

FF-01 falnézeten ábrázolt burkolt felületek, FF-

11 műkő lábazat + mosható festés (törtfehér)

BA-13, BA-14, BA-15 -

FSZT.1.03 előtér 34,42 P1 típ. ragasztott parketta A1 festés (törtfehér) FF-01 falnézeten ábrázolt burkolt felületek, FF-

13 rét. lem. lábazat + festés (törtfehér)

- -

FSZT.1.04 titkárság 21,19 P1 típ. ragasztott parketta A1 festés (törtfehér) FF-08 festés (törtfehér),                                      

FF-13 rét. lem. lábazat + festés (törtfehér)

BA-19, BA-20, BA-21 M1-13, M2-17

FSZT.1.05 tanári 88,32 P1 típ. ragasztott parketta A1 festés (törtfehér) FF-01 falnézeten ábrázolt burkolt felületek, FF-

08 festés (törtfehér),                                      FF-

13 rét. lem. lábazat + festés (törtfehér)

BA-16a,b, BA-17, BA-

18

M1-08, M1-09a,b, M1-

10a,b, M1-11, M1-12, 

M2-12, M2-13, M2-14, 

M2-15, M2-16, M2-17, 

M4-01, EM-08

FSZT.1.06 igazgatói iroda 33,44 P1 típ. ragasztott parketta A1 festés (törtfehér) FF-08 festés (törtfehér),                                      

FF-13 rét. lem. lábazat + festés (törtfehér)

BA-22, BA-23 M1-07, M1-08, M2-19, 

M2-18, M4-01

FSZT.1.07 gazdasági iroda 21,46 P1 típ. ragasztott parketta A1 festés (törtfehér) FF-08 festés (törtfehér),                                      

FF-13 rét. lem. lábazat + festés (törtfehér)

BA-24a M1-13, M2-17, M4-01

FSZT.1.08 igazgatóh. Iroda 23,92 P1 típ. ragasztott parketta A1 festés (törtfehér) FF-08 festés (törtfehér),                                      

FF-13 rét. lem. lábazat + festés (törtfehér)

BA-24b M1-13, M2-17, M2-18, 

M4-01

FSZT.1.09 irattár 17,11 G2 típ. cs.m. greslap A1 festés (törtfehér) FF-03 greslap lábazat + festés (törtfehér),       

FF-08 festés (törtfehér)

BA-25a,b -

FSZT.1.10 női WC 7,91 G1 típ. cs.m. greslap A2 monolit gk. 

álmennyezet 

(törtfehér)

FF-05, 06, 07 külön falnézeten ábrázolt 

felületek (vizesblokk)

BP-05, BF-07 + szaniter (piperelista)

FSZT.1.11 férfi WC 7,73 G1 típ. cs.m. greslap A2 monolit gk. 

álmennyezet 

(törtfehér)

FF-05, 06, 07 külön falnézeten ábrázolt 

felületek (vizesblokk)

BP-06, BF-03b, BF-06 + 

szaniter

(piperelista)

FSZT.1.12 leány WC 15,91 G1 típ. cs.m. greslap A2 monolit gk. 

álmennyezet 

(törtfehér)

FF-05, 06, 07 külön falnézeten ábrázolt 

felületek (vizesblokk)

BP-04b, BF-05 + 

szaniter

(piperelista)

FSZT.1.13 fiú WC 16,89 G1 típ. cs.m. greslap A2 monolit gk. 

álmennyezet 

(törtfehér)

FF-05, 06, 07 külön falnézeten ábrázolt 

felületek (vizesblokk)

BP-04a, BF-03a, BF-04 

+ szaniter

(piperelista)

FSZT.1.01 A1 festés (törtfehér) FF-11 műkő lábazat + mosható festés 

(törtfehér)

-BC-01
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VERESEGYHÁZI KATOLIKUS GIMNÁZIUM - BELSŐÉPÍTÉSZETI KIVITELI TERVDOKUMENTÁCIÓ - 2017.11.15.

SZÁM HELYISÉGNÉV TERÜLET 

(m2)

PADLÓBURKOLAT (ÁL)MENNYEZET FALFELÜLET BEÉPÍTETT BÚTOR TÍPUSBÚTOR, MOBÍLIA

FSZT.1.14 matematika terem 64,53 L2b típ. linóleum A1 festés (törtfehér) FF-01 falnézeten ábrázolt burkolt felületek, FF-

02 rétegelt lem. lábazat + mosható festés 

(törtfehér),                                                        FF-

04 linóleum burkolat (L2b) + festés (törtfehér)

BA-12a, BA-42a + 

szaniter

M1-06c, M2-02a, M2-

05a, M3-01, M4-01, EM-

11

FSZT.1.15 matematika kisterem 30,95 L2a típ. linóleum A1 festés (törtfehér) FF-01 falnézeten ábrázolt burkolt felületek, FF-

02 rétegelt lem. lábazat + mosható festés 

(törtfehér),                                                        FF-

04 linóleum burkolat (L2a) + festés 

(törtfehér),                                                        FF-

14 linóleum burkolat (L2a) + parafa burkolat + 

festés (törtfehér)

- M1-06a, M2-02b, M2-

06b, M3-04a, M4-01, 

EM-11

FSZT.1.16 fizika szertár-tanári 26,97 L2f típ. linóleum A1 festés (törtfehér) FF-08 festés (törtfehér),                                      

FF-13 rét. lem. lábazat + festés (törtfehér)

BA-09, BA-10, Ba-11 + 

szaniter

M1-08, M2-12, M4-01

FSZT.1.17 földrajz-fizika terem 75,00 L2b típ. linóleum A1 festés (törtfehér) FF-01 falnézeten ábrázolt burkolt felületek, FF-

02 rétegelt lem. lábazat + mosható festés 

(törtfehér),                                                           

FF-04 linóleum burkolat (L2b) + festés 

(törtfehér)

BA-08 + szaniter M1-06a, M2-10, M2-

05c, M3-01

FSZT.2.01 szélfogó 10,84 B2 típ. öntött betonpadló + 

burkolatba süllyesztett 

szenyfogó szőnyeg

A1 festés (törtfehér) FF-11 műkő lábazat + mosható festés 

(törtfehér)

- -

FSZT.2.02 porta 7,70 G2 típ. cs.m. greslap A1 festés (törtfehér) FF-03 greslap lábazat + festés (törtfehér) BA-26, BA-27 M1-04

FSZT.2.03 aula 220,36 B2 típ. öntött betonpadló A1 festés (törtfehér) FF-01 falnézeten ábrázolt burkolt felületek, FF-

11 műkő lábazat + mosható festés (törtfehér)

- M1-15a,b, M1-16a,b, 

M2-21, M4-07, EM-01, 

EM-03, kültérben: M1-

14, M2-20

FSZT.2.04 ruhatár 9,97 B2 típ. öntött betonpadló A1 festés (törtfehér) FF-11 műkő lábazat + mosható festés 

(törtfehér)

BA-07 -

FSZT.2.05 büfé 15,26 B2 típ. öntött betonpadló A1 festés (törtfehér) FF-01 falnézeten ábrázolt burkolt felületek BA-28, BA-29 + 

szaniter

-

FSZT.2.06 raktár 4,33 G2 típ. cs.m. greslap A1 festés (törtfehér) FF-03 greslap lábazat + festés (törtfehér) BA-30, BA-31 -

lépcső előtér 19,63 B2 típ. öntött betonpadló

lépcsőkar és pihenő 24,26 B1 típ. e.gy. és helyszíni 

terazzo (öntött beton)

FSZT.2.08 zsibongó 44,36 B2 típ. öntött betonpadló A2 monolit gk. 

álmennyezet 

(törtfehér)

FF-01 falnézeten ábrázolt burkolt felületek, FF-

11 műkő lábazat + mosható festés (törtfehér)

BA-14, BA-15, BA-

32a,b

-

FSZT.2.07 A1 festés (törtfehér) FF-11 műkő lábazat + mosható festés 

(törtfehér)

BC-01 -
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SZÁM HELYISÉGNÉV TERÜLET 

(m2)

PADLÓBURKOLAT (ÁL)MENNYEZET FALFELÜLET BEÉPÍTETT BÚTOR TÍPUSBÚTOR, MOBÍLIA

FSZT.2.09 közlekedő 130,40 B2 típ. öntött betonpadló A2 monolit gk. 

álmennyezet 

(törtfehér)

FF-01 falnézeten ábrázolt burkolt felületek, FF-

11 műkő lábazat + mosható festés (törtfehér)

BA-14, BA-15, BA-39 -

FSZT.2.10 ének terem 74,67 L1c típ. linóleum A1 festés (törtfehér) FF-01 falnézeten ábrázolt burkolt felületek, FF-

02 rétegelt lem. lábazat + mosható festés 

(törtfehér),                                                            

FF-04 linóleum burkolat (L1c) + festés 

(törtfehér)

BA-42b + szaniter M1-06a, M2-02b, M2-

06b, M3-04a, M4-01, 

EM-11

FSZT.2.11 rajz terem 69,47 L2e típ. linóleum A1 festés (törtfehér) FF-02 rétegelt lem. lábazat + mosható festés 

(törtfehér),                                                           

BA-34 M1-6a, M2-6d, M3-06

FSZT.2.12 rajz szertár-tanári 27,12 L2f típ. linóleum A1 festés (törtfehér) FF-08 festés (törtfehér),                                      

FF-13 rét. lem. lábazat + festés (törtfehér)

BA-35a,b M1-08, M2-12, M4-01

FSZT.2.13 a.m. WC 4,04 G1 típ. cs.m. greslap A2 monolit gk. 

álmennyezet 

(törtfehér)

FF-05, 06, 07 külön falnézeten ábrázolt 

felületek (vizesblokk)

szaniter (piperelista)

FSZT.2.14 fiú WC 14,68 G1 típ. cs.m. greslap A2 monolit gk. 

álmennyezet 

(törtfehér)

FF-05, 06, 07 külön falnézeten ábrázolt 

felületek (vizesblokk)

BP-01, BF-08, BF-03a + 

szaniter

(piperelista)

FSZT.2.15 leány WC 14,79 G1 típ. cs.m. greslap A2 monolit gk. 

álmennyezet 

(törtfehér)

FF-05, 06, 07 külön falnézeten ábrázolt 

felületek (vizesblokk)

BP-02, BF-09 + szaniter (piperelista)

FSZT.2.16 biológia előadó 72,23 L2b típ. linóleum A1 festés (törtfehér) FF-01 falnézeten ábrázolt burkolt felületek, FF-

02 rétegelt lem. lábazat + mosható festés 

(törtfehér),                                                               

FF-04 linóleum burkolat (L2b) + festés 

(törtfehér)

BA-33, BA-36 + 

szaniter

M1-06c, M2-05a, M2-

11, M3-01

FSZT.2.17 biológia szertár-tanári 23,35 L2f típ. linóleum A1 festés (törtfehér) FF-08 festés (törtfehér),                                      

FF-13 rét. lem. lábazat + festés (törtfehér)

BA-37, BA-38 M1-08, M2-12, M4-01

FSZT.2.18 kémia szertár-tanári 22,48 L2f típ. linóleum A1 festés (törtfehér) FF-08 festés (törtfehér),                                      

FF-13 rét. lem. lábazat + festés (törtfehér)

BA-40, BA-41 M1-08, M2-12, M4-01, 

M4-02, M4-08

FSZT.2.19 kémia labor 83,40 B3 típ. öntött betonpadló A1 festés (törtfehér) FF-11 műkő lábazat + mosható festés 

(törtfehér)

- M1-06a, M2-07, M2-

08a,b, M3-01, M3-02

5



VERESEGYHÁZI KATOLIKUS GIMNÁZIUM - BELSŐÉPÍTÉSZETI KIVITELI TERVDOKUMENTÁCIÓ - 2017.11.15.

SZÁM HELYISÉGNÉV TERÜLET 

(m2)

PADLÓBURKOLAT (ÁL)MENNYEZET FALFELÜLET BEÉPÍTETT BÚTOR TÍPUSBÚTOR, MOBÍLIA

1. EMELET

lépcső előtér 19,62 B2 típ. öntött betonpadló

lépcsőkar és pihenő 24,26 B1 típ. e.gy. és helyszíni 

terazzo (öntött beton)

1EM.1.02 zsibongó 56,50 B2 típ. öntött betonpadló A1 festés (törtfehér) FF-01 falnézeten ábrázolt burkolt felületek BA-15, BA-44, BA-52a -

1EM.1.03 közlekedő 114,90 B2 típ. öntött betonpadló A1 festés (törtfehér) FF-01 falnézeten ábrázolt burkolt felületek, FF-

11 műkő lábazat + mosható festés (törtfehér)

BA-13, BA-14, BA-15 EM-09

1EM.1.04 tanterem 64,74 L2b típ. linóleum A1 festés (törtfehér) FF-01 falnézeten ábrázolt burkolt felületek, FF-

02 rétegelt lem. lábazat + mosható festés 

(törtfehér),                                                             

FF-04 linóleum burkolat (L2b) + festés 

(törtfehér)

BA-12a, BA-42a + 

szaniter

M1-06b, M2-02e, M2-

05d, M3-04a, M4-01

1EM.1.05 nyelvi szertár-tanári 20,54 L2f típ. linóleum A1 festés (törtfehér) FF-08 festés (törtfehér),                                      

FF-13 rét. lem. lábazat + festés (törtfehér)

BA-45 M1-08, M2-12, M4-01

1EM.1.06 nyelvi labor 42,92 L2c típ. linóleum A1 festés (törtfehér) FF-01 falnézeten ábrázolt burkolt felületek, FF-

02 rétegelt lem. lábazat + mosható festés 

(törtfehér),                                                           

FF-04 linóleum burkolat (L2c) + festés 

(törtfehér)

BA-12b M1-06a, M2-02f, M2-

06a, M3-04b, M4-01

1EM.1.07 nyelvi labor 42,95 L2c típ. linóleum A1 festés (törtfehér) FF-01 falnézeten ábrázolt burkolt felületek, FF-

02 rétegelt lem. lábazat + mosható festés 

(törtfehér),                                                            

FF-04 linóleum burkolat (L2c) + festés 

(törtfehér)                                                            

FF-14 linóleum burkolat (L2c) + parafa 

burkolat + festés (törtfehér)

BA-12b M1-06a, M2-02f, M2-

06a, M3-04a, M4-01

1EM.1.08 stúdió 20,66 L2f típ. linóleum A1 festés (törtfehér) FF-13 rét. lem. lábazat + festés (törtfehér) - -

1EM.1.09 női WC 7,65 G1 típ. cs.m. greslap A2 monolit gk. 

álmennyezet 

(törtfehér)

FF-05, 06, 07 külön falnézeten ábrázolt 

felületek (vizesblokk)

BP-05, BF-07 + szaniter (piperelista)

1EM.1.10 férfi WC 7,75 G1 típ. cs.m. greslap A2 monolit gk. 

álmennyezet 

(törtfehér)

FF-05, 06, 07 külön falnézeten ábrázolt 

felületek (vizesblokk)

BP-06, BF-03b, BF-06 + 

szaniter

(piperelista)

1EM.1.11 leány WC 15,91 G1 típ. cs.m. greslap A2 monolit gk. 

álmennyezet 

(törtfehér)

FF-05, 06, 07 külön falnézeten ábrázolt 

felületek (vizesblokk)

BP-04b, BF-05 + 

szaniter

(piperelista)

A1 festés (törtfehér) FF-11 műkő lábazat + mosható festés 

(törtfehér)

BC-01 -1EM.1.01

6



VERESEGYHÁZI KATOLIKUS GIMNÁZIUM - BELSŐÉPÍTÉSZETI KIVITELI TERVDOKUMENTÁCIÓ - 2017.11.15.

SZÁM HELYISÉGNÉV TERÜLET 

(m2)

PADLÓBURKOLAT (ÁL)MENNYEZET FALFELÜLET BEÉPÍTETT BÚTOR TÍPUSBÚTOR, MOBÍLIA

1EM.1.12 fiú WC 16,89 G1 típ. cs.m. greslap A2 monolit gk. 

álmennyezet 

(törtfehér)

FF-05, 06, 07 külön falnézeten ábrázolt 

felületek (vizesblokk)

BP-04a, BF-03a, BF-04 

+ szaniter

(piperelista)

1EM.1.13 tanterem 58,56 L2a típ. linóleum A1 festés (törtfehér) FF-01 falnézeten ábrázolt burkolt felületek, FF-

02 rétegelt lem. lábazat + mosható festés 

(törtfehér),                                                        FF-

04 linóleum burkolat (L2a) + festés (törtfehér)

BA-12c, BA-42c + 

szaniter

M1-06a, M2-02b, M2-

05b, M3-04a, M4-01

1EM.1.14 nyelvi labor 29,14 L2d típ. linóleum A1 festés (törtfehér) FF-01 falnézeten ábrázolt burkolt felületek, FF-

02 rétegelt lem. lábazat + mosható festés 

(törtfehér),                                                           

FF-04 linóleum burkolat (L2d) + festés 

(törtfehér)                                                            

FF-14 linóleum burkolat (L2d) + parafa 

burkolat + festés (törtfehér)

- M1-06b, M2-06c, M2-

09b, M3-04b, M4-01, 

EM-11

1EM.1.15 nyelvi labor 29,70 L2d típ. linóleum A1 festés (törtfehér) FF-01 falnézeten ábrázolt burkolt felületek, FF-

02 rétegelt lem. lábazat + mosható festés 

(törtfehér),                                                            

FF-04 linóleum burkolat (L2d) + festés 

(törtfehér)                                                            

FF-14 linóleum burkolat (L2d) + parafa 

burkolat + festés (törtfehér)

- M1-06b, M2-06c, M2-

09b, M3-04b, M4-01, 

EM-11

1EM.1.16 tanterem 60,00 L1b típ. linóleum A1 festés (törtfehér) FF-01 falnézeten ábrázolt burkolt felületek, FF-

02 rétegelt lem. lábazat + mosható festés 

(törtfehér),                                                            

FF-04 linóleum burkolat (L1b) + festés 

(törtfehér)

BA-12c, BA-42c + 

szaniter

M1-06a, M2-02b, M2-

05b, M3-04a, M4-01

1EM.2.01 galéria 257,80 B2 típ. öntött betonpadló A1 festés (törtfehér) FF-08 festés (törtfehér),                                      

FF-11 műkő lábazat + mosható festés 

(törtfehér)

BA-15,  BA-52a,b M4-09, M4-05, EM-02

lépcső előtér 19,62 B2 típ. öntött betonpadló

lépcsőkar és pihenő 24,26 B1 típ. e.gy. és helyszíni 

terazzo (öntött beton)

1EM.2.03 zsibongó 45,02 B2 típ. öntött betonpadló A1 festés (törtfehér) FF-01 falnézeten ábrázolt burkolt felületek BA-14, BA-15, BA-

46a,b, BA-52a

-

1EM.2.04 közlekedő 68,80 B2 típ. öntött betonpadló A1 festés (törtfehér) FF-01 falnézeten ábrázolt burkolt felületek, FF-

11 műkő lábazat + mosható festés (törtfehér)

BA-14, BA-15, BA-48 EM-09

A1 festés (törtfehér) FF-11 műkő lábazat + mosható festés 

(törtfehér)

BC-01 -1EM.2.02

7



VERESEGYHÁZI KATOLIKUS GIMNÁZIUM - BELSŐÉPÍTÉSZETI KIVITELI TERVDOKUMENTÁCIÓ - 2017.11.15.

SZÁM HELYISÉGNÉV TERÜLET 

(m2)

PADLÓBURKOLAT (ÁL)MENNYEZET FALFELÜLET BEÉPÍTETT BÚTOR TÍPUSBÚTOR, MOBÍLIA

1EM.2.05 történelem terem 71,29 L3a típ. linóleum A1 festés (törtfehér) FF-01 falnézeten ábrázolt burkolt felületek, FF-

02 rétegelt lem. lábazat + mosható festés 

(törtfehér),                                                            

FF-04 linóleum burkolat (L3a) + festés 

(törtfehér)

BA-42a + szaniter M1-06a, M2-02b, M2-

06b, M3-04a, M4-01

1EM.2.06 dráma terem 65,20 L3b típ. linóleum A1 festés (törtfehér) FF-02 rétegelt lem. lábazat + mosható festés 

(törtfehér), 

BA-42a + szaniter M1-06a, M2-02b, M2-

06b, M3-04a, M4-01, 

EM-11

1EM.2.07 humán szertár-tanári 30,90 L2f típ. linóleum A1 festés (törtfehér) FF-08 festés (törtfehér),                                      

FF-13 rét. lem. lábazat + festés (törtfehér)

BA-47a,b M1-08, M2-12, M4-01

1EM.2.08 a.m. WC 4,04 G1 típ. cs.m. greslap A2 monolit gk. 

álmennyezet 

(törtfehér)

FF-05, 06, 07 külön falnézeten ábrázolt 

felületek (vizesblokk)

szaniter (piperelista)

1EM.2.09 fiú WC 14,68 G1 típ. cs.m. greslap A2 monolit gk. 

álmennyezet 

(törtfehér)

FF-05, 06, 07 külön falnézeten ábrázolt 

felületek (vizesblokk)

BP-01, BF-08, BF-03a + 

szaniter

(piperelista)

1EM.2.10 leány WC 14,78 G1 típ. cs.m. greslap A2 monolit gk. 

álmennyezet 

(törtfehér)

FF-05, 06, 07 külön falnézeten ábrázolt 

felületek (vizesblokk)

BP-02, BF-09 + szaniter (piperelista)

1EM.2.11 tanterem 60,50 L3a típ. linóleum A1 festés (törtfehér) FF-01 falnézeten ábrázolt burkolt felületek, FF-

02 rétegelt lem. lábazat + mosható festés 

(törtfehér),                                                           

FF-04 linóleum burkolat (L3a) + festés 

(törtfehér)                                                  

BA-12a, BA-42a + 

szaniter

M1-06a, M2-02b, M2-

05b, M3-04a, M4-01

1EM.2.12 audioterem 80,72 L3b típ. linóleum A4 látszó faszerke-

zet, égéskésleltető 

festéssel (fehér)

FF-01 falnézeten ábrázolt burkolt felületek, FF-

02 rétegelt lem. lábazat + mosható festés 

(törtfehér),                                                            

FF-04 linóleum burkolat (L3b) + festés 

(törtfehér),                                                            

FF-08 festés (törtfehér)

BA-49, BA-50 M1-06a, M2-02b, M2-

05b, M3-01, M4-01

8



VERESEGYHÁZI KATOLIKUS GIMNÁZIUM - BELSŐÉPÍTÉSZETI KIVITELI TERVDOKUMENTÁCIÓ - 2017.11.15.

SZÁM HELYISÉGNÉV TERÜLET 

(m2)

PADLÓBURKOLAT (ÁL)MENNYEZET FALFELÜLET BEÉPÍTETT BÚTOR TÍPUSBÚTOR, MOBÍLIA

2. EMELET

lépcső előtér 19,62 B2 típ. öntött betonpadló

lépcsőkar és pihenő 24,26 B1 típ. e.gy. és helyszíni 

terazzo (öntött beton)

2EM.1.02 zsibongó 55,40 B2 típ. öntött betonpadló A1 festés (törtfehér) FF-01 falnézeten ábrázolt burkolt felületek BA-15, BA-44, BA-52a -

2EM.1.03 közlekedő 75,00 B2 típ. öntött betonpadló A1 festés (törtfehér) FF-01 falnézeten ábrázolt burkolt felületek, FF-

11 műkő lábazat + mosható festés (törtfehér)

BA-14, BA-15, BA-51 EM-09

2EM.1.04 tanterem 62,01 L1a típ. linóleum A1 festés (törtfehér) FF-01 falnézeten ábrázolt burkolt felületek, FF-

02 rétegelt lem. lábazat + mosható festés 

(törtfehér),                                                            

FF-04 linóleum burkolat (L1a) + festés 

(törtfehér)

BA-12a, BA-42a + 

szaniter

M1-06a, M2-02b, M2-

06b, M3-04a, M4-01

2EM.1.05 szertár-tanári 20,41 L2f típ. linóleum A1 festés (törtfehér) FF-08 festés (törtfehér),                                      

FF-13 rét. lem. lábazat + festés (törtfehér)

BA-45 M1-08, M2-12, M4-01

2EM.1.06 matematika kisterem 40,51 L1d típ. linóleum A1 festés (törtfehér) FF-01 falnézeten ábrázolt burkolt felületek, FF-

02 rétegelt lem. lábazat + mosható festés 

(törtfehér),                                                            

FF-04 linóleum burkolat (L1d) + festés 

(törtfehér)                                                       

BA-12a M1-06a, M2-02b, M2-

06b, M3-04a, M4-01

2EM.1.07 matematika kisterem 42,30 L1d típ. linóleum A1 festés (törtfehér) FF-01 falnézeten ábrázolt burkolt felületek, FF-

02 rétegelt lem. lábazat + mosható festés 

(törtfehér),                                                           

FF-04 linóleum burkolat (L1d) + festés 

(törtfehér)                                                            

FF-14 linóleum burkolat (L1d) + parafa 

burkolat + festés (törtfehér)

BA-12a M1-06a, M2-02b, M2-

06b, M3-04a, M4-01

2EM.1.08 hőközpont 19,80 G2 típ. cs.m. greslap A1 festés (törtfehér) FF-03 greslap lábazat + festés (törtfehér) - -

2EM.1.09 női WC 7,65 G1 típ. cs.m. greslap A2 monolit gk. 

álmennyezet 

(törtfehér)

FF-05, 06, 07 külön falnézeten ábrázolt 

felületek (vizesblokk)

BP-05, BF-07 + szaniter (piperelista)

2EM.1.10 férfi WC 7,75 G1 típ. cs.m. greslap A2 monolit gk. 

álmennyezet 

(törtfehér)

FF-05, 06, 07 külön falnézeten ábrázolt 

felületek (vizesblokk)

BP-06, BF-03b, BF-06 + 

szaniter

(piperelista)

2EM.1.11 leány WC 15,91 G1 típ. cs.m. greslap A2 monolit gk. 

álmennyezet 

(törtfehér)

FF-05, 06, 07 külön falnézeten ábrázolt 

felületek (vizesblokk)

BP-04b, BF-05 + 

szaniter

(piperelista)

A1 festés (törtfehér) FF-11 műkő lábazat + mosható festés 

(törtfehér)

BC-01 -2EM.1.01

9



VERESEGYHÁZI KATOLIKUS GIMNÁZIUM - BELSŐÉPÍTÉSZETI KIVITELI TERVDOKUMENTÁCIÓ - 2017.11.15.

SZÁM HELYISÉGNÉV TERÜLET 

(m2)

PADLÓBURKOLAT (ÁL)MENNYEZET FALFELÜLET BEÉPÍTETT BÚTOR TÍPUSBÚTOR, MOBÍLIA

2EM.1.12 fiú WC 16,89 G1 típ. cs.m. greslap A2 monolit gk. 

álmennyezet 

(törtfehér)

FF-05, 06, 07 külön falnézeten ábrázolt 

felületek (vizesblokk)

BP-04a, BF-03a, BF-04 

+ szaniter

(piperelista)

2EM.1.13 tanterem 60,94 L1a típ. linóleum A1 festés (törtfehér) FF-01 falnézeten ábrázolt burkolt felületek, FF-

02 rétegelt lem. lábazat + mosható festés 

(törtfehér),                                                        FF-

04 linóleum burkolat (L1a) + festés (törtfehér)

BA-12a, BA-42a + 

szaniter

M1-06c, M2-02a, M2-

05e, M3-04a, M4-01

2EM.2.01 galéria 135,33 B2 típ. öntött betonpadló A4 látszó faszerke-

zet, égéskésleltető 

festéssel (fehér)

FF-08 festés (törtfehér),                                      

FF-11 műkő lábazat + mosható festés 

(törtfehér)

BA-14, BA-15,  BA-

52a,b

EM_01, EM-02, EM-07

lépcső előtér 19,62 B2 típ. öntött betonpadló

lépcsőkar és pihenő 24,26 B1 típ. e.gy. és helyszíni 

terazzo (öntött beton)

2EM.2.03 kápolna előtér 39,89 P2 típ. ragasztott parketta A1 festés (törtfehér) FF-01 falnézeten ábrázolt burkolt felületek BA-53, BA-55, BA-52a -

2EM.2.04 közlekedő 53,02 B2 típ. öntött betonpadló A1 festés (törtfehér) FF-01 falnézeten ábrázolt burkolt felületek, FF-

11 műkő lábazat + mosható festés (törtfehér)

BA-15 EM-09

2EM.2.05 tanterem 53,13 L3b típ. linóleum A1 festés (törtfehér) FF-01 falnézeten ábrázolt burkolt felületek, FF-

02 rétegelt lem. lábazat + mosható festés 

(törtfehér),                                                            

FF-04 linóleum burkolat (L3b) + festés 

(törtfehér)

BA-12b, BA-42b + 

szaniter

M1-06a, M2-02b, M2-

05b, M3-04a, M4-01

2EM.2.06 sekrestye 15,18 L2f típ. linóleum A1 festés (törtfehér) FF-08 festés (törtfehér),                                      

FF-13 rét. lem. lábazat + festés (törtfehér)

BA-54 + szaniter -

2EM.2.07 kápolna-díszterem 97,55 P2 típ. ragasztott parketta A4 látszó faszerke-

zet, égéskésleltető 

festéssel (fehér)

FF-01 falnézeten ábrázolt burkolt felületek, FF-

02 rétegelt lem. lábazat + mosható festés 

(törtfehér)

BA-58, BA-59, BA-60 EM-04, EM-05

2EM.2.08 a.m. WC 4,04 G1 típ. cs.m. greslap A2 monolit gk. 

álmennyezet 

(törtfehér)

FF-05, 06, 07 külön falnézeten ábrázolt 

felületek (vizesblokk)

szaniter (piperelista)

2EM.2.09 fiú WC 14,68 G1 típ. cs.m. greslap A2 monolit gk. 

álmennyezet 

(törtfehér)

FF-05, 06, 07 külön falnézeten ábrázolt 

felületek (vizesblokk)

BP-01, BF-08, BF-03a + 

szaniter

(piperelista)

2EM.2.10 leány WC 14,78 G1 típ. cs.m. greslap A2 monolit gk. 

álmennyezet 

(törtfehér)

FF-05, 06, 07 külön falnézeten ábrázolt 

felületek (vizesblokk)

BP-02, BF-09 + szaniter (piperelista)

A1 festés (törtfehér) FF-11 műkő lábazat + mosható festés 

(törtfehér)

BC-01 -2EM.2.02

10



VERESEGYHÁZI KATOLIKUS GIMNÁZIUM - BELSŐÉPÍTÉSZETI KIVITELI TERVDOKUMENTÁCIÓ - 2017.11.15.

SZÁM HELYISÉGNÉV TERÜLET 

(m2)

PADLÓBURKOLAT (ÁL)MENNYEZET FALFELÜLET BEÉPÍTETT BÚTOR TÍPUSBÚTOR, MOBÍLIA

2EM.2.11 szertár-tanári 18,48 L2f típ. linóleum A1 festés (törtfehér) FF-08 festés (törtfehér),                                      

FF-13 rét. lem. lábazat + festés (törtfehér)

BA-56 M1-08, M2-12, M4-01

2EM.2.12 tanterem 60,23 L1c típ. linóleum A1 festés (törtfehér) FF-01 falnézeten ábrázolt burkolt felületek, FF-

02 rétegelt lem. lábazat + mosható festés 

(törtfehér),                                                            

FF-04 linóleum burkolat (L1c) + festés 

(törtfehér),                                                           

FF-08 festés (törtfehér)

BA-57 M1-06a, M2-02b, M2-

05b, M3-04a, M4-01

11


