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LAKBERENDEZŐ 

 

A lakberendezés iránt több szinten is érdeklődhetünk. Van, aki professzionális lakberendező 

szeretne lenni és hivatásként végezni a tevékenységet és van, akit hobbi szinten érdekel a lak-

berendezés, hogy környezetét esztétikusabbá tegye. Bármelyik szintet is választod, egy biztos, 

tanulni a szakmájukat magas szinten űző, tapasztalattal rendelkező oktatóktól érdemes. Lakbe-

rendező képzésünk oktatói bemutatkozását alább találod. Képzésünket úgy építettük fel, hogy 

megfeleljen az állami előírásoknak és ha úgy döntesz, megszerezhesd az államilag elismert ta-

núsítványt és akár vállalkozást indíthass a lakberendezés területén. Ha hobbi szinten érdeklődsz 

a terület iránt, akkor a képzés elvégzésével olyan ismeretekhez jutsz, amivel értő módon hódol-

hatsz szenvedélyednek. A Klasszis Oktatásnál arra is van lehetőséged, hogy tovább fejleszd 

tudásod fakultációinkon, ha az egyes területek mélyebben érdekelnek. 

ÁLTALÁNOS KÉPZÉSI INFORMÁCIÓK 

Program követelmény azonosítója: 02124001 

OKTATÓK 

Dankó Zsófia – DLA építész, vezető tervező 

A Budapesti Műszaki Egyetemen építészmérnökként végeztem, majd később a Mérnökto-

vábbképző és a Színdinamikai szakmérnöki képzésen is részt vettem. A MÉSZ Mesteriskola, 

X. ciklusának voltam a hallgatója.  A DLA fokozatot 2012-ben a BME Építészmérnöki Ka-

rán, az építőművészeti szakterületen szereztem meg.  A tervezési portfólióm alapján a sza-

badegyházak szociális és közösségi építészetét kutattam. Oktatói tevékenységen kívül gya-

korló építészként számos meghívásos pályázatot, szociális és egyházi épületet, (pl. idősek 

otthonát, szociális intézményt, egyházközpontot, bántalmazott anyák házát) illetve lakóépü-

letet terveztem/tervezek. 

 

Megyery Noémi – művészettörténész, hegedűművész 

A PPKE-BTK művészettörténet szakán szereztem mesterdiplomámat. 2016-tól a Színház-

történeti Múzeum munkatársaként több kiállításon dolgoztam kurátorként, kortárs képzőmű-

vészeti kiállítást is rendeztem. Korábban fotográfiával is foglalkoztam, előadóművészként 

pedig több összművészeti élményt nyújtó produkcióban közreműködöm. Kutatási területeim 

között szerepel a 19-20. századi enteriőrfestészet, építészettörténet, zene és tér kapcsolata, 

társművészeti összefüggések vizsgálata. Célom a különböző művészeti ágak közötti össze-

függések feltárásával egy olyan komplex tudás és szemlélet elmélyítése, amely túlmutat a 

művészettörténet keretein. 
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Novák Fruzsina – építész 

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen szereztem építészmérnöki és mér-

nöktanári diplomát. 7 éve dolgozom a szakmában, csoportvezetőként, továbbá a saját vál-

lalkozásomban. A fő profilom lakóingatlanok tervezése. Az épületek megtervezése során a 

belső térre, kialakításra is nagy hangsúlyt fektettem mindig. A szakma gyakorlása mellett az 

oktatási munkában is aktívan részt vettem az elmúlt években. 

 

Vass István Balázs – építész, belsőépítész 

Építészeti tanulmányaimat a Budapesti Műegyetem és a firenzei UNIFI építész karán, bel-

sőépítészet terén pedig a firenzei egyetem design campusán valamint Milánóban végeztem. 

Itáliában dolgoztam építészként és belsőépítészként többnyire olasz-magyar beslőépítészeti 

projekteken. Sok éve szívügyem az oktatás és a megszerzett tudás gyarapítása és megosz-

tása. Folyamatosan igyekszem képezni magam, szenvedélyem a tervezés. 

 

Zsidek Gergő – építész BIM menedzser 

2010-ben végeztem a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen építészmér-

nökként. Hét évig építész tervezőként dolgoztam, majd specializálódtam az épületinformá-

ciós modellezés, vagyis a BIM felé. Hat éve dolgozom BIM menedzserként. Komplex ter-

vezési folyamatokhoz használt számos szoftvert ismerek, köztük az Archicadet magas szin-

ten. Munkám egyik fontos eleme, hogy Archicadben folyamatosan fejlesztem saját tudáso-

mat ill. másokat oktatok, ebben az évek során nagy tapasztalatra tettem szert. 

 

MIT TARTALMAZ AZ ÁR? 

• az előzetes tudásmérés díját 

• az oktatói jegyzeteket  

• az oktatás díját 

• személyre szabott internetes felület biztosítását 

• gyakorlati helyszínek biztosítását 

• a tananyagegységek záró vizsga díját 

 

Ütemezés 

Hagyományos: Szombatonként vagy kéthetente szombat vasárnap 

Hibrid: minden szombaton VAGY minden vasárnap VAGY hét-

köznap kedden és csütörtökön 

Online: minden szombaton VAGY minden vasárnap VAGY hét-

köznap kedden és csütörtökön 

Képzés időtartama 10 hónap 

Képzési díj 290.000 Ft 
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MI SZÜKSÉGES A KÉPZÉS MEGKEZDÉSÉHEZ? 

• Érettségi bizonyítvány 

MIT JELENT AZ ELŐZETES TUDÁSMÉRÉS? 

• Amennyiben szeretnéd, előzetes tudásod/ismereteid beszámítjuk. 

• Az előzetes tudásmérést és a képzési tanácsadást ingyenesen biztosítjuk. 

• Az előzetes tudásméréssel számot adott ismereteid alapján felmentést kaphatsz a képzés 

egy része alól. Ezt írásbeli tesztekkel és oktatói elbeszélgetéssel mérjük fel. 

MI TÖRTÉNIK, HA KÉRDÉSED VAN, KIHEZ FORDULHATSZ? 

• Felmerülő kérdéseid ügyfélszolgálatunk 24 órán belül megválaszolja/megoldja. 

• Ennek a tanfolyamnak a felelőse Császár Anett, aki szintén melletted áll a képzés ideje 

alatt, telefonon és email-ben elérhető. 

MILYEN KOMPETENCIÁKAT SZEREZHETSZ MEG A LAKBERENDEZŐ KÉPZÉS SORÁN? 

• Ismeri az igényfelmérés módszereit és a tervezői koncepció kialakításának menetét. Is-

meri a tervezői munkafolyamatokat, tisztában van a lakberendezői tevékenység részei-

vel és folyamatával.  

• Ismeri a tervezői szerződések és árajánlatok kötelező tartalmi elemeit. Ismeri a tervezési 

és kivitelezési munkafolyamatok sorrendjét. 

• Ismeri az építészeti tervdokumentáció részeit. Ismeri a méretezés szabályait és az egyes 

tervtípusokra jellemző különböző léptékeket. Ismeri a világítástechnikai és fénytani 

alapfogalmakat, a központi irányítási rendszerek (intelligens ház) alkalmazási területeit. 

Ismeri a korszerű fűtési-, és energiaellátási rendszereket. 

• Ismeri a lakóépületek, családi házak, lakások, irodák, üzletek, kisebb szolgáltató egysé-

gek funkcionális kapcsolatrendszerét, a közlekedési útvonalak kialakításának elveit, ill. 

az ergonómián alapuló méretrendszereket. Ismeri és érti a konyhatechnológiai sorrendet 

és a helyiségek berendezésének alapelveit. Ismeri a galéria és a lépcső helyszínre adap-

tált tervezésének szabályait. Ismeri az akadálymentes környezet kialakításának lehető-

ségeit, ergonómiáját. Ismeri az OTÉK szakmai vonatkozásait.  

• Ismeri az építészet-, enteriőr-, design és bútortörténet meghatározó korszakait és alko-

tóit. Ismeri korunk lakberendezési stílusait és trendjeit. 

• Ismeri a belsőépítészetben alkalmazott korszerű technológiákat, anyagokat, (fém, fa, 

faipari félkész termékek, műanyagok, hideg-és meleg burkolatok, lakástextilek, tapéták, 

festékek, felületkezelő anyagok, üveg, bőr), ill. a szakmában releváns piacvezető bran-

deket. Ismeri a korpuszbútorok szerkezeti sajátosságait és méretrendszerét.  

• Ismeri a materiál board és moodboard készítésének elvét. Ismer színtani összefüggése-

ket. Ismer grafikai és ábrázoló geometriai megjelenítési technikákat, képszerkesztő 

szoftvert. 
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• Alkalmazói szinten ismeri valamely, professzionális CAD alapú tervező szoftver hasz-

nálatát. Ismeri a méretezett felmérési-, bontás építési-, burkolási terv, ill. a vízellátási- 

és világítási adatszolgáltató terv készítésének menetét. Ismeri a berendezési terv, a fal-

nézetek és a renderelt látványtervek készítésének menetét. 

• Ismeri a kutatómunka és a tanulmányrajz készítésének menetét. Ismeri a mintatervezés 

és a minta sokszorosítás elvét és módszereit.  

• Ismeri a konszignációs táblázat tartalmi elemeit. 

• Magabiztosan ismer olyan prezentációs technikát, mely alkalmas az elkészített tervei 

bemutatására. 

• Ismeri a projektmunka felépítését, lépéseit, és a dokumentálás menetét. Ismeri a mun-

kamegosztás módszereit. Ismer dokumentáció megosztására alkalmas online felülete-

ket. 

• Ismer költséghatékony megoldásokat. Ismer lakberendezési alap problémákra megol-

dási lehetőségeket. 

• Ismeri a különböző vállalkozási formák jellemzőit. Ismeri a vállalkozás létrehozásának 

gyakorlati lépéseit. Tisztában van a szerzői jogi szabályokkal. 

• Ismeri a webes és a social média megjelenési lehetőségeit. Ismeri a lakberendező 

szakma írott és íratlan etikai szabályait. Ismeri a szakmában használatos szakkifejezé-

seket.  

• Alapszinten ismeri az egészség- és balesetvédelem szakmára vonatkozó előírásait, ill. a 

környezetvédelmi előírásokat.  

MILYEN TARTALMAT FOGLAL MAGÁBA A LAKBERENDEZŐ TANFOLYAM? 

1. Falusi turizmus szolgáltató  

MIÉRT MINKET VÁLASSZ LAKBERENDEZŐ VÉGZETTSÉGED MEGSZERZÉSÉHEZ? 

• Olyan gyakorló szakemberek dolgoznak a csapatunkban, akik igazi Klasszisok a szak-

májukban, ezáltal az elméletet és a gyakorlatot is könnyebb elsajátítani. 

• A képzésen többféle időbeosztás közül választhatsz, így lehetőséged van az életedbe 

leginkább beilleszthető megoldásra. 

• Nálunk nem számít hány éves vagy, csoportjainkban mindenféle korosztály megtalál-

ható. 

• Jó egy olyan csapathoz tartozni, ahol abból építkeznek, ami örömet okoz! 

• Kislétszámú csoportjainkban eredményesebb a tanulás, ráadásul családias a hangulat. 

• A munkánk a szenvedélyünk. Nálunk a tanfolyami résztvevő áll a középpontban, és a 

lelkesedésünk ragadós :-)! 

A KÉPESÍTŐ VIZSGÁRA BOCSÁTÁS FELTÉTELE 

• A szakmai képzés követelményeinek igazolásáról a képző intézmény által kiállított ta-

núsítvány. 
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HOGYAN ZAJLIK A SZAKMAI VIZSGA? 

SZAKMAI VIZSGATEVÉKENYSÉGEK LEÍRÁSA 

ÍRÁSBELI VIZSGATEVÉKENYSÉG  

  
A VIZSGATEVÉKENYSÉG MEGNEVEZÉSE:  

  

Tervezési feladat 

A VIZSGATEVÉKENYSÉG, VAGY RÉSZEINEK LEÍRÁSA 

  

60 - 100 m2 alapterületű, (méretezett alaprajzok feladatbankból) egyszintes lakás  

tervezése tervezőszoftver alkalmazásával az alábbi szempontok szerint: szerkessze fel  

az alaprajzot M=1:50 léptékben. Az alaprajzon fel kell tüntetni az összes külső kótát.  

A nyílások helyére a megfelelő nyílászárókat kell beilleszteni. Az alaprajzot a  

funkcióknak megfelelően rendezze be (színes berendezési alaprajz). Készítse el a  

nappali-étkező-konyha egyik jellemző falnézetét. Készítsen egy perspektivikus belső  

látványtervet a nappali-étkező-konyha térről. Az elkészített feladatot: alaprajz,  

falnézet, látványterv pdf formátumban, tervlapon kell beadni elektronikus formában.  

10/13 

A tervlap mérete szabadon választható. A tervlapot feliratozással kell ellátni:  

Név_Lakberendező_Vizsga időpontja 

A VIZSGATEVÉKENYSÉG VÉGREHAJTÁSÁRA RENDELKEZÉSRE   ÁLLÓ   IDŐTARTAM 

 

240 perc  

 

A VIZSGATEVÉKENYSÉG ARÁNYA A TELJES KÉPESÍTŐ VIZSGÁN BELÜL 

50 % 
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A VIZSGATEVÉKENYSÉG ÉRTÉKELÉSÉNEK SZEMPONTJAI 

 

Alaprajz, falnézet, látványterv, tervlap szakmai megfelelősége:  

1. alaprajz léptéke (20%)  

2. műszaki jelölések szakszerű használata (20%)  

3. méretezés (20%)  

4. falnézetek léptéke, megjelenítése (20%)  

5. látványterv esztétikai megjelenítése (20%) 

 

A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a vizsgázó az értékelés során legalább 61% -ot 

elért. 

PROJEKTFELADAT 

A VIZSGATEVÉKENYSÉG MEGNEVEZÉSE 

A.) Szakmai portfólió bemutatása 

B.) Vizsgaremek prezentáció és szakmai beszélgetés  

A VIZSGATEVÉKENYSÉG, VAGY RÉSZEINEK LEÍRÁSA  

A.)VIZSGATEVÉKENYSÉG: SZAKMAI PORTFÓLIÓ BEMUTATÁSA  

A vizsgázónak a képzés során készített munkáiból portfóliót kell készítenie. A portfóliót A/3-

as méretű mappába kell rendezni, melynek minimális terjedelme 20 oldal. A portfólióban a 

vizsgázó bemutatja a képzés során készült rajzi, szakmai munkáit. A prezentáció történhet szá-

mítástechnikai eszközök használatával (interaktív módon), vagy a papír alapú dokumentáció 

bemutatásával. A portfólió minimális tartalmi követelménye: a képzés alatt készült grafikai, 

ábrázoló geometriai, szakrajzi és szakmai tervezési munkák bemutatása. A vizsgázónak az ösz-

szeállított portfólióját, 5 nappal a képesítő vizsga előtt le kell adnia a vizsgaközpontban. A 

portfólió minimális tartalmi követelménye: 1. Minimum 1 db szabadon választott mintatervezé-

si feladat 2. Minimum 2 db moodboard (bármelyik tervezési feladathoz készített) 3. Minimum 

1 db egy iránypontos és 1db két iránypontos perspektíva szerkesztés 4. Minimum 2 db komplett, 

a képzés során készített lakberendezési tervezési feladat (a vizsgaremeken kívül!) Minimális 

tartalom: alaprajz (lépték M=1:50; 1.) méretezett műszaki, 2.) színes berendezési), falnézetek 

(M=1:50 v. M=1:20 v. M=1:25), látványtervek. 5. Minimum 2 db feliratozott, méretezett, lép-

tékhelyes (M=1:50), kiviteli terv szintű műszaki (fekete-fehér) tervlap – kötelező elem: bontási-

építési terv. 11/13  

B.)VIZSGATEVÉKENYSÉG: VIZSGAREMEK PREZENTÁCIÓ ÉS SZAKMAI BESZÉLGETÉS  

A szakmai vizsgaremek egy teljes értékű lakberendezési tervdokumentáció. Készítése olyan 

szakmai tevékenység, amely alkalmas arra, hogy a vizsgázó beszámolhasson a tanulmányai 
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során megszerzett ismeretek és képességek komplex halmazáról. A vizsgaremeket tervező 

szoftverrel kell elkészíteni, és a szakmai munkában is használható, nyomtatott formában ösz-

szeállítani. A vizsgatevékenység során a vizsgaremek prezentációja a nyomtatott vizsgamun-

ka bemutatásával és elektronikus prezentáció formájában történik. A vizsgaremek feladatot a 

képző intézmény adja ki. A vizsgaremek kivitelezése a képző intézmény által kontrollált körül-

mények között folyik.  

 

A kész vizsgaremek nyomtatott dokumentációját legkésőbb 5 nappal a szakmai vizsga első 

vizsganapja előtt kell leadni a vizsgaközpontban. A vizsgaremek elektronikus prezentációját a 

vizsga napján kell bemutatnia a vizsgázónak, amit elektronikus adathordozón (pendrive) kell 

magával vinnie a vizsgára.  

Vizsgaremek prezentációja és ehhez kapcsolódó szakmai beszélgetés. A szakmai beszélgetés 

témakörei a vizsgaremek kapcsán: tervezési koncepció, térszervezés és ergonómia, kiviteli 

szintű tervek műszaki tartalma, anyaghasználat, stílus, design.  

A VIZSGAREMEK MINIMÁLIS KÖTELEZŐ TARTALMI ELEMEI 

● Méretezett alaprajz M=1:50  

● Bontási-építési alaprajz M=1:50  

● Színes berendezési alaprajz M=1:50  

● Színes falnézetek M=1:20 o nappali, étkező, konyha o fürdőszoba o + két szabadon válasz    

tott lakóhelyiség  

● Téri ábrák o nappali – 1 db o fürdő – 1 db o konyha-étkező – 1 db o + a választott helyiségek-

ről (1-1 db)  

● Adatszolgáltató koncepcióterv  

● Burkolatkiosztás M=1:50 vagy M=1:20 (fürdő)  

● Konszignációs táblázat  

● Műleírás 

 

A VIZSGATEVÉKENYSÉG VÉGREHAJTÁSÁRA RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ IDŐTARTAM   

 

50 perc az alábbi bontásban:  

A.) Vizsgatevékenység: Szakmai portfólió bemutatása: 15 perc 

B.) Vizsgatevékenység: Vizsgaremek prezentáció és szakmai beszélgetés: 35 perc  
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A VIZSGATEVÉKENYSÉG ARÁNYA A TELJES KÉPESÍTŐ VIZSGÁN BELÜL 

 

50 % 

 

A VIZSGATEVÉKENYSÉG ÉRTÉKELÉSÉNEK SZEMPONTJAI 

 

A.) Vizsgatevékenység: Szakmai portfólió bemutatása  

 

1. A portfólió megfelelése a meghatározott formai követelményeknek: 25%  

2. A portfólió megfelelése a tartalmi (mennyiségi) követelményeknek: 25%  

3. A portfólió szakmai megfelelősége: 25%  

4. A portfólió kivitele (megjelenítés): 25%  

A vizsgafeladat időtartama: 15 perc  

Az A.) vizsgatevékenység súlyozása a projektfeladaton belül: 40%  

 

B.) Vizsgatevékenység: Vizsgaremek prezentáció és szakmai beszélgetés  

 

1. Tartalom: a vizsgaremek megfelelése a tartalmi (mennyiségi) követelményeknek: 40% 

 Lásd fentebb: a vizsgaremek minimális kötelező tartalmi elemei)  

2. Megjelenítés: a vizsgaremek kivitelének megfelelése az alábbi követelményeknek: 30%  

a. Műszaki tartalom megjelenítése ●műszaki alaprajz ●bontási-építési alaprajz ●vízellátási és 

világítási adatszolgáltató terv ●burkolatkiosztás  

b. Grafikai megoldások ●falnézetek ●téri ábrák ●berendezési alaprajzok  

c. Konszignációs táblázat megjelenítése  

 

3. Dokumentáció: a dokumentálás megfelelése az alábbi követelményeknek: 30%  

a. Dokumentáció logikai felépítése  
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b. Dokumentáció tartalmi megfelelősége  

c. Prezentáció/előadásmód  

d. Dokumentáció formai megjelenítése  

e. Szakmai kommunikáció minősége  

 

Bármely részkategóriában (ú.m. tartalom, megjelenítés, dokumentáció) 61% alatti teljesítmény 

esetében a vizsga nem tekinthető eredményesnek.  

A B.) vizsgatevékenység súlyozása a projektfeladaton belül: 60%  

 

A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a vizsgázó a megszerezhető összes pontszám leg-

alább 61%-át elérte.  

 

A vizsgatevékenységek lebonyolításához szükséges személyi feltételek: rendszergazda  

A VIZSGATEVÉKENYSÉGEK LEBONYOLÍTÁSÁHOZ SZÜKSÉGES TÁRGYI FELTÉTELEK 

o Az írásbeli vizsgatevékenység teljesítéséhez a vizsgázónak kell biztosítania: saját lap-top, 

jogtiszta (oktatási verzió vagy felhasználói licence) tervező szoftver.  

A vizsgatevékenységek lebonyolításához a vizsgaszervezőnek az alábbi tárgyi feltételekkel kell 

rendelkeznie: ● számítógép ● projektor ● vetítővászon/tábla ● prezentációs fájlok olvasására 

alkalmas szoftverek: PowerPoint, Adobe Acrobat Reader ● szélessávú internet  

A vizsgatevékenységek alóli felmentések speciális esetei, módja, és feltételei: -  

A képesítő vizsgán használható segédeszközökre és egyéb dokumentumokra vonatkozó részle-

tes szabályok: -  

A vizsgatevékenységek megszervezésére, azok vizsgaidőpontjaira, a vizsgaidőszakokra vonat-

kozó sajátos feltételek: - 

Eredményes tanulást kívánunk! 

A Klasszis Csapat 


