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02124001 számú Lakberendező megnevezésű szakképesítés megszerzésére irányuló 

szakmai képzéseket megalapozó programkövetelmény  
 

1 A javaslatot tevő adatai
1
 

1.1 Természetes személy esetén: 

1.1.1 Név: 

1.1.2 Lakcím: 

1.1.3 E-mail cím: 

1.1.4 Telefonszám: 

1.2 Nem természetes személy esetén: 

1.2.1 Név: szakképzésért felelős miniszter 

1.2.2 Jogi személy működési formája (cégforma): 

1.2.3 Székhely: 

1.2.4 Képviseletre (cégjegyzésre) jogosult személy neve: 

1.2.5 Képviseletre (cégjegyzésre) jogosult személy telefonszáma: 

1.2.6 Képviseletre (cégjegyzésre) jogosult személy e-mail címe: 

1.2.7 Kapcsolattartásra kijelölt természetes személy neve: 

1.2.8 Kapcsolattartásra kijelölt természetes személy telefonszáma: 

1.2.9 Kapcsolattartásra kijelölt természetes személy e-mail címe: 

2 A programkövetelmény, illetve az ennek alapján szervezhető szakmai képzés 

2.1 Megnevezése: Lakberendező 

2.2 Ágazat megnevezése: Kreatív 

2.3 Besorolása a képzési területek egységes osztályozási rendszere (KEOR) szerinti kód 

alapján: 0212 

3 A programkövetelmény alapján szervezhető szakmai képzéssel megszerezhető 

szakképesítés 

3.1  Megnevezése: Lakberendező 

3.2  Szintjének besorolása 

3.2.1 Az Európai Képesítési Keretrendszer (EKKR) szerint: 4 

3.2.2 A Magyar Képesítési Keretrendszer (MKKR) szerint: 4 

3.2.3 A Digitális Kompetencia Keretrendszer szerint: 5 
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4 A programkövetelmény alapján szervezhető szakmai képzéssel megszerezhető 

szakképesítés és az azzal betölthető munkakör vagy végezhető tevékenység 

kapcsolata, összefüggése
2
: 

4.1 A szakmai képzéshez kapcsolódóan megszerezhető szakképesítéshez szükséges 

kompetenciákkal szakmajegyzékben szereplő szakma körébe vonható munkaterület, 

tevékenység vagy munkakör magasabb szinten gyakorolható, vagy a szakmai képzés 

szakmajegyzékben szereplő szakma képzési és kimeneti követelményeiben meg nem 

határozott speciális szakmai ismeretek és szakmai készségek megszerzésére irányul. 

4.2 A szakmai képzéshez kapcsolódóan megszerezhető szakképesítés jogszabályban 

meghatározott képesítési követelmény munkakör betöltéséhez vagy tevékenység 

folytatásához. 

A képesítési követelményt előíró jogszabály: 

 

5 A programkövetelmény alapján szervezhető szakmai képzéshez kapcsolódóan 

megszerezhető szakképesítéssel ellátható legjellemzőbb munkaterület, tevékenység 

vagy munkakör leírása: 

 

A Lakberendező feladata lakóépületek, családi házak, lakások, irodák, üzletek, kisebb 

szolgáltató egységek belső tereinek tervezése, funkcionális, műszaki és design szempontok 

figyelembe vételével. Munkáját önállóan (egyéni vagy társas vállalkozásban) vagy 

alkalmazottként végzi. Tervezőirodák, lakberendezési, belsőépítészeti szaküzletek, gyártók, 

forgalmazók bemutatótermeiben tervez, értékesít, illetve az értékesített termékeket adaptálja 

(betervezi).  Megrendelői igény szerint lakberendezési tanácsot ad. Egyedi beépített 

korpuszbútort (konyha, előszoba, nappali, gardrób) tervez a megrendelő igényei szerint. 

Szakmai partnerként együtt dolgozik társtervezőkkel (pl. építész, statikus, épületgépész-, 

villamosmérnök), ill. kivitelezési szakemberekkel. Belsőépítészeti látványtervezőként 

professzionális CAD, látványtervező, képszerkesztő szoftverek alkalmazásával saját terveiből 

vagy más tervezőtől kapott információk alapján 3D-s látványterveket készít.  

 

6 A programkövetelmény alapján szervezhető szakmai képzéssel megszerezhető 

szakképesítéshez szükséges képzési tartalom szabadalmi vagy szerzői jogi oltalom 

alatti állása: 

6.1 Szabadalmi vagy szerzői jogi oltalom alatt áll: - 

6.1.1 Az oltalom típusának megjelölése: 
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6.1.2 Nyilvántartó hatóság: 

6.1.3 Azonosító vagy nyilvántartásba vételi száma: 

 

7 A programkövetelmény alapján szervezhető szakmai képzés megkezdéséhez 

szükséges bemeneti feltételek: 

7.1 Iskolai előképzettség
3
: érettségi végzettség 

7.2 Szakmai előképzettség: nem szükséges 

7.3 Egészségügyi alkalmassági követelmény: nem szükséges 

7.4 Szakmai gyakorlat területe és időtartama: nem szükséges 

 

8 A programkövetelmény alapján szervezhető szakmai képzés elvégzéséhez szükséges 

foglalkozások minimális és maximális óraszáma (Amennyiben a 

programkövetelmény modulszerű felépítésű, a minimális óraszám a modulonként 

meghatározott minimális, a maximális óraszám a modulonként meghatározott 

maximális óraszámok összege): 

8.1 Minimális óraszám: 600 

8.2 Maximális óraszám: 700 

9 A szakmai követelmények leírása: 

9.1 Nem modulszerű felépítés esetén: 

Sor

szá

m 

Készségek, 

képességek 
Ismeretek 

Elvárt 

viselkedésmódo

k, attitűdök 

Önállóság és 

felelősség 

mértéke 

1 Felméri a megrendelői 

igényeket az 

elvégzendő tervezői 

munkafolyamatok 

tekintetében. 

Azonosítja és összegzi 

a tervezői 

munkafolyamatok 

mennyiségét, 

mélységét, jellegét. A 

megrendelő igényei 

alapján tervezői 

Ismeri az 

igényfelmérés 

módszereit és a 

tervezői koncepció 

kialakításának menetét. 

Ismeri a tervezői 

munkafolyamatokat, 

tisztában van a 

lakberendezői 

tevékenység részeivel 

és folyamatával. 

Szakmai 

igényességgel, 

körültekintően 

veszi figyelembe 

a megrendelő 

kéréseit és 

igényeit. 

Az 

igényfelmérést 

önállóan végzi 

és dönt a 

szükséges 

tervezői 

munkafolyama

tokról. 
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koncepciót alakít ki. 

2 Az igényfelmérés 

alapján árajánlatot és 

szerződést készít, ill. 

alkalmazza ezeket a 

tervezői munka 

ütemezése és díjazása 

tekintetében. 

Ismeri a tervezői 

szerződések és 

árajánlatok kötelező 

tartalmi elemeit. 

Ismeri a tervezési és 

kivitelezési 

munkafolyamatok 

sorrendjét.  

Elkötelezett 

amellett, hogy ár-

érték arányban a 

megbízó számára 

a 

legköltséghatéko

nyabb ütemezést 

és árat 

határozzon meg. 

A határidőket 

szakmai, a 

tervezői árat 

etikai 

felelősséggel 

határozza 

meg. 

3 Értelmezi az építészeti 

tervdokumentációt. Az 

építészeti 

tervdokumentáció 

felhasználásával, ill. 

önálló felmérés alapján 

műszaki 

tervdokumentációt állít 

össze. 

 Kiviteli szintű terveket 

(felmérési-, bontás-

építési-, burkolási terv, 

ill. épületgépészeti-, 

vízellátási-, és 

világítási 

adatszolgáltató terv) 

szakszerűen elkészít. 

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. 

A műszaki 

terveket 

pontosan, 

precízen készíti 

el. Motivált a 

társtervezőkkel 

való 

együttműködésbe

n. 

Együttműködv

e 

társtervezőkke

l, kivitelezési 

szakemberekk

el, részt vesz a 

tervezési-

kivitelezési 

folyamatokban

. 

4 Szükség szerint 

átalakítja és véglegesíti 

a lakóépületek, családi 

házak, lakások, irodák, 

üzletek, kisebb 

szolgáltató egységek 

belső térkapcsolati 

rendszereit. Elkészíti a 

berendezési alaprajzot, 

a funkcionalitás és az 

ergonómiai szabályok 

figyelembevételével. 

Képes atipikus és 

Ismeri a lakóépületek, 

családi házak, lakások, 

irodák, üzletek, kisebb 

szolgáltató egységek 

funkcionális 

kapcsolatrendszerét, a 

közlekedési útvonalak 

kialakításának elveit, 

ill. az ergonómián 

alapuló 

méretrendszereket. 

Ismeri és érti a 

konyhatechnológiai 

Törekszik a 

legideálisabb 

térkapcsolatok 

kialakítására, 

figyelemmel 

kísérve a 

megrendelői 

igényeket, ill. a 

vonatkozó 

előírásokat. 

Amennyiben 

szükségesnek 

tartja, 

döntéseit 

egyezteti 

szakági 

tervezőkkel. 
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különleges 

belsőépítészeti 

problémákra megoldást 

kínálni (pl. lépcsők, 

tetőtér, nagy 

belmagasság, galéria, 

akadálymentes 

környezet). 

Tud galériát és lépcsőt 

helyszínre adaptáltan 

tervezni. 

sorrendet és a 

helyiségek 

berendezésének 

alapelveit. 

Ismeri a galéria és a 

lépcső helyszínre 

adaptált tervezésének 

szabályait. Ismeri az 

akadálymentes 

környezet 

kialakításának 

lehetőségeit, 

ergonómiáját. 

Ismeri az OTÉK 

szakmai vonatkozásait. 

5 Képes különböző 

lakberendezési 

stílusokban 

gondolkodni és 

tervezni. 

 

 

Ismeri az építészet-, 

enteriőr-, design és 

bútortörténet 

meghatározó 

korszakait és alkotóit. 

Ismeri korunk 

lakberendezési stílusait 

és trendjeit.  

Designorientált 

és értékként 

tekint a vizuális- 

és 

környezetkultúra 

magas szintű 

közvetítésére. 

- 

6 Konstruktívan részt 

vesz a betervezésre 

kerülő berendezési 

tárgyak és anyagok 

kiválasztásában, 

beépített 

korpuszbútorok 

helyszínre történő 

adaptálásában. 

 

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 

brandeket. 

Ismeri a 

korpuszbútorok 

szerkezeti sajátosságait 

és méretrendszerét.  

Designorientált 

és értékként 

tekint a vizuális- 

és 

környezetkultúra 

magas szintű 

közvetítésére. 

Kész a 

folyamatos 

szakmai 

fejlődésre, 

folyamatosan 

figyelemmel 

kíséri a 

technológiai- és 

design újításokat. 

Szakmai 

tudása 

birtokában 

felelősen 

irányítja a 

termék-és 

anyagválasztás 

folyamatát. 
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7 A kiválasztás döntését 

támogatva bemutatja a 

vizuális összhatást, 

színtani, ábrázoló 

geometriai és grafikai 

megjelenítési 

technikákat 

alkalmazva.  

Munkájában 

képszerkesztő szoftvert 

is alkalmaz. 

Ismeri a materiál board 

és moodboard 

készítésének elvét. 

Ismer színtani 

összefüggéseket. Ismer 

grafikai és ábrázoló 

geometriai 

megjelenítési 

technikákat, 

képszerkesztő 

szoftvert. 

Szem előtt tarja a 

harmonikus 

vizuális 

összhatást, 

tiszteletben tartva 

a megrendelő 

igényeit. 

Kreatívan 

alakítja ki a 

vizuális 

koncepciót. 

8 CAD alapú, 

professzionális tervező 

szoftvert alkalmazva 

kiviteli szintű terveket 

(felmérési-, bontási-

építési-, burkolási terv, 

ill. vízellátási-és 

világítási 

adatszolgáltató terv) 

szakszerűen elkészít. 

Építészeti, 

művészettörténeti, 

stiláris, design és 

színtani ismereteinek 

birtokában tud 

berendezési tervet, 

falnézeteket és 

renderelt 

látványterveket 

készíteni. 

Belsőépítészeti 

látványtervezőként 

professzionális CAD, 

látványtervező, 

képszerkesztő 

szoftverek 

alkalmazásával saját 

terveiből vagy más 

tervezőtől kapott 

információk alapján 

renderelt 3D-s 

látványterveket készít. 

Alkalmazói szinten 

ismeri valamely, 

professzionális CAD 

alapú tervező szoftver 

használatát. 

Ismeri a méretezett 

felmérési-, bontás-

építési-, burkolási terv, 

ill. a vízellátási- és 

világítási 

adatszolgáltató terv 

készítésének menetét.  

Ismeri a berendezési 

terv, a falnézetek és a 

renderelt látványtervek 

készítésének menetét. 

Terveit pontosan, 

precízen készíti. 

Elkötelezett a 

magas szintű 

vizuális 

megjelenítés 

mellett. 

Terveit képes 

önállóan, 

kreatívan 

elkészíteni. 
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9 Absztrakciós készsége 

magas szintű 

alkalmazásával tervez 

mintákat, 

(motívumokat) 

szerkeszthető, 

sokszorosítható 

formában. 

Meghatározza az általa 

tervezett minták, 

motívumok 

felhasználási területeit. 

Ismeri a kutatómunka 

és a tanulmányrajz 

készítésének menetét. 

Ismeri a mintatervezés 

és a minta 

sokszorosítás elvét és 

módszereit. 

Motivált abban, 

hogy egyedi 

tervezésű mintáit 

alkalmazza a 

terveiben. 

Tudatos a 

tekintetben, hogy 

megtalálja egyedi 

kifejezésmódját. 

Terveit képes 

önállóan, 

kreatívan 

elkészíteni. 

 

10 A tervezési munka 

során betervezett 

anyagokról és 

berendezési tárgyakról 

konszignációt 

(anyagkiírást) készít. 

Ismeri a konszignációs 

táblázat tartalmi 

elemeit. 

Pontosan, 

precízen, 

körültekintően 

készíti el a 

termék 

konszignációt. 

Felelősséget 

vállal a 

konszignált 

termékek 

valóságtartalm

áért. 

11. Elkészített terveit 

esztétikus, érthető és 

szakmailag hiteles 

formában prezentálja a 

megrendelő, a szakági 

tervezők ill. a 

szakiparok felé. 

Magabiztosan ismer 

olyan prezentációs 

technikát, mely 

alkalmas az elkészített 

tervei bemutatására. 

Törekszik arra, 

hogy terveit 

hitelesen és 

meggyőzően 

prezentálja. 

Felelősséget 

vállal a 

bemutatott 

tervek 

valóságtartalm

áért. 

12. A tanult ismeretek és 

készségek integrált 

felhasználásával 

projektmunkát végez. 

A megbízás jellegétől 

függően team 

munkában dolgozik 

együtt a 

tervezőtársaival. 

 Ismeri a projektmunka 

felépítését, lépéseit, és 

a dokumentálás 

menetét. Ismeri a 

munkamegosztás 

módszereit. 

Ismer dokumentáció 

megosztására alkalmas 

online felületeket. 

Projektmunkában 

elkötelezett a 

munkatársai felé, 

és törekszik 

egyenlő részt 

vállalni a 

feladatból. 

Kooperációba

n tervez a 

projektmunka 

részvevőivel. 

13. Lakberendezési 

tanácsadást végez. 

Költséghatékony 

megoldásokat javasol. 

Adekvátan tud a 

megrendelői 

kérdésekre tanácsadási 

Ismer költséghatékony 

megoldásokat. 

Ismer lakberendezési 

alap problémákra 

megoldási 

lehetőségeket.  

Szem előtt tartja 

a megrendelő 

helyzetét, és a 

lehetőségekhez 

mérten törekszik 

a legoptimálisabb 

- 
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szinten válaszolni. megoldásokra. 

14. Munkavállalói vagy 

vállalkozói 

tevékenységet folytat. 

Tájékozódik a 

munkavállalás, a 

vállalkozások aktuális 

gazdasági-, jogi 

feltételeiről.  

Ismeri a különböző 

vállalkozási formák 

jellemzőit. 

Ismeri a vállalkozás 

létrehozásának 

gyakorlati lépéseit. 

Tisztában van a szerzői 

jogi szabályokkal. 

- - 

15. Vállalkozóként 

kialakítja saját üzleti 

stratégiáját, tervezői 

arculatát.  

Szakmailag hitelesen, a 

szakmaetikai normák 

figyelembe vételével 

kommunikál. 

 

Ismeri a webes és a 

social média 

megjelenési 

lehetőségeit. 

Ismeri a lakberendező 

szakma írott és íratlan 

etikai szabályait. 

Ismeri a szakmában 

használatos 

szakkifejezéseket. 

  

Szakmai 

publikációiban 

tiszteletben tartja 

a szakmaetikai 

szabályokat és a 

szerzői joggal 

kapcsolatos 

tudnivalókat. 

Munkavégzése 

során elkötelezett 

a megrendelő 

személyiségi 

jogainak védelme 

és a titoktartás 

mellett. 

Felelősséget 

vállal azért, 

hogy 

munkájával 

kapcsolatosan 

kizárólag 

hiteles 

információkat 

tesz közzé. 

16. Alkalmazza a munka-, 

tűz-, környezet-, 

baleset- és 

egészségvédelmi 

szabályokat. 

Alapszinten ismeri az 

egészség- és 

balesetvédelem 

szakmára vonatkozó 

előírásait, ill. a 

környezetvédelmi 

előírásokat. 

Munkáját 

környezettudatos

an, 

körültekintően 

végzi, 

tiszteletben tartva 

a balesetvédelmi 

előírásokat. 

Betartva a 

vonatkozó 

előírásokat, 

együttműködi

k a 

hatóságokkal. 

 

9.2 A szakmai képzés megszervezhető kizárólag távoktatásban: igen/nem
4
 

  

                                                           
4
 A megfelelő válasz aláhúzandó. 
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10 A programkövetelmény alapján szervezhető szakmai képzéssel megszerezhető 

szakképesítés társadalmi-gazdasági hasznosíthatóságának bemutatása (munkaerő-

piaci relevanciája): 

A lakberendező szakmát Magyarországon az 1990-es évek elején történt gazdasági-

társadalmi változások hívták életre; igazi létjogosultságát a piaci verseny, a viszonylag 

rövid idő alatt szélesre duzzadó áru- és ingatlan kínálat, valamint a médiafokozódó figyelme 

alapozta meg. A változások következtében egyre szélesebb társadalmi réteg igényli az őt 

körülvevő épített környezet mind esztétikai, mind technológiai szempontból igényesebb, 

magasabb minőségben történő kialakítását. 

A lakberendező szakma szervesen kapcsolódik az építőiparhoz. A szakma gyakorlása 

egyfelől önálló munkavégzés keretében történik: a végzettek – többnyire önálló 

vállalkozások alapításával – a szolgáltató szektort erősítik. A szakképesítés birtokában 

lehetőség van elhelyezkedni építőipari cégeknél, beruházóknál, bútoráruházakban, egyéb 

építőipari/belsőépítészeti kis- és nagykereskedelmi egységeknél, építész/belsőépítész 

irodákban. 

A szakképesítéssel betölthető munkaterületek köre tehát meglehetősen széles, a végzettek 

közül sokan erősítik a vállalkozói szférát éppúgy, mint a potenciális munkavállalók körét. 

 

11 A képesítő vizsga megszervezéséhez szükséges feltételek és a képesítő vizsga 

vizsgatevékenységeinek részletes leírása: 

11.1 A képesítő vizsgára bocsátás feltétele: 

A szakmai képzés követelményeinek teljesítéséről, a képző intézmény által kiállított 

tanúsítvány.  

Egyéb feltételek: - 

11.2 Írásbeli vizsga 

11.2.1 A vizsgatevékenység megnevezése: Tervezési feladat 

11.2.2 A vizsgatevékenység, vagy részeinek leírása:  

▪ 60 - 100 m
2 

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

Név_Lakberendező_Vizsga időpontja 

11.2.3 A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 240 perc 

11.2.4 A vizsgatevékenység aránya a teljes képesítő vizsgán belül: 50% 

11.2.5 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%)  

11.2.6 A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a vizsgázó az értékelés során legalább 

61%-ot elért. 

 

11.3 Projektfeladat 

11.3.1 A vizsgatevékenységek megnevezése:  

A.) Szakmai portfólió bemutatása  

▪ B.) Vizsgaremek prezentáció és szakmai beszélgetés 

11.3.2 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 számítástechnikai 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 összeállított portfólióját, 5 nappal a 

képesítő vizsga előtt le kell adnia a vizsgaközpontban.  

A portfólió minimális tartalmi követelménye: 

1. Minimum 1 db szabadon választott mintatervezési 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, léptékhelyes (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 során megszerzett ismeretek és képességek komplex halmazáról. A 

vizsgaremeket tervező szoftverrel kell elkészíteni, és a szakmai munkában is 

használható, nyomtatott formában összeállítani. A vizsgatevékenység során a 

vizsgaremek prezentációja a nyomtatott vizsgamunka bemutatásával és elektronikus 

prezentáció formájában történik. A vizsgaremek feladatot a képző intézmény adja ki. A 

vizsgaremek kivitelezése a képző intézmény által kontrollált körülmények 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 választott lakóhelyiség 

● Téri ábrák 

o nappali – 1 db 

o fürdő – 1 db 

o konyha-étkező – 1 db 

o + a választott helyiségekről (1-1 db) 

● Adatszolgáltató koncepcióterv 

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

● Konszignációs táblázat 

● Műleírás 

 

11.3.3 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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11.3.4 A vizsgatevékenység aránya a teljes képesítő vizsgán belül: 50% 

11.3.5 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% 

(Részletesen ld. 11.3.2. pont, B.) vizsgatevékenység: 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 

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

11.3.6 A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a vizsgázó a megszerezhető összes 

pontszám legalább 61%-át elérte. 

11.4 A vizsgatevékenységek lebonyolításához szükséges személyi feltételek: rendszergazda 

11.5 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 

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

11.7 A képesítő vizsgán használható segédeszközökre és egyéb dokumentumokra vonatkozó 

részletes szabályok: - 

11.8 A vizsgatevékenységek megszervezésére, azok vizsgaidőpontjaira, a vizsgaidőszakokra 

vonatkozó sajátos feltételek: - 

12 A szakmai képzés megszervezéséhez kapcsolódó különös, egyedi, speciális 

feltételek:- 

 


