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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. 

                                                           
3
 A megfelelő elem kiválasztandó. 
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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/nem4 

  

                                                           
4 A megfelelő válasz aláhúzandó. 


