
A 116. sorszámú Lakberendező megnevezésű szakképesítés-ráépülés szakmai és vizsgakövetelménye 
 

1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 
 
1.1. A szakképesítés-ráépülés azonosító száma: 55 211 06 
 
1.2. Szakképesítés-ráépülés megnevezése: Lakberendező 
 
1.3. Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: 1 
 
1.4. Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az óraszám: 480-720 
 
 

2. EGYÉB ADATOK 
 
2.1.A képzés megkezdésének feltételei: 
 
2.1.1. Iskolai előképzettség: – 

2.1.2. Bemeneti kompetenciák: – 
 
2.2. Szakmai előképzettség: 54 211 01 Dekoratőr 
 
2.3. Előírt gyakorlat: – 
 
2.4. Egészségügyi alkalmassági követelmények: – 
 
2.5. Pályaalkalmassági követelmények: – 
 
2.6. Elméleti képzési idő aránya: 40 % 
 
2.7. Gyakorlati képzési idő aránya: 60 % 
 
2.8. Szintvizsga: – 
 
2.9. Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: 90 óra 
 

 
3. PÁLYATÜKÖR 

 
3.1. A szakképesítés-ráépüléssel legjellemzőbben betölthető munkakör(ök), foglalkozás(ok) 
 

 A B C 

3.1.1. FEOR 
száma 

FEOR 
megnevezése 

A szakképesítés-ráépüléssel betölthető 
munkakör(ök) 

3.1.2. 

3716 
Lakberendező, 
dekoratőr  

Lakberendező, dekoratőr  

3.1.3. Lakberendezési tanácsadó 

3.1.4. Enteriőr stylist 

3.1.5. Üzletberendező  

3.1.6. Dekoráció készítő 

3.1.7. Dekorációs festő 

3.1.8. Dekorfelirat készítő 

3.1.9. Kirakati díszítőfestő 

3.1.10. Kirakatrendező 

3.1.11. Kirakattervező 

 



 
3.2. A szakképesítés-ráépülés munkaterületének rövid leírása: 
 
Megtervezi és berendezi a lakások és üzletek belső tereit, kirakatait 
Megtervezi az üzlet/lakás funkcionális kialakítását 
Megtervezi az üzlet/lakás stílusát 
 
A szakképesítés-ráépüléssel rendelkező képes: 

- megtervezni az üzlet/lakás funkcionális működését 
- látvány- és műszaki tervet készítni 
- egyedi bútort tervezni 
- szükséges kellékeket és díszítőelemeket készíteni 
- belső teret kialakítani, berendezni 
- belső tér stílusát megtervezni 

 
3.3. Kapcsolódó szakképesítések 
 

 A  B C 

  3.3.1. A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés-ráépülés 

3.3.2. azonosító száma  megnevezése a kapcsolódás módja 

3.3.3. 54 211 01 Dekoratőr szakképesítés  
 

 
4. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK 

 

 A B 

4.1. A szakképesítés-ráépülés szakmai követelménymoduljainak az állam által elismert 
szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti 

4.2. azonosító száma megnevezése  

4.3. 10592-12 Lakberendezés 

4.4. 10593-12 Lakberendezői tervezés 
 
 

5. VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK 
 
5.1. A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei: 
 
Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az 5.2. pontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes 
letétele. 
Az iskolai rendszerű szakképzésben az évfolyam teljesítését igazoló bizonyítványban foglaltak szerint 
teljesített tantárgyak - a szakképzési kerettantervben meghatározottak szerint - egyenértékűek az adott 
követelménymodulhoz tartozó modulzáró vizsga teljesítésével. 

 
A vizsgamunka elkészítése 
(Vizsgamunka: komplex tervezési feladat - adott lakás, adott családmodellel- a kiviteli terv szintjéig) 
 
5.2. A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele: 
 

 A B C 

5.2.1. A szakképesítés-ráépülés szakmai követelménymoduljainak 

5.2.2. azonosító száma megnevezése a modulzáró vizsga vizsgatevékenysége 

5.2.3. 10592-12 Lakberendezés gyakorlati 

5.2.4. 10593-12 Lakberendezői tervezés szóbeli 
 
 



Egy szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a modulhoz előírt 
feladat végrehajtása legalább 51 %-osra értékelhető. 

 
 
5.3. A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai: 
 
5.3.1. Gyakorlati vizsgatevékenység 
 

A) A vizsgafeladat megnevezése: Szakmai vizsgaremek bemutatása és prezentáció 
 

A vizsgafeladat ismertetése: Az évközi feladatokból összeállított portfólió bemutatása 
 

A vizsgafeladat időtartama: 30 perc 
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya a gyakorlati vizsgatevékenységen belül: 60 % 

 
B)  A vizsgafeladat megnevezése: Tervezési feladat 
 
A vizsgafeladat ismertetése: Adott alaprajz (kb. 50-60 nm-es lakás, vagy lakásrészlet), adott családmodellre 
szabott berendezése, egy helység alaposabb kidolgozásával (adott alaprajz funkciókkal való ellátása 
családmodell szerint, szabadon választott helyiség színes alaprajzi feldolgozása, erről egy látványterv) 

 
A vizsgafeladat időtartama: 300 perc 
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya a gyakorlati vizsgatevékenységen belül: 40 % 

 
A vizsgafeladat időtartama: 330 perc 
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 60 % 

 
5.3.2. Központi írásbeli vizsgatevékenység 
 

A vizsgafeladat megnevezése: - 
 

A vizsgafeladat ismertetése: - 
 

A vizsgafeladat időtartama: - 
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: - 

 
 
5.3.3. Szóbeli vizsgatevékenység 
 

A) A vizsgafeladat megnevezése: Lakberendezői szakfeladatok 
 

A vizsgafeladat ismertetése: Válaszadás a vizsgakövetelmények alapján összeállított, előre kiadott tételsorokból 
húzott kérdésekre a lakberendezői tervezés elméletéből 

 alaprajz, szervezés, a lakás működése, lakással szemben támasztott követelmények-
helységenként, lakberendezési stílusok 

 lakberendezési áruismeret 
 bútor és enteriőr történet 

 
A vizsgafeladat időtartama: 30 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő 15 perc) 
A vizsgafeladat értékelési súlyarány a szóbeli vizsgatevékenységen belül: 70 % 
 
 
B) A vizsgafeladat megnevezése: Lakberendezési tanácsadás 
 
A vizsgafeladat ismertetése: Lakberendezési tanácsadás: előre elkészített tételsorból húzott alaprajzi szituációra 
kell megoldást javasolni 

 
A vizsgafeladat időtartama: 30 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő 15 perc) 
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya a szóbeli vizsgatevékenységen belül: 30 % 

 



 
A vizsgafeladat időtartama: 60 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 30 perc) 
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 40 % 

 
 
5.4. A vizsgatevékenységek szervezésére, azok vizsgaidőpontjaira, a vizsgaidőszakokra, a 

vizsgatevékenységek vizsgatételeire, értékelési útmutatóira és egyéb dokumentumaira, a vizsgán használható 
segédeszközökre vonatkozó részletes szabályok: 

5.3.1. A) A vizsgamunka komplex tervezési feladat, melyet a képzés utolsó feladataként kell elkészíteni, a  - 
adott lakás, adott családmodellel- a kiviteli terv szintjéig. A vizsgamunka a kész terven kívül tartalmazza a 
valamennyi tervezési szintet a felméréstől a kiviteli szintig, a feladatot a vizsgaszervező intézmény adja ki, 
illetve hagyja jóvá. A kivitelezés a vizsgaszervező által kontrollált körülmények között folyik, a kész 
vizsgamunkát a szakmai vizsga első napja előtt két héttel kell leadni a vizsgaszervezőnél. 
 
5.3.1. B) A tervezési feladatot a vizsgaszervezőnél kell elkészíteni, a vizsgabizottság iskolai tagjának 
személyes felügyelete mellett. 
A feladatot a vizsgaszervező intézmény adja ki a vizsgabizottság elnökének jóváhagyásával. 
 
A szakképesítés-ráépüléssel kapcsolatos előírások az állami szakképzési és felnőttképzési szerv 

http://www.munka.hu/ című weblapján érhetők el a Szak- és Felnőttképzés Vizsgák menüpontjában 
 
 
5.5. A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai: 
Az 5.3.1. A) vizsgafeladat sikertelen teljesítése esetén a vizsga nem folytatható 
 
 

6. ESZKÖZ- ÉS FELSZERELÉSI JEGYZÉK 
 

 A 

6.1. A képzési és vizsgáztatási feladatok teljesítéséhez szükséges eszközök 
minimumát meghatározó eszköz- és felszerelési jegyzék 

6.2. Tanterem 

6.3. Könyvtár 

6.4. Múzeumok  

6.5. Kiállítótermek 

6.6. Számítógép-terem 

6.7. Néprajzi múzeum 

6.8. Üzemlátogatás alapanyag forgalmazó telephelyen 

6.9. Üzemlátogatás kárpitos műhelyben 

6.10. Rajzi szaktanterem 

6.11. Üzemlátogatás felületkezelő műhelyben 

6.12. Építési terület 
 

 
7. EGYEBEK 

 
7.1. A szakmai vizsgabizottságban való részvételre kijelölt szakmai szervezet: 
 
Művészeti Szakközépiskolák Szövetsége (MÜ-SZA) 
Alapító okirat szerint az elnököt adó Művészeti Szakközépiskola címén 
 


