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, ,Az elegancia nem azt jelenti ,  hogy észrevesznek, 
hanem azt,  hogy emlékeznek rád.”

Giorgo Armani



A KALAUZRÓL

A Kalauzt azoknak írtam, akik 

érdeklődnek a belsőépítészet iránt, 

és szeretnék saját otthonukban 

alkalmazni az itt elsajátított tudást, 

de tervező hallgatók részére is 

remek lehetőség beletekinteni egy 

tervezési tapasztalattal rendelekező 

gondolataiba. Szeretném azonban 

felhívni a figyelmet arra, hogy a 

designerek oktatása több évig 

tart, így ez a kalauz nem ennek a 

kiváltására készült.

BEMUTATKOZÁS

Vermes Dóra vagyok, a Pure Creative 

Designs alapítója és vezető tervezője. 

Tanulmányaimat a budapesti Junior 

Art Centerben, majd a londoni 

KLC Design Iskolában végeztem 

enteriőr tervezés szakon, a brightoni 

egyetem egy kihelyezett képzésén. 

A belsőépítészeti tervezést több 

magyar, illetve egy Új-Delhiben lévő 

építész és belsőépítész irodánál 

sajátítottam el.



Az enteriőrtervezés 
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AZ ENTERIŐRTERVEZÉS

Az enteriőrtervezés meglehetősen újkeletű 

szakma, az 1900 évek előtt nem nagyon 

olvasni ilyen fogalomról. 

Az enteriőrtervező kreatív és műszaki 

megoldások segítségével egy épület 

belső környzetének megtervezéséért 

felel. A jó tervező megoldásai egyediek és 

testreszabottak, mindemellett funkcionálisak 

és javítják a felhasználó életminőségét.

Az enteriőrtervezés komplex feladat, ezért 

az ezt támogató számítógépes programok 

is különböző irányokat vettek: a szakma 

elkezdett szétválni több szakágra. 

A Pure Creative Designs a magas színvonal 

megtartása érdekében látványtervezőkkel és 

építészekkel, szükség esetén társtervezőkkel 

kooperál projekt alapon, továbbá gyakornoki 

munkakörben is alkalmaz tanulót.

Érdekes, hogy sokan azt gondolják, könnyebb 

dolga van a tervezőnek, ha nem ő készíti a 

látványterveket,  de mivel korábban magam 

készítettem a látványterveket, bátran 

állíthatom, hogy nem így van. Rengeteg 

kommunikációval jár, és sokkal jobb 

térlátással, előrelátással, és képzelőerővel kell 

rendelkezni a látványtervező eligazításához. 

Az építészeti támogatás pedig azért fontos, 

hogy teljes belsőépítészeti szolgáltatást 

tudjunk nyújtani, és minden felmerülő műszaki 

kérdésre pontos választ adhassunk. Ha nincs 

igény teljes tervezésre, akkor tanácsadásra is 

van lehetőség, amit a felmerülő kérdésektől 

függően építész jelenlétével vagy anélkül 

tartok. Jelen kalauz sok felmerülő kérdésre 

választ fog adni, de ha az általános 

érdeklődésen túl konkrét témákat is szívesen 

átbeszélnél egy szakemberrel, akkor erre a 

legjobb tanácsadást igénybe venni. 

A Kalauz akkor is hasznos lehet, ha tervezőt 

szeretnél fogadni, de nem igazán tudod, hogy 

mire számíts a tervezés során. A következő 

fejezetekben a tervezés menetét fogom 

bemutatni, azokra az ütemekre fókuszálva, 

amelyek a jó terv megalapozásához 

szükségesek. Kérdés esetén keress 

bizalommal!





A TERVEZÉS MENETE

A tervezés folyamata a Pure Creative Designs-

nál a következő:

• Elsődleges igényfelmérés

• Díjbecslés és ütemterv

• Másodlagos igényfelmérés, helyszíni felmérés

• Ajánlatkészítés

• Teljes brief elkészítése az igények alapján

• Inspiráció, kutatás

• Mood board és elrendezési terv

• Bútorok, anyagok kutatása 

• Berendezési terv és montázsok 

• Koncepció bemutatása fotórealisztikus 

látványterveken

• Kiviteli tervek készítése

• Művezetés, tervezői projekt management

Ha saját otthonodat szeretnéd kialakítani 

a kalauz segítségével, akkor a következő 

folyamaton érdemes végigmenni:

• Igényfelmérés 

• Brief (igények, adottságok összegzése)

• Inspiráció, kutatás

• Elrendezés

• Stílus választása

Ez a néhány lépés az, ami tervezői tudás 

nélkül a legkönnyebben elvégezhető. 

Ebből kifolyólag viszont nem egy teljes 

tervezésről lesz szó, hanem inkább ennek a 

megalapozásáról.

IGÉNYFELMÉRÉS & BRIEF

A saját, és a veled együttélők igényeinek 

felméréséhez az alábbi kérdéseket érdemes 

feltenni:

Milyen funkciókat lásson el a szoba? Hálószoba 

esetében a következő alkérdésekre keresd 

a választ: mit szeretnél tárolni a hálóban?  

Szeretnél a hálóba TV-t? Szükséged van ott 

íróasztalra vagy sminkasztalra? Szükséged 

van gardróbra, könyvespolcra a szobában? 

Mekkora matrachoz szeretnél ágyat? Legyen 

ágyneműtartója az ágynak? Milyen színvilágot 

és stílust szeretnél a szobában?

A válaszok képezik majd a brief alapját.

Figyelembe kell venni minden felhasználó 

igényét, összehangolva a szoba adottságaival, 

és ennek megfelelően kritikus szemmel 

megnézni, hogy melyek a teljesíthető kérések, 

és mi az, amiben kompromisszumot érdemes 

kötni. Természetesen óriási szobák és büdzsé 

esetében csakis a felhasználók ütköző 

igényei okozhatnak némi kompromisszumot, 

de a legtöbb esetben nem ilyen tökéletes a 

helyzet.



INSPIRÁCIÓ, KUTATÁS

Amikor elkészült a brief és tudod, hogy 

milyen stílus illik az elképzeléseidhez, kezdj el 

képeket gyűjteni. Az alábbi oldalakat ajánlom 

inspirálódáshoz: Pinterest, Instagram, Houzz, 

Behance, Frame, Archdaily, Architizer, 

Dezeen, Dwell, Stylepark, Apartment Therapy, 

Designbest, Ideal Home.

Az összegyűjtött képeket nézzétek át a 

többi felhasználóval, és beszéljétek meg, 

hogy kinek mi tetszik és mi nem tetszik 

az adott képen. Ennek során fogtok tudni 

összehangolódni, és egyre jobban szűkíteni 

a válogatást. Inspirálódni nemcsak elkészült 

enteriőrképekből lehet, hanem színekből, 

anyagokból, formákból is, így ilyen jellegű 

képeket is bátran gyűjtsetek. Színeket és 

színkombinációkat lehet találni Pinteresten, 

de akár egy vezető festékmárka oldalán 

böngészve is (pl. Farrow and Ball, Benjamin 

Moore). 

Anyagok tekintetében már nagyobb szakmai 

tudásra, tapasztalatra és kutatásra van 

szükség, hogy megtaláljuk a megfelelő 

tulajdonságokkal rendelkező, nekünk tetsző 

termékeket, de inspiráló oldal lehet például a 

material-lab.co.uk.

A TÉRELRENDEZÉS

Az inspirációgyűjtés elrendezési tervekre 

is vonatkozhat, bár szerintem célszerűbb 

tiszta lappal indulni. Az építésztől vagy 

kivitelezőtől kapott alaprajz tartalmazni fogja 

a helysiégek méreteit, nyílászárók méreteit, a 

belmagasságot és a nyitásirányokat, továbbá 

azt, hogy milyen léptékben készült. Ha nem 

ismersz semmilyen számítógépes szoftvert, 

amiben el tudod készíteni a méretarányos 

alaprajzot, akkor nyomtasd ki több verzióban 

és ebbe rajzolj. Először érdemes a zónázással 

kezdeni, ahol csak kijelölöd, hogy melyik 

funkció hol helyezkedjen el a szobában. A 

zónázás alapját a következők alkotják: hely, 

tájolás, közlekedési útvonal, elérhetőség, 

szemmagasság, meglévő és szükséges 

kiállások. Ezeket figyelembevéve készült a 

következő kétszintes családi ház nappali-

étkező-konyhájának zónázása. Az ügyfelek 

igényeit szem előtt tartva elkészítettem 

a zónákat, majd ezekre kerestem a lehető 

legjobb változatot.

Zónázás 1

Érdemes mindig feljegyezni az elrendezéssel 

kapcsolatos előnyöket és hátrányokat. Ebben 

az esetben a fő észrevételem a nappali térrel 

kapcsolatban az volt, hogy az olvasósarok 

nem kap természetes fényt. 



Zónázás 2

A nappali térrel kapcsolatos második 

változatnál  a következő észrevételeim  voltak: 

• a TV & kanapé  zóna a közelekedési 

útvonalakat kissé akadályozza

• az olvasósarok ugyan kap természetes 

fényt, de nincs szabad falfelület a könyvek 

tárolására

Zónázás 3

A nappali tér harmadik változatával 

kapcsolatos fő észrevételeim:

• a TV &  kanapé  zóna nem zavarja a 

közelekedési útvonalat

• az olvasósaroknál természetes fény és 

szabad falfelület is van, így mind az olvasás, 

mind a könyvek tárolása megoldott

A számotokra legmegfelelőbb zóna-

megoldás kialakítását követően el kell 

dönteni, hogy az egyes bútorokból mekkorára 

lesz szükség. Ha például tudod, hogy 6 fős 

étkezőasztalt szeretnétek, de nem tudod, 

hogy egy ilyen asztalnak kb. mi a befoglaló 

mérete, akkor nézz körbe forgalmazók 

oldalain, hogy mi a legjellemzőbb méret. Ezt 

a megfelelő méretarányban, felülnézetben 

rajzold meg egy külön papírra a többi 

bútorral együtt, és amikor minden alapbútor 

megvan, fénymásold le az oldalt. Itt egy 

pillanatra kitérnék a méretarányokra. Az 

építészek által leggyakrabban használt, 

és az iskolai vonalzókon lévő lépték az 

1:100-as. A belsőépítészek az elrendezési 

tervet általában a kétszer akkora 1:50-

es méretarányban rajzolják, ezt vagy egy 

léptékvonalzó segítségével (ajánlott), vagy 

iskolai vonalzóval és folyamatos átváltással 

tudod követni. Fénymásolás után vágd ki az 

egyes bútorokat, és kezdd el kirakosgatni 

őket az alaprajzon. Ennek során is érdemes 

több változatot végignézni, sőt, a legjobb  

teljesen különbözőket is megnézni, így lehet a 

legátfogóbban eljutni a legjobb változathoz. 

Ragaszd fel az alaprajzra a 3 legjobb esetet, 

és írd mellé a közösen megfogalmazott 

előnyöket, hátrányokat. 

A térelrendezés szabályainak részletesebb 

bemutatása előtt a nappali térre vonatkozó 

elrendezési változatokat ismertetem, ami a 

következő fejezet elolvasása után lesz érthető, 

de a zónázással ez szorosan összefügg, tehát 

érdemes először az elrendezési terveket  

átfutni, majd csak ezután belemerülni az 

elvekbe.





Nappali 3

Ennek megfelelően az olvasósarok ülőhelye 

már kap természetes fényt, a TV körül több 

a tárolási lehetőség, a kanapéból pedig 

részlegesen ki lehet látni a természet irányába. 

A közlekedési útvonalak akadálymentesek, a 

funkciók pedig elkülönülnek, mégis egységet 

alkot a tér: sikerült a térelrendezést a lehető 

legkevesebb kompromisszummal megalkotni.

A berendezési terven már nem sematikus, 

általános befoglalóméretű bútorokkal 

dolgozunk, hanem a már kiválasztott, stílusban 

egymáshoz illő termékeket jelenítjük meg.

Berendezési terv

A térelrendezés szolgáltatja az alapot a 

tervezés további fázisaiban, ezért ennek az 

alapnak nagyon átgondoltnak, biztosnak kell 

lennie.

Nappali 2

A második estben a kanapé ugyan a kilátás 

felé fordul, de a TV elhelyezkedése részben 

zavarja azt. Az olvasósarok ülőhelyénél a 

második esetben kevesebb a természetes 

fény, mint az elsőben. 

A végső változat elkészítésénél tehát ezeket 

az észrevételeket tartottam szem előtt.

A következő folyamatban tehát a választott 

zóna-kiosztást dolgoztam ki sematikus 

elrendezési tervek segítségével.

Nappali 1

Az első változatnál észrevételeztem, hogy a 

kanapé háttal van a kilátásnak, és a szoba két 

részre oszlik.



A térelrendezés főbb elvei 

• Lehetőség szerint olyan bútorokat 

érdemes az ablak elé helyezni, amik nem 

akadályozzák az ablakok szárnyainak 

nyitását, és semmiképpen sem blokkolják 

a természetes fény útját a szobába. 

• A szobába belépve ne egy szekrény oldala 

legyen az első látvány. 

• Sokan nem szeretnek az ajtónak háttal 

ülni, így ha megoldható, a kanapé vagy 

ágy vagy szék ne legyen háttal annak. 

Fürdő esetében jobb érzést kelt, ha nem 

a WC-re vagy a zuhanyzóra nyílik az ajtó. 

• A konyhai ergonómia alapszabálya 

a konyhatechnológiai sorrend: hűtő-

mosogató-főzőlap. Ez a sorrend a főzés 

folyamatát képezi le: a felhasználó a hűtőből 

előveszi az alapanyagokat, megtisztítja, 

felaprítja őket és az előkészítések után 

kerül sor a főzésre, sütésre. 

• Eszerint bármilyen elrendezést is 

választasz (soros, L-alakú, U alakú, 

szigetes konyha), fontos, hogy a hűtő-

mosogató-főzőlap külső szélei közötti 

távolság ne haladja meg a 7 métert, az 

egyes állomások közötti távolság pedig ne 

legyen nagyobb, mint 1.9 m. Mindez azért 

lényeges, hogy a felhasználó kényelmesen 

és ergonómikusan tudja használni a 

helyiséget.

A főbb szabályok mellett megvannak az 

ajánlott távolságok is, amelyekhez az 

antropometria és az ergonómia alapjai 

nyújtanak iránymutatást, a következő oldalak 

ábrái szerint.

Férfi és nő helyigénye ülve

Férfi és nő helyfoglalása állva

Gyakran és kevésbé gyakran használt eszközök 

elérési zónái

Helyfoglalás két magas tárgy között

A középső ábra olyan területet szemléltet, amit 

általában 1 fő használ, de időnként áthalad egy 

másik fő is.



Minimális helyigények 

Két alacsonyabb 

tárgy között

Egy magasabb és 

egy alacsonyabb 

tárgy között

Egy magas tárgy és 

a fal között

Az ágy és a szekrény 

között

Kétszemélyes 

ágy körül

Kabátfelvételhez Hosszú kabáthely 

szekrényben

Rövid kabáthely 

szekrényben

Cipősszekrényben tárolandó cipők 

méretei

Kiegészítők  méretei

WC körüli 

mozgástér

Kézmosó körüli 

mozgástér

Mosdó körüli 

mozgástér

Kád körüli mozgástér



Zuhanyzó körüli 

mozgástér

Az ábrákon látható minimális távolságok 

betartása és figyelembevétele adja a helyes 

térelrendezés alapjait. Mindezt hasznosítva 

a térelrendezés főbb szabályaival, illetve a 

zónázás és térszervezés több oldalról való 

megközelítésével és kritikus látásmóddal jön 

létre a lehető legjobb alaprjazi elrendezés.

Az esztétikus megjelenés és látvány 

létrehozásához elkerülhetetlen a főbb stílusok 

ismerete.

NAPJAINK FŐBB STÍLUSIRÁNYAI 

• Art Deco

• Modern

• Minimál

• Ipari

• Skandináv

• Glam

• Mid-century Modern

• Kortárs

• Shabby Chic

• Rusztikus

• Pop Art

• Mediterrán

• Bohém

• Klasszikus

• Japandi

• Biofilia

• Eklektika

Rengeteg internetes cikk foglalkozik a 

stílusok részletes bemutatásával, és óriási 

képanyag is hozzáférhető, így csak átfogóan, 

néhány képpel jellemzem ezeket a stílusokat. 

A leírások és képek nemegyszer eltérő, téves 

információt adnak, ezért érdemes mindig 

megkérdőjelezni a forrás hitelességét, és 

utánanézni több keresési szóval, több oldalon 

is annak, amit kutatunk. A forrás megnevezése, 

illetve a felhasznált irodalom, forráslinkek 

mind fontos információval szolgálnak ahhoz, 

hogy eldöntsd, mennyire hiteles az ismeretek 

átadása. A magyarországi piacon elterjedt, 

napjaink főbb stílusirányainak vázlatos és 

rövid bemutatása olvasható a következő 

oldalakon, ami segítséget nyújt majd a 

stílusok megkülönböztetésében.

Art Deco

Főbb jellemzők: geometrikus, erőteljes 

vonalvezetésű motívumok (pl. cikcakk, 

chevron), magasfényű, egzotikus anyagok, 

arany vagy ezüst részletek és drámaiság.

Modern

Természetes anyagok, földszínek, egyszerű 

és letisztult formák, aszimmetria.



Mid-century Modern

Tiszta vonalvezetés, gyengéd ívek, kontrasztos 

anyaghasználat, funkcionális formavilág. 

Kortárs

A jelent bemutató, mégis időtálló stílus, 

amire jellemző a melegség, a nyugalom, a 

szofisztikált egyszerűség és a visszafogott 

drámaiság.

Minimál

A “kevesebb több” elven alapuló egyszerűség 

jellemzi. Neutrális színpaletta, tiszta 

vonalvezetés, minimális számú bútor és tárgy.

Ipari

Rusztikus, gyárépületre hajazó, maszkulin 

design. Jellemző anyagok: fa, fém, beton, 

tégla. Szürke, neutrális színhasználat.

Skandináv

Sok fehér felület, időnként élénk kiegészítő 

színekkel kombinálva. Világos fa, funkcionális 

bútorok szétálló lábakkal. Természetes fény.

Glam

Elegáns, fényűző stílus. Luxus és csillogás, 

drámaiság. Dekoratív elemek, plüss, bársony 

anyagok, telített színek jellemzik.

Shabby Chic

Puha, feminin hatású tér, vintázs anyagok és 

bútorok. Fakó színpaletta, virágos motívumok.

Rusztikus

Látszógerendák, kőfal, nyers fafelületek. 

Kézzel készített tárgyak, fatüzelésű kandalló, 

természetes anyagok, földszínek. Vidékre 

jellemző enteriőr robosztus formákkal.



Pop Art

Különleges designer termékek, lakkozott 

felületek, élénk színek, grafikák, geometrikus 

anyagminták, kontrasztok.

Mediterrán

Oszlopok, boltívek, csempe, tégla és 

íves vonalvezetésű, nagyméretű bútorok. 

Földszínek és tágas belmagasság jellemzi.

Bohém

Élénk színek, gazdag minták. Kalandozó 

és bohókás életstílushoz illik. Jellemzi a 

marokkói hatás.

Klasszikus

A klasszicizmus által inspirált stílus, ma mégis  

gyakran bármilyen 18. század előtti stílust 

klasszikusnak tekintünk.

Japandi

A japán és skandináv stílus vegyítése, 

funkcionális és minimalista design, 

egyszerűség és fenntarthatóság jellemzi.

Biofilia

A “vissza a természethez” mozgalom része, 

természetes anyagok, növényfalak jellemzik. 

Fontos szempont a fenntarthatóság.

Eklektika

Különböző sítlusok ötvözete, kohézió és 

harmónia keresése kontrasztok segítségével:

pl. modern és klasszikus jegyek keverése, 

ipari és modern stílus fúziója.

A stílusok bemutatása a teljesség igénye 

nélküli, fókuszál az itthon is megjelenő 

irányokra és trendekre. A bemutatás célja 

átfogó és átlátható ismeretek közlése, 

hívószavakkal és jellemző képekkel. Az 

internetes keresések esetén nagyon figyelni 

kell, mert sokan szakismeret nélkül, hibás 

meghatározással töltenek fel képeket.



VÉGSZÓ

Sok-sok fénykép, bútor és kiegészítő átnézése 

segít az átfogó tudás megszerzésében és 

abban, hogy a tervező egymáshoz illő és a 

stílushoz megfelelő termékeket válogasson 

össze egy család (az egyes tagok sok 

esetben különböző) ízlésének megfelelően, 

a költségkeretet is szem előtt tartva. A saját 

otthonod megtervezése ennél egyszerűbb 

feladat is lehet, ha megfelelően ismered 

a magad és a családtagjaid ízlését, napi 

rutinját. Amennyiben mégis tervezőt 

szeretnél fogadni, várom jelentkezésedet.
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