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1.a. Enteriőr és bútorok az Ókorban. 1.b. 
A számítógépes grafikai programok lehetőségei az 

enteriőr tervezés területén. 

2.a. Barokk és rokokó enteriőr és bútorok. 2.b. 
A textilfüggönyök szegésének és függesztésének 

technológiai megoldásai. 

3.a. 
A függönyök fajtái, nyersanyagai, meghatározó 

tulajdonságai és azok vizsgálati módszerei. 
3.b. 

Az enteriőr tervek elemei, dokumentálása és prezentálási 

módjai. 

4.a. 
Szőnyegek fajtái, nyersanyagai, meghatározó 

tulajdonságai és azok vizsgálati módszerei. 
4.b. Bútortörténeti alapfogalmak. 

5.a. 

Az alváskultúra mai igényeit kielégítő korszerű anyagok 

és szerkezetek sajátosságai (egészség-megőrzés, komfort-

funkciók, stb.). 

5.b. 
Az építészeti enteriőr alaprajzok értelmezése, konkrét 

példán bemutatva. 

6.a. 
A mintatervezés technológiai megoldásai, a kolorizálás 

fogalma. 
6.b. 

A 2D-s és 3D-s enteriőrtervező programok jellemzői és 

felhasználási területei. 

7.a. 
Bútorkárpitok fajtái, nyersanyagai (bőrök is), meghatározó 

tulajdonságai és azok vizsgálati módszerei. 
7.b. 

Építészeti, gépészeti és világítási elemek, szerkezetek 

jelölése, ábrázolása vektorgrafikus módszerekkel. 



8.a. Textilnyomási technológiák fajtái, gépi berendezései. 8.b. Az ökodesign szerepe az enteriőrben. 

9.a. 

Textíliák kikészítésének célja. Különböző összetételű 

alapanyagnál alkalmazható mechanikai és kémiai 

kikészítések fajtái. 

9.b. Funkcionális méretezések a konyhában. 

10.a. 

A mediterrán enteriőr stílus és jellemző színei, mintái, 

anyagai. Állítson össze stílusnak megfelelő 

anyagkombinációt a mellékelt kínálatból! 

10.b. Ergonomikus méretezések a fürdőszobában. 

11.a. 

A skandináv enteriőr stílus és jellemző színei, mintái, 

anyagai. Állítson össze stílusnak megfelelő 

anyagkombinációt a mellékelt kínálatból! 

11.b. 
Látványelemek alkalmazása a számítógépes tárgy- és 

térábrázolásban. 

12.a. 

Az Art Deco enteriőr stílus és jellemző színei, mintái, 

anyagai. Állítson össze stílusnak megfelelő 

anyagkombinációt a mellékelt kínálatból! 

12.b. Funkcionális méretezések a gardróbban. 

13.a. 

A minimál enteriőr stílus és jellemző színei, mintái, 

anyagai. Állítson össze stílusnak megfelelő 

anyagkombinációt a mellékelt kínálatból! 

13.b. A fény, világítás és árnyékolás szerepe. 

14.a. 

Funkcionális szálak (a funkció kialakítási lehetőségei 

szálképzésnél), a mikro- és a nanoszálak tulajdonságai, 

felhasználási lehetőségeik az enteriőrben. 

14.b. 
A lakásban használt burkolati elemek típusai, 

felhasználási területei. 
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