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DÍJESÔ A MAXCITYBEN
Átadták 

AZ ÉV LAKBERENDEZÔJE 2012
AZ ÉV LAKBERENDEZÔ TEAMJE 2012

AZ ÉV PÁLYAKEZDÔ LAKBERENDEZÔJE 2012 
pályázat díjait.

A Lakberendezôk Országos Szövetsége megalakulásától kezdve kiemelt fe-
ladatának tekinti a lakás- és környezetkultúra népszerûsítését, a szakma
elismertetését. Ezért 2003 óta minden évben meghirdetik „Az év lakberen-
dezôje” pályázatot. 2007 óta jelentkezhetnek azok a pályakezdôk is, akik
lakberendezônek tanulnak, vagy kevesebb, mint három éve vannak a szak-
mában. A pályázat az elmúlt évben elôször volt teljesen nyilvános, így nem
csak a LOSZ tagjai, hanem minden magyarországi, minimum középfokú
OKJ-s lakberendezô végzettséggel rendelkezô személy beadhatta pálya-
munkáját egyénileg (lakberendezô és pályakezdô lakberendezô kategóriá-
ban), illetve egy új kategóriában akár csoportosan is.

A versenyre három kategóriában lehetett nevezni: Az év lakberendezôje,
Az év pályakezdô lakberendezôje és Az év lakberendezô teamje. Összesen
15 pályamû érkezett be, amelybôl három nem felelt meg a pályázati elôírás

követelményeinek, ezért – a zsûri döntése értel-
mében – ezek a munkák csak a közönségszava-
záson vehettek részt. (A szakmai zsûri tagjai: dr.
Bálint Imre Ybl díjas építész, Szenes István Ybl
díjas belsôépítész, dr. Slézia József mûvészet-
történész, Ebedli Gyula belsôépítész és Pozso-
nyi József belsôépítész voltak.)

A díjátadóra 2013. február 15.-én került sor a
törökbálinti Max City Áruházban. Ács Erzsébet, a
szövetség elnöke megnyitóbeszédében ismertet-
te a megjelentekkel a pályázat részleteit, köszö-
netet mondott a pályázóknak, a zsûrinek és a tá-
mogatóknak. A díjakat átadó zsûri elnöke dr.
Bálint Imre beszédében arra kérte a pályázókat,

hogy ne adják fel hivatásukat, hiszen a minôségi munka mellett a lakbe-
rendezôk feladata az ízlés formálása is. Dr. Bálint Imre azt is hangsúlyozta,
hogy a zsûri nem bírált, hanem értékelt, ezért a nem díjazott pályázók is, egy
szál fehér rózsa kíséretében, átvehettek 1-1 írásos értékelést a beadott
munkájukról. 

„Az év lakberendezôje” Ajtonyi Rita lakberendezô lett. (Bemuta-
tása lásd túloldalt.) 

Csapatverseny – Az év lakberendezô teamje címet a Blue-
Loon Interior Design csapat tagjai: Szentgyörgyi Ágota és Dr.
Németh Gábor nyerte el a Rizsa bár belsô terének megálmodásával és
megvalósításával. A zsûri értékelése szerint a csapat olyan helyet tervezett,
ahol az oda érkezôk „gátlástalanul jól érezhetik magukat” a „rendezett
rendetlenségben”, ahol figyelemre méltó a szûk tér tökéletes kihasználása
és a berendezések, amelyek a retrótól a XXI. századig mindent átfognak.  

Az év pályakezdô lakberendezôje címet Juhász Aliz érdemelte
ki, aki „kis térbôl nagyot, szûkbôl tágasat varázsolt, a XXI. század ízlésének
megfelelôen”.  

Az Év lakberendezôje közönségdíj nyertese: Török Bernadett,
Az év lakberendezôje team közönségdíj nyertese: az Egyforma
Csapat (Gyurán Andrea és Gyurán Tímea) és Az év pályakezdô
lakberendezôje közönségdíj nyertese: Budai Sarolta Kinga lett. 

Bôvebbet: www.lakberendezok.hu
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Érdekes véletlenek és vélet-

lenszerû érdekességek alakít-

hatnak emberi pályafutásokat.

Közvetlen családtagjaim mûvé-

szet területén dolgoztak: szüleim

zenepedagógusok, nagyszüleim

fotó- és festômûvészek voltak.

1994 óta – rokonaim nyomdokába

lépve – az alkotás, a színek és for-

mák világában és harmóniájában dolgozom belsôépítészként. 

Kisebb kitérôvel, de mégiscsak visszakanyarodtam az eredeti

családi mûvészeti vonalra. 

Építészet iránti érdeklôdésemet egy általános iskolai barát-

nôm építész tervezôként dolgozó édesapja indította el. 

Mikor ellátogattam hozzájuk, mindig csodálattal töltött el a

félszobányi rajztáblája, a pauszpapírra vetett csodálatos vázlat-

tervei és a milliméter pontosan összeragasztott makettek lát-

ványa. Innen vezérelt ötlettel adtam be továbbtanulási papír-

jaimat az építôipari szakközépiskolába, majd egyetemi tanul-

mányaimat építészmérnökként fejeztem be. 

Egyetemi éveim folyamán, amikor különbözô tervpályáza-

tokon vettünk részt, a tervezési feladatok közül mindig a be-

rendezés mikéntje, a belsô terek kialakítása, a burkolatok és

bútorok formája érdekelt, a színek térformáló ereje pedig le-

nyûgözött. Így utólag visszagondolva, szerintem már akkor

tudatosan törekedtem ilyen jellegû feladatok megoldására.

Manapság pedig kamatoztatom és alkalmazom a diákéveim

alatt a kivitelezés területén szerzett tudásomat. Építkezésekre

jártunk ki, mûhelyóránk volt, és nyári szakmai gyakorlaton

vettünk részt, ahol bizony falaztunk, vakoltunk, vagyis gya-

korlati ismereteket szereztünk az építôipar területén is.

Ma már a munkáim nagyobb részét kivitelezéssel együtt

vállalom. Azon kevés belsôépítészek közé sorolom magamat,

akik a tervezés mellett teljes körû szolgáltatással állnak a

megrendelôjük mellé és a megálmodott terveket meg is

valósítják. Évek alatt olyan kivitelezôi gárdát tudhatok magam

mögött, akikkel együtt oldjuk meg akár egy családi ház külsô

homlokzatának felújítását, a hozzá csatlakozó kert kialakítását,

nem okoz gondot egy százéves régi polgári lakás komplett

felújítása sem, és szívesen dolgozunk akár szerkezetkész laká-

sok teljes belsôépítészeti kialakításán.

A kivitelezés megkezdése elôtt még számtalan tervezôi

feladatot kell elvégezni. Kezdve azzal, ami számomra az

egyik legfontosabb dolog, az elsô személyes találkozás, ahol

megismerjük a leendô ügyfelet, ismerkedünk az adott

építészeti térrel, megtudjuk, mik lesznek a tervezendô fela-

datok, valamint milyen a kölcsönös szimpátia, ami az együtt

dolgozás alapját képezi. Fontosnak tartom a szín- és forma-

preferencia-vizsgálat elvégzését a tervezési feladatok meg-

kezdése elôtt, ami tulajdonképpen nem más, mint kinek

milyen szín, forma és stílus tetszik, majd elkészülnek a 3D-

s fotórealisztikus látványtervek. A tervek egyeztetése és

megbeszélése nagyon fontos feladat, mivel ezek után készí-

tem el a kivitelei terveket.

Munkáim között volt ügyvédi irodai fitnessterem, üzlet,

étterem, kávézó és nagyon sok lakás, családi ház komplett ter-

vezése. Fontos számomra a folyamatos szakmai továbbképzés,

legyen ez egy színdinamikai tanulmány a Budapesti Gazdasági

és Mûszaki Egyetemen, de ilyen fontosak a gyár-, üzem- és ki-

állítás-látogatások is, ahol napi szinten tájékozódom az aktuális

trendekrôl.

Az ÉV LAKBERENDEZÔJE 2012 díj elnyerése számomra

fontos szakmai elismerés, hogy jó úton haladtam eddig, jól vé-

geztem munkámat, de  másfelôl pedig folyamatos kihívást je-

lent, hogy az új  tervezési feladatokat szintén ilyen magas szín-

vonalon kell folytatnom.

Bemutatkozás és arspoetica

Ajtonyi Rita
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Dr. Bálint Imre 
a zsûri elnöke


