
Portfolio – 
Babarczy Veronika
enteriőr tervezés, tanácsadás



Magamról

Középiskolában egyszercsak tudtam, belsőépítész leszek, de 
ettől finoman eltérített mindenféle családi hatás, így lettem 
ékszertervező. Erős irányváltással néhány évet a 
televíziózás, a színház és a játékfilmek világában töltöttem, 
időközben bölcsészkart végeztem, és jó néhány évig 
újságíróként dolgoztam, hogy végül csak visszakanyarod- 
jam a lakberendezéshez. A különböző területeken szerzett 
tapasztalatokat a vizuális érdeklődés és érzékenység szépen 
fűzte egy szálra. 

Útjára indítottam a Nem Art Decor blogot, amely könnyed,
kreatív szemléletmódot, bátor alkotókedvet igyekszik elhin-
teni, kikacsintva a képzőművészet, a film, a színház felé, és 
egyfajta ízlésmissziót vall küldetésének. Időről-időre sike-
rül remek írókat és együttműködő partnereket is meghívni, 
hogy betársuljanak.

https://nemartdecor.blog.hu/


Enteriőrök



II. Buda - 84 m2-es polgári lakás 

Egy  kifejezetten elegáns polgári lakás helyreállí-
tása volt a cél, eklektikusan, itt-ott meglepve a 
figyelmes szemlélőt pimasz vagy csak szokatlan 
részletekkel. Arra nagyon figyeltem, hogy az 
eredeti részletek – a gyönyörű nyílászárók, a 
nagyvonalú terek, a belmagasság – sértetlenül 
megmaradjanak.

● projekt – saját lakás

● dátum – 2014.

● város – Budapest II.

● méret – 84 m2

https://nemartdecor.blog.hu/2018/09/22/ii_buda_sajat_lakas_projekt
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II. Buday L. utca – 45 m2-es lakás 

Egy  polgári lakás lepusztult retró fürdőjét állítottam vissza az eredeti stílusnak megfelelően.



II. Buday L. utca – 45 m2-es lakás 

A kis hálószobát az egykori konyha átalakításával nyertük.



XII. Istenhegy – konyha átalakítás

A konyhai elrendezés megkomponálásával segítettem a folyamatot. A ház asszonya azóta is hálás a szemlélődő mosogatásokért.



VII. Műterem felújítás, 38 m2 



VII. Műterem felújítás, 38 m2

Ebben a tervezési megbízásban a 150 éves 
alapokat szó szerint megmutathattuk egy 
fiatalos, praktikusan kialakított térben. 
A méteres falak olyan időréteget jelenítenek 
meg, ami mindenképpen tiszteletet érdemel, és 
méltó kialakítást követel meg. A csodálatos 
fényviszonyok segítettek abban, hogy a tér 
néhol sutácska adottságai és a keresetlenül 
kialakított felületek mind-mind megszépültek.

● projekt – Belvárosi műterem felújítása

● dátum – 2018.

● város – Budapest VII.

● méret – 38 m2

https://nemartdecor.blog.hu/2018/09/17/vii_muemleki_felujitas_belvarosi_muterem
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Látványtervek



II. Ferenc hegy – 70 m2 lakás látványterve

Az új építésű, több generációs családi ház egyik lakása modern, de klasszikus elemekkel kevert kortárs berendezést kapott.
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Családi ház látványterve – szülői háló 

A családi ház koncepciótervéből ez a merész, különös hangulatú hálószoba a kedvencem.

https://nemartdecor.blog.hu/2015/09/18/vizsgafeladat_nyar_dereka


Családi ház látványterve – szülői háló mosdója, kamaszlány szobája



20 m2-es lakás látványterve

A kis terek hatalmas kihívások. Mégis kialakítható kényelmes otthon, akár egy hajókabinban is, ha okos az elrendezés.



IX. Lenhossék u. – 42 m2-es lakás látványterve

Az egyetemisták számára kialakított lakás fiatal párnak lehet kényelmes otthona és nyugodt, feltöltődést szolgáló kuckója.



IX. Lenhossék u. – 42 m2-es lakás látványterve



IX. Lenhossék u. – 42 m2-es lakás látványterve

Az egykori panel hangulatú falatnyi fürdőszoba nagyvonalú térnek hat a jól megválasztott szaniterekkel.



Retróból kortárs – 50 m2-es lakás látványterve

A 70-es években épült szocreál retró lakás újult meg kortárs térré, a régi elemekből megtartva. Ma úgy hívjuk, midcentury...
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Moodboardok
Ezek a montázsok abban segítik a megrendelőt, hogy az általa 
megálmodott ötleteket térben lássa, színekkel, hangulatokkal, 
berendezési ötletekkel társítva. Így könnyebben kiválasztja 
a neki tetsző stílusirányt.



XII. Nógrádi u.

Ugyanaz a nappali készült 
el kétféle hangulatban.

https://nemartdecor.blog.hu/2018/01/30/xii_istenhegy_felujitas_tanacsadas
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XII. Nógrádi u.

A fürdőszoba és az előszoba 
hangulati elemeit gyűjtik 
egybe ezek a montázsok.



II. Rózsadomb

Álmok egy gyönyörű 
adottságú, fénytől átjárt 
lakásra.
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II. Ferenc hegy

Az új építésű, több generációs családi ház egyik lakása 
modern, de klasszikus elemekkel kevert, kortárs berendezése.



II. Ferenc hegy



Ausztria – kislányszoba 

Négy éves kislány számára készült 
szoba berendezési variációi.



IX. Kiadó lakás – variációk nappalira

A befektetési céllal vásárolt ingatlant 
bérlakásként tervezte hasznosítani 
a tulajdonos, egyetemisták számára. 



IX. Kiadó lakás – variációk nappalira



IX. Kiadó lakás - fürdőszoba és burkolatok



Újrahasznosítás 
DIY bútormentő projektek - do it yourself, magyarul csináld magad!
Így tiltakozom a pusztító pazarlása ellen. Emellett a bútorok átalakítása a 
kétkezi munka örömét, kikapcsolódást is jelent, és megadja azt a szabadságot, 
hogy alakíthatom az életteret, ami körülvesz. Egy kis kézjegy az enteriőrben.



Az ‘50-es években 
gyártott konyhaszekrény 

annyira jellegtelen volt, 
hogy eladni sem lehetett. 

A bátor színválasztás 
a monokróm konyha 

díszévé tette.

https://nemartdecor.blog.hu/2014/10/27/a_munka_gyumolcse_azaz_ferrari_a_konyhankban




A lomtalanításból mentett 
háncsos, népi eklektikus 

darab a 70-es években 
készülhetett. 

A fakeret könnyed formája 
inkább egy modern 

megoldást kívánt. 

https://nemartdecor.blog.hu/search?searchterm=k%C3%A1rpitoz%C3%A1s&searchmode=OR&submit=Keres%C3%A9s




Egy nagy, nehéz szekrénysorhoz tartozott 
ez a lábtartó, ami a koptatott fehér lazúros lábakkal 
és kéziszőttes kárpittal kapott új külsőt.

https://nemartdecor.blog.hu/2016/08/01/ket_puff_egy_csapasra


Ezeket a székeket is lomtalaní-
tásból mentettem, a legrégebbi 
darabok, amiket begyűjtöttem.  
Az ‘50-es évek tömeggyártott 
darabjai, keményfából. 
Megérdemelték az újabb esélyt...

https://nemartdecor.blog.hu/2016/08/01/ket_puff_egy_csapasra


A REVERⓒ Országh Rékával 
közös textilmentő és 
újrahasznosító projektünk.

Párnák, textildobozok, ágyneműk 
és más használati tárgyak is 
készülnek az újrahasznosítás 
jegyében.

https://nemartdecor.blog.hu/2018/04/30/mentes_maskent_parnak_1


Sokan sokféleképpen akadnak el egy lakás felújításakor vagy átalakításakor. 

Ezért hoztam létre a Tanácsadás szolgáltatást, amely megfizethető áron abban kíván segíteni, 
hogy rövid idő alatt juss kellő mennyiségű információhoz és megoldási javaslathoz, 

a téged leginkább foglalkoztató kérdésekben.

További részletek, árak

Elérhetőségeim: 
nemartdecor@gmail.com

+36 30 29 220 29

https://nemartdecor.blog.hu/2012/12/26/tanacsadas_tervezes_243
mailto:nemartdecor@gmail.com

