
   

REVIT AKADÉMIA 
online alapozó tréning kezdőknek 

 

 



Üdvözöllek! 

Ebben a dokumentumban összegyűjtöttünk mindent, amit a Revit 
Akadémiáról tudni kell; alapvető információkat a tanítási módszerről, 
részleteket a tananyagról, a technikai követelményekről és a jelentkezési 
eljárásról. 
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Tanulj meg Revitezni! 

A BIM terjedésével a Revit egyre inkább meghatározó lett az építész 
szoftverek körében Magyarországon is. A hazai felsőoktatás ugyan megadja 
a tervezéshez szükséges elméleti alapokat, de nem tanít meg a gyakorlatban 
szoftvert használni, miközben a fejlettebb irodákban már elvárás a Revit 
ismerete. 

A négyhetes Revit Akadémia a gyakorlatban segít megérteni a Revit alapjait. 
Megtanulod használni a szoftvert, el fogsz tudni igazodni a modell elemek és 
a family szerkesztés rejtelmeiben és megszerzed azt az alaptudást, amivel 
egy Autodesk szoftverkörnyezetre épített BIM workflow hasznos tagja 
lehetsz. 

Ezen készségek elsajátításával egy Buildext mentor irányítása alatt olyan 
gyakorlati tudáshoz jutsz, amivel jóval könnyebben szerezhetsz számodra 
megfelelő állást bármilyen tervezőirodában. Az előadásokon és videós 
tananyagokon keresztül olyan jövőbiztos technikai készségeket sajátíthatsz 
el gyorsan, amelyekre az építész tervezői szakmán belül mindenképpen 
szükséged lesz. 

 

  



Képzés csoportos távoktatásban 

Mentorunk által vezetett programunk keretében közvetlenül olyan Buildext 
szakértőtől tanulhatsz, aki évek óta tart képzéseket frissen belépő 
kollégáinknak. 

Ennek megfelelően olyan kifejezetten értékes, konstruktív és gyakorlati 
visszajelzést fog adni a munkádról, ami elengedhetetlen a további szakmai 
fejlődésedhez. 

A közös tanulást társaid is segítik, így semmilyen kérdés és probléma nem 
marad megoldatlanul. 

Éld át a Buildext életérzést! 

Bár a kapcsolatot 4 hétig online tartjuk egymással, a tanfolyamot a Buildext 
tágas irodájában, személyes oktatással és ismerkedéssel fogjuk zárni. 

Így bepillanthatsz egy hi-tech magyar építésziroda mindennapjaiba és 
megtapasztalhatod azt a légkört, ami egy európai színvonalú BIM-es 
projektiroda működésének az alapját adja, a szünetekben pedig a Buildext 
vezetőivel, tervezőivel is megismerkedhetsz egy kávé mellett. 

 

   



Indítsd a karriered a Buildext-nél! 

Ha kiválasztunk, akkor a képzés és a zárófeladat sikeres teljesítése után egyéni 
beszélgetésen vehetsz részt és kölcsönös szimpátia esetén felajánlhatjuk, 
hogy dolgozz te is velünk az irodánkban. 

Ha szeretnél te is egy profi magyar csapatban, hi-tech BIM projekteken valódi 
gyakorlati tudást szerezni, ne habozz – helyezkedj el junior építészként (BIM 
modellezőként) akár azonnal a négyhetes tanfolyam után! 

A pozíció elfogadása nem feltétele a képzésnek. 

  



Program – ezt fogod tanulni 

A tanfolyam során mentor vezet végig a Revit használatán a program első 
indításától kezdve, így a Revit Akadémia végére olyan alapvető ismeretekkel 
fogsz rendelkezni, amikkel sokkal magabiztosabban léphetsz be az építész 
álláspiacra. 

A tanfolyamot a Revit gyakorlati használatának legfontosabb alapjai köré 
építettük, mint például: 

- felhasználói felület alapos megismerése 
- modellezés és material alapok 
- family szerkesztés 
- feliratozások, dimenziók, stb. 

Ezek olyan elengedhetetlen alapismeretek, amelyekkel minden építész 
megismerkedik a Buildext-nél, és amiket a vállalatunk oktatási rendszerén 
belül tovább finomítunk kollégáink esetében. 

   



Hogyan fogsz tanulni? 

A Buildext többéves szakmai és képzési tapasztalatai alapján állítottuk össze 
ezt a digitális kurzust. A mentorálás mellett a Ti visszajelzésetek és aktív 
részvételetek kulcsfontosságú a sikeres, gyakorlatorientált tanuláshoz, két 
modul között folyamatos párbeszéd, heti egy előadás és egy fogadóóra a 
mentorral segíti a tananyag beépítését. 

Saját tempójú e-learning tananyag, személyre szabva 

A tréningen saját tempódban vehetsz részt. Hetente kapsz hozzáférést új 
modulokhoz, amikben többféle tananyag van: elméleti cikkek, videók, élő 
online oktatás és gyakorlati feladatmegoldások. 

Az adott feladat mindig a modul elméleti oldalára épül, így akkor tudod 
megoldani azt, ha átveszed az elméleti részt, megnézed a videókat és 
csatlakozol az online alkalomra is. Ezek nem kötelezőek, senki sem kéri 
számon rajtad, egyedül a modulok végén lévő nagy zárófeladat lesz az, amit 
kijavítunk és kiértékelünk. Értelemszerűen ehhez a nagy feladathoz 
szükséges az a tudás, amit a 4 modulon keresztül szerzel meg. 

Videós és szöveges tananyag 

Minden héten új ismereteket tartalmazó, gyakorlatias, videós és szöveges 
tananyagot teszünk online elérhetővé a résztvevőknek, amiről értesítést is 
küldünk. 

Online oktatás 

Ezt mentorunk a másnapi oktatáson el is magyarázza, élőben megválaszolva 
a felmerülő kérdéseket, illetve kiegészítve a videón látottakat. 

Mentorálás 

A megszerzett ismereteket gyakorlófeladatok segítségével rögzítheted, 
amihez folyamatos segítséget kaphatsz a társaidtól, az online fogadóórában 
pedig a mentorodtól. 

Értékelés 

A tanultakat közösen dolgozzuk fel és értékeljük, a zárófeladatot követően 
személyes értékelésen és elbeszélgetésen is részt vehetsz. 

  



Menetrend 

1. hét 
// Július 4. 

Kickoff, Revit basics 

Revit felhasználói felület, worksharing, Revit 
Space, Family / Model / Annotation Categories, 
Views, alapvető paraméterek, szerkesztési 
eszközök, modellezési alapok, Naming Standard, 
klasszifikációs rendszer 

2. hét 
// Július 11. 

Modeling and materials 

Elemek módosítása, szerkezet és rétegrend 
modellezése, további és speciális modellezési 
eszközök, Material Library, Family betöltése, 3D 
nézetek kezelése, modellezési segédeszközök, 
formagyakorlat, Revit Addins, LOD-LOI mátrix 

3. hét 
// Július 18. 

Parameters, Families, Links 

Family Categories and Types, Parameters, 
Project Standards, alapvető filterhasználat, alap 
Family módosítása, létrehozása, Schedule és 
Material Take-off megismerése, készítése, 
Manage Links, Imports - külső tartalom kezelése 
Revitben 

4. hét 
// Július 25. 

Annotations, Documentations 

View Template, alapvető feliratozások, 
Dimensions, Legends, tervlap létrehozása, 
tervlapra helyezés, megjelenítések, Nézetek 
hivatkozása, részletrajzok, Exporting (dwg, pdf), 
Design Options, Color schemes 

4+1 hét 
// Augusztus 1. 

Zárófeladat 

A négy hét során tanultakból feladatot kell 
megoldani és beküldeni augusztus 7 éjfélig. 

Záróesemény 
// Augusztus 12. 

Nyílt nap 

Személyes találkozó és nyílt nap a BuildEXT-nél; 
értékelés, oklevél átadás, ismerkedés egy iroda 
életével, kérdések megválaszolása, tanulságok, 
happiness. 



Követelmények 

A Revit Akadémiát azoknak a lelkes hallgatóknak szánjuk, akik szeretnék 
megtanulni a Revit alapjait, hogy már a pályájuk legelején akár nemzetközi 
szinten is piacképes szakmai tudásuk legyen. 

Követelmények: 

• legalább 4 elvégzett félév 
• a képzés aktív teljesítése 
• visszajelzés a szervezőknek 

A Revit Akadémia a Buildext képzéssorozatának egy új tagja. Bár már most 
beleadtuk minden akaratunkat és szakmai tudásunkat, elképzelhetők még 
hibák, így mindenképpen számítunk a visszajelzéseitekre. 

 

   



Előnyök 

Nemcsak gyakorlatban is jól használható Revit felhasználói ismeretekre 
tehetsz szert, hanem a következőkhez is hozzájutsz: 

Buildext Revit Akadémia elismerő oklevél 

A tanfolyam követelményeinek sikeres teljesítése és a vizsgák sikeres letétele 
után elismerő oklevelet adunk, ami jól mutat az önéletrajzodban is. 

Holisztikus BIM szemlélet 

A Buildext alapító ügyvezetője egy exkluzív, interaktív előadásban mutatja be 
azon eszközök gyakorlati alkalmazását, amikkel a Revit modell kijut az 
építkezésre, hogy kivitelezés-követési, minőség-ellenőrzési, 4D/5D BIM, majd 
létesítményüzemeltetési és karbantartási célokat szolgáljon. 

Álláslehetőség 

A záróbeszélgetéssel egybekötött egyéni tanácsadás keretében 
megbeszéljük az értékelő teszt eredményeit és a tanfolyam során nyújtott 
teljesítményedet. Az értékelés alapján karrier-tanácsadást nyújtunk, illetve 
pozitív döntés esetén akár állást is ajánlunk. 

 

   



Jelentkezés és teendők 

1 
Jelentkezés // június 5 – küldd el az önéletrajzodat és (ha van) a 
portfóliódat, vagy bármilyen korábbi munkádat egy rövid kísérő 
emaillel a revitkepzes@buildext.com  emailcímre. 

2 Felmérés // jún. 12. – töltsd ki és küldd be rövid űrlapunkat, amit 
legkésőbb június 8-ig küldünk meg emailben. 

3 Kiválasztás // jún 17. – e-mailben értesítünk a beválogatás 
sikerességéről. 

4 Készülj fel – most már hivatalosan is Buildext Akadémia résztvevő 
vagy, készülj fel a képzésre. Töltsd le a gépedre a Revit oktatási 
verzióját, jelentkezz be a Classroomba és figyeld az e-mailfiókod, 
hamarosan érkeznek a tudnivalók. 

5 Légy aktív // júl 4. - aug. 12 – vegyél részt az előadásokon, kérdezz, nézd 
meg az oktató anyagokat, csináld meg a feladatokat, segíts a 
többieknek és ami a legfontosabb: adj visszajelzést nekünk bármilyen 
csatornán. 

Jelentkezéseddel elismered, hogy a Revit Akadémia ezen útmutatójának tartalmát megismerted, valamint 
kifejezetten és egyértelműen hozzájárulsz ahhoz, hogy a Buildext Kft. tárolja és kezelje adataidat azért, hogy Revit 
Akadémia tréningjével kapcsolatosan kommunikálhassunk veled. 
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Gyakran Ismételt Kérdések 

// Mennyi időmet viszi el a Revit Akadémia elvégzése? 

A képzés heti kb. 10 óra ráfordítással elvégezhető. 

// Fogom érteni, nem kell hozzá tervezői gyakorlat? 

Nem baj, ha terveztél már számítógépen, de egyáltalán nem 
alapkövetelmény. 

// Mennyire gyakorlatias az oktatás? 

100%-ban, hiszen a pályakezdő kollégáknak tartott oktatásunkból nőtte ki 
magát.  

// Mennyire az alapokat tanítjátok? 

Eléggé; a képzés után önállóan nem fogsz még házat tervezni, de kevésbé 
jössz zavarba, ha az első munkahelyeden leültetnek a Revit elé. 

// Mi van, ha lemaradok egy anyaggal? 

Az oktatóanyagokhoz és az élő előadás felvételéhez akkor is hozzáférsz, ha 
valamiért nem tudtál csatlakozni. Viszont nem lesz sétagalopp és sok minden 
épül egymásra, így érd gyorsan utol magad. 

// El tudok menni közben nyaralni? 

Mindenképpen és nyaralás közben ne tanulj, utána viszont pótold be 
becsületesen a lemaradást. 

// Hogy épül fel időben a képzés? 

A tanfolyam oktatói modulja négy hétig tart. Az online foglalkozások hetente 
egyszer, összesen négy alkalommal lesznek megtartva 2022. július 4. és 
augusztus 22. között. A foglalkozásokat megelőző napon elérhetővé tesszük 
az aktuális, kb. másfél órás videós tananyagokat, amit a tervek szerint 
másnap, az online foglalkozáson elmondunk és közösen feldolgozunk. A 
foglalkozások végén egy pár órás gyakorlással önállóan megoldható feladatot 
kaptok, ezeket nem kell beadni. Hét közben lesz még egy Q&A online 
beszélgetés, ahol segítséget kapsz a mentortól. A képzés egy zárófeladattal 
végződik, aminek a megoldására egy hét áll rendelkezésre, megoldása és 
benyújtása az elismerő oklevél feltétele. Az időpontokat a jelentkezési 
űrlapon fogjuk közölni, mindennemű változtatás jogát fenntartjuk. 



 

// Milyen technikai követelmények vannak? 

Legyen PC-d, amin elfut a Revit oktatási verziója és legyen egy kamerával 
felszerelt laptopod vagy PC-d a streamhez. 

// Az oktatás online lesz? 

Alapvetően igen, de lesz egy személyes alkalom is, amikor élőben is 
szeretnénk megismerni Titeket - és remélhetőleg Ti is egymást és minket is. 

// A személyes záróalkalom kötelező? 

Igen, ez egy nagyon fontos része a tréningnek - ha akadályoztatva vagy, 
beszéljünk majd róla, de hidd el, hogy megéri eljönni hozzánk erre a pár órára, 
ha már egyszer végigküzdötted magad a Revit Akadémián. 

// Be kell adni a feladatokat? 

A modulokhoz tartozó heti feladatokat nem – Rád van bízva, hogy haladsz, a 
végén van egy zárófeladat ezt javítjuk. 

// Ki tartja a tréninget? 

Kolléganőnk, Lukács Zsófia. Évek óta dolgozik nálunk építésztervezőként, de 
ő tanítja be nálunk az új kollégákat is, hatalmas rutinja van ezért Revit 
oktatásban és alig várja, hogy kérdezzetek tőle! 

// Mi alapján döntitek el, hogy részt vehetek-e a képzésen? 

A jelentkezés sorrendje is számít, de elsősorban az önéletrajzod és egy 
kérdésünkre adott anyagod alapján fogjuk látni, hogy a jelenlegi helyzeted 
alapján mennyire való neked a Revit Akadémia. 

// Miért éri meg nektek ingyen oktatni? 

Hosszú sztori, de a legfontosabb az, hogy nagyon szeretnénk, ha minél 
többen lennétek jól képzett építészek a piacon, mert ez segíti a Buildext-nél 
is minden nap alkalmazott BIM workflow hazai terjedését. És persze azért, 
mert jó lenne, ha a lehető legtöbben nálunk találnátok magatokat tervezői 
területen. Röviden szólva: szeretnénk a legjobb Revit tervezőkkel dolgozni, 
ezért úgy döntöttünk, kiképezzük magunknak őket. 

 

 

https://www.autodesk.com/education/edu-software/overview?sorting=featured&filters=individual


// Kapok oklevelet? 

Igen, elismerő oklevéllel tanúsítjuk, hogy elvégezted nálunk a BuildEXT Revit 
képzést. Nem vagyunk OKJ-sek, de hidd el, jól fog mutatni az 
önéletrajzodban. 

// El kell fogadnom az állást, amit felajánlotok? 

Nem kell, de bízunk abban, hogy kedved lesz a képzés után csatlakozni 
hozzánk. Ezt viszont akkor fogod tudni főként eldönteni, ha a képzés után 
ellátogatsz Te is hozzánk a nyílt napra augusztus 12-én. 

 

--- 

 

Ha bármilyen egyéb kérdésed, észrevételed van, írj a 
revitkepzes@buildext.com emailcímre, örömmel segítünk! 

 

Viszlát a képzésen! 

Revit Akadémia team   
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