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KIS-NÉMETH MARCSI egy Magyarországon még kevéssé 
ismert szakma, a „home staginggel kombinált ingatlanfej-
lesztés” egyik képviselője. StílusTér nevű vállalkozásával 
azokat a befektetőket, lakáseladókat segíti, akik üresen 
álló vagy eleve befektetési céllal vásárolt, elhanyagolt 
ingatlanjaikat szeretnék átalakítani, majd kimagasló mi-
nőségben a piacra dobni. Az ilyen ingatlanokért a vevők 
akár milliókkal a piaci ár felett is hajlandóak fi zetni, mert 
igazán értékes tulajdonnal gazdagodnak. 

Marcsi eredetileg vegyésztechnikusként és lakberen-

dezőként végzett, és csak később specializálódott a ma-
gyarra talán értékesítési lakásfelkészítésnek fordítható 

home stagingre. Kreatív személyisége miatt úgy érezte, 
hogy akkori munkája – krimináltechnikusként a Bűnügyi 
Szakértői és Kutatóintézetben dolgozott – már nem elé-
gíti ki, így folyamatosan kereste azokat a lehetőségeket, 
amelyekben kiteljesedhet. Munkahelyek sora és egy be-

csődölt vállalkozás után végül a lakberendezésben talál-
ta meg önmagát. Egy lakberendező stúdióban találkozott 

először a home staginggel, és rájött arra, hogy ezt kereste 
egész életében, ráadásul jó érzékkel meglátta a piaci rést 
az országban kevéssé ismert szakmában. Marcsi kezdet-
ben ismerősöknek, barátoknak segített ingatlanjaik érté-
kesítésében, a munkák pedig olyan jól sikerültek, hogy úgy 
tűnt, szolgáltatása önállóan is életképes, ezért úgy dön-
tött, saját brandet építve önálló vállalkozást indít. Ahogy 
szaporodtak a megrendelések, Marcsi érezte, hogy komo-
lyabban is foglalkoznia kell vállalkozása menedzselésével. 

„2016 őszén vettem részt a Budapest Bank Dobbantó 

programjában, de ekkor még csak másodállásban vittem 
a vállalkozásomat.” Az ott megismert vállalkozóhölgyek-

kel nincs napi szinten kapcsolatban, de folyamatosan fi -
gyelemmel kíséri munkájukat, életüket, volt, akivel dolgo-
zott már együtt, és voltak többen, akiknek a workshopjain 
is részt vett. „Hihetetlenül inspiráló volt végignézni, hogy 
valaki három hónap alatt, akár a nulláról, eljut valaho-

vá” – idézi fel Marcsi a program számára legértékesebb 

emlékét. 
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Marcsi munkája, vagyis a home staginggel kombinált 
ingatlanfejlesztés több fontos tényezőből tevődik össze. 
Az első és egyben leghangsúlyosabb lépés maga a cél-
csoportra tervezett térszervezés. ,,Ettől már piacképe-
sebb lesz a lakás, hisz nemcsak arról van szó, hogy egy-
szerűen kicseréljük a vezetékeket, festünk, csempézünk 
stb., hanem egy, a mai viszonyoknak megfelelő élhető 
teret hozunk létre” – fejti ki Marcsi. Ezt követi a teljes fel-
újítás, amit egy az évek alatt bevált, önálló vállalkozókból 
álló csapat végez el, és a koronát az egész ingatlanfej-
lesztésre a home staging teszi fel, ami nélkül mit sem ér 
az egész. Ez a típusú ingatlanfejlesztés ettől a hármastól 
különleges. 

Magyarországon még nem annyira elterjedt, de már egy-

re többen ismerik a home staginget, és egyre többeknek 
van igényük ingatlanértékesítés, vagy kiadás esetén arra, 
hogy felkérjenek egy home stagert, aki felkészíti a lakást, 

házat az eladásra, hisz nem csak befektetéseknél, hanem 
egy saját lakás értékesítésénél is hatalmas segítséget tud 

nyújtani. Marcsi legfőbb feladata, hogy az ügyfél elképze-
lései szerint készítse fel a lakást, házat az eladásra, illetve 
hogy aktívan részt vegyen a marketingben. Azonban pár év 
alatt realizálta, hogy ez a klasszikus feladatkör már nem 
elégíti ki munkával kapcsolatos célkitűzéseit, és azon kap-
ta magát, hogy azokat a projekteket szereti a legjobban, 
amelyeknél a befektető vagy befektetés előtt álló ingat-
lantulajdonos szabad kezet ad neki, és teljesen rábízza a 
felújítást. 

Marcsi nagyon büszke arra, hogy képes „elvarázsolni” 

megrendelőit: „Amikor egy-egy munkával elkészülünk, 
nagy öröm látni, ahogy az ügyfél arcára kiül a meglepetés 

vagy a megdöbbenés. Egyszerűen nem hiszik el, hogy mi 
mindent tudtunk kihozni az ingatlanból.” Marcsi munkái 
több szakmai magazinban is megjelentek már, ami szintén 
nagy büszkeséggel tölti el. Középtávú célkitűzései között 
szerepel, hogy ingatlanbefektetőként már saját csapatát 

irányítja. „Nagy vágyam csapatot építeni. Ha minden jól 

megy, idén már fel is tudom venni az első emberemet.” 
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