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RTWST1EBNE  Szakmai technológia I. 

Ismeretanyag leírása: 

A textiliparban felhasznált nyersanyagok általános jellemzői, tulajdonságai.  

A textíliák fajtái, hagyományos és modern alapanyagai. A szövött textilanyagok 

leggyakoribb fajtái, felhasználási területei és jellemző anyagtípusai. A kötött és nemszőtt 

kelmeképzési eljárások, a textíliák jellemzői és felhasználási területei. 

Bőrök feldolgozása, általános jellemzői, tulajdonságai, fajtái. Műbőrök, műszőrök.  

Funkcionális és intelligens textíliák. A műszaki textíliák (hagyományos és high tech 

szálák), speciális szerkezetei, alkalmazási területei. 

Textiltermékek forgalomba-hozatali szabályai. Önkéntes minőség-tanúsítványok. 

Textilvizsgálatok. Lineáris textiltermékek műszaki paraméterei és azok mérési módjai. A 

szövetek és kötött-hurkolt kelmék műszaki adatai, fontosabb jellemzői és mérésük. 

Textíliák viselkedésének vizsgálata a felhasználás során jelentkező különböző 

igénybevételekkel szemben. 

Építészeti alapismeretek, épületekben alkalmazott anyagok tulajdonságai és felhasználási 

lehetőségeik. Burkolatok, nyílászáró szerkezetek stb. Épületgépészeti alapok. Háztartási 

és lakásfelszerelések, fényforrások, világítótestek méretei/típusai/előírásai. Az 

enteriőrben alkalmazott burkolóanyagok (fali, és padlócsempe, parketta, tapéta stb.) 

elhelyezésének követelményei és a szükséges mennyiség meghatározása.  

 

Az elsajátítandó szakmai kompetenciák: 

- Ismeri a terméktervezői szakterületen alkalmazott legfontosabb alapanyagokat, azok 

előállítását és alkalmazásuk feltételeit. 

- Megérti és használja szakterületének jellemző online és nyomtatott szakirodalmát 

magyar és legalább egy idegen nyelven. 

- Magyarul és legalább egy idegen nyelven ismeri és alkalmazza szakmaterületének 

nyelvezetét, speciális kifejezéseit. 

- Gyakorlati tevékenységek elvégzéséhez megfelelő kitartással és monotóniatűréssel 

rendelkezik. 

- Képes a tervezett termékkel kapcsolatos döntéseket indokolni, azokat tesztelni, műszaki 

és szabványos vizsgálati módszerekkel alátámasztani. 

- Munkája során jogkövető magatartásra és a mérnöki etikai szabályok 

figyelembevételére törekszik. 

- A problémamegoldás során ügyel az egyenlő esélyű hozzáférés elvének biztosítására. 
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