
Gyakorlat/Labor gyakorlatok témakörei:

Oktatási hét Témakör Oktató

13. N. Sz. O.

9.
Textilipari nyersanyagok (mesterséges szálasanyagokból készült szövetek, kelmék) 

viselési, és feldolgozási tulajdonságai. 
N. Sz. O.

11.

ZH 

Textilipari nyersanyagok speciális kikészítési technolgóiákkal készült szövetek,  viselési, 

és feldolgozási tulajdonságai I.

N. Sz. O.

Pót ZH

3

5.
Textilipari nyersanyagok (gyapjú és gyapjútípusú szövetek, kelmék) viselési, és 

feldolgozási tulajdonságai. 
N. Sz. O.

7.
Textilipari nyersanyagok (természetes selyem és selyemtípusú szövetek, kelmék) 

viselési, és feldolgozási tulajdonságai. 
N. Sz. O.

1.
Textíliák mintázata, mintázatok feldolgozhatósága felfektetési rajzok készítésének 

szempontjai
N. Sz. O.

3.
Textilipari nyersanyagok (len és lenttípusú szövetek, kelmék) viselési, és feldolgozási 

tulajdonságai. 
N. Sz. O.

Laborgyakorlat:

3

Tananyagfelosztás és követelményrendszer

2016/17. 1. FÉLÉV

Előadások témakörei:

Oktatási hét Témakör Oktató

A TANANYAG

Oktatási cél:

Megismertetni a hallgatókat a bőripari, textilipari, ruhaipari alapanyagok feldolgozásának sajátosságait. A kurzus célja, az 

anyagsajátosságok figyelembe vételével felfektetési rajzok, terítékrajzok valamint szabás technológiák megismerése 

vektorgrafikus programmal.

A TÁRGY RÉSZLETES LEÍRÁSA, ÜTEMEZÉS:

-

Számonkérés módja (s; v, é) é A képzés nyelve: magyar
A tárgy órarendi 

helye:

ea: Szerda 8.00-9.40*

gy:  Szerda 8.00-9.40**

205

Előtanulmányi feltételek (kóddal is):
Technológiai műveletek tervezése és megvalósítása II. RTTMT2RTNC 

vagy RBTMT2RTNB
Heti óraszámok: Előadás: - Tantermi gyakorlat:

Szakok melyeken a tárgyat oktatják: Kreatív technológiák és gyártmányok szakirány

Tantárgyfelelős: Dr Telegdi Lászlóné (BMQ3T3) Oktató: Nagyné dr. Szabó Orsolya

ÓBUDAI EGYETEM

IntézetRejtő Sándor Könnyűipari és Környezetmérnöki Kar Terméktervező

Jelleg (kötelező/ választható): kötelező Tagozat: nappali Félév a mintatantervben: 7

Tantárgy neve:

Tantárgy neve angolul:

RTSTM3MTNCNeptun kód:Technológiai műveletek tervezése és megvalósítása III.

Design and realization of technological operations III. Kredit:



Egyéb segédletek: 

Ajánlott:

Kötelező:

Németh Endre, Pap Józsefné dr. Gyártástechnológia VII. Különféle anyagok feldolgozása 

Budapest, 1987 (KMF jegyzet), Kisfaludy Márta, Szűcs Ágnes, Hottó Éva: Bevezetés az 

öltüzködéstervezésbe I. elektronikus jegyzet

https://elearning.uni-obuda.hu/  

A tárgy minőségbiztosítási módszerei:

A tárggyal kapcsolatban évenként oktatói felülvizsgálat történik, melynek során figyelembe vesszük a tudásátadás 

hatékonyságát, illetve a hallgatói és a végzettek által adott vélemények kiértékeléséből származó információkat. Az 

értékelés alapján a tárggyal kapcsolatos fejlesztési akciók indíthatók, melynek területei 

- a tudásátadás módszertana,

- a tananyag tartalma,

- az előadások és gyakorlatok egymásra épültsége.

A változtatásokról és azok eredményeiről évenkénti értékelést végzünk, erről feljegyzést készítünk és a bevált elemeket a 

szakfelelős által szervezett ütemezéssel a tantárgyi program részévé tesszük.

A vizsga módja (írásbeli, szóbeli, teszt, stb.) és értékelési módszere:

IRODALOM

Az aláírás megszerzésének/félévközi jegy kialakításának módszere:

ZH eredménye, és az önálló feladat  eredményének átlaga.

12-14. hét Önálló feladat készítése

Félévközi követelmények

Foglalkozásokon való részvétel:

Kötelező a részvétel  a gyakorlatokon. 

A félév eredményes teljesítéséhez az előadásokon elhangzott, valamint a gyakorlatokon megbeszéltek ismerete 

szükséges.

A megengedett hiányzások számát az aktuális Tanulmányi és Vizsgaszabályzat (TVSZ) határozza meg.

Zárthelyik, jegyzőkönyvek, beszámolók, stb. (száma, időpontja):

11. hét ZH

2 Szabásminták digitalizálása, vektorgrafikus megjelenítése N. Sz. O.

4

12 ZH: Önálló feladat készítése N. Sz. O.

14 ZH: Önálló feladat készítése N. Sz. O.

Nadrág eleje szériázása N. Sz. O.

6 Nadrág háta szériázása N. Sz. O.

8 Felfektetési rajz készítése adott kritériumoknak megfelelően N. Sz. O.

10 Felfektetési rajz készítése adott kritériumoknak megfelelően N. Sz. O.

https://elearning.uni-obuda.hu/

