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9. SZÜNET -

7. Szoknya formai kialakítása, Szoknya gyártás-technológiai kialakítása Koleszár András

8.

5. Szabás technológiája, terítés alapfogalmai, terítési módok, terítés munkamenete. Koleszár András

6.

3. A ruhaipari gyártás előkészítése felfektetési rajz készítés. Koleszár András

4.

1.
Metszetrajzok készítése, dekomponálás. Varrástechnológiai utasítás kidolgozásának 

szempontjai
Koleszár András

2.

A TANANYAG

Oktatási cél:

A ruha technológia alapvető technikáinak megismerése. A tantárgy célja továbbá hogy a hallgató képes legyen a tervező által 

tervezett ruházati termék kivitelezésére, a technológiai dokumentáció elkészítésére és a gyártás előkészítésére.

A TÁRGY RÉSZLETES LEÍRÁSA, ÜTEMEZÉS:

Előadás témakörei:

OktatóOktatási hét Témakör

1

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

helye:

E.: H.: 1-2 D. 309*                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

L.: H.: 1-2 D. 309** .            

Előtanulmányi feltételek (kóddal is): -

Heti óraszámok: Előadás: 1 Tantermi gyakorlat: - Laborgyakorlat:

Szakok melyeken a tárgyat oktatják: Könnyűipari mérnöki szak

Tantárgyfelelős: Dr Oroszlány Gabriella Oktató: Koleszár András

ÓBUDAI EGYETEM

IntézetRejtő Sándor Könnyűipari és Környezetmérnöki Kar Terméktervező

Jelleg (kötelező/ választható): kötelező Tagozat: nappali Félév a mintatantervben: 6

Tantárgy neve:

Tantárgy neve angolul:

RTTRT1RTNDNeptun kód:Ruha- és bőrtermékek technológiája I.

Garment Technology I. Kredit: 3



Félévközi követelmények

Foglalkozásokon való részvétel:

13.

14. Saját termék bemutatása Koleszár András

11.

12. Szünet -

9.

10. Szünet -

7.

8. Szoknya befejezése Saját termék elkezdése Koleszár András

5.

6. Húzózáras hasíték készítése Koleszár András

3.

4. Szabásvonalba helyezett zseb készítése Koleszár András

1.

2. Egyszegélyes bevágott zseb készítése Koleszár András

Gyakorlat/Labor gyakorlatok témakörei:

Oktatási hét Témakör Oktató

13. ZH Koleszár András

14.

11. Szoknya formai kialakítása, Szoknya gyártás-technológiai kialakítása Koleszár András

12.

10.



Egyéb segédletek: 

Ajánlott:

Kötelező:

(1) Oktatók által megadott tananyagok.                                                                                                                                                                                                                                                                                           

(2) Estu Klára – Molnárné Simon Éva- Zsédenyi Lászlóné: Ruhaipari gyártástechnológia , Budapest, 

Műszaki Könyvkiadó, 1999                                                                                                                 (3) 

Dr. Beke J. - Farkas M. - Horváth A. – Kovács A. – Matlák Z.: Könnyűipari enciklopédia /1-2 Bőr és 

bőrfeldolgozóipar BMF-RKK-6000/II. Budapest, 2002

KIP Enciklopédia jegyzetek.

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:

Szóbeli.  A vizsgajegy kialakítása: 60% szóbeli felelet, 40% félévi munka.

IRODALOM

Az aláírás megszerzésének/félévközi jegy kialakításának módszere:

Az aláírás megszerzéséhez a  gyakorlaton elkészített alkatrészek, a nadrág és a hozzá tartozó dokumentáció hiánytalan 

beadása valamint a saját elkészült termék bemutatása a 12. héten. A ZH minimum elégséges (60%)-ra való megírása 

szükséges. A pótlás lehetőségeit a TVSZ tartalmazza.

12. hét Saját termék bemutatása

13. hét ZH

Az előadásokon és gyakorlatokon való részvétel kötelező.

A megengedett hiányzások számát a Tanulmányi és Vizsgaszabályzat határozza meg (a hiányzások száma nem haladhatja 

meg a félévi össz. óraszám 30%-át).

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

8. hét Szoknya és a hozzá tartozó jegyzőkönyv beadása.

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

