
Oktatási hét Témakör

Építészeti alapismeretek. Épületekben alkalmazott anyagok, burkolatok nyílászárók fajtái, 

tulajdonságai és felhasználási lehetőségeik. 
Koleszár András

Előszoba, nappali, konyha, háló és kiegészítő helyiségek típusai, méretei. Koleszár András

2.

Textilipari és lakberendezési áruismeret

magyar
A tárgy órarendi 

helye:

Ea H: 9.50-11.30            

Páratlan hét, D 308                                

Lab: H: 8.00-9.40                    

L1. ptlan. L2. páros    

D. 205.

1 Tantermi gyakorlat: -

Textile and interior design materials Kredit: 3

Előtanulmányi feltételek (kóddal is):

1

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

képzési kód: RBNCTF vagy RBNATF és RTTFO2RTNC vagy RBTFO2RTNC 

tárgy teljesítése

Heti óraszámok: Előadás:

Szakok melyeken a tárgyat oktatják: Ipari termék- és formatervező mérnöki szak

Tantárgyfelelős: Dr. Szücs Iván Oktató: Koleszár András,  Dr. Hottó Éva    

Tananyagfelosztás és követelményrendszer

2018/19. 2. félév

Laborgyakorlat:

A TANANYAG

Oktatási cél:

A tárgy oktatásának célja, hogy részletesen megismertesse a hallgatókat a lakáskultúra szerkezeti anyagaival, azok 

szerkezetével, felhasználási lehetőségeivel, valamint az enteriőr térbeli ábrázoláshoz szükséges eszközökkel. A hallgatók 

az elméletben tanultakat laboratóriumi gyakorlatok keretében sajátíthatják el mélyebben.

A TÁRGY RÉSZLETES LEÍRÁSA, ÜTEMEZÉS:

Előadás témakörei:

Oktató

ÓBUDAI EGYETEM

IntézetRejtő Sándor Könnyűipari és Környezetmérnöki Kar Terméktervező

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

Tantárgy neve:

Tantárgy neve angolul:

RTTTA2FVNCNeptun kód:

8.

5.

6.

3.

4.

Koleszár András

Természetes szálasanyagok áruismerete Dr. Hottó Éva

Mesterséges szálasanyagok áruismerete Dr. Hottó Éva

10.

1.

7.

11. SZÜNET

9.

Építészeti alapismeretek. Épületgépészet víz, csatorna, fűtés, világítás, anyagai 

szerelvényei és felhasználási lehetőségeik.  A loft és közösségi terek.



Oktatási hét Témakör Oktató

13. Kötött és nemszőtt textíliák áruismerete Dr. Hottó Éva

14.

Gyakorlat/Labor gyakorlatok témakörei:

1.cs. Közösségi terek áruismerete

5. Koleszár András

6.

3.

1.cs. Enteriőrben alkalmazott burkolóanyagok. Fali csempe, tapéta elhelyezésének 

követelményei és mennyiségének számítása.

Koleszár András

4. Koleszár András

1. Koleszár András

2. Koleszár András

12.

2.cs. Közösségi terek áruismerete

1.cs. Enteriőrben alkalmazott burkolóanyagok. Padló csempe, parketta elhelyezésének 

követelményei és mennyiségének számítása.

1.cs. Burkolóanyagok mennyiségének számítása II.

2.cs. Burkolóanyagok mennyiségének számítása I.

Koleszár András7.

Koleszár András

8.

2.cs.  Enteriőrben alkalmazott burkolóanyagok. Fali csempe, tapéta elhelyezésének 

követelményei és mennyiségének számítása.

1.cs. Burkolóanyagok mennyiségének számítása I.

11.

2.cs. Enteriőrben alkalmazott burkolóanyagok. Padló csempe, parketta elhelyezésének 

követelményei és mennyiségének számítása.

Koleszár András12. 2.cs. Burkolóanyagok mennyiségének számítása II.

9.

Félévközi követelmények

Foglalkozásokon való részvétel:

Koleszár András

10.

Koleszár András

SZÜNET

SZÜNET

Az előadásokon és a gyakorlatokon kötelező a részvétel.

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

13. hét ZH a gyakorlaton mindkét csoportnak Évközi feladatok végső beadási határideje.

13. Koleszár András

14. 1.cs. 2. cs. Pót ZH. Koleszár András

1.cs. 2. cs. ZH. Évközi feladatok leadása

Az aláírás megszerzésének/félévközi jegy kialakításának módszere:

14. hét PÓT ZH a gyakorlaton mindkét csoportnak



Egyéb segédletek: 

Ajánlott:

Kötelező:

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:

Az évközi jegy kialakítása: ZH elégséges megírása és félévi feladatok beadása. Értékelés 60% ZH 40% félévi gyakorlati 

feladatok.

IRODALOM

A félévközi jegy megszerzésének feltétele a sikeres zh. és az évközi feladatok elfogadása. Az elégséges zárthelyi 

osztályzathoz a maximális pontszám 50%-át kell elérni. A gyakorlatokon kiadott évközi feladatok beadási határideje a 

következő gyakorlat óráján. A csoportos projektfeladat beadási határideje az utolsó gyakorlat időpontja. Határidő után 

leadott feladat csak késedelmi díj fizetése mellett adható be legkésőbb a 14. oktatási hét csütörtökén (2017.máj.11-én) 

15h-ig.

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

