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7. Textilipari nyersanyagok és feldolgozási tulajdonságaik II. Korona Péterné

8.

5. Varrástechnológiai alapismeretek. Korona Péterné

6.

3. Textilipari nyersanyagok és feldolgozási tulajdonságaik I. Korona Péterné

4.

1.
Félévi tematika ismertetése. Asztalteríték stílusok, asztalterítés szabályai.  

Textilmanipulációk.
Korona Péterné

2.

A TANANYAG

Oktatási cél:

A hallgatók megismertetése a lakberendezéshez használható textil alapanyagok gyártástechnológiáival, a technológiák 

igényeknek megfelelő kiválasztásával, ill. a technológiák céloknak megfelelő módosítási lehetőségeivel.

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:

EA.:SZE:08:00-

09:40(D.2.204);                                                   

L: H:14:25-16:05 

(D.3.309);          L1. 

páratlan hét,                                 

L2. páros hét.

Előtanulmányi feltételek (kóddal is): Formatervezés II.  RTTFO2RTNC vagy RBTFO2RTNC

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

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

Tantárgyfelelős: Dr. Deés Enikő Oktató: Dr. Hottó Éva, Korona Péterné

ÓBUDAI EGYETEM

IntézetRejtő Sándor Könnyűipari és Környezetmérnöki Kar Terméktervező

Jelleg (kötelező/ választható): kötelező Tagozat: nappali Félév a mintatantervben: 5

Tantárgy neve:

Tantárgy neve angolul:

RTTTE1FVNCNeptun kód:Textil- és lakberendezési technológia I.

Textile and interior technology I. Kredit: 3



13.
1. cs. Asztalteríték tervek kivitelezése. 

A kivitelezett asztalteríték tervek leadása MINDKÉT CSOPORTNAK!

Dr. Hottó Éva / 

Korona Péterné

14. Kiállítás rendezése
Dr. Hottó Éva / 

Korona Péterné

11. Rektori szünet

12. 2. cs. Asztalteríték tervek kivitelezése, bemutatása MINDKÉT CSOPORTNAK! Korona Péterné

9. 1. cs. Projekt feladat kivitelezése II. Dr. Hottó Éva 

10. 2. cs. Projekt feladat kivitelezése II. Korona Péterné

7. 1. cs. Projekt feladat kivitelezése I. Dr. Hottó Éva 

8. 2. cs. Projekt feladat kivitelezése I. Korona Péterné

5. 1. cs. Rollnis szegélyezés (tányéralátét). Huzat készítése térbeli formára. Dr. Hottó Éva 

6. 2. cs. Rollnis szegélyezés (tányéralátét). Huzat készítése térbeli formára. Korona Péterné

3. 1.cs. Fodros technológiai megoldások az asztal körül. Gyűjtő munka megbeszélése. Dr. Hottó Éva 

4.
2.cs. Fodros technológiai megoldások az asztal körül. Gyűjtő munka megbeszélése. 

TERVEK BEADÁSA MINDKÉT CSOPORTNAK!
Korona Péterné

1.
1. cs. Szegések, sarokkialakítások . Textilszalvéta.

Otthoni feladat: szalvéta hajtogatások gyűjtése, készítése.
Dr. Hottó Éva 

2.
2. cs. Szegések, sarokkialakítások. Textilszalvéta.

Otthoni feladat: szalvéta hajtogatások gyűjtése, készítése.
Korona Péterné

Gyakorlat/Labor gyakorlatok témakörei:

Oktatási hét Témakör Oktató

13. Kiállítás előkészítése. Pót ZH Korona Péterné

14.

11. ZH  Projekt feladat kivitelezésének konzultációja. Korona Péterné

12.

9. Textíliák szabása. Ruhaipari ragasztástechnológiai alapismeretek. Korona Péterné

10.



Egyéb segédletek: 

Ajánlott:

Kötelező:

- Oktató által megadott segédlet.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

- Medveczkyné P. B.- dr Szücs I.-Szabó R.-Pataki M.-Dr Kokasné P. L.-Sinkáné A.: Könnyűipari 

enciklopédia I/3,                                                                                                                                                                  

- Textilipari technológiák , BMF-RKK-6000/III., Budapest, 2002                                                                                                                                                                                                                                                                  

- Estu Klára: Ruhaipari technológiák OE-RKK 6048 Elektronikus jegyzet

- Szaklapok, pl. Magyar Textiltechnika, TMTE honlapja

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 viszga.

A vizsgajegy kialakítása: 60% vizsga felelet, 40% projekt feladat és a félévi munkák technológiai kivitelezése.

IRODALOM

14. hét Kiállítás rendezése.

Az aláírás megszerzésének/félévközi jegy kialakításának módszere:

Az aláírás megszerzésének feltétele az eredményes zárthelyi dolgozat és a félévközi munkák megfelelő szintű elkészítése. 

Az elégséges zárthelyi osztályzathoz a maximális pontszám 50%-át kell elérni. 

A gyakorlatokon kiadott évközi feladatok beadási határideje a 9.hét gyakorlatán. Asztalteríték terv leadása 4. oktatási hét. 

A projektfeladat beadási határideje (13. héten) Határidő után leadott terv, vagy feladat csak késedelmi díj fizetése mellett 

adható be, és munkája a kiállításon nem lesz bemutatva. Azon hallgatóknak, akiknek a 14. heti órán nincs elfogadott 

beadandó feladatuk a tárgyból, aláírás megtagadva bejegyzést kapnak, amit a vizsgaidőszak elején javíthatnak.

Az a hallgató, akinek a szorgalmi időszak végén nincs meg az aláírása (aláírás megtagadva bejegyzést kapott, az 

elégtelen ZH-k, vagy a beadandó feladatok miatt), a vizsgaidőszak első két hetében egy alkalommal tehet kísérletet az 

aláírás megszerzésére. Az aláírás feltétele ekkor is 50%.

9. hét Évközi feladatok beadása

11. hét Zh 

13.  hét Évközi feladatok végső beadási határideje, pót Zh

Félévközi követelmények

Foglalkozásokon való részvétel:

Az előadásokon és a gyakorlatokon kötelező a részvétel.

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

 4. hét  Asztalteríték tervek leadása

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





