
ÓBUDAI EGYETEM

IntézetRejtő Sándor Könnyűipari és Környezetmérnöki Kar Terméktervező

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

Tantárgy neve:

Tantárgy neve angolul:

RTWAA1EBNENeptun kód:Anyag és áruismeret

Knowledge of textile materials and testing I. Kredit: 4

Elmélet: A lakáskultúrában alkalmazott textilanyagok fajtái, tulajdonságai, szerkezeti és felhasználási jellemzői.  Építészeti 

és épületgépészeti alapismeretek. Épületekben alkalmazott anyagok, burkolatok, nyílászárók fajtái, tulajdonságai és 

felhasználási lehetőségei. 

Gyakorlat: A textil anyagtípusok laboratóriumi vizsgálati módszerei. A textíliák minőségét meghatározó tulajdonságok és a 

felhasználás során jelentkező igénybevételek vizsgálatai.  Különféle burkolóanyagok mennyiségének számításai.

A TÁRGY RÉSZLETES LEÍRÁSA, ÜTEMEZÉS:

Előadás témakörei:

OktatóOktatási hét Témakör

Ea. Sz:11.40-13.20  D410                     

L1: K. 12:35-14.15  D304;            

L2: Cs.12:35-14.15 D304;                   

L3: Cs. 8:55-10.35 D304;

L4: Cs.12:35-14.15 D305

Heti óraszámok: Előadás: 2 Tantermi gyakorlat: - Laborgyakorlat:

A TANANYAG

Oktatási cél:

1. Dr. Hottó Éva

2. Dr. Hottó Éva

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

szerelvényei és felhasználási lehetőségeik.  A loft és közösségi terek.

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

Ünnep, Okt. 23.

A lakáskultúra textilszerkezeti anyagai, felhasználási területek szerinti csoportosítása. Az 

alváskultúra anyagai, jellemzői. 

3. Dr. Hottó Éva

4. Koleszár András

Természetes és mesterséges szálasanyagok áruismerete II.

Építészeti alapismeretek I. Épületekben alkalmazott anyagok, burkolatok nyílászárók 

fajtái, tulajdonságai és felhasználási lehetőségeik. 

7. -

8. Dr. Hottó Éva

6. Koleszár András

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

Enteriőrtervezés és textil specializáció

Tantárgyfelelős: Dr. Telegdi Lászlóné Oktató:
Dr. Hottó Éva, Borka Zsolt, Koleszár 

András
Előtanulmányi feltételek (kóddal is): -

5. Koleszár András

Természetes és mesterséges szálasanyagok áruismerete I.

2

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

helye:

Tananyagfelosztás és követelményrendszer

2019/20. 1. FÉLÉV

Szálasanyagok áttekintése (természetes, mesterséges), jellemzői. Alapfogalmak, 

(fonalak, cérnák, filamentek, díszítő cérnák). Textilkikészítés.



10.

9.

8.

7.

6.

5.

4.

3.

Textíliák nyersanyagai, az elemiszálak tulajdonságai. (szálfelismerés égetéssel, 

mikroszkópi vizsgálatokkal)
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2.

1.

Dr. Hottó Éva

Borka Zsolt

Borka Zsolt
Lineáris termékek méretjellemzői (mérés). Lineáris termékek keresztmetszeti és 

tömegjellemzőinek összefüggései (számolós példák)

Gyakorlat/Labor gyakorlatok témakörei:

Téma Témakör Oktató

13.
Funkcionális textilek, a funkció kialakítási lehetőségei. A funkcionális textilek 

felhasználási lehetőségei az enteriőrben.
Dr. Hottó Éva

14.
Önkéntes minőségtanúsítványok. Szálösszetétel megadása. Címkézési előírások.   PÓT 

ZH
Dr. Hottó Éva

11. Rektori szünet -

12. Zh Dr. Hottó Éva

9. Dr. Hottó Éva

10.

Borka Zsolt

Borka Zsolt

Közösségi terek áruismerete

Pótlások az 1-6. témákból

Textilvizsgálati módszerek ismertetése (bemutató mérések a rendelkezésre álló 

eszközparkon)

Textíliák felépítése. Szövetek kötéstana, a szövet szerkezettel összefüggő tulajdonságok 

(maximális szövet sűrűség, elméleti szakítószilárdság tervezése)

Borka Zsolt

Borka Zsolt

Szövött kelmeszerkezet meghatározása, szövetek műszaki paraméterei (területi sűrűség, 

lánc- és vetülék sűrűség, vastagságmérés… stb.).

Szakítószilárdság fogalma, mérési lehetőségek. Textíliákkal kapcsolatos sajátosságok 

ismertetése (kötegszakítási elmélet). Szakítóvizsgálatok elvégzése.

L1 - L2 konzultáció - Rektori miatt L2, L3 és L4-nek elmarad…

Borka Zsolt

Koleszár András

14.

13.

12.

11.

12. hét ZH (előadáson)

14. hét pót ZH (előadáson)

14. hét gyakorlatokon évközi feladatok leadása

Függönyök, árnyékolók, tapéták anyagai, jellemzői.

Szőnyegek anyagai, jellemzői, gépi szőnyegek. Bútorkárpitok, speciális kárpitanyagok pl.: 

bőr, műbőr, szőrme.

Félévközi követelmények

Foglalkozásokon való részvétel:

Az előadásokon és a gyakorlatokon kötelező a részvétel.

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

Burkolóanyagok mennyiségének számítása II. Koleszár András

Évközi feladatok leadása értékelése Koleszár András

-

Burkolóanyagok mennyiségének számítása I. Koleszár András

Koleszár András

Koleszár András

Enteriőrben alkalmazott burkolóanyagok. Padló csempe, parketta elhelyezésének 

követelményei és mennyiségének számítása.

Enteriőrben alkalmazott burkolóanyagok. Fali csempe, tapéta elhelyezésének 

követelményei és mennyiségének számítása.



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:

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. Határidő után leadott feladat csak késedelmi díj fizetése mellett adható be legkésőbb a 14. oktatási 

hét gyakorlatán. Évközi jegy pótlására a TVSZ szerint van lehetőség.

Az évközi jegyet a zárthelyi dolgozat eredménye (60% súlyozással) és a beadott jegyzőkönyvek (ezek átlagát alapul vevő 

40% súlyozással) alapján kapja a hallgató. 

Egyéb segédletek: 

Ajánlott:

Kötelező:

(1) Textil-, és ruhaipari anyag- és áruismeret, Magyar Divatintézet - Göttinger kiadó 1997.

(2) Medveczkyné P.B., Dr. Szücs I., Szabó R. Pataki M., Dr. Kokasné P.L., Sinkáné Dr. Király A.: 

Könnyűipari enciklopédia I/3. Textilipari technológiák. BMF-RKK-6000/III. Bp. 2002.

(1) TMTE szakmai kiadványai

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

A tárgy minőségbiztosítási módszerei:

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

