
   

 

PROGRAMTEVÉKENYSÉG AZ NTP ÉS A MINISZTERELNÖKSÉG TÁMOGATÁSÁVAL 

ÓE RKK Tudományos Diákköri műhelyének és rendezvényeinek támogatása projekt 

„Vektorgrafikus és 3D programok a tervezésben” 

2021. április 15 – május 6, on-line Microsoft Teams 

Kedves Államvizsgára és TDK-ra készülő hallgatók, kedves érdeklődők! 

A Nemzeti Tehetségprogram keretében és a Miniszterelnökség támogatása révén megvalósuló, NTP-

HHTDK-20-0042 kódszámú „Az ÓE RKK Tudományos Diákköri műhelyének és rendezvényeinek 

támogatása” című projekt keretében, 2021. április 15 – május 6. időszakban a Terméktervező Intézet 

on-line kurzus- és workshop-sorozatot szervez „Vektorgrafikus és 3D programok a tervezésben” 

címmel. A járványhelyzetre való tekintettel a program on-line valósul meg az Óbudai Egyetem 

Microsoft Teams rendszerében, az erre létrehozott Vektor és 3D csatornán. 

A kurzusok keretében az érdeklődők megismerkedhetnek a termék-, enteriőr-, textil-, illetve 

öltözéktervezésben használatos korszerű szoftverekkel, és gyártás-előkészítő rendszerekkel, 

amelyeket a gyártási folyamatok optimalizálására alkalmaznak a szakemberek. Az on-line kurzus 

támogatja a hallgatók Tudományos Diákköri Konferenciára és államvizsgára való felkészülését, segíti 

a terméktervezői és mérnöki készségeik fejlesztését, és a dizájneri látásmód kiteljesedését. A szakmai 

programsorozatban az alábbi kurzusokra és workshopra lehet jelentkezni:  

Lakberendező szoftverek bemutatása – kurzus 

Oktató: Koleszár András, mestertanár 

Tartalom: Digitális lehetőségek a lakberendezésben. Milyen programot érdemes választani 

egy projekt elkészítéséhez? Hogyan érdemes felépíteni a munkafolyamatot? Hogyan lehet 

hatékonyan dolgozni? Az előadásban az oktatásban hasznát szoftverek használhatóságának 

bemutatására kerül sor. A vektorgrafikus rendszereket, a dokumentáció készítés lépéseit, 

valamint a felhasznált programok előnyeit mutatja be a kurzus. A kurzust ajánljuk mindazon 

hallgatóknak, akik specializálódva folytatnak tanulmányokat, vagy csak érdeklődnek a 

lakberendezés iránt. 

Előadások időpontjai: 2021 április 15, 10.30-12.00 

   2021 április 15, 12.30-14.00 

Gyártáselőkészítő rendszerek alkalmazási lehetőségei konfekcióiparban – kurzus 

Oktató: Nagyné Dr. Szabó Orsolya, egyetemi adjunktus 

Tartalom: Milyen digitális lehetőségeket lehet alkalmazni egyedi gyártás során? Milyen 

programot érdemes választani, ha sorozatgyártásban gondolkodunk? A gyártók új kihívásokkal 

szembesülnek, mert folyamatosan új alapanyagokkal dolgoznak, és növelni kell a minőséget; 

hatékonyságra kényszerülnek a megrendelések darabszámának vagy az átfutási időnek a 

csökkenése miatt is. Az előadás bemutatja a népszerű konfekcióipari gyártáselőkészítő 

rendszerek előnyeit, a dokumentáció készítés és a szabásminta szerkesztés, valamint a ruha 

modellezés és szériázás lépéseit, áttekintve a felfektetési rajz optimalizálásának lehetőségeit 

is. A kurzust ajánljuk a ruha- és textilipar iránt érdeklődő hallgatónak, és azoknak, akik 

konfekcióipari vállalkozásban terveznek elhelyezkedni. 

Előadások időpontjai: 2021 április 22, 10:00-11:30 

   2021 április 22, 12:30-14:00 

 

 

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a1893eae31aaf4f04b8be7128d59c9e67%40thread.tacv2/conversations?groupId=ace461ad-d0d1-40e6-b1f5-8bfaf2265f39&tenantId=1d6a56fa-705a-4bbc-8004-67a21d5e9b97
https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3a8e8f0bf3a6874a2b955d4c4dc6004629%40thread.tacv2/Vektor%2520%25C3%25A9s%25203D?groupId=ace461ad-d0d1-40e6-b1f5-8bfaf2265f39&tenantId=1d6a56fa-705a-4bbc-8004-67a21d5e9b97


   

 

Divatszakma, szoftverek, digitalizáció: Textil- és divattervező szoftverek bemutatása – kurzus 

Oktató: Dr. Csanák Edit DLA, egyetemi docens 

Tartalom: Mióta használatosak tervezőgrafikai szoftverek a textil- és divattervezésben? Milyen 

lehetőségeket rejtenek magukban? Melyik programot mire használjuk? Milyen 3D programok 

és virtuális élményt nyújtó tervező-szoftverek ismertek ma? Mi köze az MI-nek a 

divatszakmához? A kurzust ajánljuk mindazon hallgatóknak, akik érdeklődnek a divatszakma, 

és fenntartható textil- és ruhatervezés iránt. 

Az első előadás a textil- és ruhatervezésben használt hagyományos vektorgrafikus szoftverek 

bemutatására összpontosít; bemutatva a vektorgrafikus rendszerek előnyeit és hatásukat a 

ruhatervezésre, összefüggésben a 21. század elején fellépő Fast Fashion jelenségre. Továbbá 

bemutat egyes 3D ruhatervező szoftvereket. 

A második előadás a 3D és a virtuális ruhatervezésben rejlő jövőbeli meglátásokra 

összpontosít: bemutatja a 3D tervezésben rejlő lehetőségeket, és a Mesterséges Intelligencia 

irányította tervezésben rejlő potenciálokat és veszélyeket; a gép és a tervező interakciója 

mentén születő, hibrid tervezési koncepciókat, illetve az MI-Ember interakción alapuló tervezés 

futurisztikus vívmányaiban rejlő jövőképet.  

Előadások időpontjai: 2021 április 29, 10:00-11:30 

   2021 április 29, 12:30-14:00 

ZbrushCore bemutató workshop – workshop 

Oktató: Németh Róbert DLA, egyetemi docens 

Tartalom: A négy órás workshopon a hallgatók megismerkedhetnek a ZbrushCore szoftver 

kezelőfelületével és használatának alapjaival. A ZbrushCore a piacvezető Zbrush szoftver 

egyszerűsített változata, amely főleg (organikus) 3d modellezésre használható. A workshop 

kezdő szintű, előzetes ismeret nem szükséges. Tematika: Bevezetés - prezentációk, 

alapfogalmak - CAD, 3D, organikus modellezés; Quad, triangle, n-gon; Subdivision, subtools; 

Kezelőfelület, lightbox, navigáció; Anyagok (material), alpha, polymesh és primitív tool-ok; 

Gizmo, szóköz felbukkanó panel; DMSR - Draw, Move, Scale, Rotate; Brush, symmetry; Radial 

symmetry – fazekaskorong, gyorsbillentyűk – az egérgörgő zoom beállítása; Dynamesh,; 

Zsphere; Extract – ruhakészítés; Polygroup-ok; Importálás/exportálás lehetőségek; 

Referenciaképek beállítása és mintázás ezek segítségével; Kiadott feladatok megoldása; A 

Zbrush bemutatása, Zbrush és ZbrushCore eltérések. 

Workshop időpontja: 2021 május 6, 12:00-16:00 

A programtevékenység az NTP támogatásával a Nemzeti Tehetség Alapból valósult meg, a 

Miniszterelnökség Családokért Felelős Tárca Nélküli Miniszter támogatásával.  

Facebook: https://www.facebook.com/nemzetitehetsegprogram.1823  

Instagramm: https://www.instagram.com/nemzetitehetsegprogram/  

Az előregisztrált hallgatók részvételükre feltétlenül számítunk, további érdeklődőket szeretettel várunk! 

Dr. Csanák Edit DLA 

RKK HHTDK2020 program koordinátor, egyetemi docens 

2021. március 19. 

https://www.facebook.com/nemzetitehetsegprogram.1823
https://www.instagram.com/nemzetitehetsegprogram/

