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Szakok melyeken a tárgyat oktatják: Könnyűipari mérnök 
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Előtanulmányi feltételek (kóddal is): Csomagolás és papírtechnológia I. RMWCP1NBNE 

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

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

helye: 
csüt. 1-2. óra 

A TANANYAG 

Oktatási cél: 

A hallgatók megismertetése a csomagolásgépesítés alapjaival, a gépi csomagolás műveleteivel, valamint a 
gyakorlatban leginkább előforduló csomagolási rendszerek gépi megoldásaival. 

 A tananyag része a csomagolóüzemek folyamatirányítása, szervezése, üzemvitele is. 

 

 A tárgy részletes leírása, ütemezés: 

Előadások e-learningben 

Gyakorlatok 

Okta-
tási 
hét 

Időpont 
(hónap, 

nap) 
Témakör 

1. II. 13. A csomagolásgépesítés műszaki-gazdasági feltételei 

2. II. 20. A csomagológépek csoportosítása, a gépi csomagolás alapműveletei 

3. II. 27. Adagolás és töltés 

4. III. 5. Az adagológépek főbb csoportjai, az egyes csoportok jellegzetes szerkezetei 

5. III. 12. Csomagolóeszközök zárása 

6. III. 19. zh  

7. III. 26. Fogyasztói csomagolások gépei 

8. IV. 2. Fogyasztói csomagolások gépei  

9. IV. 9. Gyűjtőcsomagoló gépek 

10. IV. 16. Egységrakomány-képzés 

11. IV. 23. zh 

12. IV. 30. Egységrakomány-rögzítő gépek 

13. V. 7. Egységrakomány-rögzítő gépek 

14. V. 14. pótlás 



 

Félévközi követelmények 

Foglalkozásokon való részvétel: 

A félév teljesítéséhez az e-learning tananyag ismerete okvetlenül szükséges.  

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

6. hét Zárthelyi  

11. 
hét  

Zárthelyi  

14. 
hét 

Pótlások 

Az aláírás megszerzésének/félévközi jegy kialakításának módszere: 

A hallgatók a félév folyamán két elméleti zárthelyit írnak. Aki valamelyik zárthelyiről igazoltan marad távol, a 14. okta-
tási héten pót zárthelyit írhat a megfelelő anyagrészből. 

Az aláírás megszerzésének feltétele a zárthelyi dolgozatok eredményes (legalább 60%) megírása. 

A vizsga módja (írásbeli, szóbeli, teszt, stb.) és értékelési módszere: 

Írásbeli és szóbeli kihúzott tétel alapján 

IRODALOM 

Kötelező:  
A Moodle rendszerben a teljes tananyag megtalálható. 
Tiefbrunner Anna: Csomagolásgépesítés, elektronikus jegyzet, Óbudai Egyetem, Budapest, 
2015.  

Ajánlott: 

Magyary-Kossa – Tiefbrunner: Csomagolásgépesítés I. Fogyasztói csomagolás, Papír-Press 
E., Bp., 2001 

Reményi A.: Csomagolásgépesítés II. gyűjtő- és szállítási csomagolás, Papír-Press E., 2001. 

Egyéb segédletek:   

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 ele-
meket a szakfelelős által szervezett ütemezéssel a tantárgyi program részévé tesszük. 

 


