
 

 

ÓBUDAI EGYETEM 

Rejtő Sándor Könnyűipari és Környezetmérnöki   Kar Médiatechnológiai és Könnyűipari Intézet 

Tantárgy neve: Feldolgozástechnológia II. (Ny-P-CS) Neptun kód: RMTFT2LTLC 

Tantárgy neve angolul:  Kredit:  5 

Jelleg (kötelező/ választható:) 
Kötelezően 
választható 

Tagozat: levelező Félév a mintatantervben: 6 

Szakok melyeken a tárgyat oktatják: Környezetmérnök 

Tantárgyfelelős: Dr. Koltai László Oktatók:  Tiefbrunner Anna, Görgényi-Tóth Pál 

Előtanulmányi feltételek (kóddal is): nincs 

Konzultáció: Előadás:   20 Tantermi gyakorlat:   - Laborgyakorlat: - 

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

helye: 
szombat 9.50-
14.15 

A TANANYAG 

Oktatási cél: 

A tárgy oktatásának célja, hogy a hallgatók a gyakorlatban is megismerkedhessenek a csomagolástechnika és a kor-
szerű papírgyártás anyagaival, eszközeivel, technológiáival, valamint megismerjék a nyomdaipari technológiákat és 
gépeket. 

A tárgy részletes leírása, ütemezés: 

Konz. Időpont  Témakör 

1. 
02.16. Csomagolás (3x45 perc) 

Nyomda (2x45 perc) 

Tiefbrunner Anna 

Görgényi-Tóth Pál 

2. 
03.09. Csomagolás (3x45 perc) 

Nyomda (2x45 perc) 

Tiefbrunner Anna 

Görgényi-Tóth Pál 

3. 

04.06. Papír (1x45 perc) 
Csomagolás zh (aláírásért)  
Papír (2x45 perc) 

Tiefbrunner Anna 

4. 05.04. Nyomda (5x45 perc) Görgényi-Tóth Pál 

Félévközi követelmények 

Foglalkozásokon való részvétel: 

A konzultációkon való részvétel kötelező. 

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

A 3. konzultáción csomagolástechnológiából az aláírásért. 

Az aláírás megszerzésének/félévközi jegy kialakításának módszere: 

Az aláírás megszerzésének feltétele min.60%-os eredményű Zh megírása. 

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

Írásbeli és szóbeli vizsga Papíripari- és nyomdaipari technológiákból a vizsgaidőszakban előre kiadott témakörökből. 



 

IRODALOM 

Kötelező:  

Dr. Koltai László, Tiefbrunner Anna: Csomagolástechnológia – Csomagolószer ismeret, elektro-
nikus jegyzet, Óbudai Egyetem, Budapest, 2016. 

Dr. Schulz Péter, Dr. Endrédy Ildikó, Nagy Sándor: Könnyűipari Enciklopédia II. BMF Budapest, 
2002. 

Moodle rendszerben található oktatási segédletek, jegyzetek 

Ajánlott: Papíripari Kézikönyv, Műszaki Könyvkiadó Budapest, 1980 

Egyéb segédletek:  Az oktató által a MOODLE rendszerben közzétett írásos segédanyag 

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 eleme-
ket a szakfelelős által szervezett ütemezéssel a tantárgyi program részévé tesszük. 

 


