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2020/21/1. FÉLÉV 
 

ÓBUDAI EGYETEM 
Rejtő Sándor Könnyűipari és Környezetmérnöki   Kar Médiatechnológiai és Könnyűipari Intézet 

Tantárgy neve: Feldolgozástechnológia V. (Informatika) Neptun kód: RMTFT5LTLC 
RMTFT5LTNC 

Tantárgy neve angolul: Processing Technology 5 (Informatics) Kredit:  5 

Jelleg (kötelező/ választható:) Kötelezően 
választható Tagozat: levelező Félév a mintatantervben: 7 

Szakok melyeken a tárgyat oktatják: Környezetmérnök 
Tantárgyfelelős:  Oktatók: Dr. Kormány Eszter 

Előtanulmányi feltételek (kóddal is): nincs 
Heti óraszámok: Előadás:   20 Tantermi gyakorlat:    Laborgyakorlat:  

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

Ea: elearning 
Labor: P 6.-7. D.2.203. 

A TANANYAG 
Oktatási cél: 

Vállalatok környezeti terhelésének vizsgálatát támogató informatikai megoldások megismerése.  
Folyamatmodellezés 
ERP rendszerek 
BI rendszerek 

A tárgy részletes leírása, ütemezés: 
Előadás: E-learning A kurzus részletes leírása a Moodle rendszerben a kurzushoz kapcsolódóan látható 
Gyakorlat: 

Oktatá
si hét 

Időpont 
(hónap, 

nap) 
Témakör 

1  Folyamatmenedzsment informatikai támogatása ArisExpress statikus modellek 

2  Folyamatmenedzsment informatikai támogatása ArisExpress dinamikus modellek 

3  Üzleti intelligencia eszközök, OLAP, adatbányászat Excel Power Pivot adatelemző eszköz 

4  zh, projektfeladat konzultáció 

Félévközi követelmények 
Foglalkozásokon való részvétel: 
Kötelező a részvétel a gyakorlatokon 



 

Zárthelyik, jegyzőkönyvek, beszámolók, stb. (száma, időpontja) 
Zh időpontja a 4. konzultáció (2020.12.04.) 
Beadandó feladat beadásának határideje: 2020.12.10. 18:00 A elkészített 
feladatot a megadott határidőig az egyetem elearning rendszerébe kell 
feltölteni! 

 
 

Az aláírás megszerzésének/félévközi jegy kialakításának módszere: 
a. Az elearning-es tananyag elvégzése, melyet a témakörök végén lévő tesztek legalább 60%-os teljesítése igazol. 

A tesztek elvégzésének határideje 2020.12.03. 23:59 
b. Határidőre elkészített, elfogadott feladat. Határidő 2020.12.10. 18 óra. 
c. Hallgatói gyakorlatokon részvétel. 
d. A félév végi ZH legalább 50%-os teljesítése. 

 
Elfogadott házi feladatnak az tekinthető, ha az elearning rendszerben a házi feladathoz tartozó megjegyzésben az 
„elfogadva” szó szerepel. 
Amennyiben a megadott időpontig:  

e. nincsen, vagy nem lett elfogadva a beadandó feladat,  
f. és/vagy a zh eredménye nem éri el az 50%-ot  

aláírás megtagadva bejegyzés kerül az indexbe. 
 
Amennyiben a megadott időpontig  

g. az elearning-es tesztek közül valamelyik nem éri el a 60%-ot,  
h. vagy a hallgató nem tölt fel feladatot az elearning rendszerbe és nem írja meg a zárthelyi dolgozatot sem,  

Letiltva bejegyzés kerül az indexbe 
. 
A szorgalmi időszakban egyszer pótolható a zh.  
 
Az aláírás pótlási időszakban egyszer pótolható a zh és a beadandó feladat. 
 
Új feladat beadásához az aláírás pótló vizsgára jelentkezni kell és a feladatot az aláírás pótló vizsgát megelőző nap 12 
óráig fel kell tölteni az elearning rendszerbe.   
 
A vizsga módja (írásbeli, szóbeli, teszt, stb.) és értékelési módszere: 
Szóbeli vizsga a beadott feladat védése (70%) és a Zh eredménye (30%.) 



 

IRODALOM 
Kötelező:   

Ajánlott: 

Thomas F. Wallace Michael H. Kremzar  ERP – Vállalatirányítási rendszerek. HVG könyvek 
2006 
Fajszi Bulcsú – Cser László: Üzleti tudás az adatok mélyén BME, Gazdaság- és 
Társadalomtudományi Kar, Információs és Tudásmenedzsment Tanszék : 2004.  
Adrian Payne: CRM kézikönyv  HVG kiadó 2007 
Jiawei Han, Micheline Kamber : Adatbányászat  Koncepciók és technikák PANEM 2004 
Sántáné-Tóth Edit, Bíró Miklós…. Döntéstámogató rendszerek PANEM 2008 

Egyéb segédletek:  Előadások anyaga PPT fájl formájában a belső hálózatról letölthető. 
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. 

 


