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A TANANYAG 

Oktatási cél: 

A tárgy elérendő célja, hogy a hallgatók megismerjék a termékek tervezésének és a tervezés szabályozásának álta-
lános folyamatát. Az előadások és gyakorlatok az alapvető funkcionális, esztétikai, ergonómiai, biztonsági elvárások, 
ismeretén túl, fontos a termékjellemzők kialakításának, optimalizálási lehetőségeinek, valamint azok termelési folya-
matra való ültetésének elvi elsajátítására is hangsúlyt helyez. A hallgatókat megismertetni a különböző termékterve-
zési logikákkal, módszerekkel. 

A tárgy részletes leírása, ütemezés: 2017-2018. II. félév 

Előadások: hétfő 14.25-17.00 Tavaszmező TA 2.219 

Okta-
tási 
hét 

Időpont 
(hónap, 

nap) 
Témakör Oktató 

2. 

 

KREATIVITÁS ÉS DIZÁJN – Termékvilág, kreativitás, innováció. Tervezési 
szempontok. A formaalkotás törvényei. Funkciósémák és termékfunkciók. In-
tegrált terméktervezés.  

DIZÁJNTÖRTÉNET – Ipari formatervezés: terminológia vizsgálat, rövid di-
zájntörténet.  DR. CSANÁK EDIT 

febr 18. DIVAT, DIVATIPAR – A divat társadalmi, kulturális jelenség. A divatipar 
gazdasági jelentősége.   

DIVATTERMÉK ÉS TERMÉK-BRANDING – A divat-termékek értékesítésé-
nek története. A termékprezentálás és márkanépszerűsítés eszközei.  

 

4. március 4. 

Elvárásoknak való megfelelés szempontjai: megbízhatóság, szilárdság, 
élettartam (biztonsági tényező és a Wöhler-görbék üzenete). Szilárd-
ságra tervezés. DR. GREGÁSZ 

TIBOR 
Elvárásoknak való megfelelés szempontjai: Megbízhatóságra, élettartam 
elemzések, (Kád-görbék) 

6. 
március 

18. 

A műszaki tervezés szabályozása. A tervezés célrendszere, a tervezés 
bemenő és kimenő adatai, a funkciók megfogalmazása, a terv alapdoku-
mentumai.  

DR. GREGÁSZ 

TIBOR A tervezés tervezésének szempontjai. A tervezés ellenőrzési fázisai (ered-
mények ellenőrzése, verifikálás, validálás), tervmódosítás szabályai. 

A kockázatok felmérése a tervezésnél (FMEA) 

8. április 1. zh 
DR. GREGÁSZ 

TIBOR 



 

A minőségi igények kifejtése, QFD 
 

Fenntarthatóság kérdése a terméktervezés, gyártás, felhasználás és meg-
semmisítés során. LCA- (Life Cicle Assesment) életciklus elemzés.  

12           április 29.    PÓT ZH                                                                                                           DR. GREGÁSZ TIBOR 

 

Félévközi követelmények 

Foglalkozásokon való részvétel: 

A foglalkozásokon való részvétel kötelező, a TVSZ-ben meghatározott részarányban lehet hiányozni, mivel a tan-
anyag számonkérése az előadásokon elhangzottakra épül. Minden előadáson jelenlét ellenőrzés van. 

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

Egy darab zárthelyi dolgozat megírása a 8. héten 

Zh pótlási lehetőség egy alkalommal a vizsgaidőszakban a TVSZ szerint. 

Az aláírás kialakításának módszere: 

Aláírást az kaphat, aki teljesítette az előadásokon való részvételi kötelezettséget (3 előadáson részvétel), és értékel-
hető dolgozatot írt. 

o 1 db kb. 40 perces, érvényes jegyre értékelt zárthelyi dolgozat megírása. 

A zárthelyi maximum pontszáma 100, amelyből minimum 40 pontot kell elérni. A zárthelyi dolgozat teszt és kifejtős 
jellegű. A zh összességére adott pontszám minimum 40%-a jelenti az elfogadható szintet. Az aláírást a zárthelyi dol-
gozat eredménye alapján kapja a hallgató.  

Az aláírás pótlására az érvényben lévő Tanulmányi és Vizsgaszabályzat vonatkozó előírásai érvényesek.  
(Az elégtelen pótzárthelyit egy pót zh. illetve annak sikertelensége esetén aláíráspótló ZH megírásával lehet a vizsga-
időszak elején a kihirdetésre kerülő időpontban pótolni, az aláírást megszerezni.)  

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

A vizsga írásban (teszt és kifejtős jellegű) történik. A feladatok összességére adott pontszám 40%-ának elérésétől a 
vizsgadolgozat elfogadható, számszerű értékelése jegyre 1-5 –ig terjedő skálán történik. 

 

IRODALOM 

Kötelező:  A moodle e-learning felületen az előadás prezentációk/segédletek megtalálhatók.  

Ajánlott: 

Kamondi László: Tervezéselmélet, Miskolci Egyetem (www.szgt.uni-
miskolc.hu/~takacs/Tervezeselmelet_ESZA.pdf) 

 

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. 
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