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Előtanulmányi feltételek (kóddal is): RMWNT2NBLE; Nyomdaipari technológiai ismeretek II. 

Heti óraszámok: 
Elő-

adás:   
 

Tantermi 
gyakorlat:   

8 Laborgyakorlat: 0 

Számonkérés módja (s; v; é): é 
A képzés 

nyelve: 
magyar 

A tárgy órarendi 
helye: 

Péntek 17:05 – 18:40 

 TANANYAG 

Oktatási cél: 

A tantárgy célja a nyomdaipari üzemek gépeinek üzemeltetésének, karbantartásának, a karbantartás ütemezésének, 
menedzsmentjének megismerése, megértése, elsajátítása. 

A tárgy részletes leírása, ütemezés: 

Előadások: 

Oktatási 
hét 

Időpont 
(hónap, 

nap) 
Témakör 

1. kon-
zultáció 

09. 16. 

A nyomdagépek szerkezeti és üzemeltetési modellezése. 

Az üzemeltetés és a kapcsolódó karbantartási feladatok irányításának, szervezésének megismer-

tetése. A nyomdaipari karbantartás helyzete, sajátosságai. 

2. kon-
zultáció 

10. 07. 
A karbantartás alapfogalmai, stratégiái. Kezelés, gondozás, javítás, felújítás. Meghibásodás, 

üzemképesség, megbízhatóság, karbantartási rendszerek, CBM, RCM, TPM. 

3. kon-
zultáció 

11. 04. 

Nyomdagépek jellemző meghibásodásai, váratlan karbantartási események sajátosságai. Emberi 

tényező szerepe a nyomdaipari karbantartásban, érdekeltségi rendszerek. Karbantartás-irányítási 

információs rendszer kialakítása a nyomdákban. Karbantartás tervezés, CMMS rendszerek. Kar-

bantartás szervezés saját személyzet nélkül. Minőségközpontú gondolkodás a karbantartásban.  

LC menedzsment. Karbantartási projektek szervezése, projektorientált megoldások. Határidő-, 

költség-, minőségcél típusú szerződések, vezetési technika. 

4. kon-
zultáció 

12. 02. 

Beruházási menedzsment és karbantartás. Üzemfenntartás és állóeszköz gazdálkodás. Karbantar-

tási anyagellátás, logisztika. Műszaki menedzsment feladatok.  

Ütemezett kezelési, gondozási feladatok összeállítása, karbantartási tervek készítése, esemény-

napló analízis, hibaelemzések.  

Nyomdaüzemek tervezése, technológiai és gépelrendezési tervek, bővítési megoldások készítése. 

Félévközi követelmények 

Foglalkozásokon való részvétel: 

Az előadásokon kötelező a részvétel. 

A félév eredményes teljesítéséhez az előadásokon elhangzott anyag ismerete okvetlenül szükséges. 

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

A hallgatók kapnak egy feladatot, melyet 3-5 oldalban ki kell fejteniük (ezt a félév során fel kell tölteniük az E-learning 
rendszerbe), készítenek egy prezentációt az írásos anyagból, amit elő kell adni. 



 

Az aláírás megszerzésének/félévközi jegy kialakításának módszere: 

A félévközi jegy megszerzésének feltételei: az esszé megírása, a prezentáció elkészítése és előadása. 

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

Szóbeli. 

IRODALOM 

Kötelező:  
Dr. Horváth Csaba: Nyomdagépek üzemeltetése és karbantartása 

Óbudai Egyetem, RKK, elektronikus jegyzet, 2014, Budapest 

Ajánlott: 
Wilson, D. G.: Web Press Operating, GATF/PRESS, Pittsburg, 2003. 

DeJidas L. P. – Destre T. M.: Sheetfed Press Operating, GATF/PRESS, Pittsburg, 2005. 

Egyéb segédletek:  Az előadások anyaga 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. 

 


