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ÓBUDAI EGYETEM 

Rejtő Sándor Könnyűipari és Környezetmérnöki   Kar Médiatechnológiai és Könnyűipari Intézet 

Tantárgy neve: Nyomdaipari technológiai ismeretek III. Neptun kód: RMWNT3NBNE 

Tantárgy neve angolul: Printing technologies III. Kredit:  3 

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

Szakok melyeken a tárgyat oktatják: Könnyűipari mérnök alapszak 

Tantárgyfelelős: Dr. Horváth Csaba Oktatók: Prokai Piroska  

Előtanulmányi feltételek (kóddal is): Nyomdaipari technológiai ismeretek II. RMWNT2NBNE 

Heti óraszámok: Előadás:   1 Tantermi gyakorlat:   0 
Laborgya-

korlat: 
1 

Számonkérés módja (s; v; f): v A képzés nyelve: magyar 
A tárgy óra-
rendi helye: 

előadás: on-line tananyag a 
moodle rendszerben 

gyakorlat szerda 14.25-15.10 
Nyomda labor 

A TANANYAG 

Oktatási cél: 

A tantárgy célja a nyomdaipari kötészeti műveletek jellemzőire építve ismertetni a nyomtatott médiatermékek előállítá-
sát. A tárgy koncentrál a termék-specifikus kötészeti folyamatok felépítésére, kiemelten foglalkozik a nagyüzemi könyv-
gyártással. 

A tárgy részletes leírása, ütemezés: 

Előadások on-line a moodle rendszerben: 

 

Oktatási hét 

 

Témakör 

1-2. 
A kötészeti folyamatok osztályozása  

A kötészeti műveletek technológiai alapelvei, jellemzői 

3-4. 
A vágás folyamata és jellemzői, fajtái. A vágás elmélete. Vágógépek  

Hajtogatás folyamat. Hajtogatási típusok 

5-6. 
Táskás és késes hajtogató gépek felépítése, működése 

Összehordás folyamata. Összehordó gépek felépítése, működése 

7-8. 
Drótfűzés fajtái, jellemzői  

Könyvkötészeti jelek 

9-10. 
Ragasztókötés, cérnafűzés technológiája, Szálfelsütés  

Termékspecifikus kötészeti folyamatok felépítése 

11-12. Termékspecifikus kötészeti folyamatok felépítése 

13. Nagyüzemi könyvgyártás berendezései Zh. 

14 Félévértekés 

Gyakorlatok kontakt órákban és on-line: 

Oktatási hét Témakör 

1-2 Vágás műveletének tanulmányozása 

3-4 Hamisbetáblázott könyv készítése 



 

5-6 Hamisbetáblázott könyv készítése 

7-8 Hamisbetáblázott könyv készítése 

9-10 Könyvek kötési szilárdságának vizsgálata 

11-12 Nagyüzemi könyvgyártás folyamatának tanulmányozása üzemben 

13-14 Hamisbetáblázott könyv készítése (értékelés) Pót zh. 

Félévközi követelmények 

Foglalkozásokon való részvétel, félévi követelmények: 

A félév gyakorlatain való részvétel feltétele, a gyakorlathoz rendelt tananyagból történő felkészülés. A félévközi 
munka értékelése a félév során a gyakorlatvezető által meghatározott feladatok, azaz az elkészített munkák bemuta-
tása, ezek értékelése, valamint 1 db kb. zárthelyi dolgozat megírásával történik. Az aláírás megszerzéséhez elfogad-
ható szinten elkészített feladatok (kötött könyvek megléte) szükségesek, valamint a zárthelyi maximum pontszámából 
minimum 50%-os pontszám elérése. A zárthelyit egy alkalommal lehet pótolni. Az aláírás pótlására az érvényben 
lévő TVSZ vonatkozó előírásai érvényesek. 

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

Szóbeli és írásbeli. 

IRODALOM 

Kötelező:  
Schulz P., Endrédy I., Nagy S.: Könnyűipari enciklopédia II/2, Budapest, 2002, BMF-RKK-
6000/IV 

Ajánlott: 

 Tóth Gy.: Nyomdaipari feldolgozás-technika, Ipari Minisztérium, Bp., 1990 

 Szalai S.: Nagyüzemi könyvgyártás, Nyomdász Kiadó Bp., 2001 

 Schulz P., Endrédy I.: Angol – magyar nyomdaipari értelmező szótár, P&E, 2005 

Egyéb segédletek:  moodle rendszerben található on-line tananyagok 

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. 

 

 

Budapest, 2020. augusztus 29. 

        Intézetigazgató: Dr. habil. Koltai László 
 


