
TANANYAGFELOSZTÁS ÉS KÖVETELMÉNYRENDSZER AZ ÁLTALÁNOS MÉRNÖKI ISMERETEK TÁRGYBÓL 
KÖNNYŰIPARI MÉRNÖK ÉS A KÖRNYEZETMÉRNÖK SZAK BSC RÉSZÉRE 

2021/22. TANÉV 1. FÉLÉV 

ÓBUDAI EGYETEM 

Rejtő Sándor Könnyűipari és Környezetmérnöki Kar Médiatechnológiai és Könnyűipari  Intézet 

Tantárgy neve: Általános mérnöki ismeretek Neptun kód: 
 
RMXAM1KBLE 

Tantárgy neve angolul: Engineering Basics Kredit:  3 

Jelleg (kötelező/ választható:)  Tagozat: 
levelező 

nappali (is) 
Félév a mintatantervben: 1. 

Szakok melyeken a tárgyat oktatják: kip 

Tantárgyfelelős: Dr. Horváth Csaba előadó: Prokai Piroska 

Előtanulmányi feltételek (kóddal is): - 

Heti óraszámok: Előadás:   2 Tantermi gyakorlat:   1 Laborgyakorlat: - 

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

órarendi helye: 

ea és gyak 

csütörtök 9.50-12.25 

D-407 terem 

A TANANYAG 

Oktatási cél: 

A hallgatók tanulmányaik kezdetén megismerik a mérnöki munka általános célját és eszközeit. Összefoglalják a 
műszaki alapozó tárgyak természettudományos hátterét, különös tekintettel az energetika alapfogalmaira. A gépészet 
anyagai, technológiái, a főbb gépcsoportok mellett röviden megismerik a szabványosítás és rendszerelmélet 
alapfogalmait is. 

A tantárgy feladata a szemléletformálás és a gyakorlati ismeretek átadása. A tárgy részletes leírása, ütemezés: 

Előadás témakörei: 

Konzultációs 
alkalmak 

Időpont (hónap, 
nap) 

előadás témakör                                                    gyakorlat témakör 

1. 09/09 alapok, mérések, szabványosítás alapvető műszaki számítások 

2. 09/30 energetikai alapfogalmak mérés- és tűréstechnikai számítások 

3. 11/04 a rendszerelmélet alapjai gépészeti és energetikai alapfeladatok 

4. 11/25 
gépészeti anyagválaszték, jelölések; a gépészet 
technológiái, gépek csoportjai, erőgépek 

zárthelyi dolgozat előkészítés 

Az aláírás megszerzésének/vizsga jegy kialakításának módszere: 

Az aláírás megszerzésének feltétele a foglalkozásokon való elégséges részvétel, és a zh legalább elégséges (40 %) 
szintű megírása.  

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

A vizsga írásbeli (TVSZ 25.§), maximális pontszámának 40%-át a zh adja. A vizsgajegy az elérhető összpontszám 
40%-tól elégséges, 55%-tól közepes, 70%-tól jó, 85%-tól jeles.  



IRODALOM 

 

Kötelező:  Dr. Patkó István: Műszaki ábrázolás és gépszerkezetek II. (KMF) 

Ajánlott:  

Egyéb segédletek:   előadás prezentációk és számítási példák az intézeti honlapon és az e-learning rendszerben. 

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  

o a tudásátadás módszertana, 

o a tananyag tartalma, 

o 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, 2021. augusztus 31. 

        Intézetigazgató: Dr. Koltai László 

 

 

 

 

 


