
ÓBUDAI EGYETEM 

Rejtő Sándor Könnyűipari és Környezetmérnöki Kar Minőségirányítási és Technológiai Szakcsoport 

Tantárgy neve: Anyagtudomány II Neptun kód: RMXAT2KBLE  

Tantárgy neve angolul: Material Science II Kredit:  5 

Jelleg (kötelező/ választható:) kötelező Tagozat: levelező 
Félév a mintatan-

tervben: 
3. 

Szakok melyeken a tárgyat oktatják: Könnyűipari mérnök 

Tantárgyfelelős: Dr. Borsa Judit Oktatók: 
EA: Dr. Csiszér, Dr. Gregász, 
GY: Csillagné, Borka, Göndör, Kert-
ész, Dr. Csiszér, Dr. Gregász, 

Előtanulmányi feltételek (kóddal is): 
Anyagtudomány I – RMXAT1KBLE 

Anyagtudomány RMTAT1NTLD, Anyagszerkezettan I. RTSAS1MTLC 

Óraszám/félév: 
Elő-

adás:   
8 Laborgyakorlat: 8 

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

helye: 

EA: csüt. Moodle 

GY: péntek 8.55-
10.35 

Konzultációs 
hetek 

Időpont Témakör Oktató 

2. 09.18. 

Anyagvizsgálatok méréselméleti alapjai (kiértékelési módsze-
rek fókusszal) 

Anyagkiválasztás szempontjai, szelekciós diagramok és prog-
ramok használata. 

Mechanikai tulajdonságok vizsgálata I. 

Mechanikai tulajdonságok vizsgálata II. 

Dr. Csiszér Tamás 

Dr. Gregász Tibor 

5. 10.09. 

Roncsolásmentes hibakereső vizsgálatok 

Próbatestek és csiszolatok készítése. Fizikai tulajdonságok 
vizsgálata (sűrűség, fajhő, hőtágulás, hővezetés, elektromos 
vezetés, mágnesesség). 

 

Dr. Csiszér Tamás 

Dr. Gregász Tibor 

10. 11.13. 

Mikro- és nanoszkópos vizsgálatok (mikroszkóp felépítése, 
DOM, SEM, AFM) 

Kémiai tulajdonságok vizsgálata I. (pl. spektroszkópia, kroma-
tográfia). 

Dr. Csiszér Tamás 

13. 12.04. 

Kémiai tulajdonságok vizsgálata II. (egyéb laboratóriumi mód-
szerek, pl. oldáspróba, égéspróba, vízfelvétel, korrózió) 

Termikus analízis (DSC, TGA) 

Dr. Csiszér Tamás 

14.  

A tervek szerint kontakt ZH előre egyeztetett módon időpont-
ban 

ZH az előadások és a gyakorlatok anyagából 

Rektori utasításra online átállás esetén a moodle felületen 

Dr. Csiszér Tamás 

Dr. Gregász Tibor 



 

Gyakorlatok: 
 
A tárgy gyakorlatainak egy része kontakt, míg más részük online-módon történik a moodle felületen. Rektori 
utasítás esetén módosulhat full-online munkarendre! Ezt aktuálisan a moodle felületen közöljük. 

 
 Időpontok 

Témakör Oktató 

 

2020.09.18. 
Viszkozitás mérése, módszerei és karakterisztikus görbe felvétele 

Csillagné Kiss 
Mariann 

 

2020.10.09. Húzó és szakítóvizsgálatok Borka Zsolt 

 

2020.11.13. 
Sűrűségmérések (lineáris, területi és térfogati), számítások 

Csillagné Kiss 
Mariann 

 

2020.12.04. 

Polimerek kúszásának vizsgálata. Feszültségrelaxáció. Polimerek szilárdsági tulaj-
donságainak hőmérséklet függése. 

Borka Zsolt 

online elér-
hető gya-
korlatok 

Szilárd testek súrlódása 
Keménységvizsgálat + faanyagok keménysége 

Termomechanikai vizsgálatok 

 Anyagösszetétel vizsgálatok (spektrofotometria)  

Faanyagok ismerete, technológiához rendelhető és felhasználási alapok 

 

Évközi követelmények 

Foglalkozásokon való részvétel: 

Személyes jelenlétet igénylő előadások nem lesznek. A feldolgozandó anyagok a Moodle rendszerben lesznek elérhe-
tők az aktuális héten. 

A gyakorlatokon való érvényes részvétel feltétele a pontos megjelenés (órakezdési időponttól számított max. 10 perces 
késés) és a befejezési időpontig tartó jelenlét. 

Online időszakra való átállás esetén (CSAK az esetleges CoVid19 vészhelyzet kihirdetésekor) elégséges a beadandó 
feladatok pontos időben történő leadása.kre a Moodle-ról letölthető segédetekből készülhetnek fel.  

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

Egy darab érvényes zárthelyi dolgozat megírása a gyakorlatok és az előadások anyagából. Sikertelen ZH pótlására a 
szorgalmi időszakban egyszer van lehetőség. 

Az aláírás megszerzésének/félévközi jegy kialakításának módszere: 

Az aláírás megszerzésének feltétele: 

o 1 db, érvényes jegyre értékelt zárthelyi dolgozat megírása, 

o az összes gyakorlati témakörből jegyzőkönyv formájában beadott, a gyakorlatvezetők által elfogadott feladatok. 

Az aláírást a zárthelyi dolgozatok eredménye, a részvétel és a beadott jegyzőkönyvek alapján kapja a hallgató.  

Az aláírás pótlására az érvényben lévő Tanulmányi és Vizsgaszabályzat vonatkozó előírásai érvényesek.  

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

A vizsga írásbeli, melyen a tantárgy II. félévének előadás és gyakorlati anyaga kerül számonkérésre. 

A vizsgafeladatok összességére adott pontszám 50%-nak elérésétől a vizsgadolgozat elfogadható, értékelése 

1-5 –ig terjedő osztályzattal történik. 

IRODALOM 

Kötelező:  

Anyagszerkezettan előadás prezentációk és gyakorlati segédletek gyűjteménye  

Anyagszerkezettan című elektronikus tankönyv (Koczor Z.-Gregász T.-Pataki M.-Orcsik M.) 

Letölthető: Moodle - https://elearning.uni-obuda.hu/ 

Ajánlott:  

Dr. Gillemot László: Anyagszerkezettan és anyagvizsgálat (Nemzeti Tankönyvkiadó) 

Czél György – Kollár Mariann: Anyagvizsgálati praktikum (SUNPLANT Kft.) 

Dr. Bodor Géza - Dr. Vas László: Polimer Anyagszerkezettan (BME) 



Egyéb segédletek:   

A tárgy minőségbiztosítási módszerei: 

A tárggyal kapcsolatban évenként oktatói felülvizsgálat történik, melynek során figyelembe vesszük a tudásátadás ha-
tékonyságát, illetve a hallgatói és a végzettek által adott vélemények kiértékeléséből származó információkat. Az érté-
kelés 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 eleme-
ket a szakfelelős által szervezett ütemezéssel a tantárgyi program részévé tesszük. 

 

 


