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Tantárgy neve: CAD/CAM I. Neptun kód: RMXCA1TBNE 

Tantárgy neve angolul: CAD/CAM I. Kredit:  2 

Jelleg (kötelező/ választható:) kötelező Tagozat: nappali Félév a mintatantervben: 5. 

Szakok melyeken a tárgyat oktatják: Ipari termék- és formatervező mérnöki szak 

Tantárgyfelelős: Dr. Borbély Ákos Oktatók: Prokai Piroska 

Előtanulmányi feltételek: – 

Heti óraszámok: Előadás:   0 
Tantermi 

gyakorlat:   
0 

Laborgyakor-
lat: 

3 

Számonkérés módja: é 
A képzés 

nyelve: 
magyar 

A tárgy óra-
rendi helye: 

Hétfő: 

9.50-12.25 (L02) és 12.35-15.10 (L03) 

Kedd: 

8.00-10.35 (L04) és 10.45-13.10 (L05) 

D.2.201. 

A TANANYAG 

Oktatási cél: 

A gyakorlat keretében a hallgatók megismerkednek a számítógépes tervezés elméleti alapjaival. Számítógépes alkal-
mazások használata segítségével gyakorolják a különböző 2D-s tervezési, képmanipulálási és rajzolási módszereket. 

A tárgy részletes leírása, ütemezés: 

Gyakorlatok on-line segédlettel a moodle rendszerben: 

Oktatási 
hét 

Témakör 

1. 

Laborhasználat, félévi követelmények ismertetése. Fogalmak tisztázása. 

A számítógépes tervezés alapvető módszerei. Pixelgrafika, vektorgrafika. Az Adobe Illustrator kezelőfelü-
lete és beállításai. Szöveg eszköz. Toll eszköz, görbék, igazítás. 

2. Vektoros rajzoló alkalmazás (Adobe Illustrator) –  toll eszköz, görbék térkép, jelölővel 

3. 
Vektoros rajzoló alkalmazás (Adobe Illustrator) – rajzeszközök, ecsetek, mintakészítés – saját fotóból raj-
zolt kép. 

4. Vektoros rajzoló alkalmazás (Adobe Illustrator) – fali óra készítése, üveg, mint forgástest 3D-ben 

5. 
Vektoros rajzoló alkalmazás (Adobe Illustrator) – 3D eszközök, szimbólumok készítése és elhelyezése a 
3D-s elemen. 

6. 
Félévi feladat méretezett doboz szabata, valamint a 3D-s, még design nélküli, változatának önálló elkészí-
tése 

7. Az elkészített anyag bemutatása, kritika, értékelés. 

8. 
Az Adobe Photoshop kezelőfelülete. Retusálás, színkorrekció valamint önálló munka saját kép retusálása, 
színes fotó színkorrekciója 

9. 
Pixeles képmanipuláló alkalmazás (Adobe Photoshop) – gyors maszk üzemmód alkalmazása – fogfehérí-
tés; karcsúsítás 

10. Pixeles képmanipuláló alkalmazás (Adobe Photoshop) – tetoválás, önálló munka saját fotó torzítása 



 

11. 
Pixeles képmanipuláló alkalmazás (Adobe Photoshop) – távlatpontok, graffiti a falon, önálló munka saját 
portréból készített grafika, mint graffiti a falon 

12. 
Pixeles képmanipuláló alkalmazás (Adobe Photoshop) – önálló munka az év végi feladat grafikai tervének 
kivitelezése, portfólió tervezés, prezentáció készítés a feladat bemutatásához 

13. Az elkészített anyag bemutatása, kritika, értékelés. 

14. Pótlások 

Félévközi követelmények 

Foglalkozásokon való részvétel: 

Kötelező a részvétel a laboratóriumi gyakorlatokon. 

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

7. Az Illustrator-ban elkészített csomagolásterv reszeltének bemutatása  

13. A féléves kész csomagolásterv bemutatása (PPT segítségével előadás, Portfólió leadása), feladat e-learning 
rendszerbe való feltöltése 

Az aláírás megszerzésének/félévközi jegy kialakításának módszere: 

A félévközi jegy a 7. és 13. hétre készített tervezésekből és a beadott gyakorlati feladatok minősítéséből áll össze 
(minden előírt feladat elkészítése kötelező, hiányzás esetén pótolni kell). Értékelhetőnek csak az önállóan elkészített 
feladatok számítanak. 

A gyakorlati önálló feladat bemutatása a kurzus utolsó foglalkozásán, személyesen történhet! Késedelmes beadás 
csak a 14. oktatási hét utolsó napján, pénteken 12 óra 00 percig személyesen lehetséges, eljárási díj megfizetése után.  

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

- 

IRODALOM 

Kötelező:  - 

Ajánlott: Györgyi A., Tiefbrunner A., Varga J.: Csomagolástervezés, Papír-Press Egyesülés, Bp., 1999. 

Egyéb segédletek:  Órai 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 elemeket 
a szakfelelős által szervezett ütemezéssel a tantárgyi program részévé tesszük. 

 

Budapest, 2020. augusztus 29. 

        Intézetigazgató: Dr. habil. Koltai László 
 


