
Tananyagfelosztás és követelményrendszer Méréstechnika tárgyból könnyűipari 
mérnökhallgatók részére  

levelező tagozat, 2022/2023. tanév 1. félév  
  

ÓBUDAI EGYETEM  

Rejtő Sándor Könnyűipari és 
Környezetmérnöki  

 Kar  Médiatechnológiai és Könnyűipari  Intézet  

Tantárgy neve:  Méréstechnika  Neptun 
kód:  

RMXKM1KBLE  

Tantárgy neve angolul:  Measurement techniques  Kredit:   3  

Jelleg (kötelező/ választható:)  kötelező  Tagozat:  levelező  Félév a 
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Heti óraszámok:  Előadás: 0  
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Számonkérés módja (s;v;é):  é  A képzés 
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A TANANYAG  

Oktatási cél:  

A hallgatók ismerkedjenek meg a méréstechnikai alapfogalmakkal, a mértékegység rendszerekkel, a 
mérési eredmények megbízhatóságát befolyásoló tényezőkkel. A legfontosabb mérőműszerek 
felépítésének, kezelésének megismerése, műszaki adataik értelmezése. Az optimális mérési módszerek 
és eszközök kiválasztásához szükséges ismeretek megszerzése. Méréstechnikai alapfogalmak. Mérési 
hibák. Mérési eredmények megadása. 
 

Előadás:  

Konzultációs 
hét  

Időpont 
(hónap, 

nap)  
Témakör  

1.   A méréstechnika alapjai, fogalmak 

2.   Méréstechnikai fogalmak, mérési eredmények étékelése 

3.   Villamos jelek, mérőműszerek  

4.   Zárthelyi dolgozat  

  
  

Félévközi követelmények  



Foglalkozásokon való részvétel:  
Kötelező.  

Zárthelyik, jegyzőkönyvek, beszámolók stb. (száma, időpontja)  
   Az utolsó konzultáció alkalmával zárthelyi dolgozatra kerül sor.   

   Jegyzőkönyvet a gyakorlati órán kell leadni. 
    

Az aláírás megszerzésének/félévközi jegy kialakításának módszere:  
Az évközi jegy megszerzésének feltétele a konzultációkon való kötelező részvétel. 

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

IRODALOM  

Kötelező:   Az előadás anyaga  

Ajánlott:    
Egyéb segédletek:   Segédletek a Moodle rendszerbe feltöltve.  

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.  
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.  

   


