
 

ÓBUDAI EGYETEM 

Rejtő Sándor Könnyűipari és Környezetmérnöki  Kar Minőségirányítási és Technológiai  Szakcsoport 

Tantárgy neve: Feldolgozástechnológia III. (Minőségirányítás) Neptun kód: RTSFT3LTNC 

Tantárgy neve angolul: Processing technology III.  Kredit:  5 

Jelleg (kötelező/ választható:) kötelező Tagozat: nappali Félév a mintatantervben: 6. 

Szakok melyeken a tárgyat oktatják: Környezetmérnöki szak 

Tantárgyfelelős: Dr. Takács Áron 

Előtanulmányi feltételek (kóddal is): – 

Heti óraszámok: Előadás:   2 Tantermi gyakorlat:   1 Laborgyakorlat: 0 

Számonkérés módja (s; v; é): vizsga A képzés nyelve: magyar A tárgy órarendi helye: szerda, péntek  

A TANANYAG 

Oktatási cél: 

A minőségirányítási és integrált irányítási rendszerek építésének és fejlesztésének alapvető feladatainak megismer-
tetése. Kiemelten cél, hogy a környezetközpontú menedzsment felelősének eszközöket és módszereket adjon egy 
működő irányítási rendszerek lehetőségeinek kihasználására.  

A tárgy részletes leírása, ütemezés – 2019-2020 II 

Előadások: szerda 9:50-11:30,   D alag. M7 

Okt. 
hét 

Időpont  Témakör Oktató 

1. febr. 12. 

A technológiai folyamat fogalma, folyamattípusok. Az egyedi és az ismétlődő fo-
lyamatok sajátosságai. A könnyűipar és a jellegzetes technológiái. Technológiai 
folyamatok felbontása (műveletelem, művelet, technológiai lépcső, technológiai 
sor). Kimenet, bemenet fogalma.  

Folyamat- és termékparaméter célérték, alsó- és felső határ, ingadozás.  

Dr. Takács Áron 

2. febr. 19. Korreláció és regresszió elemzés 
Dr. Gregász  

Tibor 

3. febr. 26. 

Folyamatok modellezése, leírási lehetőségei. Folyamatelemek kapcsolódásai 
(soros, párhuzamos, konvergens, divergens folyamatok).  

Termék előállító folyamatok tömegszerűségi vonatkozásai. Egyedi-, sorozat- és a 
tömeggyártás feltételei, jellegzetességei, eltérései.  

Dr. Takács Áron 

4. márc. 4. 

Különbségek és egyezőségek kifejezése statisztikai tesztekkel („t”- F-próbák, 
konfidencia intervallum). Döntések első- és másodfajú hibái a beavatkozásoknál. 

Folyamatokban megjelenő jelek elemzési lehetőségei (jelsimítás, periodicitás 
/autokorreláció/, folyamatparaméterek összefüggései /keresztkorreláció/). 

Dr. Gregász  
Tibor 

5. márc.11. 
Folyamatparaméterek statisztikai megítélése: input-, output-, stacioner jellemzők 

Frakcionálás, porleválasztás, szűrés (folyamata, feltételei, szűrőközegek). 

Dr. Gregász  
Tibor 

6. márc.18. 

Darabolás (elvek és megoldások - mechanikus, termikus)  

Az optimum fogalma, meghatározásának elve. Technológiai paraméterek optima-
lizálásának elve. Egy és többváltozós folyamatok optimumának keresése. 

Dr. Gregász  
Tibor 

7. márc.25. 

Folyamatok anyagárama, üzemelrendezés. Folyamathatásfok kérdése, gépcso-
portok kiszolgálási szempontjai.  

Folyamatokban megjelenő jelek és elemzési lehetőségei I (jelek besorolása, jel-
modellek) 

Dr. Takács Áron 

8. ápr. 1. 

Az egyenlőtlenség és számszerűsítése. Az egyesítés és keverés hatása és sta-
tisztikai megítélése.  

Forrasztás és hegesztés elvi folyamata. (Hegesztés polimernél és fémeknél.) 

Dr. Gregász  
Tibor 

9. ápr. 8. Rektori szünet  

10. ápr. 15. 
Mechanikai víztelenítés, szárítás, nedvesítés. 

Polimerek feldolgozása: extrudálás, fröccsöntés, kalanderezés. 
Dr. Takács Áron 



 

11. ápr. 22. 

Folyamatok információárama. Szabályozás, vezérlés elve egy technológiai fo-
lyamatban. Technológiailag hasznos és hulladék energiák egy technológiai lé-
pésben. Energialekötés/gazdálkodás. 

Dr. Takács Áron 

12. ápr. 29. Tekercselés (lineáris és lapszerű termékek) Feszültségmentesítés 
Dr. Gregász  

Tibor 

13. máj. 6. ZH Dr. Takács Áron 

14. máj. 13. pótZH Dr. Takács Áron 

Gyakorlatok: 4., 6., 10. hét péntek 9:50-13:20; D M7 

Hét Időpont Témakör Oktató 

4. márc. 6. 
Alapstatisztika, osztályközbe sorolás  

Folyamatábra  

Göndör Vera 
Kertész Zoltán 

6. márc. 20. 

Korreláció analízis 

Szabályozó kártyák 

Mérőeszköz felügyelet 

Kertész Zoltán 

Göndör Vera 

10. ápr. 17. 
Anyagáram mérlegegyenlet  

2p kísérlettervezés 

Göndör Vera 
Kertész Zoltán 

Félévközi követelmények 

Foglalkozásokon való részvétel: 

A foglakozásokon való érvényes részvétel feltétele a pontos (órakezdési időponttól számított max. 5 perc késés) 
megjelenés és a befejezési időpontig tartó jelenlét. 

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

Minden témakörből jegyzőkönyvek készítése. Egy darab érvényes zárthelyi dolgozat megírása.  

Az aláírás megszerzésének kialakításának módszere: 

Az aláírás feltétele 

o a gyakorlatokon való érvényes részvételek,  

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

o 1 db kb. 60 perces, érvényes jegyre értékelt zárthelyi dolgozat megírása. 

A zárthelyi maximum pontszáma 100, amelyből minimum 50%-ot kell elérni és egy alkalommal lehet pótolni. 

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

A ZH és a jegyzőkönyv formájában beadott feladatokra megajánlott jegy kapható 4-es és 5-ös érdemjegy esetén. 

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

A vizsga írásban (kifejtős jellegű) történik. A feladatok összességére adott pontszám 50%-nak elérésétől a vizsgadol-
gozat elfogadható, így értékelése jegyre 1-5-ig terjedő skálán történik. 

IRODALOM 

Kötelező:  

Előadás és gyakorlat segédletek a Moodle rendszerben 

Dr. Gregász T., Dr. Takács Á., Göndör V., Kertész Z.: Technológiaelmélet, elektronikus egye-
temi jegyzet, 2017 

Ajánlott: - 

Egyéb 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 ele-
meket a szakfelelős által szervezett ütemezéssel a tantárgyi program részévé tesszük. 

 

 


