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Tudás és képességfejlesztés

Nagyné Dr. Szabó Orsolya

ÓE RKK TTI



Modellváltás az Óbudai Egyetemen

− Kevésbé bürokratikus eljárás a gazdasági folyamatokban, kancellária 
megszűnése,

− Az állam mintegy piaci megrendelőként lép fel,

− Az új fenntartói rendszer minőségi előrelépést hoz a felsőoktatásban.

A magyar kormány a modellváltással arra törekszik, hogy az eddiginél rugalmasabb 
és kiszámíthatóbb működési környezet kialakításával növelje a magyar fiatalok 
képzésének színvonalát. Az intézmények az évtizedek óta változatlan működési 
modelljük megújításával sikeresebben lesznek képesek megfelelni az új 
kihívásoknak.



Óbudai Egyetem Rejtő Sándor 
Könnyűipari és Környezetmérnöki Kar 

.

– Médiatechnológiai és Könnyűipari Intézet (MKI): kreatív termékek és technológiák, 
minőségirányítási rendszerfejlesztő, nyomtatott média-csomagolástervezés és 
technológia szakterületen kínál specializációkat

– A Terméktervező Intézet (TTI) által gondozott Ipari termék- és formatervező mérnöki 
szakon a hallgatók öltözék és kiegészítők, textil-enteriőr és csomagolástervezés 
specializációk,

– A Környezetmérnöki és Természettudományi Intézet (KTI) képzései az előrejelzések 
figyelembe vételével hangsúlyt fektetnek korunk környezeti kihívásainak megoldására, 
ezért környezetirányítási rendszerek specializációt, továbbá környezetvédelem a 
közigazgatásban és zöldenergia specializációkat kínálnak.

http://uni-obuda.hu/rejto



A Terméktervező Intézet

A Terméktervező Intézet célja, hogy az oktatásban, kutatásban és az innovációban 
nemzetközileg is elismert és versenyképes legyen. Az elméleti alapokon nyugvó 
oktatásunkat olyan integrált, gyakorlatorientált tudás irányába bővítjük, amivel a 
munkaerőpiacon sokféle munkakörben helyezkedhetnek el a hallgatók.

A kutatásban és az oktatásban egyaránt kiemelt szerepe van a nemzetközi és hazai 
pályázatoknak, melyek jótékonyan segítik a hallgatóink érdeklődésének felkeltését a 
korszerű fejlesztési prioritások irányába. E területek a TDK munkákban és a 
szakdolgozati témákban is egyre nagyobb hangsúllyal szerepelnek.

Felvételi információk: 
https://www.felvi.hu/felveteli/egyetemek_foiskolak/!IntezmenyiOldalak/szervezet.php?szer_id=807&elj=21p



A terméktervezéshez alkalmazott 2D-
3D programok az oktatásban

Általános 2D-s vektor-és pixelgrafikus programok: (CorelDraw, Autocad, 
Illustrator, InDesign, Photoshop)

–Bármilyen 2D-s grafika megjelenítésére alkalmas,

–Méretezett műszaki rajzok készítése, 

–Színes modell- gyártmányrajzok megjelenítése,

–Anyagminták, kiadványok szerkesztése,

3D programok: (Soid Edge, Rhinoceros, 3D Max, Archnline )

–Tárgyak megjelenítésére akár fotorealisztikus módon

–Enteriőrök kialakítására, tervezésére.



Digitális képek, raszter vagy pixelgrafika

Raszter vagy pixelgrafikus kép:

–Képpontokból áll, jellemző a képpontok és 
színek száma

–A felbontás az egységnyi területre eső pixelek 
száma.

–Képméret változásakor minőségromlás, a 
pixelméret csak bizonyos határok közt 
módosítható

–Nagy felbontás-óriás fájlméret



Digitális képek, vektorgrafika

Vektorgrafikus kép:

–A grafika előállítása során geometriai rajzelemeket (pont, kör, egyenes, görbe, stb.) 
alkalmazunk, amelyek koordinátákkal, matematikai képletekkel leírhatók.

– Minimális memóriaigény szükséges a nagy raszterképekhez képest (a 
memóriaigény nem függ az objektum méreteitől).

– Tetszőlegesen nagy kinagyítás sem torzítja el a grafikát, míg raszterkép esetén 
nagyításkor a pixelek láthatók, eltűnik az alakzat eredeti vonala.

– A vonalvastagságnak nem kell a nagyítással arányosan nőni, szemben a 
raszterképekkel.

– Az alakzatok méretei (paraméterek) tárolhatók és így később megváltoztathatók. 
Ez azt is jelenti, hogy az objektumok mozgatása, nagyítása-kicsinyítése, 
forgatása, kitöltése stb. nem megy a pontosság rovására. 

– A vektorgrafikus program segítségével a teljes ábra különböző részletei 
nagyíthatók úgy, hogy a kép minősége nem változik. 



Coreldraw-portrait
Алексей

Lukácsi Andrea
Hungary 

Rubens Velloso Junior
US

Corel Draw programmal készült 
tervezői munkák



Ophand Albana
Indonesia

Оперный театр города Одесса.
Алексей

Boopalan M.
India 

Corel Draw programmal készült 
tervezői munkák



Nelson Binet
USA

Rubens Velloso Junior
US

Drawing Female
Illustration 

Corel Draw programmal készült 
tervezői munkák



Corel Designer Suite X6
Brenda Karinkanta

Spain

Corel Draw programmal készült 
tervezői munkák



Hallgatói munkák Corel programmal

Minta tervezés



Hallgatói munkák

Műszaki rajz, 
fogaskerék



Enteriőr tervezés, falnézet

Hallgatói munkák



Hallgatói munkák

Enteriőr tervezés, 
felülnézet



A ruhaiparban alkalmazható megjelenítési 
lehetőségek általános vektorgrafikus 
CorelDraw programmal 

Modellrajzok



Hallgatói munkák

Gyártmányrajzok



Hallgatói munkák

Metszetábrák



Hallgatói munkák

Alapszerkesztések



Hallgatói munkák

Modellezés



Hallgatói munkák

Szabásminták 
kialakítása



Hallgatói munkák

Tipizálási
feladat

Kmetyó Eszter
Mónika



Hallgatói munkák
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Hallgatói munkák

Tipizálási
feladat

Kmetyó Eszter
Mónika



Szériázás

Hallgatói munkák



Felfektetési rajz 
készítés

Hallgatói munkák



2014- 11- 20

Hallgatói munkák

Címke és 
csomagoláshoz 

szükséges jelölések



Restaurálási munka digitalizálása a Visontai Szent Kereszt 
felmagasztalása templom feltárásából származó 18. századi 
férfi öltözet restaurálási folyamatában

Konzervált nadrág lelet Digitalizálandó kézi rajz Digitalizált részlet

Project02.mp4


Műszaki dokumentáció részlet

2021. 09. 02. https://www.davidvedoruha.hu/



Vektorgrafikus rendszerek ruhaipari 
alkalmazása

2021. 09. 02.

Szerkesztő és számítógépes szériázó,
modellező tréning (60 tanóra)
A modelltervezés alapjára épülő 
bővített számítógépes tematika: 
Vektorgrafikus program kezelése  
Gyártmányrajz és metszetábrák készítése számítógéppel  
Modellezés-szériázás - terítékrajz-készítés (CAD) módszerei 
Kétlépcsős elméleti és gyakorlati tréning ruhaipari szakembereknek, 
vállalkozásoknak 



2021. 09. 02. http://intrudair.hu/

Ejtőernyős ruha szerkesztés, modellezés  
CorelDraw program alkalmazásával



2021. 09. 02.

Szárnyasruha szerkesztés, modellezés, 
szériázás CorelDraw program alkalmazásával

http://intrudair.hu/



Innováció a ruhaiparban, gyártás-előkészítés, 
modern szabászati berendezések a 
ruhaiparban

Virtuális megjelenítés  (Morgan 3 Dress)

http://www.beokft.hu/



A ruhaiparban alkalmazható megjelenítési 
lehetőségek 

Morgan sketcher Morgan painter 

http://www.beokft.hu/



Morgan CAD rendszer

• MD Visual  Fényképes digitalizáló

• MD Pattern Design Szabásminta szerkesztő, szériázó modul

• MD Best Nest Felfektetési rajz készítő

• MD Best Nest Server Felfektetési rajz készítő szerver funkció

• MD MTM Méretes ruhakészítő

https://www.youtube.com/watch?v=oS1pcbGbZDk
http://www.beokft.hu/

https://www.youtube.com/watch?v=oS1pcbGbZDk


Analytics

Szabászati tervező

ERP

PDM

CIM

ERP

Integrált Automatizált Gyártás

Vállalatirányítási rendszer

Vállalatirányítási rendszer

Morgan COP rendszer

http://www.beokft.hu/



http://www.beokft.hu/



Morgan Tecnica CAM - Automata Szabászati 
megoldások

•

Kelmebeemelők és automata kisraktárak

Szabászati terítőgépek:

• Wi-Fi kapcsolattal a CAD stúdióval és a COP Szabászati 

Termelésirányító Szoftverrel

•

Szabászati terítőasztalok:

• Futószalagos és tűsasztalos megoldások

Címkézőgépek:

• A plottolási költség töredékéért varrodai jelölést a terítéken.

Szabászgépek: 0 mm vágási csatornával és nagy 

termelékenységgel.

http://www.beokft.hu/



Textilhulladékok és újrahasznosításuk

2021. 09. 02.



Az újrafelhasználhatóság következményei a textíliákban és 
ruházati termékekben

A ruházati szektor két fő kérdése a következő:

- Erőforrás-fogyasztás és a ruhagyártás környezeti, társadalmi vonatkozásai

- Szilárd hulladékkezelés a hulladéklerakókban, felhalmozott textilhulladék kezelése

A megfelelő hulladékgazdálkodás előnyös a környezet számára, és ez kétségtelenül az újrafelhasználást, 
az újrafeldolgozást majd az elégetést is jelenti.

-A ruházatot általában élete végéig újra felhasználják abban az értelemben, hogy az első után másik
felhasználónak adományozzák vagy eladják, kritérium feltétel, hogy az eldobható termékek kivételével
szinte az összes textilanyagnak (különösen a ruházati célú anyagoknak) várhatóan ésszerű
élettartammal kell rendelkezniük és ki kell tölteniük azt az élettartamot amennyire szánták.





Hulladék megelőzés, minimalizálás

– „Bölcsőtől a sírig” szemlélet

– Természetes, biológiailag lebomló alapanyagok használata

– Egynemű alapanyagok

– Anyag- és energiatakarékos technológiák

– Hulladékként kockázatot jelentő anyagok kiváltása 
/textilkikészítés/

– Túlfogyasztás visszaszorítása

– LCA /Life Cycle Assesment/ életciklus- elemzés

2021. 09. 02.



c

Az életciklus tanulmányoknak számos változata van, 
például:

• Bölcsőtől kapuig értékelés

• Kapu-kapu értékelések

• Bölcsőtől sírig értékelések

• Bölcsőtől bölcsőig értékelések.



Néhány hallgatói munka a 
környezetvédelem jegyében

Némethy Virág:
Unplugged collection
Témavezető:
Dr. Csanák Edit DLA



Néhány hallgatói munka a 
környezetvédelem jegyében

Sziágyi Barbara:
Feledhetetlen tárgyak – Újrahasznosított értékek 
Témavezető:
Dr. Hottó Éva



Néhány hallgatói munka a 
környezetvédelem jegyében

Székelyudvarhely:
Neubauer Helga: Zero waste collection
Témavezető: Nagyé Dr. Szabó Orsolya



TEXTILE COMPOST LAB 
kutatócsoport az OE RKK TTI-n

Kutató csoportunk TexCoLab projekt-néven kutatási munkák elvégzését 
vállalja, a világméretekben tömeges mennyiségű textil szemét:
–Újrahasznosítása (decycling),
–Innovatív célú felhasználása, 
–Mechanikai, kémiai esetleg biológiai elvű lebontásának kutatása,
–Ökolábnyom, szénlábnyom meghatározása más partnercégekkel.

A kutatócsoport alapítója és vezetője: Dr. Csanák Edit DLA

A kutatócsoport alapító tagjai:

TTI: Dr. Csanák Edit DLA, Prof. Dr. Halász Marianna Ágnes, Papp-Vid Dóra DLA, Dr. Nagyné Szabó Orsolya,

Koleszár András, Borka Zsolt;

KTI: Dr. Biczó Imre

MKI: (intézet által delegált)

Védnök: Dr. Koltai László, dékán



Köszönöm a figyelmet!


