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Szakok melyeken a tárgyat oktatják: Gépész 
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Előtanulmányi feltételek (kóddal): - 

Heti óraszámok 
Előadás: - Tantermi gyak.:  2 Laborgyakorlat:  - Konzultáció: - 

Félévzárás módja: Évközi jegy  (Írásbeli) 

Online konzultáció (amennyiben szükséges): … (BBB link) 

Oktatási cél: Anyagmozgatás mint szerves része a gyártásnak. Módjai, berendezései, eszközei, áttekintése,  

anyagmozgató berendezése részletezése 

Ütemezés  

Oktatási hét Témakörök 

1. Anyagmozgatás, elmélete  . Alapfogalmak. 

2. Kézi anyagmozgatás , segédeszközei 

3. Emelőgépek áttekintése, csoportosítása 

4. Emelőgépek elemei, kötelek, acélsodrony kötelek 

5. Emelőgépek elemei, láncok, horgok 

6. Emelőgépek elemi, speciális tehermegfogó eszközök 

7. Egyszerű emelőgépek, csavarorsós emelők, fogas rudas emelők 

8. Egyszerű emelőgépek, Pneumatikus és hidraulikus emelők fajtái, szerkezete, működése, 

mechanikus igénybevételei, szilárdsági méretezése, alkalmazási területei 

9. Egyszerű emelőgépek, Felvonók liftek fajtái, szerkezetük, működésük, alkalmazási területeik, 

biztonsági berendezéseik, jellegzetes szerkezeti egységeik 

10. Daruk áttekintése, csoportosítása, alkalmazása 

11. Daruk, speciális daruk egységei, felépítése alkalmazása. 

12. Speciális emelőeszközök, baleseti segédeszközök 

13. Esettanulmányok áttekintése  

14. Egyéb speciális anyagmozgató eszközök 

Félévközi követelmények  

Zárthelyi dolgozat Beadandó feladat Labormérés 

száma időpontok száma határidők száma időpontok 

db  1db 13. hét db  

Az értékelés, a lebonyolítás, a pótlás módja, a jegy kialakításának szempontjai  
A foglalkozásokon való részvételt a TVSZ 46.§ (1)-(4) pontja szabályozza.  

A szorgalmi időszakban történő pótlásokat a TVSZ 47.§ (7)-(9) pontja szabályozza. 

Az évközi jegy/aláírás szorgalmi időszakon túli pótlásának módjáról a Tanulmányi Ügyrend Harmadik 

könyv Első rész II. fejezet 3:8.§ rendelkezik. 

A szabályzatokban nem szabályozott foglalkozásokon való egyéb részvételi követelmények, és 

megkötések a pótlásokra vonatkozóan: 

 

Zárthelyi dolgozat Beadandó feladat Labormérés 

elérhető max 

pontszám 

minimum 

pontszám a 

teljesítéshez/zh 

elérhető max 

pontszám 

minimum 

pontszám a 

teljesítéshez/ 

feladat 

elérhető max 

pontszám 

minimum 

pontszám a 

teljesítéshez/

mérés 

…pont …pont 100…pont 51…pont …pont …pont 

 



A szemeszterben megszerezhető összes pontszám: 100pont 

Ponthatárok elégséges 
51 ponttól 

közepes 
65 ponttól 

jó 
80 ponttól 

jeles 
90 ponttól 

Egyéb értékelési szempontok: 

 

Letiltva bejegyzést kap: hiányzásai száma meghaladta a megengedett értéket, beadandót időben 

nem adta le. 

Kötelező irodalom: Lőrincz Katalin, Zinner György, Felker Péter :ANYAGMOZGATÁS FŐISKOLAI 

JEGYZET 

Ajánlott irodalom:   

A tárgy minőségbiztosítási módszerei:  

Valamennyi - jelen dokumentumban nem szabályozott - kérdésben az Óbudai Egyetem Tanulmányi és 

Vizsgaszabályzata, valamint Tanulmányi Ügyrendjének rendelkezései az irányadók. 

 

 

 

 

 

Kelt: Budapest, 2022. 02. 01.  

 

 
Szöveg beírásához kattintson vagy koppintson ide. 

……………………………………………………… 
Szöveg beírásához kattintson vagy koppintson ide.  

 

 


