
Annotáció a GEMTT005-B Anyagok Világa c. tantárgyhoz: 
 
Az anyagok fő típusai: fémek, polimerek, kerámiák, kompozitok. Az anyagok osztályozásá-
nak korszerű módszerei. Az anyagok hierarchikus rendszere az anyagok világától az egyes 
anyagtípusokig: a fő anyagcsoportok bemutatása. Az anyagok evolúciója, a különféle anya-
gok alkalmazásának meghatározó jelentősége a történeti-társadalmi fejlődés különböző idő-
szakaiban; az anyagfejlesztés hajtóerői. Méretskálák a szerkezeti anyagok világában. Fémek 
és ötvözeteik, polimerek, kerámiák, kompozitok: felépítés; alapvető sajátosságok; csoportosí-
tás; hétköznapi, gépészeti és különleges alkalmazások; a szerkezet, a gyártás, a tulajdonságok 
és a teljesítőképesség szinergiája (esettanulmányok). A szerkezeti anyagok megválasztása. Az 
anyagok jövője, a jövő anyagai. Az anyag, az ember és környezet harmóniája. 
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Általános információk 

• Tantárgy órakimérete: 2 + 0 

• Követelmény: aláírás+kollokvium 

• Zárthelyi dolgozatok: 
o száma: 2 db + 1db pótzárthelyi 
o időtartama: 50 perc 
o időpontja (várhatóan!): 
 1. zh a 42. naptári (6. oktatási) héten, október 15 -19. között, órarenden kívül 
 2. zh a 48. naptári (12. oktatási) héten, november 26- 30. között, órarenden kívül  

o pótlásának időpontja 
 pótzárthelyi a 49. naptári (13. oktatási) héten, december 03-07 között, órarenden kívül 

o értékelésének módja: %-ban ill. érdemjeggyel:  
 50 -59 % közötti teljesítmény = elégséges (2) 
 60-69 % közötti teljesítmény = közepes (3) 
 70-79 % közötti teljesítmény = jó (4) 
 80 % feletti teljesítmény = jeles (5) 

A félév elismerése 

• Az aláírás megszerzésének feltételei 
o Az előadások rendszeres látogatása ( min. 60%-ban); 
o 2 db zárthelyi összpontszámának legalább 50%-os teljesítése; 
o Sikertelen (vagy bármely okból elmulasztott) zárthelyi esetén a pótzárthelyi min. 50%-

os (elégséges) teljesítése; 
o A kézzel írt jegyzet bemutatása a félév során két alkalommal a jegyzetfüzetek 

leadásával az előadáson és/vagy az EDU elektronikus rendszeren keresztül 
meghirdetett, előre nem meghatározott időpontban. 

• Nem pótolható az aláírás (végleges aláírás megtagadás) 
o Az előírt zárthelyi és a pótzárthelyi mindegyikének igazolatlan elmulasztása esetén. 
o Az előadások 40%-ot meghaladó mértékű igazolatlan elmulasztása esetén. 

• A vizsga letételének és értékelésének módja: 
o A vizsga jellege:  írásbeli és szóbeli. A szóbeli vizsga feltétele az vizsgaírásbeli 

dolgozat minimum 50%-os teljesítése. 
o Az írásbeli vizsgajegy megszerzése: vizsgaidőszakban írt dolgozattal, vagy megajánlott 

vizsgajeggyel. 

• A féléves teljesítés beszámítása a vizsgajegybe 
„Félévi feladat, zárthelyi dolgozat eredménye a vizsgajegy, gyakorlati jegy megállapításába 
beszámításra kerül.” (Hallgatói Követelmény Rendszer – HKR–  50. § (2) bekezdése).  
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Ezen rendelet érvényesítésének módja az Anyagszerkezettani és Anyagtechnológiai Intézet 
honlapján olvasható az alábbi linken:  
http://www.met.uni-miskolc.hu/website/contents/oktatas/ 
2014-2015_II/altalanos_informaciok/beszamitas-a-vizsgajegybe_2014-2015-2felev.pdf 

 

• A tárgy keretében elérhető maximális pontszám: 284, amelynek elemei: 
o I. és II. Zárthelyi (ZH): max. 200 (100+100) pont 
o Kézzel írt előadásjegyzet (J): max. 60 (30+30 )pont 
o Előadás látogatás (E): max. 24 pont 

 

• A félévközi teljesítmény beszámításának aránya a vizsgajegybe:  
 

Elért pontszám  
Elérhető pontszám

 A vizsgaírásbeli növekménye %-ban 
(100 pontos VZH esetén a pontszámnövekmény) 

<0,4 0 
0,4 ≤ 0,5 5 
0,5 ≤ 0,6 6 
0,6 ≤ 0,7 7 
0,7 ≤ 0,8 8 
0,8 ≤ 0,9 9 

>0,9 10 
 

• Megajánlott írásbeli vizsgajegy megszerzésének feltételei 
o Megajánlott írásbeli vizsgajegyet – MVJ –(négyest vagy ötöst) kaphatnak, akik a két 

évközi zárthelyi összpontszámának legalább 60%-át elérték.  
o A megajánlott vizsgajegy 

 %-ban kifejezett értéke: ZH+J+EMVJ%= ×100%
284

 

 érdemjegye: 
− MVJ=  jó (4), ha 70%≤ MVJ% ≤79%,  
− MVJ = jeles (5), ha MVJ% ≥80%. 

o Megajánlott vizsgajegy esetén szóbeli vizsgát csak a II. ZH-t követő tananyagból kell 
tenni! 

Pótlások és igazolások 

• Előadások pótlása 
Az előadások pótlására nincs lehetőség. A HKR szerint megengedett 40%-os mértéket 
meghaladó hiányzás esetén igazolás szükséges. 

• Zárthelyi(k) pótlása 
Sikertelen (vagy bármely okból elmulasztott) zárthelyi esetén a zárthelyi(k) pótlása 
pótzárthelyi dolgozat megírásával történik, a pótzárthelyi időpontjáig megtartott előadások 
teljes anyagából. 

  

http://www.met.uni-miskolc.hu/website/contents/oktatas/2014-2015_II/altalanos_informaciok/beszamitas-a-vizsgajegybe_2014-2015-2felev.pdf
http://www.met.uni-miskolc.hu/website/contents/oktatas/2014-2015_II/altalanos_informaciok/beszamitas-a-vizsgajegybe_2014-2015-2felev.pdf
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• Jegyzetek bemutatásának pótlása 
A jegyzetek bemutatásának pótlására a meghirdetett hivatalos leadási időpontokat követően 
egy hétig van lehetőség. A bemutatás késedelme vagy elmulasztása esetén az adott 
alkalommal a féléves teljesítménybe beszámítható pontszám nem szerezhető. 

• Hiányzások igazolása 
A hiányzások igazolása az Anyagszerkezettani és Anyagtechnológiai Intézet általános 
rendjének megfelelően történik. (ld. http://www.met.uni-miskolc.hu => Oktatás=> Aktuális 
félév => Általános információk). 
Ennek értelmében a távollétre vonatkozó igazolásokat a mulasztott alkalomhoz képest 
legkésőbb 2 héten belül lehet bemutatni. Az igazolás bemutatásának indokolt 
akadályoztatása esetén (pl. tartós betegség), az akadályoztatást az igazolási kötelezettség 
lejárta előtt írásos formában (levél, e-mail) jelezni kell, és az igazolás másolatát elektronikus 
úton a tárgy jegyzőjének megküldeni. Az előzetes értesítés nem jelent felmentést az eredeti 
igazolás későbbi bemutatási kötelezettsége alól. 

Tankönyv, jegyzet, oktatási segédlet 

Kötelező irodalom:  
1) Az előadások anyagának elektronikus vázlatai, amelyek az EDU elektronikus rendszerben – 

https://elearning.uni-miskolc.hu/zart/course/view.php?id=108 – a félév során folyamatosan 
elérhetők. 

2) Tisza, M.: Az anyagtudomány alapjai, 1. kiadás, Miskolci Egyetemi Kiadó, 2008. Miskolc, ISBN 978-
963-661-844-5, pp.1-285., 

3) Tisza M.: Anyagvizsgálat, Miskolci Egyetemi Kiadó, 2001. Miskolc, ISBN 963 661 452 0. pp. 1-494., 
4) Komócsin, M.: Gépipari anyagismeret, 1. Kiadás, Miskolci Egyetemi Kiadó, 1995, ISBN 963 10 561 

98, pp1-324., 
5) Prohászka J.: A fémek és ötvözetek mechanikai tulajdonságai, Műegyetemi Kiadó, 2001. ISBN 963 

420 671, 
6) Ashby, M.F, Jones, D.R.H.: Engineering Materials 1-An introduction to Microstructures, Processing 

and Design 3rd ed., Elsevier Butterwoth-Heinemann, Oxford, 2006. ISBN 0 7506 63804, 
7) Ashby, M.F, Jones, D.R.H.: Engineering Materials 2 - An introduction to properties, Applications and 

Design 3rd ed., Elsevier Butterwoth-Heinemann, Oxford, 2006. ISBN-13: 978-0-7506-6381-6, 
7. Az előadások anyagának elektronikus vázlatai, amelyek az EDU elektronikus rendszerben – 

http://edu.uni-miskolc.hu/edu – a félév során folyamatosan elérhetők. 

Ajánlott irodalom: 
1) Callister, W. D.: Materials Science and Engineering, an introduction, 7th Ed.John Wiley, New York, 

1994, pp1-975. ISBN:13-978-0-471-73696-7, 
https://abmpk.files.wordpress.com/2014/02/book_material-science-callister.pdf  

2) Bárczy P.: Anyagszerkezettan, Miskolci Egyetemi Kiadó, 2007. MAK-2007-1351-ME, 2. kiadás 
3) Shackelford, J. F.: Introduction to Materials Science for Engineers. 5th ed.Prentice Hall Inc., 2000. 

ISBN 0-13-011287-9 
4) Sass, Stephen L. The substance of civilization: Materials and human history from the stone age to the 

age of silicon. Arcade Publishing, 1998. pp 1-332. ISBN 13-9781559703710 

Miskolc, 2018. szeptember 10. 

 
 Dr. Marosné dr. Berkes Mária 
 egyetemi docens, tárgyfelelős 

https://elearning.uni-miskolc.hu/zart/course/view.php?id=108


GEMTT005-B ANYAGOK VILÁGA 
c. tantárgy előadásainak tematikája az 2018/2019. tanév I. félévében 

 
 
Hét Időpont Témakör 
1. szept. 10. Az Anyagok Világa c. tárgy célkitűzése, tartalma, követelményrendsze-

re. A tantárgy helye, szerepe és kapcsolata az Intézet más tárgyaival. A 
mérnöki gyakorlatban alkalmazott anyagok osztályozása. Az anyagok 
történeti fejlődése, szerepe, jelentősége és relatív fontossága a különbö-
ző történelmi korokban. Az anyagok hierarchikus rendszere. 

2. szept. 17.  Az anyagok legfontosabb tulajdonságai, alapvető mérnöki anyagjellem-
zők, a tulajdonságok különböző szintjei és kapcsolatuk az anyagszer-
kezettel. Az anyagok, a tervezés és a gyártás kölcsönös kapcsolata és 
fejlődésük bemutatása. Az anyagok technológiai körfolyamata, techno-
lógiai állapotai. Az anyagtechnológiák osztályozása, rendszerezése, he-
lyük, szerepük és jelentőségük az anyagok életciklusában 

3. szept. 24. A fémes anyagok legfontosabb tulajdonságai. Vasalapú fémek előállítá-
sa. A nyersvasgyártás és az acélgyártás főbb technológiai elemei és be-
rendezései. A vasötvözetek legfontosabb típusai és mérnöki alkalmazá-
suk. 

4.  okt. 01. Nem-vas fémek és ötvözeteik. Könnyű- és színesfémek. Főbb tulajdon-
ságok és  alkalmazási területek bemutatása. 

5.  okt. 08. A polimerek helye az anyagok fejlődési folyamatában. A műanyagok 
fogalma, általános tulajdonságai, osztályozási lehetőségei. A polimerek 
kémiai szerkezete, alapvető építőelemei, monomerek, kötési szilárdság. 
A műanyagok osztályozása viselkedésük valamint szerkezeti sajátossá-
gaik alapján. A szerkezet és tulajdonságok összefüggése 

6.  okt. 15. I. Zárthelyi órarenden kívül  
  A viszkoelaszticitás fogalma, és következményei a műanyagok mecha-

nikai viselkedésére. A hőmérséklet és az idő kiemelt szerepe. Műanyag-
ok mérnöki alkalmazásai: funkciók, elvárások, termékek, lehetőségek és 
korlátok. (Esettanulmányok.) A kerámiák és polimerek mechanikai vi-
selkedésének összehasonlítása a fémes anyagokéval. Hasonlóságok és 
különbségek. A legfontosabb mérőszámok jellegzetes nagyságrendje, 
tartománya 

7. okt. 22. Oktatási szünet. 
8.  okt. 29. A kerámiák helye az anyagok fejlődési folyamatában, perspektívái a 21. 

században. A kerámiák fogalma, általános jellemzői. A kerámiák osztá-
lyozása különféle szempontok szerint. Kristályos és amorf kerámia 
szerkezetek. A tulajdonságok összefüggése az anyagszerkezettel. 
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9. nov. 05. Kerámiák hagyományos és korszerű előállítási módszerei, és hatásuk a 
kerámia termékek tulajdonságaira. Kristályos kerámiák sajátosságai és 
műszaki felhasználása 

10. nov. 12. Anyagok mechanikai viselkedése 
11. nov. 19. A kompozitok az anyagok fejlődésében, a kompozitok jelentőségének 

(relatív fontosságának) változása. A kompozitok helye az anyagok, 
anyagszerkezetek világában. A kompozitok fogalma és legfontosabb sa-
játosságai. Hibrid-, dupla-, mikro- és nanokompozitok, hibrid anyag-
szerkezetek. A kompozitok csoportosítása különböző szempontok sze-
rint. Kompozitok az anyag körfolyamatban. 

12. nov. 26. II. Zárthelyi órarenden kívül 
  A mátrix funkciói. Fém mátrixok, előnyös és hátrányos tulajdonságaik, 

a fém mátrixok alkalmazási területei. Polimer mátrixok, előnyös és hát-
rányos tulajdonságaik, a polimer mátrixok alkalmazási területei. Kerá-
mia mátrixok, jellegzetességeik és alkalmazási területeik. Fajlagos 
mennyiségek a kompozitok világában. 

13. dec. 03. Pótzárthelyi 
 Erősítő szálak: kerámia, polimer, fém, természetes és összetett szálak, 

legfontosabb jellegzetességeik. Az erősítő szálak előfeldolgozása, 
előgyártmányok. Az erősítő szálak összehasonlítása. 

14. dec. 10. Erősítő részecskék, a kompozitok tulajdonságait befolyásoló erősítő ré-
szecske tulajdonságok: minőség, típus, méret és méreteloszlás, felület-
kezelés, mennyiség. Az erősítő részecskék tulajdonságainak és a ré-
szecske erősítéses kompozitok tulajdonságainak kapcsolata. A 
nanokompozitok erősítő fázisai. A mátrix-erősítő fázis párosítások és 
azok gyakorlati jelentősége. 

 
Miskolc, 2018. szeptember 10. 
 
 

  
 Dr. Marosné dr. Berkes Mária 
  egyetemi docens, tárgyjegyző 



KÖVETELMÉNYEK 
Anyagok világa, GEMTT 005-BL című tárgyhoz 

 

- TANTÁRGY ÓRAKIMÉRETE: 2 konzultációs időpont: 8 előadás 
- FÉLÉV ELISMERÉSÉNEK (ALÁÍRÁS) FELTÉTELEI:  

o a zárthelyi dolgozaton megszerzett pontszám érje el a maximálisan szerezhető 
pontszám 50%-át, vagy 

o a pótzárthelyi dolgozaton megszerzett pontszám érje el a dolgozat 
pontszámának 50%-át. 

- ZÁRTHELYI DOLGOZATOK SZÁMA ÉS IDŐTARTAMA:  
o egy, 50 perc 
o időpontja (naptári hét): előre egyeztetett külön időpont 
o értékelés módja: pontozás. 

- FÉLÉVKÖZI FELADATOK SZÁMA: nincs 

- MÉRÉSI ÉS GYAKORLÁSI FELADATOK SZÁMA: nincs 

- ZÁRTHELYI DOLGOZATOK, FELADATOK, MÉRÉSEK PÓTLÁSÁNAK LEHETŐSÉGE: 
o egy alkalommal, előre egyeztetett külön időpontban 

- GYAKORLATI JEGY KIALAKÍTÁSÁNAK (KISZÁMÍTÁSÁNAK) MÓDJA: nincs 

- A VIZSGA LETÉTELÉNEK ÉS ÉRTÉKELÉSÉNEK MÓDJA: 
o írásbeli és szóbeli vizsga, osztályzat; 
o a félévi munka beszámítása a vizsgajegybe (HKR 50. § (2) bekezdés) az 

Anyagszerkezettani és Anyagtechnológiai Intézet általános rendjének 
megfelelően történik- 

- TANKÖNYV, JEGYZET, OKTATÁSI SEGÉDLET: 
o William D. Callister, Jr.: Materials Science and Engineering an Introduction, 

John Wiley&Sons, Inc. 2007. 
o Interneten elérhető előadás vázlat 

 

Miskolc, 2018. szeptember 10. 
 
Dr. Koncsik Zsuzsanna 
egyetemi docens, tárgyjegyző 



TEMATIKA 
Anyagok világa, GEMTT005-BL című tárgyhoz 

 

Dátum Tematika 
2018. 10. 19. Az anyag fogalma, anyagok csoportosítása, anyagok felfedezése, történeti 

áttekintés.  
Anyagok felhasználói és technológiai tulajdonságai; a mechanikai 
tulajdonságok vizsgálati módszerei, anyagok szerkezete, szerkezet vizsgálati 
módszerek. 
Különböző anyag főcsoportok jellemzői: szerkezet, viselkedés, felhasználás. 

2018. 11. 30. Anyagtechnológiai fejlesztések irányai: nagyszilárdságú anyagok, kompozitok, 
habok. Fenntarthatóság, újrahasznosíthatóság az anyagok világában. 

 

Miskolc, 2018. szeptember 10. 
Dr. Koncsik Zsuzsanna 
egyetemi docens, tárgyjegyző 
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