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1. Tantárgyleírás, tárgyjegyző, óraszám, kreditérték 

Tantárgy neve: 

 

ANYAGFEJLESZTÉS 
 

Tantárgy Neptun kódja:  

nappali:                           MAK……… 

 

Tantárgyelem: szabadon választható 

Tárgyfelelős: Dr. Babcsán Norbert 

Javasolt félév: tavaszi félév  Előfeltétel: -  

Óraszám/hét: 2 óra előadás Számonkérés módja: aláírás-beszámoló 

Kreditpont: 2 Tagozat: BSc, MSc 

 

A tantárgy célja: 

A tantárgy célja új anyagok fejlesztéséhez, üzemesítéséhez, startup cégek létrehozásához, a 

találmányok szellemi tulajdonvédelméhez, az anyagok és ebből készült termékek, 

anyagtechnológiák és diagnosztikai eszközök piacosításához szükséges alapismeretek 

elsajátítása.  

 

A tantárgy leírása: 

A tantárgy keretében az alábbi fogalmakkal ismerkednek meg a hallgatók: anyagfejlesztés, 

innováció, innovátor, piackutatás, termék, áru, szabadalom, know-how, start-up, anyagok 

életciklusa, újdonságkutatás, technológiai készültségi szintek (TRL), méretnagyíthatóság, 

üzletfejlesztés és eszközei, tőkebevonás, személyiségprofilok. 

 

Követelmények: 

Az aláírás megszerzésének feltétele a félévi munkában való folyamatos részvétel. Minden 

előadáson a halhatók kötelesek kézzel jegyzetelni, a megadott e-mail címre az előző előadás 

jegyzetét aláírva, névvel, dátummal a következő előadást megelőző napig az eredeti 

bescannelt változatot is tartalmazó letisztázott power point formában (saját gondolatokkal és 

internetes kutatással kiegészítve) az előadó által megadott e-mail címre eljuttatni. A félév 

elején egyéni feladat kerül kiadásra a hallgató köteles a power pointban elkészített munkáját a 

félév végi vizsga ZH-t megelőző napig az előadó által megadott e-mail címre eljuttatni.  

 

Oktatási módszer: 

Az előadásokon írásvetítő használata. 

 

Oktatási segédeszközök:  
 

Vizsgáztatási módszer: 

Írásbeli vizsga 

Értékelés 

30% saját kézzel írott órai jegyzetek strukturáltsága és minősége, 30% az év végén a hallgatók 

által beadott egyéni feladat minősége, 40% vizsga súllyal. 

 

Kötelező és ajánlott irodalom: 
Kötelező: Órai jegyzet 

Ajánlott: 

1. W. D. Callister: Materials Science and Engineering An Introduction 

2. M. F. Ashby and D. R. H. Jones: Engineering materials I and II. 

3. M. F. Ashby and K. Johnsson: Materials and Design 

4. M. F. Ashby: Materials Selection in Mechanical Design 



 

2. Tantárgytematika 

 

Hét Dátum Előadás 

1.  

Bevezetés 

Fogalmak definiálása: anyagfejlesztés, innováció, innovátor, piackutatás, 

termék, áru, szabadalom, know-how, start-up stb. Anyagfajták 

csoportosítása, anyagkutatási trendek, kiemelkedő szereplők a világban, 

Európában és Magyarországon.  

2.  

Anyagtérképek és az anyagokban rejlő elméleti határok 

Ashby diagramok alapjai. Anyagválasztás, anyagtervezés és anyagok 

helyettesíthetősége. Elméletileg elérhető határértékek levezetése 

(szilárdság, hővezetés, hőszigetelés, szupravezetés stb.). 

3.  

Anyagok életciklusa 

Élettartam menedzselés, tönkremeneteli folyamatok (kopás, korrózió), 

anyagok társadalmi és környezeti hatása, kockázatmenedzsment. 

4.  

Az anyagfelhasználás történelmi fejlődése a piaci igények függvényében 

Az emberiség, ezen belül a nyersanyagipar, a járműipar, az építőipar, a kör-

nyezetipar, az egészségipar és az energiaipar fejlődésének 

anyagszükségletei a múltban, jelenben és a jövőben. 

5.  

A jövő anyagai 

A jövő anyagcsaládjai, az anyagfejlesztések kitörési pontjai: 

multifunkcionális-, hibrid-, kompozit-, extrém-, nano-, energetikai- és 

bioanyagok.  

6.  
Piakutatási módszertan 

Versenytárs (cég) és végtermék analízis, mi mibe kerül.  

7.  

Szellemi tulajdonvédelem alapjai 

Szellemi tulajdon fajták, szellemi tulajdonvédelem lépései, 

újdonságkutatási módszertan, kutatás szabadalmi adatbázisokban.  

8.  

Anyagfejlesztés lépései a TRL skálán 

- TRL (technológiai készültségi szintek) skála  

- Anyagtechnológiai fejlesztés (alap és alkalmazott kutatás), 

- Alkalmazástechnológiai fejlesztés (milyen alkalmazásokra van mód, 

prototípusok készítése), 

- Méretnagyíthatóság (üzemesítés), engedélyeztetések, eladhatóság 

(piacosítás). 

9.  
Üzletfejlesztési eszközök: Innováció marketing, terméklap, honlap,  

sajtókampány és médiahasználat.  

10.  

Start-up cégalapítási és cégvezetési ismeretek 

Hogyan hozzunk létre egy start-up-ot. Tőkebevonás. Emberek 

személyiségprofiljai. Jogi és közgazdasági ismeretek szükségletei. 

11.  
Anyagfejlesztési esettanulmányok I. 

Aluinvent: ALUHAB (alumínium habok és kompozitok) 

12.  

Anyagfejlesztési esettanulmányok II. 

Válogatott Advanced Materials Sturt-up-ok a világban. (tudományos 

kihívások, gyártási módszerek, felhasználási területek, tulajdonságok) 

13.  Írásbeli vizsga ZH 

14.  Pót vizsga ZH 



3. Minta vizsga zárthelyi 

 

  

Anyagfejlesztés vizsga zárthelyi dolgozat 
 

 

1. feladat. Írja le az anyagfejlesztés fogalmát! (3 pont) 

 

2. feladat. Rajzolja le az anyagok sűrűség fajlagos szilárdság Ashby diagramját! (5 pont) 

 

3. feladat. Írja le az anyagok életciklusának lépéseit! (3 pont) 

 

4. feladat. Rajzolja le az emberiség anyagfajta felhasználásának görbéjét! (4 pont) 

 

5. feladat. Mit értünk nanoanyag alatt? (3 pont).  

 

6. feladat. Sorolja fel a világ legfontosabb primer alumínium gyártói és alumínium átalakítói 

közül legalább kettőt- kettőt! (4 pont) 

 

7. feladat. Sorolja fel a nemzetközi szabadalmaztatás lépéseit! (5 pont) 

 

8. feladat. Mi az üzletfejlesztés? (3 pont) 

 

9. feladat. Írja le és jellemezze a TRL szinteket (9 pont) 

 

10. feladat. Írja le a startup cég fogalmát! (2 pont) 

 

11. feladat. Jellemezze az alumínium habokat! (2 pont) 

 

12. feladat. Soroljon fel legalább 1 hazai (az Aluinventen kívül) és 1 nemzetközi 

anyagfejlesztési eredményeket hasznosító startupot, nevezze meg és jellemezze az anyagot is! 

(4 pont) 

 



Minta vizsga zárthelyi megoldása 

 

1. feladat. Írja le az anyagfejlesztés fogalmát! (3 pont) 

Az új anyagok létrehozásának innovációs folyamata. Az a tudás, ami az új anyagok 

létrehozásához, az új anyagtechnológiák üzemesítéséhez és piacosításához szükséges. Ide 

értve az új anyagok létrehozását, az anyagok létrehozásához szükséges új technológiákat és 

berendezéseket illetve az anyagok új típusú diagnosztikai eljárásait és ide kapcsolódó 

szoftvereket is. 

 

2. feladat. Rajzolja le az anyagok sűrűség fajlagos szilárdság Ashby diagramját! (5 pont) 

 
3. feladat. Írja le az anyagok életciklusának lépéseit! (3 pont) 

1. előállítás (production), 2. átalakítás (transformation), 3 újrahasznosítás (recycling) 

 



4. feladat. Rajzolja le az emberiség anyagfajta felhasználásának görbéjét! (4 pont) 

 
Y tengely: relatív fontosság, X-tengely: évszám. 

 

5. feladat. Mit értünk nanoanyag alatt? (3 pont).  

A nanoanyag olyan anyag, amelyben a fő alkotóelemek valamelyik mérete a 1-100 nm-es 

tartományban van. 

 

6. feladat. Sorolja fel a világ legfontosabb primer alumínium gyártói és alumínium átalakítói 

közül legalább kettőt- kettőt! (4 pont) 

Primer alumíniumgyártó: Alcoa, Norsk Hydro ASA, Rusal, Chalco, Rio Tinto, China 

Hongquao Group, China Power Investment Corp., Ega Dubai and Emal, Shandong Xinfa 

Aluminum & Electricity Group, East Hope Group 

Alumínium átalakító: Arconic, Sapa, Constellium, Norsk Hydro ASA, Alucoil 

 

7. feladat. Sorolja fel a nemzetközi szabadalmaztatás lépéseit! (5 pont) 

1. Szabadalmi bejelentés (magyar vagy EU), 2. PCT beadása, 3. Közzététel, 4. Nemzeti 

szakaszok elindítása az adott országokban 5. A szabadalmak megszerzése vagy elutasítása. 

 

8. feladat. Mi az üzletfejlesztés? (3 pont) 

Az üzletfejlesztés egy a cégen belüli illetve a cégek közötti, a belső fejlődést vagy üzleti 

kapcsolatok intenzifikálását elősegítő tudatos folyamat. Az üzleti, a kereskedelmi és a 

szervezeti tudományok közös halmaza. Az üzletfejlesztés során a vevők, a piac és a partner 

kapcsolatok interakciójából hosszú távú értékek jönnek létre 



9. feladat. Írja le és jellemezze a TRL szinteket (9 pont) 

· TRL 1 – a megfigyelésekből levezetett új ötlet meghatározása 

· TRL 2 – a technológiai elképzelés kidolgozása (megvalósíthatósági tanulmány - 

feasibility study) 

· TRL 3 – az alapelvek kísérleti igazolása (proof of concept) 

· TRL 4 – a technológia tesztelése és jóváhagyása laboratóriumi körülmények között 

· TRL 5 – a technológia tesztelése és jóváhagyása ipari körülmények között 

· TRL 6 – a technológia bemutatása releváns ipari környezetben 

· TRL 7 – a rendszer prototípusának bemutatása működési környezetben 

· TRL 8 – a rendszer elkészült és minősített 

· TRL 9 – a rendszer a végső  környezetben jól működik (pl. beindult az új 

technológián alapuló gyártósoron a sorozatgyártás) 

 

10. feladat. Írja le a startup cég fogalmát! (2 pont) 

A startup általában az újonnan alapított, nagy növekedési potenciállal rendelkező induló 

vállalkozásokat jelenti, melyet többnyire termék- vagy üzleti modell innováció jellemez. 

Minden startup KKV. 

 

11. feladat. Jellemezze az alumínium habokat! (2 pont) 

Az alumínium habok olyan cellás alumíniumok, amelyekben az alumínium relatív aránya 1 és 

50% között van. Az alumínium habokat általában habosítással állítják elő, ahol a 

buborékképződés során az alumínium olvadt vagy részben olvadt állapotba kerül és a fém 

hártyákat valamilyen szilárd részecskével stabilizálják. 

 

12. feladat. Soroljon fel legalább 1 hazai (az Aluinventen kívül) és 1 nemzetközi 

anyagfejlesztési eredményeket hasznosító startupot, nevezze meg és jellemezze az anyagot is! 

(4 pont) 

 

Litracon Kft. - Üvegbeton (üvegszálak párhuzamosan a betonban, ezáltal fényáteresztővé 

válik)  

NanoFabrix, USA – multiréteges nanorészecske alapú film, a filmbevonattal drasztikusan 

növelhető a műanyagok elektromos vezetőképessége és a kompozitok erózió ellenálló 

képessége.  



4. Egyéb követelmények 

 

 

Anyagfejlesztés 
 

tárgyra vonatkozó tanulmányi előírások 

 

Heti: 2 óra előadás  

A tárgy előírásai: aláírás, beszámoló 

Kreditpontok: 2 kredit 

 

 

 

Az Egyetemi Hallgatói Követelményrendszer (HKR) előírásai adják meg a szabályozás 

kereteit. Ezen túl a tárgyra vonatkozó előírások a következők. 

 

A kredit megszerzése a tantárgy követelményeinek legalább elégséges szintű 

teljesítésével lehetséges. 
 

A kreditpont megszerzésének feltételei: 

 

- Regisztrációs héten az adott tantárgy felvétele. 

- A félévi munkában való folyamatos részvétel. Az előadásokon a hallgatóknak 

kézzel írott jegyzetet kell készítenie. A kézzel írt jegyzetek értékelésre kerülnek. Az 

előadásokról készített kézzel írt jegyzetet minden héten le kell tisztázni power pointos 

előadás formájában, amit a hallgatónak ki kell egészítenie internetes 

irodalomkutatásainak eredményeivel. A power pointos előadásokat, amik a kézzel írt 

jegyzet bescannelt oldalait is tartalmazzák az előadás végi mellékletben, 

elektronikusan a megadott e-mail címre kell beküldeni a soron következő előadás 

előtt. A hallgatók egymás közötti plagizálása esetén a tanszék megtagadhatja az 

aláírást. Legalább 6 előadásból született power point jegyzetnek kell elfogadható 

eredményűnek lennie. 

- Fél év végi egyéni feladat beadása. Az egyéni feladatot elégségesre kell teljesíteni.  

- A félév végén egy vizsga zárthelyi dolgozat legalább elégséges eredménnyel való 

megírása. A nem elégséges eredménnyel teljesített dolgozat pótlására a tanulmányi 

idő során a tanszék által kiírt időpontban van lehetőség. 

 

 

 

Miskolc, 2016. november 26. 

 

 

 

 

 Prof. Dr. Palotás Árpád Bence Dr. Babcsán Norbert 

 egyetemi tanár, dékán   címzetes egyetemi docens 


