Adat- és állománybekérő lap
Hallgatói munkák nyomtatott kiadványban és a tanszék
internetes oldalain történő megjelenéshez
Alkalmazandó a Tantárgy adatlapokon, Szakdolgozat és Diplomaterv útmutatókon rögzítettek szerint

A Gép- és Terméktervezés Tanszék a korábbi gyakorlatnál strukturáltabb formában kéri a hallgatói
munkák elektronikus állományát. Ennek különös jelentősége van az időszakos nyomtatott és
elektronikus kiadványok (pl. Intro), és a webes megjelenés egységesítésében, és a megjelenési
minőség növelésében.
A kérés, és a hozzá tartozó alábbi specifikáció elsősorban az „Integrált terméktervezési gyakorlatok”,
„Integrált termékfejlesztés” tantárgyak és a „Formatervezés” tantárgyak hallgatóit, valamint a
diplomatervet, illetve szakdolgozatot készítő hallgatókat érinti, de a különböző pályázati anyagokat és
más tantárgyak sikeres eredményeit is az alábbi formátumokban készítsék elő, amennyiben azt
szeretnék, hogy munkájuk bekerüljön a tanszék adatbázisába. Minden alább részletezett adattartalmat
magyar és angol nyelven is kérünk.

Tartalmi elemek, mennyiségi követelmények
1.a Diplomamunka / Szakdolgozat adatok
Tervező neve, e-mail címe
Diplomaterv / Szakdolgozat címe
Diplomatervezés / Szakdolgozat készítés helye (cégnév)
Üzemi konzulens neve
Üzemi konzulens beosztása
Tanszéki konzulens neve
Tanszéki konzulens titulusa
Naptári év
1.b Integrált terméktervezés adatok
Alkotó(k) neve(i), e-mail cím(ek)
Feladat témája / termék megnevezése
Tantárgy megnevezése
Konzulens neve
Konzulens titulusa
Naptári év

1.c Formatervezés adatok
Alkotó(k) neve(i), e-mail cím(ek)
Feladat témája / termék megnevezése
Tantárgy megnevezése
Konzulens neve
Konzulens titulusa
Naptári év

1.d Egyéb munkák adatai
(2.-3. alapján értelemszerűen, kiegészítve a legfontosabb további adatokkal)
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2. A terv / termék leírása
Tárgyilagos leírás a feladat jellegéről, a termék lényegének, újdonságtartalmának, hozzáadott
tervezői értékének, működésének, különlegességének, stb. tömör jellemzése.
Szöveges leírás, folyó szöveg. Lehetőleg nélkülözze a felsorolást, ne tartalmazzon táblázatot,
képletet, stb. A leírás készüljön, összesen kb. 800 karakter terjedelemben (szóközöket is
beleértve). A terjedelem természetesen nyelvenként értendő!
3. Önarckép fotó
Egy darab, akár tetszőleges fényképből kivágva, tetszőleges ruházatban, élethelyzetben, stb. ami
Önt jellemzi. Az igazolványkép jelleget igyekezzenek kerülni! Csoportos munka esetében jó
minőségű csoportkép elfogadható, amennyiben minden alkotó szerepel rajta.
4. Fő képek
pl. látványtervek, bemutató ábrák, reklámábrák. Legalább négy darab, különböző beállítással,
amelyekből tetszőlegesen kiválasztható a fő ábra. Lehet fotorealisztikus számítógépes render,
igényes kézi render, vagy retusált, előkészített fotó a prototípusról.
Az egyes képekre vonatkozó követelmények: a termék léptéke, arányai, formája megítélhető
legyen (világítás, környezet, jól megválasztott perspektíva, ismert viszonyítási alap, stb.
alkalmazása); az alkalmazott anyagok és textúrák tükrözzék a valóságot. A képek mutassák a
terméket jellemző használati állapotban.
5. Magyarázó képek, illusztrációk:
pl. robbantott ábrák, röntgen-ábrák, formarészletek, műszaki rész-megoldások, fejlesztésifejlődési fázisok, jellemző használati állapotok, mozgás / diszpozíciós fázisábrák, anyag / szín
változatok, kidolgozott kézi vázlatok, makett / modell fotók, a megvalósítás képei, stb. Legalább
hat darab. Lehet fotorealisztikus számítógépes render, igényes kézi vázlat, vagy retusált fotó.

Állomány minőségi követelmények
Szöveges állományok
(1. és 2. pontok)
Kérjük, a szöveges állományokat *.rtf vagy *.txt kiterjesztésű szöveges fájlba készítsék el a
magyar helyesírásnak megfelelő karakterkészlettel. A szövegekben ne használjanak semmiféle
formázást, felsorolást, stílust, stb. Ha szükséges, közép-európai „Arial” betűtípust használjanak.

Képi anyagok
3. Önarckép fotó
Legalább 50 x 50 mm méretű, négyzetes oldalarányú kép, CMYK színrendszerben (24 bit színes
vagy Grayscale), 300 dpi felbontásban.
4. Fő képek, és 5. Magyarázó képek, illusztrációk
Legalább 210 x 210 mm méretű, négyzetes oldalarányú kép (vagy olyan kép, amelynek
rövidebbik oldala 210 mm, és a fő téma kivágható négyzetesen), CMYK színrendszerben (24 bit
színes vagy Grayscale), 300 dpi felbontásban.
A képi anyagok *.tiff, *.bmp tömörítetlen, és magas minőségű *.jpg tömörített formátumokban
adhatók be.
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A beadandó hordozó
CD vagy DVD, ezek bármely változata megfelel. Tantárgyanként és félévenként egy hordozó adható
be. E-mailen érkező, hivatkozással megadott tárhelyen elérhető anyagokat nem áll módunkban
figyelembe venni.
Megjelenés
Kérjük, a hordozót felcímkézett, borítóval ellátott, keménytokban adják be. A korongon – el nem
távolítható módon – fel kell tüntetni az 1. pont vonatkozó adatait, illetve a Neptun-kódo(ka)t. A
borítón szerepeljen minden adat, ami a korongon, illetve jelenjen meg a termék is (v.ö. egy kép a
fő képek közül).
Tartalom
A korongra ne hozzanak létre könyvtár-struktúrát. „Gyökér könyvtárba” helyezzenek el minden
fájlt. A fájlok neve ne tartalmazzon ékezeteket.
Az összes szöveges információt egy fájlba mentsék, a fájl neve utaljon a szerzőre, az alábbi
módon: pl.: vezeteknev_keresztnev.txt
A főképeket az alábbiak szerint nevezzék el: vezeteknev_f01.jpg, vezeteknev_f02.jpg, … stb. A
magyarázó képeket az alábbiak szerint nevezzék el: vezeteknev_m01.jpg, vezeteknev_m02.jpg,
… stb.
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