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A tantárgy elő követelményei A tantárgy az általános kémia, valamint a fizika és 
matematika ismeretén alapszik. 

A tantárgy általános ismertetése, 
célja, várható eredményei 

A tantárgy a társadalmi fejlődés minden területére kiható 
interdiszciplináris tudományág - az anyagtudomány alapjait 
foglalja magába. A főbb témakörök: az anyagtudomány 
fejlődése és jövője, az anyagok különböző alapon történő 
osztályozása, szerkezete, tulajdonságai, előállítási és 
vizsgálati módszerei, alkalmazása. Az anyagok 
szerkesztésének az alapelvei. 

A tantárgy céljai és feladatai 

A tantárgy célja a hallgatók megismertetése az 
anyagtudomány fő irányaival. A fő feladatokhoz tartoznak  a 
hallgatók ismereteinek kialakítása a következőkkel 
kapcsolatban:  
 az anyagtudomány fejlődésének történetével és az 

előtte álló feladatokkal; 
 a különböző tényezők hatásával az anyagok 

tulajdonságaira és szerkesztési elveire;  
 az anyagok előállítási és vizsgálati módszereivel; 
 az anyagtudomány fejlődésének a jövőjével.  

A tantárgy várható eredményei 

A tanfolyam elvégzése után a hallgatónak: 
Tudnia kell: 
Az anyagok osztályozása különböző szempontokból, az 
anyagtudomány osztályozási alapfogalmai, az anyagok 
tulajdonságait meghatározó tényezők, az előállítási és 
vizsgálati módszerei, tulajdonságai és alkalmazási területei, 
az anyagok szerkesztésének az elvei.  
Képesnek kell lennie: 
Tekintettel az anyagok összetételére, szerkezetére, a kémiai 
kötés jellegére, fázisösszetételére előre jelezni az anyagok 
tulajdonságait és lehetséges alkalmazási területeit, 
megválasztani az anyagok előállítási módszereit és 
körülményeit, a konkrét anyagok vizsgálati módszereit, 
valamint meghatározni a lehetőségét az ismert anyagok 
tulajdonságainak a módosítására. 

A tantárgy (előadások, Az előadások tematikája: 



szemináriumok, önállómunka) 
tematikája 

Az anyagtudomány tárgya és feladatai. Az anyag fogalma. 
Az anyagok osztályozása cél, összetétel, forma, szerkezet 
szerint. A funkcionális anyagok osztályozása tulajdonságok 
szerint. Fázisegyensúlyok és fázisképzések komplex 
rendszerekben. Az anyag kristályos, kvázi -kristályos és 
amorf állapota. A kristályszerkezetek építésének elvei. 
Tökéletes és igazi kristályok. A szilárd anyagok kémiai 
kötésének elméletei. Zónaelmélet (fémek, félvezetők és 
dielektrikumok). A félvezetők és dielektrikumok 
tulajdonságai, gyakorlati alkalmazásuk. Az anyagok 
beszerzésének módszerei. A kutatási anyagok módszerei. 
Építőanyagok. 
 
A gyakorlati munkák tematikája: 
Kettős és hármas rendszerek fázisdiagramjainak 
értelmezése. A fázisdiagramok kutatásának módszerei. 
Dupla és hármas rendszerek fázisdiagramjainak felépítése. A 
kristályos állapot jellemzői. A kristályos anyag rácsenergiája 
és a szilárd anyagok kötésének jellege 

A tantárgy teljesítésének és 
értékelésének feltételei 

A minősítési pontok eloszlása: 
Feladatok gyakorlati órákon - a pontok 30% -a. 
Zárthelyi dolgozatok - a pontok 20% -a. 
Beszámoló - a pontok 50% -a. 
A végső pontszámot a félév során a gyűjtött pontok és 
vizsgán kapott pontszámok összege adja. 

A tantárggyal kapcsolatos egyéb 
tudnivalók, követelmények 
 

Ha a hallgató a félév során nem éri el az őszpontszám35% -
át, akkor nem tehet beszámolót. 
Ok nélkül, a határidők megsértésével elvégzett feladatokat 
kisebb pontszámmal értékelik. A dolgozatok átírása az 
előadó tanár és a tanszékvezető engedélyével történik. 
Objektív okokból a képzés vegyes formában valósulhat meg. 

A tantárgy kötelező és ajánlott 
irodalma 
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