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KÖNNYŰIPARI ISMERETEK  

ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA 

I. RÉSZLETES ÉRETTSÉGI VIZSGAKÖVETELMÉNYEK 

A könnyűipari ismeretek ágazati szakmai érettségi vizsga részletes érettségi vizsgakövetelményei a 

XVII. Könnyűipar ágazat következő szakképesítéseinek közös szakmai tartalmát veszik alapul: 

- 54 542 01 Bőrfeldolgozó-ipari technikus, 

- 54 542 02 Ruhaipari technikus. 

A) KOMPETENCIÁK 

1. Szakmai nyelv megértése és használata 

TÉMÁK VIZSGASZINTEK 
 

Középszint Emelt szint 

1.1. A szakmai 

fogalmak helyes 

használata 

Legyen képes a szakmai 

fogalmak megfelelő helyen és 

módon történő alkalmazására. 

Legyen képes a szakmai 

fogalmak megfelelő helyen és 

módon történő alkalmazására, a 

fogalmak jelentés változatainak 

megkülönböztetésére. 

1.2. A szakmai 

fogalmakkal az 

ismeretanyag 

bemutatása, 

értelmezése 

Legyen képes a könnyűipari 

termék előállítása során 

folytatott kommunikációban a 

logikus, következetes, 

előadásmódra, a szakmai 

kifejezések helyes 

alkalmazásával. 

  

1.3. Idegen nyelvű 

szakmai szöveg 

megértése 

Legyen képes az idegen nyelvű 

szakmai alapfogalmak, 

kifejezések helyes használatára. 

Ismerje az idegen nyelvű 

könnyűipari gyártás-előkészítő 

programok használatát. 

1.4. Műszaki rajz 

olvasása, 

értelmezése 

Legyen képes alkalmazni a 

termék- és gyártástechnológiai 

ábrázolási módokat a 

méretarányosság szabályainak 

betartásával. 

  

1.5. Jelképek, ábrák 

értelmezése 

Legyen képes értelmezni a 

kezelési útmutatót, a 

munkavédelmi, munkabiztonsági 

jelképrendszert és a gépelemek 

jelképeit. 

Legyen képes elkészíteni a 

kezelési útmutatót, a felhasznált 

alapanyagok fizikai és kémiai 

jellemzőinek ismeretében.  

Legyen képes értelmezni a 

munkavédelmi, munkabiztonsági 

jelképrendszert és a gépelemek 

jelképeit. 
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2. Információforrások kezelése 

TÉMÁK VIZSGASZINTEK 
 

Középszint Emelt szint 

2.1. Termékre 

vonatkozó 

információk 

Tudjon trendinformációkat 

gyűjteni alapanyagra, kellékre, 

stílusirányzatra, színre, 

technológiára.  

Tudjon trendinformációkat 

gyűjteni és alkalmazni 

alapanyagra, kellékre, 

stílusirányzatra, színre, 

technológiára. 

2.2. 

Méretmegadás 

szabályai 

Ismerje a testméretek, 

testalkattípusok, testtartások 

jellemzőit. 

  

2.3. 

Kommunikációs 

formák 

Ismerje az IT alapismereteket, 

PC és a perifériák jellemzőit. 

Ismerje a termeléstervezéshez 

és folyamatszervezéshez 

alkalmazható informatikai 

eszközöket. 

Ismerje a szövegszerkesztő 

programot. 

  

2.4. 

Mérőműszerek 

használata 

Tudja a könnyűipari anyagok 

laboratóriumi vizsgálati 

módszereinek alkalmazásával a 

szálasanyagok, fonalak, cérnák, 

szövetek és kelmék fajtáira, 

tulajdonságaira, jellemzőire, 

felhasználási területeire 

vonatkozó adatokat rögzíteni, 

értékelni. 

Tudja a könnyűipari anyagok 

laboratóriumi vizsgálati 

módszereinek alkalmazásával a 

szálasanyagok, fonalak, cérnák, 

szövetek és kelmék fajtáira, 

tulajdonságaira, jellemzőire, 

felhasználási területeire 

vonatkozó adatokat rögzíteni, 

értékelni és következtetéseket 

levonni. 

3. Elemi számolási készség 

TÉMÁK VIZSGASZINTEK 
 

Középszint Emelt szint 

3.1. Termelés 

előkészítés 

Legyen képes kiválasztani az 

anyagnorma és munkanorma 

készítésének módszerét. 

Legyen képes bemutatni a 

feldolgozási veszteségek 

keletkezését. 

Legyen képes az 

anyagkihasználás elemzésére. 

Tudja kiszámítani a szabászati 

tételeket. 

Tudja kiszámolni a feldolgozási 

veszteségeket. 
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3.2. Termelési 

adatok rögzítése 

Tudjon gyártástechnológiai 

utasításokat, adatokat 

adatbázisba rögzíteni, 

táblázatokat kezelni. 

  

3.3 

Anyagösszetétel 

meghatározása 

Legyen képes az 

anyagösszetétel százalékos 

meghatározása laboratóriumi 

vizsgálati módszerekkel. 

  

3.4. Statisztikai 

módszerek 

Tudjon gazdaságossági 

számításokat végezni a termelési 

adatokból, átlagot számítani. 

  

4. Szervezőkészség, irányítási készség 

TÉMÁK VIZSGASZINTEK 
 

Középszint Emelt szint 

4.1. 

Munkahelyszervezés 

Legyen képes felsorolni a 

szervezést befolyásoló tényezőket.  

Legyen képes ismertetni az 

ésszerű munkahely kialakítását és 

a munkakörülmények szervezését. 

Legyen képes ismertetni az 

alapöltésű varrógépek főbb 

jellemzőit és felhasználási 

területeiket. 

Tudja az alap-, segédanyagok, 

kellékek raktározásának módjait. 

  

4.2. 

Anyagmozgatás 

Legyen képes ismertetni az 

üzemrészek és munkahelyek 

közötti anyagtovábbítás módjait. 

Legyen képes bemutatni a 

könnyűiparban alkalmazott 

szállítóeszközöket, továbbítási 

módokat. 

  

4.3. 

Kapcsolattartás 

Ismerje a hálózaton belüli 

információ továbbítás módjait. 
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5.Rendszerező és áttekintő-képesség 

TÉMÁK VIZSGASZINTEK 
 

Középszint Emelt szint 

5.1. Ellenőrzés, 

adminisztráció 

Legyen képes a megrendelés 

feldolgozására, a készletek 

nyilvántartására, a nyersanyagok 

és késztermékek raktári 

nyilvántartásának követésére. 

Tudjon nyilvántartást készíteni. 

5.2. 

Anyagvizsgálatok 

Legyen képes a nyersanyagok 

felismerésére, rendszerezésére. 

Ismerje a vizsgálati 

eredmények és a feldolgozási 

feltételek összefüggéseit. 

Tudja a vizsgálati 

eredményeket és a feldolgozási 

feltételeket rendszerezni, 

összefüggéseinek a 

dokumentálását. 

5.3. 

Folyamatszervezés 

Ismerje az áttekinthető és 

optimális főfolyamatokat. 

Legyen képes az áttekinthető 

és optimális műveleti sorrend 

kialakítására, adott 

technológiához a 

minőségbiztosítás 

elsődlegességének 

figyelembevételével. 

B) TÉMAKÖRÖK 

1. Termeléstervezés 

TÉMÁK VIZSGASZINTEK 
 

Középszint Emelt szint 

1.1. Termelés 

előkészítés 

  
 

1.1.1. Új termék 

termelési 

folyamatának 

meghatározása. 

Ismerje 

- a gyártási főfolyamat, a 

segédfolyamat, a 

mellékfolyamat rendeltetését, 

- a gyártási típusokat, 

- a mintagyártás, egyedi gyártás, 

sorozatgyártás, tömeggyártás 

jellemzőit. 

Ismerje a gyártási folyamat 

felépítését. 

1.1.2. Termelési 

feladatok 

meghatározása 

Ismerje 

- a könnyűipari termelés belső 

szerkezetét, 

- a gyártástechnológia 

folyamatának térbeli és időbeli 

kapcsolatát, 

Tudja a napi és hosszabb távú 

feladatok kiszámítását.  
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- a napi és hosszabb távú 

feladatok tervezését. 

1.1.3. 

Alapanyagok, gépek, 

eszközök 

kiválasztása 

Tudja 

- a termékgyártáshoz szükséges 

testméreteket, azok levételének 

módját, 

- alapanyagok, gépek 

kiválasztásának szempontjait, 

- alapöltésű varrógépek 

jellemzőit 

Tudja az alapöltésű varrógépek 

alkalmazási lehetőségeit.  

1.1.4. Termelési 

adatok számítása 

Legyen képes 

- az anyaggazdálkodási, 

- anyag elszámolási feladatok 

elvégzésére. 

Tudjon számolni 

anyaghányadot. 

1.2. 

Folyamatszervezés 

    

1.2.1. 

Munkamódszerek, 

munkakörülmények 

szervezése 

Ismerje 

- a munkamódszer fogalmát, a 

könnyűiparban alkalmazható 

munkamódszereket, 

- a munkakörülményeket 

befolyásoló tényezőket és 

szervezési szempontokat. 

Ismerje 

- a munkamódszer fogalmát, a 

könnyűiparban alkalmazható 

munkamódszereket, 

- a munkakörülményeket 

befolyásoló tényezőket és 

szervezési szempontokat. 

1.2.2. Munkahely 

kialakítás és 

eszközelhelyezés 

Ismerje 

- a gyártási folyamat térbeli 

elrendezését, 

- a technológiai folyamatnak 

megfelelő munkahelyek 

egymáshoz kapcsolódását, 

- az elrendezés elveit. 

Ismerje a munkahely 

eszközeinek és berendezésének 

elrendezését, mozgásformákat 

és mozgászónákat. 

1.2.3. 

Szállítóeszközök, 

anyagtovábbítási 

módok 

Ismerje 

- a munkahelyek és termelési 

egységek közötti 

anyagtovábbítási módszereit, 

- a szállítóeszközöket, fajtáit, 

alkalmazási lehetőségeit. 

Ismerje az anyagmozgató 

rendszereket. 

1.2.4. Informatikai 

eszközök 

Ismerje a 

termelésirányításban, 

folyamatszervezésben 

alkalmazható informatikai 

szoftverek alkalmazhatóságát. 

Ismerje a számítógéppel 

támogatott termelésirányítást és 

ellenőrzésének formáit. 
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1.3. 

Kapcsolattartás 

    

1.3.1. Termelési 

adatok 

összegyűjtésének 

módszerei 

Tudja a termelési adatokat 

adatbázisba rögzítetni. 

Ismerje a statisztika 

készítésének módszereit, 

formáit. 

1.3.2. 

Kapcsolattartás a 

termelőegységekkel 

Ismerje 

- a termelési adatok egyeztetési 

lehetőségeit, 

- az információk rendszerzési 

szempontjait, célirányos 

továbbításának formáit, 

- a termelési folyamat 

ellenőrzésének lehetőségeit. 

 

1.3.3. 

Minőségbiztosítás 

Ismerje 

- a minőségellenőrzési 

módszereket, kapcsolattartási 

formákat, 

- az ellenőrzési utasítást. 

Ismerje 

- az információk rendszerzési 

szempontjait, célirányos 

továbbításának formáit, 

- a termelési folyamat 

ellenőrzésének lehetőségeit. 

1.3.4. 

Információáramlás 

Ismerje 

- az informatikai eszközök 

célirányos és hatékony 

használatát, 

- az információk rendszerezését 

 

1.4. 

Termeléstervezés 

    

1.4.1. 

Kapacitástervezés 

Ismerje 

- a napi termelési mennyiség 

meghatározását, 

- a létszám meghatározását, 

- a határidők tervezését. 

Tudja 

- a termelési mennyiségek 

tervezését, 

- a létszám meghatározását, 

- a gépi munka részarányának 

megadását, 

- a leterhelés vizsgálatát, 

- a határidők tervezését. 

1.4.2. 

Mérőeszközök 

Ismerje a termeléstervezéshez 

és minőségellenőrzéshez 

használt mérőeszközöket. 

Tudja csoportosítani az 

eszközöket az alkalmazási 

feltételekhez és módokhoz. 

Tudja alkalmazni a 

termeléstervezéshez és a 

minőségellenőrzéshez használt 

mérőeszközöket.  

1.4.3. CAD-CAM 

technológia 

Ismerje 

- a számítógépes gyártás - 

előkészítéshez használható CAD 

rendszerek alkalmazási 

lehetőségeit (szerkesztés, 

Ismerje 

- a termeléstervezéshez használt 

speciális szoftvereket, 

- a számítógépes integrált 

terméktervező programok és az 
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modellezés, szabás-

mintakészítés, szériázás, 

felfektetési rajzkészítés, 

digitalizálás, 

dokumentációkészítés), 

- a számítógépes 

gyártásirányítás –CAM területeit. 

automatikus gyártás 

lehetőségeit. 

1.5. 

Termékfejlesztés és 

szerkesztés 

    

1.5.1. 

Terméktervezés 

Tudja 

- a trendismeretek alapján 

korszerű, új termék tervezési 

lépéseit a gyártás-előkészítési 

folyamatban, 

- az adott kollekcióból 

kiválasztott termék gyártására 

alkalmas ábrázolását, alapanyag 

kiválasztással. 

  

1.5.2. 

Számítógépes 

tervezőrendszerek 

Ismerje egy termék 

tervezésének lépéseit CAD 

technológia rendszer 

használatával 

  

1.5.3. Műszaki 

leírás készítése 

Legyen képes a választott 

termék műszaki 

dokumentációjának 

elkészítésére.  

  

1.6. Ellenőrzés, 

adminisztráció 

    

1.6.1. 

Anyaggazdálkodás 

Legyen képes 

- az adott termékre felfektetési 

rajzot készíteni, 

anyagveszteségeket 

meghatározni, 

- anyagnormát számítani 

alapanyagra, kellékre. 

 

1.6.2. 

Készletnyilvántartás 

Legyen képes 

- a különböző termékfajtákra 

vonatkozóan megrendelések 

feldolgozására, 

- alap-, segéd- és kellékanyagok 

nyilvántartására, utalványozási 

feladatok elvégzésére. 

Tudjon szállítólevelet készíteni. 

1.6.3. 

Minőségellenőrzés 

Tudjon 

- minőséget biztosító előírásokat 

értelmezni, 

Tudjon visszacsatolást végezni 

és dokumentálni. 
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- ellenőrzési utasítást értelmezni, 

- raktári nyilvántartások 

ellenőrzését dokumentálni. 

1.6.4. Információs 

hálózatok 

Ismerje 

- az információs csatornák 

használatát, 

- a hálózaton belüli 

információáramlást, 

- a változó piac alapján 

korrekciók végrehajtási 

módjainak alkalmazását. 

 

1.7. 

Üzembiztonság 

    

1.7.1. 

Berendezések, 

gépek 

üzembiztonsága 

Ismerje 

- a könnyűipari gépek beállítási 

lehetőségeit, 

- a konfekcionálásból eredő 

hibák javítási lehetőségeit, 

- a berendezések, gépek 

műszaki katalógusainak 

értelmezését, 

- a géphasználati feliratokat. 

 

1.7.2. Biztonságos 

munkavégzés 

Ismerje 

- a munkavégzés feltételeit és a 

biztonságos munkavégzés 

szabályait, 

- az ellenőrzési szempontsor 

létrehozását szabadon választott 

könnyűipari termékre. 

Tudja a munkavégzés 

feltételeinek, a biztonságos 

munkavégzés szabályainak, 

módszereinek kidolgozását. 

1.8. Számítógép 

hálózatok 

    

1.8.1. 

Számítógépes 

hálózatok felépítése 

Tudja ismertetni 

- az IT alapismereteket 

- a hálózati eszközöket, 

szoftverek alkalmazását, 

- a biztonságos hálózati 

kommunikációt. 

 

1.8.2. Könnyűipari 

számítógépes 

alkalmazások 

Ismerje a könnyűipari gépek 

számítógépes hálózatba való 

beillesztését. 

Tudja a könnyűipari gépek 

számítógépes hálózatba való 

beállítási módjait, 

menedzselési formáit, az elérés 

lehetőségeinek alkalmazását.  
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2. Gyártásszervezés 

TÉMÁK VIZSGASZINTEK 
 

Középszint Emelt szint 

2.1. Raktározás     

2.1.1. 

Készletgazdálkodás 

Ismerje 

- a készletgazdálkodás 

fogalomkörét, szerepét, 

- a készletek nagyság és 

összetétel kialakításának 

szempontjait, 

- a készlet fajtákat (átlagkészlet, 

biztonsági készlet, folyókészlet, 

maximális készlet), 

- az alapanyagok és kellékek 

nyilvántartásának 

dokumentumait. 

Ismerje a raktárkészlet 

összetevőit. 

2.1.2. 

Raktárhelyiség 

kialakítása 

Ismerje 

- az anyagraktározás 

technológiai követelményeit, 

- a raktár alapterületének a 

meghatározását. 

 

2.1.3. Anyagok 

átvétele, 

bevizsgálása 

Ismerje 

- a tételes, mennyiségi és 

minőségi átvétel fogalmát, 

- a bevizsgálás célját, 

reklamációk érvényesítését, 

- a minőségi előírásokat. 

Ismerje 

- a bevizsgálás eszközeit, 

gépeit, 

- a bevizsgálási jegyzőkönyv 

tartalmát. 

Tudjon bevizsgálási 

jegyzőkönyvet készíteni. 

2.1.4. Tárolási 

módok 

Ismerje 

- a tárolóeszközöket, 

berendezéseket, 

- a tárolási módok fajtáit, 

jellemzőit, 

- a helytelen tárolásból adódó 

károk megelőzését. 

  

2.2. 

Folyamatszervezés 

    

2.2.1. Munkahely 

kialakítás 

Ismerje 

- a könnyűipari munkahely 

eszközeinek, kezelőszerveinek 

optimális elhelyezését, 

- az ésszerűsítés lehetőségeit, 

- a mozgászónákat és 

mozgásformákat. 

Ismerje 

- a mozgászónákat és 

mozgásformákat. 
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2.2.2. Műveleti 

sorrend 

meghatározás 

Ismerje  

- a termék-előállítás 

műveleteinek csoportosítását, 

- a munkamódszereket, a 

munkakörülmények szervezését, 

- az adott technológiához 

áttekinthető, optimális műveleti 

sorrend kialakításának 

szempontjait. 

  

2.2.3. Kapacitás-

számítás 

Ismerje a napi termelés, 

munkanorma 

számítás, létszám meghatározás 

módját. 

 

2.2.4. 

Minőségbiztosítás 

Ismerje 

- az ellenőrzési utasítás szerepét, 

mérési pontok fontosságát, 

mérőeszközök kiválasztásának 

jelentőségét, 

- az osztályba sorolás 

szempontrendszerét, 

- a termékminta fogalmát. 

Tudja 

- az osztályba sorolás 

szempontrendszerét, 

- a technológiai fegyelem 

ellenőrzését. 

2.2.5. Befejező 

műveletek 

Legyen képes a 

termékcsomagolás és 

szállítás műveleti sorrendjének 

meghatározására.  

Ismerje a fogyasztói-, gyűjtő és 

a szállítási csomagolást. 

3. Könnyűipari anyagok tulajdonságai, anyagvizsgálatok 

TÉMÁK VIZSGASZINTEK 
 

Középszint Emelt szint 

3.1. Könnyűipari 

anyagok 

tulajdonságai 

    

3.1.1. Könnyűipari 

nyersanyagok 

Tudja 

- az alapfogalmakat, 

- a nyersanyagok csoportosítását, 

- a szálasanyagok megjelenési 

formáit, általános jellemzőit, 

fizikai és kémia tulajdonságait, 

felhasználási területeit. 

Ismerje a mesterséges 

szálasanyagok felhasználási 

területeit.  

3.1.2. Fonalak, 

cérnák 

Tudja 

- az alapfogalmakat, 

- a fonalak, cérnák fajtáit, 

jellemzőit és felhasználási 

lehetőségeit. 
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3.1.3. Szövetek, 

kelmék, bőrök 

Tudja 

- az alapfogalmakat, 

- a szövetek, kelmék, bőrök 

fajtáit, tulajdonságait, 

felhasználási területeit. 

Ismerje  

- a szövetek előállítását, 

- a kelmék kikészítését, 

- a bőrgyártás folyamatát. 

3.1.4. Nem szőtt 

textíliák 

Tudja 

- az alapfogalmakat, 

- a nem szőtt textíliák fajtáit, 

tulajdonságait, alkalmazási 

területeit. 

  

3.1.5. 

Laboratóriumi 

vizsgálati módszerek 

Ismerje  

- az anyagösszetétel-vizsgálat 

lehetőségeit, 

- a finomság, sűrűség, 

mechanikai tulajdonságok mérési 

módszereit. 

  

3.2. Kezelési 

útmutató készítése 

    

3.2.1. Nyersanyag-

összetétel  

Ismerje 

- a szálasanyagok 

meghatározásának módszereit: 

mikroszkópi vizsgálat, égetési 

próba. 

Ismerje a szálasanyagok 

meghatározásának oldószeres 

módszerét. 

3.2.2. Kezelési 

útmutató 

jelképrendszere 

Ismerje a kezelési jelképek 

jelentését. 

Tudjon kezelési útmutatót 

készíteni a könnyűiparban 

felhasznált alapanyagok fizikai 

és kémia jellemzőinek 

ismeretében. 

3.3. Fonal, cérna 

előállítási módok 

    

3.3.1. 

Szálasanyagok 

csoportosítása 

Legyen képes 

- a különböző természetes és 

mesterséges szálasanyagokat 

csoportba sorolni. 

  

3.3.2. Természetes 

eredetű 

szálasanyagok 

Legyen képes felismerni 

- a szerves növényi és állati 

eredetű, valamint szervetlen 

szálasanyagokat, 

- a tulajdonságaikat és 

felhasználási lehetőségeiket 

felsorolni. 

Tudja ábrázolni a szerves 

növényi és állati eredetű 

szálasanyagokat.  

3.3.3. Mesterséges 

szálasanyagok 

Legyen képes  

- a mesterséges 

szálasanyagokat felismerni, 

Tudja ábrázolni a 

mesterséges szálasanyagokat. 
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- a tulajdonságaikat és 

felhasználási lehetőségeiket 

felsorolni. 

3.3.4. 

Szálasanyagok 

fejlesztési irányzatai 

Ismerje a szálasanyagok 

különböző generációit és a 

fejlesztési irányokat. 

Ismerje az új generációs 

mesterséges szálasanyagok 

felhasználási területeit.  

3.3.5. Fonás 

alapismeretei 

Ismerje 

- az alapfogalmakat, 

- a fonás elvét, alap- és 

segédműveleteit. 

 

3.3.6. Cérna 

előállítási és 

kikészítési módok 

Ismerje 

- a cérnák szerkezetét, 

finomságát, finomsági 

jelöléseket, alkalmazási 

területeit. 

Ismerje a terjedelmesítés 

eljárásait. 

3.3.7. Díszítő és 

varrócérnák 

jellemzése 

Ismerje 

- a főbb fonal és cérnatípusok 

jellemzőit, tulajdonságait, 

- a kártolt-, nyújtott-, fésűs-

fonalakat, 

- az egyszeres, többszörös, és 

körülfont cérnákat és 

díszítőfonalakat. 

 

3.4. 

Anyagvizsgálatok 

    

3.4.1. Vizsgálati 

módszerek 

Ismerje 

- a laboratóriumi mérésekkel 

kapcsolatos általános előírásokat, 

a vizsgálati eredmények 

rögzítését,  

- az alapanyag tulajdonságainak 

hatását a feldolgozhatóságra, 

- a laboratóriumi eszközöket, 

berendezéseket. 

Ismerje a laboratóriumi 

vizsgálati eredmények 

rögzítését, elemzését, 

feldolgozási módszereit. 

3.4.2. Nyersanyag-

összetétel 

meghatározása 

Legyen képes fonalak, cérnák, 

szövetek, kelmék nyersanyag-

összetételének meghatározására 

mikroszkóppal, égetési próbával. 

 

3.4.3. 

Szövetvizsgálatok 

Legyen képes alap- és levezett 

kötések felismerésére, 

jellemzőinek dokumentálására. 

Tudja az alap- és levezett 

kötések ábrázolását, 

jellemzőinek dokumentálását. 

3.4.4. Kötött-

hurkolt kelmék 

vizsgálatai 

Legyen képes a vetülék és 

láncrendszerű kelmék 

felismerésére, jellemzőinek 

dokumentálására. 

Ismerje a vizsgálati 

jegyzőkönyv készítésének 

előírásait. 
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3.4.5. Ruhaipari 

feldolgozás 

vizsgálatai 

Ismerje 

- a varrat és varrástípusok 

minőségi követelményeit. 

- a varrócérnák és szövetek, 

kelmék esztétikai 

tulajdonságainak vizsgálatát. 
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