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A Terméktervezési és Gyártástechnológiai In-
tézet az 1962-ben létrehozott Bútor- és Épület-
asztalos-ipari Tanszék jogutódjaként, a Termékfej-
lesztési Tanszék megalakulása után, a Technológia 
Tanszékkel együtt alkotott intézetként 1995 óta 
működik. Emellett 2002-ig a tanszékhez, majd 
intézethez tartozott a Faipari Tanműhely is, az ott 
folyó gyakorlati oktatást az intézet koordinálta, a 
tantárgyakat ő gondozta. A jogelőd tanszék szerepe 
a faipari mérnökök képzésében két diszciplínakör 
művelése volt: a faipari termékek (bútorok, ajtók, 
ablakok, falépcsők, falburkolatok) szerkezetének 
ismertetése, valamint e termékek előállítási tech-
nológiáinak bemutatása, oktatása. Az új, szakirá-
nyos tanterv 1994-ben történt bevezetése nyomán 
alakult át a tanszék megváltozott névvel intézetté. 
A terméktervezési szakirány, majd a 2006-ban in-
dított ipari termék- és formatervező mérnöki szak 
felelős intézeteként feladataink újabb tárgyakkal és 
kutatási területekkel bővültek. Tantárgyainkat az 
alaptárgyi képzésben (matematika, fizika, ábrázoló 
geometria, kémia), valamint mérnöki alapképzés-

ben (mechanika, hőtan, áramlástan, gépészeti ala-
pok, informatika, gazdaságtan) adott ismeretekre 
alapozzuk. Az intézet jelenlegi oktatási és kuta-
tás-fejlesztési, valamint innovációs tevékenysége 
a másodlagos faiparhoz, illetve a más anyagokból 
előállított ipari termékekhez, használati tárgyakhoz 
kapcsolódó tervezési, fejlesztési és gyártástechnoló-
giai kompetenciákat hasznosítja.

Az intézet konkrét oktatási és K+F+I kompetencia 
területei:
1. Terméktervezési kompetenciák: szerkezet, tu-

lajdonságok, ergonómia, modellezés és szimu-
láció, számítógépes tervezés;

2. Termékfejlesztés: termék- és gyártásfejlesztés, 
műszaki fejlesztés, DFX technikák;

3. Gyártástechnológiák: technológiai folyamatok 
és műveleteik, mechanikai megmunkálás, a fel-
sorolt termékcsoportokhoz kapcsolódó ragasz-
tási és felületkezelési technológiák, szerelés, 
szerelvényezés, gyártási rendszerek ( JIT, TPS, 
Lean, stb.), a technológiákhoz kapcsolódó ha-

1. ábra Silentium Spirita napozóágy (Standeisky Dániel, okl. formatervező művész alkotása, 2003)
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tékonyságjavító technikák (pl. mozdulat-, ergo-
nómiai elemzések, optimalizálás);

4. Minőségbiztosítás és irányítás: minőségirá-
nyítási rendszerek, a minőségellenőrzés, -sza-
bályozás, -biztosítás eszközei és technikái, 
folyamatszabályozás (statisztikai, képesség, kí-
sérlettervezés);

5. Termékvizsgálatok, minősítés, szakértés.

Az intézet kutatásai az elmúlt 50 évben
A tudományos kutatómunka a korábbi évtize-

dekben fa épületszerkezeti elemek fejlesztésére, aj-
tók, ablakok fejlesztésére, technológiai (mechanikai 
megmunkálás, ragasztás, felületkezelés) fejlesztés-
re irányult. A terméktervezési szakirány kapcsán 
a termékergonómia, minőségbiztosítás, termékek 
tulajdonságtervezése kerültek előtérbe, mint újabb 
kutatási területek. Az intézet tizenkét oktatójának 
fele rendelkezik tudományos fokozattal, négyen 
pedig folytatják felkészülésüket a fokozatszerzés-
re. Az intézethez tartozik jelenleg négy nappali 
státuszú doktorandusz is, akik kiveszik részüket 
mind az oktatási, mind a kutatási feladatokból. 
Az intézet megalakulása óta több jelentős európai 
uniós valamint amerikai–magyar projektben vett 
részt partnerként. Ezek új, piacképes termékek ki-
fejlesztésére, bútoripari informatikai alkalmazások 
fejlesztésére, illetve fa ablakszerkezetek teljesít-
ményjellemzőinek tervezésére irányultak. Hazai 
projektek keretében országunk faanyagkészletének 
növelt értékű bútoripari hasznosításán dolgozunk.

A Bútor- és Épületasztalos-ipari Tanszék 
megalakulását követően, az 1960-as évektől ipari 

és minisztériumi megbízások keretében termék- 
és technológiafejlesztésre irányuló K+F, oktatá-
si anyagot fejlesztő diszciplináris kutatási tevé-
kenységet végzett. Kiemelkedő jelentőségű volt 
a kutatási projektek sorában az 1970-es években 
az Építésügyi és Városfejlesztési Minisztérium 
(ÉVM) megbízásából az ablakszerkezetek műsza-
ki jellemzőire vonatkozó hazai elvárások kidolgo-
zása, valamint a BUBIV országos bútoripari tröszt 
nagysorozatú gyártástechnológiáinak fejlesztése, 
anyagkihozatalának, minőségének javítása. Az 
1980-as évek elejétől az Ablak-, Ajtó- Minőség-
fejlesztési Társulás a hazai ablak- és ajtótermékek 
korszerűsítését célzó fejlesztésekkel bízta meg 
tanszékünket. A Könnyűipari Minisztérium alá 
tartozó Bútoripari Fejlesztési Intézet (BIFI) is 
rendszeresen bevonta tanszékünket fejlesztési fel-
adataiba. Emellett vállalatok egyedi megbízások-
kal is fordultak tanszékünkhöz. A teljesség igénye 
nélkül néhány jellemző K+F tevékenységünkről 
ebben az utóbbi időszakban: 

 – anyagtakarékos fenyőfa szerkezetek kidolgo-
zása, fenyőhelyettesítés a kárpitos kereteknél, 
BIFI 1981;

 – többrétegű ragasztott szerkezetek komplex vizs-
gálata, SOFA 1982;

 – rétegelt-ragasztott szerkezetű ablakok maximá-
lisan alkalmazható méreteinek meghatározása, 
ÉVM 1986;

 – székvázak statikai vizsgálata és méretezése, Bala-
ton Bútorgyár, 1986-1987;

 – belső ajtók fejlesztése, megbízó: Budapesti Épü-
letasztalos-ipari Vállalat, 1987; 

 – fokozott követelményeknek megfelelő bejárati 
ajtó tervezése, ÉMI Ablak-, Ajtó Minőségfej-
lesztési Társulás, 1989.

Nemzetközi kutatási projektekben való rész-
vételre a Kolorádói Állami Egyetemmel (CSU) 
nyílott lehetőségünk a kar Építészeti Tanszékével 
együtt 1978-tól 1980-ig. A kutatás-fejlesztési téma: 
fa- és faalapanyagú szerkezetek vizsgálata és fejlesz-
tése alternatív faalapú anyagok felhasználásával. 

Európai kutatási program pályázatokban való 
részvételünk az 1990-es évektől: 

 – Építési célú rétegelt furnérfa előállítása alacso-
nyabb értékű lombos faanyagokból (ELVE) 
COPERNICUS 1995-1998 

 – Termékadat és adatcsere szabványosítás a bú-
toripari informatikában (COFURN) Európai 
Unió FP5 Keretprogramja 1999-2001 2. ábra Ülőbútor terhelési vizsgálat
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 – Számítógépes eszköz innovatív ablakrendsze-
rek CE jelölés alapú értékelésére (ECWINS) 
az Informatikai és Gazdaságtudományi Intézet 
részvételével; Európai Unió FP6 Keretprogram-
ja 2006-2010
A tanszék hazai kutatásfinanszírozási tervek és 

ügynökségek támogatásával megvalósított kutatási-
fejlesztési munkái az 1990-es és 2000-es években: 

 – Szerkezeti célú fakompozitok tulajdonságterve-
zése a faanyagok ortotrop szilárdsági jellemző-
inek alapján; a Mechanika és Tartószerkezetek 
Intézettel valamint a Fa- és Papíripari Techno-
lógiák Intézettel együtt. OTKA 1998–2001

 – Kültéri bútorcsalád előállítása tömörfából (akác-
ból), technológiai, szerkezet- és formatervezési 
kérdések megoldása. NKFP Erdő-Fa karközi 
projekt része; 2001–2004

 – Beltéri termékek (parketta, bútor) fejlesztése 
hazai faanyag bázison (ragasztási, színhomo-
genizálási, felületkezelési kísérletek alapján); 
NKFP kari projekt része; 2001–2004
Kisebb volumenű vállalati megbízásokkal tech-

nológia-fejlesztési, elsősorban ragasztással és felü-
letkezeléssel kapcsolatos, valamint termékek (nyí-
lászárók, közösségi bútorok) fejlesztését célzó K+F 
tevékenységet is folytatott az intézet. Diszciplináris 
kutatási témaként a bútorok szerkezeti kötéseinek 
szilárdsági vizsgálata és modellezéssel való előre-
jelzése, megmunkált felületek minősége és a fafaji 
sajátosságok kapcsolatának a vizsgálata emelen-
dő ki, mely utóbbiból PhD dolgozat született. Az 

OTKA támogatással végzett kutatás folytatásaként 
a West Virginia University-vel (WVU) közösen el-
nyert NATO Linkage Grant, majd a WVU kutatá-
si partnersége révén az akkor már Terméktervezési 
és Gyártástechnológiai Intézet munkatársai foly-
tatták a hulladék furnér alapú, tervezett tulajdon-
ságú szerkezeti kompozitok fejlesztését. E munka 
eredményeiből PhD értekezés és számos publikáció 
született nemzetközi, impakt faktoros folyóiratok-
ban valamint hazai szaklapokban. 

Az intézet aktuális kutatási irányai
Az utóbbi években intézetünkben a kutatás-fej-

lesztés súlypontja az intelligens termékek fejlesztése, 
illetve a faiparban alkalmazható innovatív technoló-
giák irányába tolódott el. Keretét a TÁMOP 5.2.1. 
projekt, „A regionális gazdasági fejlődés műszaki 
innovációs hátterének fejlesztése” adta. Ezen belül 
intézetünk az intelligens faipari termékek (bútorok, 
ajtók, ablakok) fejlesztésére, valamint a mechanikai 
megmunkálás hatékonyságfokozására irányuló ku-
tatásokat végez. Az intelligens bútorok fejlesztése 
az ülő munkával kapcsolatos kényelmi és egészségi 
szempontok magas szintű kielégítésére irányul. Az 
intelligens ajtók, ablakok tekintetében az energeti-
kai szempontok, valamint a beltéri klíma igényei-
nek optimális kielégítése a cél. Ez kiegészül az ablak 
teljesítőképesség jellemzők megbízhatóságának, a 
termék élettartamnak vizsgálatával és fokozási le-
hetőségeinek kutatásával. A mechanikai megmun-
kálás hatékonyságfokozása témakörben a bútoripari 

3. ábra Formatervezési mintaoltalommal védett kiállítási stand építésére alkalmas szerkezet
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és épületasztalos ipari alkatrészgyártás gépeinek és 
megmunkálási folyamatainak minőségképességi 
mutatóit vizsgáljuk, és javítási lehetőségeit kutatjuk 
a gépek átbocsátásának fokozása mellett. A vizsgá-
latok további célja eredményesen alkalmazható tű-
rések és illesztések meghatározása, melyekre jelenleg 
hiányoznak a megfelelő szabványok és előírások. A 
felsorolt témakörökben az intézet fiatal munkatársai 
PhD disszertációjukon dolgoznak.

Kutatási területek: 
 – termékek tulajdonságtervezése, 
 – a minőség tervezése, 
 – kompozitok tervezése, 
 – faalapú teherhordó szerkezetek, bútorok szi-
lárdsági tervezése (diszciplináris kutatás), 

 – ajtók-ablakok teljesítményjellemzőinek vizsgá-
lata, modellezése, 

 – faanyagok bútoripari hasznosítása, 
 – faanyagok felületi struktúrája, 
 – faanyag növelt teljesítőképességű ragasztása, ra-
gasztási, felületkezelési technológiák fejlesztése, 

 – faanyagok színkorrigáló kezelése, 
 – környezetbarát felületkezelések, 
 – teljesítőképesség fokozása, 
 – a bútortervezés számítógépes támogatásának 
fejlesztése, 

 – faanyagok mechanikai megmunkálásának pon-
tossága és tűréstervezése, 

 – bútorok számítógépes méretezése, 
 – ablakok hőtechnikai fejlesztése, 
 – bútorok környezettudatos tervezése, 
 – életciklus elemzés a faiparban, 
 – ablakok teljesítményjellemzőinek becslése és 
tervezése, 

 – bútorszerkezeti kötések szilárdsági tervezése, 
 – végeselemes modellezés, szimuláció.
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