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ABSTRACT There was an opening ceremony 
of the exposition of Industrial Design 
Engineering students and the Institute of 
Machine and Product Design on 13 April 2018 
in the Gallery of Miskolc. This article shows 
some information about this act. 
 
1. BEVEZETÉS 
Az ipari termék- és formatervező mérnök 
hallgatóknak és a Gép- és Terméktervezési 
Intézet munkatársainak lehetősége nyílt a 
Herman Ottó Múzeum - Miskolci Galériában 
való megjelenésre. Az elkészült kiállítás 
megnyitójára 2018. április 5-én, csütörtökön 
17 órakor került sor. 
 
2. A KIÁLLÍTÁS ÖTLETE 
Miskolci Egyetem Gépészmérnöki és Informa-
tikai Karának Gép- és Terméktervezési Intézete 
gondozza az Ipari termék- és formatervező 
mérnök alapszakot. Az itt tanuló hallgatóknak 
számos féléves tantárgyuk elismeréséhez 
szabadkézi rajzokat, 3D látványterveket, 
modelleket, maketteket illetve a szakdolgozat-
készítés során komplett terv- és termékdoku-
mentációkat kell készíteni. Ezen munkák közül 
gyakran születik kidolgozottságát és műszaki 
hátterét tekintve is kiemelkedő eredmény, 
melyek érdemesek lehetnek egy kiállításon való 
bemutatásra. A Miskolci Galériában való meg-
jelenés ötletét Dr. Kavecsánszki Gyula DLA az 
egyetem címzetes egyetemi tanára vetette fel, 
aki a kiállítás szervezésében és a megjelenő 
anyag létrehozásában is fontos szerepet vállalt. 
 
3. A KIÁLLÍTÁS TÉMÁJA 
A kiállításon a hallgatói munkák sorában az 
Integrált terméktervezés I-II-III-IV valamint 
Szakdolgozatkészítés c. tárgyak keretében 
született eredmények mellett Tudományos 
Diákköri dolgozatok és Nemzetközi hallgatói 
projektek poszterei és makettjei is helyet 
kaptak. Emellett a régebbi és a legújabb 

tanszéki ipari fejlesztések is megjelentek 
bemutatva a szakot gondozó intézeti hátteret. 
 

 
1.ábra. A kiállítás meghívója 

 
4. MEGNYITÓ 
A kiállítást Prof. Dr. Torma András a Miskolci 
Egyetem rektora és Vadászné Dr. Bognár 
Gabriella a Gép- és Terméktervezési Intézet 
igazgatója nyitotta meg, de jelen volt 
Dr. Siménfalvi Zoltán a Gépészmérnöki és 
Informatikai Kar dékánja is. A látogatók között 
az egyetem és az intézet jelenlegi és volt 
munkatársai, hallgatóit is üdvözölhettük. Az 
eseményről tudósított a Miskolci Televízió.  
 

 
2.ábra. A megnyitó látogatói 

 
5. KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS 
A kiállítás nem jöhetett volna létre az intézet 
hallgatóinak és kollégáinak munkája nélkül, de 
mind a Miskolci Galéria, mind pedig az 
Miskolci Egyetem Kommunikációs Csoportja is 
nagy mértékben járultak hozzá a sikeres 
lebonyolításhoz. Köszönet mindannyiuknak!  
A kiállítás 2018. május 13-ig tekinthető meg. 
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