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Ismeretanyag leírása: 

Fogyasztói igények, szokások és piaci szereplők felmérése, elemzése és visszacsatolása a 

tervezésbe. A design alapelvek érvényesítésével egy komplex tervezési feladat megoldása 

csoportos munkában. A termék modellezése, bemutatása és értékelése. 

Szín és forma, szín és ergonómia, színharmóniák, színdinamikai tervezés. A tervezők és a 

kivitelezők együttműködése. A tervezés költségtényezői. A terméktulajdonságok 

szempontrendszere egyedi és sorozatgyártás esetén, valamint a termelés menedzsmentje. 

Funkcióra és gyárthatóságra tervezés. Szabványok, jogszabályi előírások és áruvédelem. 

A tervezés támogatása alkalmazott számítástechnikával.  

A rendszerelvű tervezés az egyszerű problémakörök felvetésétől a bonyolultabb 

projektekig jut el. 

A tantárgy középpontjában a team-munkában végzett termékfejlesztés áll, elsősorban a 

tervek szerinti funkcionális prototípusok elkészítésének segítségével. 

Szakmaspecifikus tervezés. 

A közösségi terek sajátosságainak figyelembe vételével egy adott tér újratervezése. 

Az elsajátítandó szakmai kompetenciák: 

- Ismeri az alapvető tervezési elveket és módszereket, a fontosabb gyártástechnológiai 

eljárásokat és működési folyamatokat. 

- Ismeri a terméktervezői szakterületen alkalmazott legfontosabb alapanyagokat, azok 

előállítását és alkalmazásuk feltételeit. 

- Ismeri a termékek formaadásának, a tartalom és a forma összhang megtalálásának 

alapvető szabályait és technológiai korlátait. 

- Ismeri szakterületének legfontosabb gyakorlati munkafogásait. 

- Ismeri a csoportmunka etikáját és módszereit. 

- Képes egyszerűbb termékek formai és konstrukciós tervezésére a gyártástechnológiai 

korlátok, az elvárt költségek, a környezetre gyakorolt hatások figyelembevételével. 

- Képes háromdimenziós számítógépes tervezőrendszerek alkalmazásával a 

termékkoncepciók, illetve termékek virtuális modellezésére és műszaki dokumentációjuk 

elkészítésére. 

- Képes hagyományos, illetve háromdimenziós termékmodellen alapuló közvetlen 

digitális gyártástechnológiákkal valós modellek, prototípusok elkészítésére, vizsgálatára 

és tesztelésére. 

- Képes gyakorlati problémák tapasztalati úton való megoldásán keresztül új ismeretek 

elsajátítására. 

- Tudja alkalmazni az ipari terméktervezéshez kapcsolódó szakirodalom számítási, 

modellezési elveit és módszereit. 

- Képes csoportmunkában részt venni, illetve azt irányítani. 

- Képes projektek kezdeményezésére, összeállítására és kivitelezésére team munkában, 

elsősorban multidiszciplináris környezetben. 

- Képes az ipari tervezés és termékfejlesztés folyamatában a történelmi, kulturális, 

társadalmi-gazdasági és az ipari környezet aspektusait figyelembe venni. 

- Képes a tervezési projekteket a tervezési módszerek alkalmazásával elemezni és az 

alkalmazott munkameneteket módszertanilag megindokolni. 

- Törekszik arra, hogy önképzése az ipari termék- és formatervező mérnöki szakterületen 



folyamatos és szakmai céljaival megegyező legyen. 

- Törekszik arra, hogy feladatainak megoldása, vezetési döntései az irányított 

munkatársak véleményének megismerésével, lehetőleg együttműködésben történjen meg. 

- Nyitott saját tudásának a munkatársai felé való átadására. 

- Figyel beosztottjai szakmai fejlődésének előmozdítására, ilyen irányú törekvéseik 

kezelésére és segítésére. 

- A problémamegoldás során ügyel az egyenlő esélyű hozzáférés elvének biztosítására. 
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