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Célkitűzések:
A kiemelt kutatási terület meghatározó célja a regionális gazdasági fejlődés elősegítése a
műszaki innováció hátterének erősítésével, a régió önkormányzataival és szakmai
szervezeteivel való szoros együttműködésben. Ennek keretében a Kar stabil kutatói hátteret
kíván nyújtani, műszaki doktori iskoláját multidiszciplináris - műszaki, művészeti és
informatikai - irányba továbbfejlesztve. A három terület egyértelmű összekapcsolása
országosan és nemzetközi téren is sajátos és versenyképes arculatot biztosít, elősegítve az
információtechnológiai eredmények széleskörű műszaki és művészeti alkalmazását, valamint
az esztétikai, emberi szempontok közvetlen termék-, környezet- és tájformáló - innovációt
elősegítő - megjelenését.
A kutatási területek bemutatása, várható eredmények
Kutatás fejlesztéssel kapcsolatos stratégia kidolgozása (Közgazdaságtudományi Kar, FMK
Informatikai és Gazdasági Intézet; Bölcsészettudományi Kar)
A kutató fejlesztő munka megalapozása nem nélkülözheti a műszaki innovációval kapcsolatos
regionális igények, a motivációk és a nemzetközi interregionális lehetőségek feltárását. Ez
teszi lehetővé egy átgondolt stratégia és hatásvizsgálat kidolgozását:
– A műszaki és természettudományok területén működő vállalkozások helyzetelemzése,
innovációs potenciál felmérése.
– A piaci igényeknek és a változások irányának meghatározása, kiemelten kezelve a kis és
középvállalkozásokat.
– Kutatási és innovációs hajlandóság a vállalkozásoknál. Motivációs lehetőségek kidolgozása
az innováció és termékfejlesztés (tervezés) területein, mint a globális gazdaságban való
megmaradás motorjai.
– Kutatási és innovációs kapcsolatrendszer kiépítése, fejlesztése, működtetése.
– Határon átnyúló, nemzetközi interregionális lehetőségek felmérése, fokozottabb
kihasználása.
– Hatásvizsgálat.
Energetikai
fejlesztések,
megújuló
energiák,
energiahatékonyság
növelése,
környezetvédelem (FMK Fa- és Papíripari Technológiák Intézet, Gépészeti és
Mechatronikai Intézet)
A régió energetikai adottságainak (fosszilis és megújuló) elemzése alapján a következő két
területen kívánunk hatékony K+F munkát végezni:
– Hulladék hasznosítás: hulladékmentes technológiák fejlesztése, hulladék kezelési és tovább, ill. újrafelhasználási lehetőségek.
– Energia takarékossági lehetőségek kihasználása, energia hatékony technológiák preferálása,
népszerűsítése az ipari energia felhasználásban.
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Kutatás-fejlesztést támogató informatikai rendszer kidolgozása (FMK Informatikai és
Gazdasági Intézet; Fa- és Papíripari Technológiák Intézet)
A hatékony K+F tevékenység nem nélkülözheti a következő területeken az informatikai
támogató rendszereket:
– Tudásmenedzsment módszerek továbbfejlesztése, ipari és gyakorlati alkalmazásuk.
– Döntéstámogatás technológia gazdasági és közigazgatási területeken.
– Kis és középvállalkozások versenyképességét növelő, optimalizáló, információ technológiai
hatékony segédeszköz kidolgozása.
– Online vizsgálati rendszerek fejlesztése.
Nano- és anyagtudományi fejlesztések (FMK Faanyagtudományi Intézet, Fa- és Papíripari
Technológiák Intézet, Innovációs Központ)
A FMK a faanyagok modifikálása, új kompozit termékek létrehozása és a nanotechnológia
rosttechnikai alkalmazásában elért eredményeit a régió igényeivel összhangban kívánjuk
továbbfejleszteni.
– Fa, fém, valamint természetes anyagok tulajdonságainak fejlesztése.
– Nanotechnológia alkalmazása a papír- és rosttechnológiákban, felületi bevonatok,
kompozitok fejlesztésében.
– Szálerősítésű anyagok, fa-műanyag, fa-fém, fa-szilikát rendszerek kifejlesztése,
alkalmazása, az egyes anyagtípusok kedvező tulajdonságainak ötvözése.
– Új szigetelő rendszerek fejlesztése, komplex, optimalizált épületfizikai rendszerek
kidolgozása (épületek energetikai mérlegének javítása nanotechnológia segítségével).

Innovatív technológiai fejlesztések (FMK Gépészeti és Mechatronikai Intézet, Fa- és
Papíripari Technológiák Intézet, Terméktervezési és Gyártástechnológiai Intézet)
Az FMK eddigi eredményeinek bázisán a következő innovatív technológiai fejlesztéseket
tervezünk:
– Korszerű ragasztási és felületkezelési anyagok és technológiák fejlesztése.
– Mechanikai megmunkálások hatékonyságának javítása.
– Modern gyártási és üzemfenntartási rendszerek adoptációja és bevezetése.
– CAD-CAM és robottechnika alkalmazása, intelligens szerszámtechnika fejlesztése
– Együttműködési lehetőségek fejlesztése. Logisztikai és ellátási, valamint beszállítói
rendszerek kialakításának lehetőségei és módjai.
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Intelligens rendszerek, mint az alprojekt csúcseredményei (FMK Terméktervezési és
Gyártástechnológiai Intézet, Innovációs Központ, Építéstani Intézet, Informatikai és
Gazdasági Intézet)
Az elvégzett anyagtudományi és technológiai kutatások innovációja intelligens termékek és
rendszerek fejlesztésére.
– Intelligens termékek fejlesztése, szenzoros technológiák alkalmazása, az online vizsgálati
rendszerfejlesztésekre, kompozit fejlesztésekre alapozva
– Ökologikus termékek tervezése: bútor és épületasztalos ipari szerkezetek geometriai
modellezése, és viselkedésének szimulációja alapján.
– Lakossági szintű energiatakarékossági lehetőségek, épületszigetelés, hőhídmentesítés
passzívház lehetőségek, az ablak, mint energia pazarló elem, intelligens információs és
szenzoros technológiákra, új típusú anyagokra és anyagrendszerekre támaszkodva.
– Üzemi hatékonyság javítása.
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