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1. Alapfogalmak 

1.2. A probléma fogalma 

A probléma definícióját az idegen szavak szótára a következőképpen adja meg:  "megoldásra 

váró elméleti, kutatási, vagy gyakorlati feladat, tudományos kérdés". A problémaállapot 

kreatív megoldásával jutunk el a kívánt célállapotba, mivel a Kaizen felfogás szerint a 

probléma az ideális állapot és a jelenlegi állapot közötti különbség. Mayer (1977) a 

következőkben foglalja össze a probléma jellemzőit:  

- egy bizonyos állapotban jelentkeznek,  

- kívánatos egy másik állapot,  

- nincs vagy nem ismeretes egy közvetlen, nyilvánvaló út a létrehozására 

A problémát az különbözteti meg a feladattól, hogy a megoldásához vezető út ismeretlen 

számunkra. (Lénárd, 1982) 

A problématípusokat (Szeder,1999) taxonómikus felépítésbe rendezhetjük a következő 

dimenziók szerint (1. ábra) 

- a probléma típusa 

- a probléma  társadalmi szintje 

- a probléma nyíltsága. 

 

Az elméleti szintű problémára jellemző a konceptuális jelleg, és az, hogy leginkább elvont 

feladatokban van jelen (pl. matematika). Emellett jellemzően pszichológiai kísérletekben, 

modellezésben találkozhatunk vele. 

A gyakorlati szintű probléma megoldásához szenzomotoros képességeket és fizikai 

megvalósítást használunk (ilyen például a bűvös kocka). 

A komplex probléma jellemzője, hogy több kisebb problémát jelöl, fog össze tartalmilag. EA 

komplex probléma közvetlen, másszóval valóság alapú probléma, míg az előző kettő 

problématípus közvetett, generált probléma. 
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1. ábra: Probléma-Taxonómia (Forrás: Dr. Johanyák Zsolt Csaba: Problémamegoldó 
módszerek, előadásjegyzet 2008) 

 

A társadalmi szint szerint beszélhetünk egyéni, csoportos, szervezeti és társadalmi 

problémáról. Az egyéni szint az iskolai tanuláshoz hasonlóan az egyéni feladat megoldást 

kívánja meg. A csoportos probléma két, vagy több személyből álló team által megoldandó 

feladatot jelöl. Ez esetben a személyek száma szerinti felső határt a formális szervezeti 

struktúra határozza meg. A szervezeti probléma több csoportot összefogó formális szervezet, 

például egy adott vállalkozást érintő problémát jelöl. Végül a társadalmi szint: a szervezeti 

formák mellett szerepük van kulturális és szociális-társadalmi szempontoknak. Például az 

oktatási rendszer fejlesztése, melynek megoldása szintén társadalmi szinten, társadalmi 

intézményeken keresztül történhet.  

A probléma nyíltsága szerint beszélhetünk nyílt és zárt problémáról.  

A nyílt probléma esetében a megoldás feltételei közül egy, vagy több nem tekinthető 

adottnak, állandónak. Ilyen például a komplex rendszerek modellezése. A nyílt probléma 

megoldása többnyire kreatív gondolkodást igényel, hiszen a megoldás általában nem logikus. 

A zárt problémáról akkor beszélünk, amikor adottnak, változatlannak a peremfeltételek. Ilyen 
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például a kamatszámítás. Ezeknél könnyű problémamegoldó algoritmusokat, illetve 

heurisztikákat használhatunk. 

 

1.2. Problémamegoldás méréstechnikai megközelítésben 
 

A méréstechnikai problémamegoldáskor adatokat gyűjtünk, amelyek elemzése vezet el 

minket a problémamegoldásához. Ez esetben statisztikai, matematikai módszereket 

használunk a problémamegoldás során. Sok esetben az adatok gyűjtése jelent nagyobb 

kihívást, mint a problémamegoldó mechanizmusok használata. Ebben a megközelítésben a 

mérés célja modellek létrehozása, fejlesztése, amely nem más, mint az összegyűjtött 

ismeretek rendszere a vizsgált tárgykör tekintetében. A megoldás során előforduló hiba a 

valódi és észlelt helyzet közötti különbség. Méréstechnikai problémamegoldás lehet például a 

kvantitatív piackutatás.  

A problémamegoldás során kialakítandó mérőrendszer jellemzői:  

- kisszámú szabad paraméterrel dolgozzunk 
- fontos, hogy paraméterek a kívánt jellemzőket közvetlenül tartalmazzák  
- minél kisebb hibahatárral dolgozzunk 

A problémahelyzet modelljét a 2. számú ábra szemlélteti.  
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2. ábra: A problémahelyzet modellje (Forrás: Dr. Johanyák Zsolt Csaba: Problémamegoldó 
módszerek, előadásjegyzet 2008)  

 

1.3. A problémamegoldás minőségi megközelítése 
 

A minőségi megközelítés szerinti problémamegoldás célja a minőségjavítás, méghozzá 

alulról, a folyamat hibáiból történő indulással. Ezt a megközelítést a folyamatos javítás 

érdekében alkalmazzák a TQM rendszerekben. A 3. ábra szemlélteti a problémamegoldás 

kapcsolódását a minőségjavításhoz.  

 

3. ábra: A problémamegoldás kapcsolódása a minőségjavításhoz (Forrás: Dr. Johanyák Zsolt 
Csaba: Problémamegoldó módszerek, előadásjegyzet 2008) 

 

1.4. A problémamegoldó folyamat 
 

A problémamegoldó gondolkodás folyamatának feltérképezése nem egyszerű feladat. Lénárd 

(1984) így fogalmaz: „Teljes képet csak az ember és a környezete együttes figyelembevétele, 

más szóval a felsőbb idegműködés, az élmények, a viselkedés és a teljesítmény együttes 

tanulmányozása alapján kaphatunk.” 

Általánosságban elmondható, hogy a problémamegoldás mindig egy folyamatot jelent, amely 

irányított, hiszen egy adott szituációból egy másik célállapot szituációban történő eljutást 

szolgál. Jellemző a problémamegoldó folyamatra, hogy egyéni, mert mindig megoldó személy 
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vagy csoport hozzáállását, tudását tükrözi. Emellett fontos tényező még az adott környezet, 

ahol a probléma felvetődik.  

A problémamegoldó folyamat jellemzője, hogy a problémamegoldó által ismert használható 

gondolkodási és cselekvési sémákat feltételez, mivel a rendelkezésre álló ismeret nem 

elegendő a probléma megoldásához.  

A problémamegoldás folyamatában fontos elemek:  

- adatok, információk összegyűjtése 

- a problémamegoldó személy vagy csoport hatáskörén kívül eső tényezők kezelése 

- a probléma jó konkretizálása, alap definíciójának, összetevőinek megadása, 

azonosítása 

- a prolémamegoldás során felmerülő váratlan események hatása a megfelelő és 

körültekintő probléma kidolgozással csökkenthetők 

- az ok-okozati láncolat megfelelő feltárása, a probléma újbóli megjelenésének 

elkerülése érdekében 

 

A sikeres problémamegoldó folyamat általában csoport munkát feltételez. A csoportban 

legfontosabb szerepek a következők:  

- Vezető 

- Folyamatirányító 

- Írnok 

- Időfelelős 

- Segítő 

- Prezentáló 

A vezető irányítja a csoportot és biztosítja mindenki számára a teljes részvételt azáltal is, hogy 

kiegyenlíti a dominancián alapuló egyenlőtlenségeket, megteremti a feladat és az emberek 

közötti egyensúlyt. Elvárt személyiségvonások: feszültségoldó, humoros, nyílt, 

kockázatvállaló.  

A folyamatirányító feladat, hogy problémamegoldási technikákat, módszereket javasoljon, 

ügyeljen a szabályok betartására és irányítsa a problémamegoldásban résztvevők figyelmét.  
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Az írnok a csoport “emlékezete”, akár részt vehet egyes módszerek alkalmazásakor (pl.: 

brainstorming). A problémamegoldás során akár több írnok is dolgozhat.  

Az időfelelős az egyes lépésekre jutó időt tervezi és figyeli az időterv betartását. 

Folyamatosan tájékoztatja a résztvevőket, szükség esetén módosítási javaslatokat tesz. 

A segítő támogatja az innovativitást. Feladata, hogy ledöntse a személyek közötti falakat. A 

problémamegoldó módszerek használatához tanácsokat ad. Célja, hogy a csoport önállóvá 

váljon és képes legyen saját magát támogatni a problémamegoldás folyamatában. Végül a 

prezentáló beszámol a csoport munkáról és javaslatairól.  

 

Az általános problémamegoldó folyamat hat lépése a következő:  

1. a probléma azonosítása, leírása 

2. a probléma elemzése 

3. a lehetséges megoldási javaslatok leírása  

4. a megoldások kiválasztása és megvalósítás tervezése 

5. megvalósítás 

6. értékelés, hatásosságmérés 

 

Az egyes lépések tartalmát a 4. ábra foglalja össze.  
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4. ábra: A hatlépéses problémamegoldási folyamat (Forrás: Dr. Johanyák Zsolt Csaba: 
Problémamegoldó módszerek, előadásjegyzet 2008) 
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2. Problémamegoldó programok 
 

Az ismert problémamegoldó technikák közül a fejezetben az INNOWOOD projektben 

megvalósuló termékfejlesztéshez jól használható technikák bemutatására kerül sor.   

 

2.1. Kreatív Problémamegoldás Programja (Creative Problem Solving, CPS vagy 

Osborn–Parnes modell) 

 

„A Kreatív Problémamegoldás a tudás és a képzelet felhasználásának strukturált modellje, 

melynek célja, hogy a felvetődő problémákat kreatív, újszerű és hatékony módon tudjuk 

megoldani.” (Dr. Tóth László, 2011). Az eljárás egy korábbi megközelítésben, Alex F. 

Osborn (1953) nyomán három lépésből állt: helyzetleírás (probléma megadása és előkészület), 

ötletelés (ötletek megadása és kidolgozása), megoldás megadása (ötletek értékelése és 

megoldás bevezetése, alkalmazása). Később a folyamat Parnes (1967) értelmezésében 

ötlépéses folyamattá bővült, a következők szerint: 1. Ténymegállapítás, 2. 

Problémameghatározás, 3. Ötletkeresés, 4. A megoldás megtalálása, 5. A megoldás 

elfogadtatása.  

A CPS módszer az egyik legelterjedtebb módszer, amely a problémamegoldásban kreatív 

gondolkodási készségek hasznosítását ösztönzi. A módszer alkalmazásakor alapelv az 

ítélkezés mellőzése. Osborn, (1953) megfigyelései szerint, ha ez megtörténik 70%-kal több jó 

ötlet születik a problémamegoldás során.  

A CPS probléma megadást követő első lépése egy előkészítési szakasz. Itt meghatározzuk a 

szituációt és feltárjuk annak jelentőségét. A ténymegállapításkor célunk, hogy az összes 

lehetséges háttérinformációt feltárjuk, amelyek nélkülözhetetlenek a tényleges probléma 

meghatározásához. Adatgyűjtés, információ feltárás, szekunder kutatással ítélkezés-mentesen.  

Szekunderek azok az adatok, amelyeket már korábban valamilyen célból összegyűjtöttek, és 

számunkra az adott probléma megoldásakor relevánsak, újra felhasználhatók. Az ilyen 

adatoknál fontos az eredeti kutató pártatlansága, az adatok megbízhatósága, ellentmondás-

mentessége.  
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A szekunder információk előnyei (Bacsó Róbert, 2013) 

- az adatkezelés már megoldott 

- az adatbeszerzés költsége alacsony 

- az információk gyorsan megtalálhatók 

- az információk gyakran más módon nem beszerezhetők 

- több adatforrásra is lehet egyszerre támaszkodni 

- a független források hitelessége nagy 

Ugyanakkor a szekunder információknak néhány hátránya is van (Bacsó Róbert, 2013): 

- az információk gyakran túl általánosak 

- az információk elavultak lehetnek 

- az adatgyűjtés és feldolgozás módszerei általában ismeretlenek 

- a különböző források egymásnak is ellentmondó információkat 

szolgáltathatnak 

- az adatok megbízhatósága gyakran kérdéses 

 

A CPS következő lépése a problémameghatározás. Ebben a szakaszban a hangsúly a 

probléma újbóli megadásán van. A problémát többféle nézőpontból vizsgáljuk, 

átfogalmazzuk, és kutatjuk. Az újonnan felmerülő tények vagy adatok ismeretében néha 

előfordul, hogy vissza kell lépnünk a ténymegállapítás szakaszába. 

 

Ezt követő lépés a módszertan alkalmazása során az ötletkeresés, melynek célja, hogy minél 

többféle ötletet és megoldási lehetőséget vázoljunk fel ítélkezéstől mentesen. Itt fontos, hogy 

minden felmerülő ötletet leírjunk, egyfajta mennyiségi ötlet kitermelés folyik, amelyhez 

számos technikát alkalmazhatunk. Egyik legismertebb a brainstorming, vagy ötletbörze. Az 

ötletbörze alkalmazásakor négy fontos szabályt kell követnünk: (1) az ítélkezés 

felfüggesztése, (2) képtelen ötletek elfogadása, (3) a mennyiségre való törekvés és (4) a 

kombináció és a továbbfejlesztés lehetőségének szem előtt tartása. Az ötlettermelésnek 

számos más technikája ismert. Példaként ilyenek: a tulajdonságlista, a szinektika, a 
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morfológiai elemzés, az átfutás, az erőltetett kérdések, a „mi lenne, ha...” és a szabad 

asszociációs technika.) 

A negyedik lépésben, a megoldás megtalálása következik. A felvázolt alternatívák közül kell 

kiválasztanunk azokat, amelyek a legnagyobb eséllyel oldják meg a felvetett problémát. Az 

ötlet-értékeléskor szempontokat dolgozunk ki, szempontrendszert állítunk fel, amelyet 

minden ötleten alkalmazunk. A legjobbnak tűnő ötletet kiválasztjuk, de a nem választott 

ötleteket sem érdemes félredobni, mert később a megvalósítás során hasznosak lehetnek. 

Az utolsó lépésként előkészítjük a megvalósítást. Itt arról van szó, hogy az ötletet 

„fogyaszthatóvá” tegyük és felkészítsük a problémamegoldásra. A feladat az, hogy az ötlet 

kivitelezésére, továbbfejlesztésére és „eladására” vonatkozó tervet elkészítsük. figyelembe 

véve minden olyan tényezőt, amelyek segíthetik vagy gátolhatják a problémamegoldási 

tervünk megvalósítását. 

 

2.2. Quality Function Deployment (QFD-módszer) 
 

A QFD, másnéven minőségházak módszere a minőségi funkciók meghatározásán és 

besorolásán alapul. A módszer a vevők igényeiből és a versenytársak adottságaiból kiindulva 

határozza meg a célkitűzéseket akár termékről, folyamatról, marketingeszközről legyen is szó. 

A módszer Japánból származik. a Mitsubishi Kobe hajógyárban használták először 1972-ben, 

majd a Toyota autógyár fejlesztette tovább. Az USA-ban is elterjedt az 1980-as évek végén.  

A minőségházak módszere támogatja a vevők által jelenleg vagy a jövőben keresett termékek 

fejlesztését és gyártását. Ezt úgy valósítja meg, hogy a vevői igényekből termékspecifikációt 

és követelményeket határoz meg, illetve olyan intézkedéseket, amelyek alkalmasak a 

folyamatok állandó javítására. 

 

2.2.1. A QFD módszer leírása 
 

Hogyan történik a vevői igények meghatározása a QFD módszerben? 
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Elsődleges adatokat a saját tapasztalatok, a munkacsoport tagok ismeretei jelentenek, amelyek 

alapul szolgálnak az előzetes hipotézisekhez. Ezt követően a hipotézisek ellenőrzése a 

vevőkör felmérésével történik. Itt jól használhatók az ismert piackutatási módszerek. Cél a 

vevők minél szélesebb körének felmérése az igények feltárása végett. Fontos a prototípusok 

tesztelése, hogy megismerjük a vevők véleményét még a piacravitel előtt, a tervezés 

folyamatába építve.  

 

A kutatásban használt információforrások elsősorban számszerű adatok, de terméktesztek 

esetén kvalitatív információk is rendelkezésre állnak.  

 

Az információforrások tehát: 

- primer felmérések (megkérdezés, kísérlet, megfigyelés, terméktesztek) 

- szekunder adatforrások: belső (értékesítési számlák, fuvarlevelek, hirdetések, 

stb.) vagy külső (szaklapok, szakmai szövetségek, adatbázisok, stb.) 

 

A QFD lépései: 

1. Termék/szolgáltatás-tervezés 

2. Részletes tervezés 

3. Gyártástervezés 

4. Termeléstervezés 
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5. ábra: A QFD szemlélet (Zsolt Csaba Johanyák: Minőségi követelmények műszaki 
jellemzőkkel kifejezve, www.johanyak.hu) 

 

Az egyes fázisokban különböző táblázatot használunk, de valamennyi QFD táblázatnak 

azonos vizsgálati területei vannak. 

1 2 3 4A B C D

EDCB

 

A - Vevői igények; B - Műszaki jellemzők; C – Részfeladatok; D - Technológiai jellemzők; E 

- Minőség-ellenőrzési terv 

6. ábra: Minőségházak (Zsolt Csaba Johanyák: Minőségi követelmények műszaki jellemzőkkel 
kifejezve, www.johanyak.hu) 

 

Az első minőségház a termék/szolgáltatás-tervezést takarja, kapcsolatot épít a mit és hogyan 

kérdések között. A vevői elvárások és a teljesítményösszehasonlításon alapulva határozza 

meg a célokat. 
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7. ábra: Minőségház: terméktervezés (Forrás: Dr. Johanyák Zsolt Csaba: Problémamegoldó 
módszerek, előadásjegyzet 2008) 

 

A módszer használata során először meghatározzuk a vevői igénypontokat. Ezt követően a 

vevői visszajelzésekből megállapítjuk, hogy az adott vevői igény mennyire fontos, és a 

fontosságot súlyozzuk 1 - 10 –ig terjedő skála segítségével.  

A vevők megkérdezése a legfontosabbnak ítélt igényekről leggyakrabban kérdőíves 

kvantitatív (statisztikailag érvényes mintán vett adatokkal mér) kutatással történik, melynek 

legfontosabb eleme a kérdőív. A kérdőív szerkesztésének 3 lépése: előkészítés és szerkesztés, 

tesztelés, véglegesítés. 

A kérdőívszerkesztés előkészítése: meg kell határozni a kutatás célján belül az adott 

megkérdezéssel elérendő célt, a kérdésekkel nyerhető válaszok mélységét. 

A kérdőív szerkesztésének szabályai: 

- egyszerű, a válaszadók számára könnyű kérdéssel kezdjük  

- általánostól a konkrét felé haladunk 

- átvezető részek a hangsúlyos és kevésbé hangsúlyos témák között 
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- kevés kérdést tegyünk fel, a kérdések száma ne haladja meg a 8-9 –et. Szóbeli 

megkérdezésnél lehet több kérdést is feltenni. 

- röviden, egyszerűen fogalmazzunk, a kérdések olyanok legyenek, hogy minden 

megkérdezett azonosan értelmezze lehetőleg egyszerű, könnyen megválaszolható 

kérdéssel kezdjük  

- a kérdések minden lehetséges válasz adását tegyék lehetővé 

- a kérdések nem befolyásolhatják a válaszadót 

- fel kell hívni a figyelmet, hogy a válaszadás önkéntes 

- a válaszok alkalmasak legyenek a számszaki feldolgozásra 

- könnyű legyen a kérdések megválaszolása 

- a kérdőív felépítése logikus legyen 

- a kérdőívnek fel kell keltenie az érdeklődést 

- a kérdőív és a kísérőlevél jó minőségű papíron, szép kivitelben, jól olvashatóan 

készüljön 

Kérdőív összeállításkor szempont:  

- a megfelelő mélységű, korrekt válaszok igénye 

- a megkérdezett számára a kitöltés és megértés megkönnyítése 

- a feldolgozás gyors és pontos megvalósításának kritériuma 

- kérdőívszerkesztés szabályainak betartása 

 

A kérdőívben szereplő kérdések a kérdés feltevésének módja szerint lehetnek zártak 

(kétváltozós, szelektív, dialógus, többváltozós), nyitottak vagy szűrő jellegűek.  

A zárt kérdések előre megadott válaszlehetőségeket mutatnak fel. A zárt kérdés lehet 

kétváltozós, vagy többváltozós a válaszok számát tekintve.  



 

20 

 

A zárt kérdés típusai: szelektív kérdés, skála vagy intenzitáskérdés, dialógus kérdés. Szelektív 

kérdés esetében előre megadjuk a válaszlehetőségeket, de helyet biztosítunk az önálló 

vélemény kifejtésére is. Válaszok egymástól függnek. Skála kérdés nemcsak minősít, hanem 

annak a vizsgált kérdésnek az intenzitását, erősségét is méri. Fajtái: nominális (például férfi 

vagy nő) és ordinális (sorrendi), intervallum vagy arányskála skála. A dialógus kérdés 

személyes jellegű téma esetén használandó. A válaszadó adott szituációban nyilvánít 

véleményt a beszélgetők által képviselt álláspontokról: egyetért vagy elutasít. 

A nyitott kérdések teljes önállóságot biztosítanak a megkérdezettnek véleménye kifejezésére. 

A nyitott kérdések többnyire vélemények, észrevételek önálló kifejtését igénylik. Például: mi 

a véleménye…? Szereti ön a fából készült bútorokat? 

A kérdőívekben is alkalmazhatók a kvalitatív kutatásokra jellemző projektív technikák, 

kérdések, melyek:  

- „részben nyitott” kérdések 

- „kivetítés” jellemzi 

- mások mondták 

- szótársítás 

- mondat kiegészítés 

- történet kiegészítés 

- buborékrajz 

A kérdőívek szerkesztésekor a kérdéseket ellenőrizni kell több szempont szerint, a fent leírt 

szabályokat figyelembe véve. A kérdőív többszöri módosítást is igényelhet. A kérdőívet 

célszerű próbakérdezés során tesztelni majd véglegesíteni.   

A kérdőívekben szereplő válaszok és összefüggések vizsgálatára a szokott módon statisztikai, 

matematikai módszereket használunk. A kérdőívek feldolgozása és értékelése a következő 

lépésekben történik (Bércziné, 1998.): 

- a kérdőívek visszaérkezésének lezárása 

- a feldolgozásra kerülő kérdőívek formai és tartalmi ellenőrzése 

- a kérdőívek feldolgozásának előkészítése 

- a kérdőívek feldolgozása 

- a feldolgozási és közlési táblák felhasználása 
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- a kapott eredmények realitásának ellenőrzése 

- az összesített adatok értékelése 

- mutató- és viszonyszámok képzése, az eredmények táblázatokba foglalása 

- szöveges elemzések készítése 

- ismételt, végleges ellenőrzés 

Egyidejűleg meg kell határozni a feldolgozás módját is. A feldolgozás módjának kiválasztása 

a következő tényezők függvénye (Kővágó, 2007): 

- a vizsgálat témaköre 

- az összefüggések (és közvetve a kérdőívek és a kérdések száma) 

- a pontosság igénye 

- a rendelkezésre álló idő 

- a rendelkezésre álló pénzügyi keret 

- a rugalmasság igénye 

- egyéb adottságok (pl. a kutatást végzőnek van –e szakképzett, begyakorlott feldolgozó 

gárdája). 

Kővágó (2007) a következőképpen foglalja össze – a teljesség igénye nélkül – kérdőívek 

feldolgozásával kapcsolatos tudnivalókat: a feldolgozás során szét kell választani, vagy 

egymással összefüggésbe kell hozni egyes kérdéseket vagy kérdéscsoportokat. Ha ez nem 

megfelelő csoportosítási elvek szerint történik, helytelen eredmények születhetnek. Problémát 

okozhat a nemleges, nem tudom válaszok értékelése is. Amikor a feldolgozás során 

csoportosítunk, mindig a statisztikai szabályok szerint célszerű eljárni. A többváltozós 

kérdésekre adott válaszokat homogén csoportosítás szerint kell értékelni. Külön kell elemezni 

a nem tudom válaszokat, valamint a felelet nélkül hagyott kérdéseket. Egy-egy termékcsoport 

keresletének vizsgálatánál nagyon fontos lehet a homogenitás kritériuma. Bútorokról beszélve 

pl. célszerű a szoba-, konyha-, előszoba-, kerti bútor stb. elhatárolást alkalmazni, mert 

ellenkező esetben nem lesznek egyértelműek az adott válaszok. Heterogén és így együtt nem 

jellemezhető kérdéseket eredményez, ha a kérdések és feleletek értelmileg nem fedik 

egymást. A kérdőívek feldolgozásánál talán a legvitatottabb a nyílt kérdésekre adott válaszok 

feldolgozása. 
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A QFD módszer alkalmazásakor tehát a piackutatási technikák ismerete és használata 

célravezető a vevői igények meghatározása és súlyozása kapcsán. A leggyakrabban előforduló 

igények kiválasztása és átlagos súlyszám kiszámítása történik a következő lépésben.  

 

Az első minőségház hogyan kérdése a műszaki (mérhető) jellemzők megadását jelöli. Meg 

kell határoznunk, hogy melyek azok a műszaki jellemzők, amelyek hatással vannak a vevők 

igényeire. El kell készíteni a termékleírást mérhető fogalmakkal. Fontos kiemelni, hogy 

egyetlen termékjellemző többféle felhasználói igényre is hatással lehet, de egy igényhez 

legalább egy mérhető műszaki jellemző rendelése szükséges. Ezt követően készül egy 

kapcsolati mátrix, amely a vevők igényei és a mérhető jellemzők közötti kapcsolatot foglalja 

össze. Ahogyan az előbbiekben láttuk ennek összeállítása, előkészítése szakértelmet kíván, 

hiszen a vevők igényfelmérésén, matematikai, statisztikai vizsgálatokon alapul 

A mátrixban a kapcsolat erőssége és iránya lehet:  

- erős pozitív (++) 

- gyenge pozitív (+) 

- gyenge negatív (-) 

- erős negatív (--) 
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8. ábra: Kapcsolati mátrix (Forrás: Dr. Johanyák Zsolt Csaba: Problémamegoldó 
módszerek, előadásjegyzet 2008.) 

 

A műszaki jellemzők közötti kapcsolatot a viszonossági mátrix mutatja (9. ábra). Az egyik 

jellemzőnek a módosítása erősítheti vagy gyengítheti a másik hatását, hiszen a tervezési 

folyamatban érvénysül a „valamit valamiért” elv.  

A kölcsönhatás erőssége és iránya ez esetben is lehet: 

- erős pozitív (++) 

- gyenge pozitív (+) 

- gyenge negatív (-) 

- erős negatív (--) 
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9. ábra: Viszonossági mátrix (Forrás: Dr. Johanyák Zsolt Csaba: Problémamegoldó 
módszerek, előadásjegyzet 2008.) 

 

A versenytársakkal való összehasonlításhoz ismét piackutatási módszerek alkalmazását hívjuk 

segítségül: űrlap készül a vevői elvárások, versenyben álló termékek tekintetében, amelyek 

lekérdezése a potenciális vevőkör reprezentatív mintáján lehetséges. A jellemzők értékelése 1-

10-ig terjedő skálán javasolt. A vizsgálat során fény derül piaci helyzetünk erősségeire és 

gyengeségeire, megismerhetjük a versenytérben elfoglalt stratégiai helyzetünket. 

Végül készül egy összehasonlító táblázat, melyben a konkurencia és az általunk esetleg 

korábban gyártott hasonló jellegű termék adatai szerepelnek. Ez a táblázat a kapcsolat mátrix 

aljához illeszkedik úgy, hogy minden oszlophoz egy műszaki jellemző, minden sorhoz egy, a 

piacon lévő termék tartozik.  

 

Jellemzők
Nygomb geom. méretei
Betűtípus
Betűméret
Betűszín
Kagyló geom. méretei
Kagyló súlya
Tapadási súrlódási erő
Kagyló vezeték hossza
Kagylótartó geom. méretei
Kihangosítás hangereje
Csengő hangereje
Kagyló hangereje
Jel-zaj viszony

Kapcsolási idő
Tároló kapacitás
Rugóerő (nyomógomb)
Választható színek száma
Színösszetétel(RGB)
Fényáteresztő képesség
Formatípusok száma
Lekerekítési sugár
Felső lap dőlésszöge
Felületi keménység

+
+

+

+
+
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10. ábra: Minőségház gyakorlati bemutatása (Forrás: Dr. Johanyák Zsolt Csaba: 
Problémamegoldó módszerek, előadásjegyzet 2008.) 
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2.2.2. Esettanulmány QFD módszer alkalmazására 

A következőkben esettanulmányon keresztül szemléltetjük a QFD módszer gyakorlati 

alkalmazását, egy íróasztal fejlesztésének példáján keresztül.  

1. lépés: a vevői igények felmérése, a piacon lévő termékek értékelése 

A vevői igények felmérése piackutatási módszerekkel lehetséges. Ehhez a következő kutatási 

terv javasolható: 

A kutatás célja 

A kutatás célja felmérni az íróasztalokkal kapcsolatos fogyasztói preferenciákat. A fogyasztók 

által fontosnak tartott termékjellemzők megismerése. Felmérni a jelenleg piacon található (a 

gyár által megjelölt, fontosnak tartott) termékek ismertségét, megítélését. 

A kutatás módszere 

A kutatási célnak megfelelően szükséges kvalitatív (minőségi) és kvantitatív (mennyiségi) 

kutatás. A kvalitatív kutatást a fogyasztói attitűd vizsgálat, a miértek megértése, az új termék 

bevezetésének támogatása indokolja, és az, hogy a piacról nem rendelkezünk megfelelő 

információval kvantitatív kutatás hipotéziseinek felállításához. Itt elsődleges cél, annak 

megismerése, hogy milyen jellemzőkkel, asszociációkkal illetik a vásárlók az általunk 

vizsgált terméket. A kvantitatív kutatást a kvalitatív eredmények igazolása, a fogyasztói 

szegmensek részletes, kvantifikált bemutatásának szükségessége igazolja.  

 

Fókuszcsoport – kvalitatív kutatási módszer 

A terméktervezés első fázisában javasolható kézenfekvő módszer a kvalitatív fókuszcsoport. 

A fókuszcsoportos interjú strukturáltalan és közvetlen interjú, amelyben moderátor beszélget 

a válaszadók egy kis csoportjával. Fő célja, hogy a kutató betekintést nyerjen a számára 

érdekes kérdéskörbe. A fókuszcsoportos vizsgálatok során homogén csoportokat szervezünk, 

akik az interjú alatt tapasztalatot cserélnek, közlik egymással szemléletüket a bemutatott 

termékekkel kapcsolatban. A moderátor forgatókönyv alapján irányítja a beszélgetést. A 

módszerválasztás indoklása: 
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 Egy személy tapasztalatai, érzelmei ösztönzően hathatnak egy másik személyre. A 

csoportinterjú így alkalmas eszköz a kreativitás növelésére, aminek a termékfejlesztés, 

marketingkommunikáció tekintetében van jelentősége.  

 A csoport interjú során jól felmérhetők a fogyasztók közötti különbségek, így viszonylag 

rövid idő alatt megérthető az attitűdök és a magatartásmódok skálája. 

 Világossá válnak az attitűdökre és viselkedésre gyakorolt társadalmi és kulturális hatások. 

A csoportinterjú segíti a döntéshozatal komplex folyamatának megértését. Ezzel 

kapcsolódik, és jól kiegészíti az első fázisban megvalósuló részt vevő megfigyelés 

módszerrel zajló kutatást. 

 Viszonylag gyors információszerzési lehetőség. 

 

A minta tervezése: országosan hat fókuszcsoport szervezése lenne kívánatos, 6-12 fő 

részvételével. A meghívottak döntéshozók, akik az irodabútor vásárlást végzik a 

vállalkozásnál. 

 

Körzet    Csoportszám 

1. körzet: Budapest   2 

2.körzet: Észak-Magyarország 1 

3. körzet: Nyugat-Dunántúl  1 

4. körzet: Dél-Dunántúl  1 

5. körzet: Közép Magyarország 1 

Csoport szám    6 

 

Kvantitatív személyes megkérdezés 

A fókuszcsoportos eredmények nagyszámú mintán történő tesztelése telefonos megkérdezés 

útján strukturált kérdőívekkel zajlik. Célja a kvantitatív eredmények ismeretében felállított 

hipotézisek tesztelése nagyszámú, a magyar fogyasztókat (irodabútor vásárlók) reprezentáló 

mintán. A megállapított tényezők fontossági sorrendjének tesztelése. A kutatás ezen fázisában 

mérhető a piacon lévő versenytárs (és saját) termékek ismertsége, kedveltsége. 
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A minta tervezése: 800-1200 vállalatvezető (az irodabútor választásban döntéshozó személy) 

megkérdezése kvótás mintavétellel a magyarországi vállalatokat méretük szerint 

reprezentálva (mikro, kis, középvállalkozások). Ezáltal a termék célcsoport specifikusabban 

célcsoport igényei szerint fejleszthető. 

A dolgozat keretei között – azért, hogy a módszer szemléltethető legyen – a vevői igények 

bemutatásához a kutatás első fázisából egy fókuszcsoportos vizsgálatot bonyolítottam le 

Sopronban, a mellékletben bemutatott forgatókönyv szerint. 

 

A soproni fókuszcsoportos vizsgálat eredményeként a következő vevői elvárások 

fogalmazódtak meg az íróasztalokkal szemben: 

 

tulajdonság 
csoport tulajdonság fontosság 

más 
termékek 

funkcionális 

nagyság 
(kényelmesen elfér 
rajta minden) 5 3 

  fiókok elérhetők 5 3 

  stabilitás 5 2 

  ergonomikus 5 3 

  
hosszú élettartam (5-7 
év) 4 2 

  
könnyen mozgatható 
(áttelepíthető) 3 3 

  biztonság 3 4 

  
számítógép 
elhelyezése 5 4 

esztétikai anyagok igényessége 5 3 

  
"hagyományos" 
formák  3 3 

  intimitás 2 1 

gazdaságossági alacsony ár 3 3 

11. táblázat: Íróasztal kutatás vevői igények, saját ábra 
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A kidolgozott fókuszcsoport forgatókönyv és a kérdőív lentebb található. 

 

 

2. lépés: a vevői igényeknek megfelelő műszaki jellemzők  

Már tudjuk, hogy mit kell fejleszteni, a következő lépés a hogyan, azaz az egyes vevői 

igénypontok kielégítését befolyásoló műszaki jellemzők meghatározása a tervezők és 

mérnökök nyelvén. Ezek olyan jellemzők legyenek, melyek a terméket mérhető 

mennyiségekkel írják le, hogy az eredmény mérhető és a célokkal összehasonlítható legyen.  

A műszaki jellemzők hatása nem függetleníthető egymástól. A termék tervezésénél, a konkrét 

értékek megválasztásánál ezeket a kapcsolatokat is figyelembe kell venni. E 

kapcsolatrendszerről minőségi jellemzők mellett levő háromszög alakú rész, az úgynevezett 

viszonossági (vagy tető) mátrix nyújt képet.  

Az általunk meghatározott műszaki jellemzők a következők lesznek: 

asztal szélessége 

asztallap hossza 

konténer 
elhelyezése 

konténer rögzítése 

zárható fiókok 

m
unkalap 

alátám
asztása 

m
unkalap 

m
agasságának 

m
unkalap alakja 

felhasznált 
anyagok 

felület képzés 

szerkezeti 
összeépítések

 

asztaltető 
vastagsága 

ajtó m
ögötti fiókok 

fix összeépítés 
(nem

 külön 

hátfal 

szerelvényválasztás 

kábelvezezeték  

billentyátartó 
elhelyezése 

szám
ítógép 

elhelyezse 

m
onitor elhelyezése 

(süllyesztett) 

12. táblázat: Íróasztal fejlesztés- műszaki jellemzők, saját szerkesztés 

A kapcsolati mátrixban szereplő értékek: 

-2: erős negatív kapcsolat 

-1: mérsékelt negatív kapcsolat 

1: mérsékelt pozitív kapcsolat  

2: erős pozitív kapcsolat 
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A negatív értékek azt jelzik, hogy adott jellemző változás (növekedése) problémát okoz a 

másik jellemző tekintetében. 
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3. lépés: kapcsolat mátrix  

Minden egyes vevői igénypontot egy vagy több műszaki jellemző befolyásol. A ráhatás 

különböző mértékű lehet, amelyet a kapcsolati mátrixban tűntetünk fel: 

1: erős negatív kapcsolat (az egyik jellemző növekedése a másik csökkenését okozza) 

2: mérsékelt negatív kapcsolat 

4: mérsékelt pozitív kapcsolat (az egyik jellemző növekedése a másik növekedését okozza 

5: erős pozitív kapcsolat 

Mivel egy igénypontot több jellemző is befolyásolhat, vagy egy jellemző több igénypont 

kielégítésére is hathat.  

A kidolgozott kapcsolati mátrix a mellékletek részben található. 

4. lépés: konkurencia meghatározása 

Ebben a fázisban a piackutatás eredményei szerint a mátrix jobb oldalán szerepeltetjük a 

konkurencia termékek (és esetleg saját) vevők általi értékelését. 

Johanyák (2008) szerint a kapcsolat mátrix kitöltése után megállapítjuk az egyes műszaki 

jellemzők mértékegységét, ha mérhető jellemzőről van szó, és egy összehasonlító táblázatot 

készítünk, melyben a konkurencia és az általunk esetleg korábban gyártott hasonló jellegű 

termék adatai szerepelnek. A táblázat a kapcsolat mátrix aljához illeszkedik úgy, hogy minden 

oszlophoz egy műszaki jellemző és minden sorhoz egy, a piacon levő termék tartozik. Az 

összehasonlítást megkönnyíti, ha ezeket az információkat egy diagramban is ábrázoljuk.  
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vevői igény 

Súlyszám
 

(fontosság) 

asztal szélessége 

asztallap hossza 

konténer 
elhelyezése 

konténer rögzítése 
zárható fiókok 

m
unkalap 

alátám
asztása 

m
unkalap 

m
agasságának 

állíthatósága 

m
unkalap alakja 

felhasznált 
anyagok 

felület képzés 

szerkezeti 
összeépítések

 

asztaltető 
vastagsága 

ajtó m
ögötti fiókok

 

fix összeépítés 
(nem

 külön
) 

konténer) 

hátfal 
szerelvényválasztás 

kábelvezezeték  

billentyátartó 
elhelyezése 

szám
ítógép 

elhelyezse 

m
onitor elhelyezése 

(süllyesztett) 

versenytárs 

nagyság 
(kényelmesen 
elfér rajta 
minden) 5 5 5                             5 5 5 5 3 

fiókok 
elérhetők 5     5 5 2   4 4         2 5             3 

stabilitás 5 4 4   4   5   4     5 4   4 4 4         2 

ergonomikus 5 4 4 4 4     2 2           4       5   5 3 

hosszú 
élettartam (5-
7 év) 4 4 4   4   4   4 5 5 5 4   4 4 4         2 

könnyen 
mozgatható 
(áttelepíthető) 3       2             5     2 2 5   2 2 2 3 

biztonság 3         5                               4 

számítógép 
5 1 1           5                 5 5 5 5 4 
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elhelyezése 

anyagok 
igényessége 5                                         3 

"hagyományo
s" formák  3                       5 5 5             3 

intimitás 2                             5           1 

alacsony ár 3 2 2         2   1 2 2       2 1 2 2 2 2 3 

13. táblázat: Íróasztal fejlesztés – vevői igények, versenytársak, saját szerkesztés 
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5. lépés: fejlesztési célok  

Johanyák (2008) szerint utolsó lépésként meghatározzuk a súlyozott vevői elvárások alapján, 

műszaki jellemzőkön végighaladva az egyes tervezett, megcélzott értékeket. Ezután 

következik azon jellemzők megjelölése, melyek szoros kapcsolatban állnak a vevők 

igényeivel; célok, melyeket könnyen elérhetünk, és melyek fontosak az eladások 

szempontjából. Azok a jellemzők, amelyek nem lettek kritikusként megjelölve, a 

későbbiekben nem igényelnek jelentősebb mértékű figyelmet. A fejlesztési célok 

meghatározására három módszert hasonlítottam össze:  

A fejlesztési célok meghatározására használt első képlet: 

Fj=   Si(kij-3)(5-vi) 

Si: vevői igény súlya 

kij: a kapcsolati mátrix eleme 

vi: a termék vevői megítélése 

 

A fejlesztési célok meghatározására használható második képlet: 

Fj=   Si(kij-3)(1+(5-vi)*0,2) 

Si: vevői igény súlya 

kij: a kapcsolati mátrix eleme 

vi: a termék vevői megítélése 

A fenti két képlet azt feltételezi, hogy a minden vevői igényt maximális (5-ös, a vevők 1-5 

terjedő skálán értékelték a terméket) szinten kívánunk kielégíteni. 
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A fejlesztési célok meghatározásának harmadik módszere:  

Johanyák (2008) szerint meghatározunk minden vevői igényre nézve egy szintet, amit a 

jövőbeni termékünkkel kapcsolatban el kívánunk érni, figyelembe véve a vevők által 

megadott fontossági faktorokat. Ez lesz a jövőbeni termék oszlop. Ezután a következő képlet 

segítségével meghatározzuk a javítási tényezőt: 1+(célérték-jelenlegi érték)*0,2. Az 

esettanulmányban, mivel jelenlegi termékről nem beszélhetünk a képletben a fogyasztók által 

értékelt versenytárs termék pontjait helyettesítettem. A felállított célok, tehát a már a piacon 

lévő versenytárs termékeinél magasabb értéket fog képviselni a vevők szemében. 

A fejlesztési célt ez esetben úgy kapjuk, hogy a vevők által megadott fontossági értéket 

(súlyszám – értékelje 1-5-ig terjedő skálán mennyire tartja fontosnak a megadott vevői 

tényezőket) szorozzuk a javítási tényezővel. Ezt általános fontosságnak nevezzük. 

A következő táblázat szemlélteti, hogy a három különböző módszerrel számított fejlesztési 

célok hogyan alakulnak.  

A fejlesztési cél a 3. módszer esetében tér el, ami abból adódik, hogy itt az általunk felállított 

jövőbeni termékkel kapcsolatos célokat (értéket) a versenytárs termék értékei szerint 

állapítottuk meg (nem biztos, hogy 5-ös szinten). A másik két módszer szerint alapvető célja a 

fejlesztésnek, hogy minden vevői szempontot maximálisan (5-ös) értéken elégítsen ki a 

jövőbeni termék. 
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Fejlesztési cél 3. módszer 

általános fontosság szerint 

Fejlesztési cél 1. módszer 

Fj=Si(kij-3)(5-vi) szerint 

Fejlesztési cél 2. módszer 

Fj= Si(kij-3)(1+(5-vi)*0,2) 
szerint 

stabilitás hosszú élettartam (5-7 év) hosszú élettartam (5-7 év) 

nagyság (kényelmesen elfér 
rajta minden) 

stabilitás stabilitás 

fiókok elérhetők 
könnyen mozgatható 
(áttelepíthető) 

könnyen mozgatható 
(áttelepíthető) 

ergonomikus alacsony ár alacsony ár 

anyagok igényessége ergonomikus ergonomikus 

hosszú élettartam (5-7 év) "hagyományos" formák  "hagyományos" formák  

számítógép elhelyezése számítógép elhelyezése számítógép elhelyezése 

könnyen mozgatható 
(áttelepíthető) biztonság biztonság 

biztonság intimitás intimitás 

"hagyományos" formák  
nagyság (kényelmesen elfér 
rajta minden) 

nagyság (kényelmesen elfér 
rajta minden) 

alacsony ár fiókok elérhetők fiókok elérhetők 

intimitás anyagok igényessége anyagok igényessége 

14. táblázat: Fejlesztési célok a három módszer szerint, saját szerkesztés 
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KÉRDŐÍV-TERVEZET (Íróasztal fejlesztés) 

A válaszadás önkéntes! 

 

1. Az irodabútor választás kapcsán mennyire tartja fontosnak az alábbi tényezőket ? 

 

    nem               közepesen                  nagyon 
  NV/NA 

    fontos              fontos                    fontos 

 1. olcsó   1 2 3 4 5  X 

 2. jó ár/érték arány  1 2 3 4 5  X 

 3. esztétikai szempontok  1 2 3 4 5  X 

 4. funkcionális szempontok  1 2 3 4 5  X 

 

2. Az íróasztal választás kapcsán mennyire tartja fontosnak az alábbi tényezőket ? 

 

    nem               közepesen                  nagyon 
  NV/NA 

    fontos              fontos                    fontos 

 1. nagyság (kényelmesen elfér rajta minden) 1 2 3 4 5  X 

 2 fiókok elérhetők  1 2 3 4 5  X 

 3. stabilitás  1 2 3 4 5  X 

 4. ergonometrikus  1 2 3 4 5  X 

 5. hosszú élettartam (5-7 év)  1 2 3 4 5  X 

 6 könnyen mozgatható (áttelepíthető) 1 2 3 4 5  X 

 7. felülete nem sérülékeny  1 2 3 4 5  X 

 8. fából készül  1 2 3 4 5  X 

 9. "hagyományos" formák  1 2 3 4 5  X 

 10 széles színválaszték  1 2 3 4 5  X 

 11. jó ár-érték arány  1 2 3 4 5  X 
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 12. alacsony ár  1 2 3 4 5  X 

 13. egyéb, éspedig........  1 2 3 4 5  X 

 

3. Értékelje 1-5 ig terjedő skálán, mennyire elégedett a Magyarországon jelenleg 
kapható íróasztalokkal az alábbi tényezők szerint? 

 

    nem               közepesen                  nagyon 
  NV/NA 

                            elégedett        

 1. nagyság (kényelmesen elfér rajta minden) 1 2 3 4 5  X 

 2 fiókok elérhetők  1 2 3 4 5  X 

 3. stabilitás  1 2 3 4 5  X 

 4. ergonometrikus  1 2 3 4 5  X 

 5. hosszú élettartam (5-7 év)  1 2 3 4 5  X 

 6 könnyen mozgatható (áttelepíthető) 1 2 3 4 5  X 

 7. felülete nem sérülékeny  1 2 3 4 5  X 

 8. fából készül  1 2 3 4 5  X 

 9. "hagyományos" formák  1 2 3 4 5  X 

 10 széles színválaszték  1 2 3 4 5  X 

 11. jó ár-érték arány  1 2 3 4 5  X 

 12. alacsony ár  1 2 3 4 5  X 

 13. egyéb, éspedig........  1 2 3 4 5  X 

 

4. Ismeri az alábbi íróasztal gyártókat? 1: igen, 2: nem 

 

5. Vásárolt már tőlük? 1: igen, 2: nem 
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6. Amelyiktől igen: értékelje 1-5-ig terjedő skálán mennyire elégedett a termékükkel.  

 1: egyáltalán nem, 5: nagyon elégedett 

 ismeri? 

 

 

Vásárolt már 
tőle? 

mennyire 
elégedett a 
termékükkel? 

cég1      

cég2      

cég3      

 
7. Most azokkal a cégekkel kapcsolatban kérdezzük, akiktől már vásárolt: Értékelje az 
alábbi szempontok szerint az egyes gyártók íróasztalait. 1: nagyon gyenge, 5: kiváló 
 

  cég1 cég2 cég3 cég4 cég5 

nagyság (kényelmesen elfér rajta minden)           

fiókok elérhetők           

stabilitás           

ergonometrikus           

hosszú élettartam (5-7 év)           

könnyen mozgatható (áttelepíthető)           

felülete nem sérülékeny           

fából készül           

"hagyományos" formák            

széles színválaszték           

jó ár-érték arány           

alacsony ár           

Egyéb:       
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8. A témával kapcsolatos egyéb megjegyzések: 

 

 …………………………………………………………………………………………… 

A cég adatai 

 

Cégnév:……………………………………………………………………………………….... 

Székhelye, 
címe:……………………………………………………………………………….... 

Igazgató neve és pontos 
titulusa:……………………………………………………………....... 

Megkérdezett neve, beosztása:………………………………………………………………..... 

Foglalkoztatottak száma:……………..fő 

Hány éve működik a cég?………év 

 

KÖSZÖNJÜK VÁLASZAIT!  
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FORGATÓKÖNYV TERVEZET – Íróasztal fejlesztés 

 

A program időtartama előzetesen felülről tervezve 60-70’, így esetleges csúszás esetén is 

tartható a maximum 1,5 órás időtartam. 

A kiscsoport programját megfelelő méretű helyiségben kell lebonyolítani, ahol a résztvevők 

körbe ülhetnek, írásra is van lehetőségük, és külön asztalon feltálalhatók a vendéglátás 

kellékei (ásványvíz, szendvics, sajt, stb.). Szükséges egy flipchart tábla, amelyre a program 

levezetője vastag filctollal írhat. Célszerű a program ideje alatt hangfelvételt készíteni, hogy a 

jegyzőkönyv készítéséhez megfelelő segítség legyen.  

A résztvevők kapnak egy-egy kitűzőt, amelyre nagybetűkkel felírják a keresztneveket. A 

jelenléti íven elegendő a résztvevők keresztneve, kora, foglalkozása és a dátum, helyszín. 

A programok dokumentálása, jegyzőkönyv elkészítése 

A kiscsoportos programokról a jelenléti ív, a táblára írt szövegek, továbbá az elkészült 

jegyzőkönyvek jelentik a dokumentációt. A jegyzőkönyv nyomtatott és elektronikus 

formában, a többi dokumentum eredeti formájában kerül leadásra.  

Az egyes kérdésekkel kapcsolatosan elhangzottak mellett fontos megtudni a levezető 

személyes benyomását is, hogy az egyes csoportokban jellemzően milyen problémákat 

tartottak fontosnak a résztvevők. 

 

1. Bevezetés (3’) 

Bemutatkozás 

 A kutatás célja felmérni az íróasztalokkal kapcsolatos fogyasztói preferenciákat 

 „Általános szabályok“: nincsenek jó vagy rossz válaszok. A különböző véleményeket 

szeretnénk megismerni. Tudás előképzettség nem szükséges. 

 Menetrend ismertetése. 

 

2. Bemutatkozás (7’) 

Megkérjük a résztvevőket, hogy mutatkozzanak be. Tudni szeretnénk: 

 Vállakozásról, ahol dolgozik 



 

42 

 

 Munkájáról 

 Szabadidő, hobbi 

 

3. Általában az íróasztalokról (25‘) 

 Melyik az első szó, ami eszébe jut a „irodabútor” (ezeket felírni a flipchartra, fontos: az 

elhangzás sorrendje!) 

 Melyik az első szó, ami eszébe jut a „íróasztal” (ezeket felírni a flipchartra, fontos: az 

elhangzás sorrendje!) 

 Gondoljon az irodájára! Jellemzően milyen anyagú, stílusú, ár fekvésű, korú, stb. bútora 

van (mondjanak Ők további csoportosítási szempontokat)? – Milyen szempontok fontosak 

még az irodabútorválasztáskor? 

 Az imént felsorolt tényezők szerint milyen a „tökéletes irodabútor“? 

 Ezen szempontok alapján választotta ki jelenlegi irodabútorait? Ha nem, miért nem?  

 Hol vásárolna szívesebben bútort: projektív fényképek különböző típusú üzletekből. 

Miért? Előnyök, hátrányok? Milyen körülmények között vásárolt legutóbb irodabútort 

(hol, helyszínek preferenciája: kis üzlet, nagy eladóterű üzletek)? 

 

Összefoglalás: az irodabútorválasztás szempontjait összefoglaltatni, a moderátor írja a 

flipcharton, a felírt szempontokat aztán sorolják csoportokba a résztvevők (pl.: esztétikai, 

funkcionális stb., ők adják meg a csoportosítás szempontjait!), és rendeljenek mellé prioritást.  

 

4. Az íróasztal funkciója, jelenleg a piacon lévő íróasztalok megítélése  

- A íróasztallal szemben támasztott elvárásai. Milyen a jó íróasztal? – a válaszokat felírjuk a 

flipchartra. A felírt szempontokat aztán sorolják csoportokba a résztvevők (pl.: esztétikai, 

funkcionális stb., ők adják meg a csoportosítás szempontjait!) és rendeljenek mellé prioritást. 

- Az Önök által ismert/használt íróasztal mennyire felel meg ezeknek a szempontoknak? – 

Flipchartra írni: az előző pontban megadott szempontokat értékeljék a résztvevők 1-5-ig.  

- Ha a tökéletes íróasztal ember lenne milyen tulajdonságokkal rendelkezne? Próbáljuk 

megszemélyesíteni! (férfi/nő, foglalkozás, életstílus, családos-e, hobbi, sportol-e, mit, hol 
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lakna, milyen autóval járna, mi lenne a kedvenc étele, hova járna szórakozni, városi/vidéki, 

tulajdonságai)? 

 

5. A különféle stílusirányzatok vizsgálata  

A résztvevőknek a különböző stílusirányzatokról fotókat mutatunk. Stílusirányzatonként 

haladunk. (Köztük az általunk előzetesen tervezett íróasztal) 

Kapcsolódó kérdések 

 Első reakciók: mi az első szó, ami eszébe jut. 

 Tetszik / nem tetszik. Miért? 

 Kérdezzük meg, hogy a résztvevők vásárolnák-e ezt az íróasztalt? 

 Miért? 

 Az Ön barátja, (társa) mennyit lenne hajlandó fizetni ezért a bútorért? 

 Vegyük elő flipchartra felírt szempont csoportokat (4. pontból) és kérdezzük, meg, hogy 

megfelel-e a kialakított csoportoknak egyenként végig haladva az egyes 

szempontcsoportokon. Milyen mértékben 1-5 skálán. 

 Mi az összbenyomása? Mondjon egyetlen jelzőt a bútorokra, stílusirányzatra! 

 

6. Lezárás 

 Van-e a témával kapcsolatban egyéb mondanivaló? 

 Köszönjük a részvételt, adjuk át az ajándékokat. 
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2.3. Kutatások szerepe a terméktervezésben 
 

A terméktervezéskor figyelemmel kell lenni a vásárlói magatartástrendekre, amelyekről 

nagyszámú irodalom áll rendelkezésre. Magyarországon a Dr. Törőcsik Marketing Inspiráció 

Fogyasztói Magatartás Kutató Intézet végez átfogó trendkutatásokat. Honlapjukon 

(www.trendinspiracio.hu) évről évre olvashatjuk a legújabb trendeket. A trendkutatók 

módszerei az üzleti érdekeltség miatt nem vagy nehezen hozzáférhetők. A témában az egyik 

legelismertebb nemzetközi kutató Faith Popcorn, aki 1974-ben alapította BrainReserve nevű 

cégét. A cég módszerei direkt módon nem ismerhetők meg. Törőcsik (2006) Faith Popcorn 

három könyve (19911, 19962, 20013) alapján tesz kísérletet a rendszer rekonstruálására. Az itt 

bemutatott módszerek alkalmazása a termékfejlesztési folyamatban támogatja a vásárlói 

magatartástrendeknek megfelelő termékek tervezését.  

A BrainReserve rendszer elemei: sajtóelemzés, szakértői megkérdezések, megfigyelés, sajátos 

BrainReserve módszerek.  

A sajtóelemzést a TrendBank munkatársai végzik, amit úgy határoz meg Popcorn (1991), 

mint adatbankban gyűjtött információk rendszere, amit a kultúra változásának figyelésével és 

a fogyasztói interjúkkal töltenek fel.  

A rendszerben figyelt sajtó témakör szerinti csoportosítása (Popcorn 1991): általános 

információk, férfimagazinok, hírújságok, tudományos közlemények, egészség magazinok, 

evés-ivás témakörrel foglalkozó sajtótermékek, lakáskultúra, utazás/külföld, 

szórakozás/pletyka, irodalom/művészet, gazdaság, üzleti élet, politika, környezetvédelem, 

szakmai közlemények, new age4, excentrikusok5 (a megfigyelési szám összesen 143 1991-ben 

és 148 1996-ban a jelzett tematika szerint). Popcorn 1996-ban alkalmazott tematikája: női 

magazinok, gazdaság, melegek/leszbikusok, ifjúsági magazinok, online (a megfigyelési szám 

összesen 51). 

A sajtófigyelés speciális módszereként említi (Popcorn-Marygold, 2001) a CultureScan-t, 

ami kultúrakutatás, a hagyományos és az elektronikus média állandó ellenőrzése, hogy 

megismerjék a fogyasztókat és a társadalmi véleményformálókat.  
                                                           
1 Popcorn, F. (1991): Der Popcorn-Riport. Heyne Verlag München 
2 Popcorn, F (1996): Der neue Popcorn-Riport, Heyne Verlag München 
3 Popcorn, F.- Marigold, L. (2001): Éva-marketing (Geomédia szakkönyvek, Budapest, 2001.) 
4 Pl. Whole Earth Review; Yoga Journal 
5 Pl. Libido, Outweek 

http://www.trendinspiracio.hu/
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A szakértői megkérdezések módszerei a Magyarországon 2001-ben megjelent Éva-marketing 

című könyv szerint:  

1. TalentBank 

6000 főt számláló hálózat, eltérő társadalmi-demográfiai jellemzőjű, egy-egy adott témán 

dolgozó, véleményformálásra vállalkozó egyéneket, csoportokat jelöl.  

2. TrendProbe 

Interjúkon alapuló rendszer, ahol előre meghatározott szempontok alapján megválasztott 

fogyasztók, szakértők kérdezésével tárják fel a motivációkat, vágyakt és kapcsolatokat.  

3. TrendSalon 

Havonta egy alkalommal tartott összejövetel a TudásBank szakértői, a legnagyobb 

vállalatok vezetői és a BrainReserve munkatársai körében. Fókusz: a következő 100 év 

legjelentősebb problémái. 

 

A megfigyelések módszerei (Popcorn-Marygold, 2001) a következők:  

1. TrendTrek  

A terepmunka célja, hogy új termék és szolgáltatások kialakításához ötleteket nyerjenek. 

A megfigyeléseket a kutatók által fontosnak tartott helyszíneken végzik. Ennek módosított 

változata a TrendTrek Virtual, ahol a figyelés virtuálisan, az Interneten történik.  

2. Brailling the Culture 

A kulturális jelzések figyelése, az eddig bemutatott elemek keverése. Magazinok, 

napilapok, könyvek, videók, mozifilmek, tévé műsorok, zenei produkciók, Internet, ételek, 

divat, társasági események, vásárlási csatornák figyelését jelenti.  

3. ConsumerSpeak 

A fogyasztók által beszélt nyelv elemeinek megfigyelését, elemzését jelenti.  

 

Törőcsik (2006) összegyűjti azokat a sajátos módszereket, illetve sajátos elnevezésű 

módszereket, amiket a BrainReserve alkalmaz.  
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Ezek:  

1. FutureScape – jövőkép: a fogyasztói piac jövőcentrikus képének összefoglalása 

2. CreativeThink – kreatív gondolat: 36 lépcsős szabadalmaztatott módszer, ahol a 

TudásBank válogatott tagjai illetve felkészült fogyasztók cserélnek véleményt. 

3. CriticalThink – kritikai gondolat: az ötletbörzék és a kreatív gondolati ülések 

eredményeinek értékelése. A fogyasztói trendek és az ügyfél vállalati kultúrájának 

összevetése, ajánlatok megadása a cselekvésre.  

4. BrainJam: a résztvevőkkel megismertetik az adott piaci trendeket és ezután ötletelés 

történik a fejlesztéssel kapcsolatban.  

5. TrendView szeminárium – trendszemle: népszerűsítő előadás laikus vagy szakmai kör 

előtt, a módszertan és a piaci trendek bemutatása. 

6. előtt, a módszertan és a piaci trendek bemutatása. 

 

11. ábra: Projektmenet a BrainReserve rendszerében Forrás: Popcorn, 1991.246. o. nyomán 
Törőcsik 2006 44. o.  

 

Törőcsik (2006) Popcorn által megadott módszertannal kapcsolatban megállapítja, hogy 

annak „tudományos igényű „kitisztázása” után bizonyos elemei jól alkalmazhatók, a kérdés 



 

47 

 

csupán az, hogy „…. különféle módszerekkel megismételhető, verifikálható kutatásokat 

rejtenek magukban” (Törőcsik, 2006. 45.o.). 

 

A trendkutatással kapcsolatban tudományos igényű módszert a Gesellschaft für innovative 

Marktforschung (Barz et al 2001) dolgozott ki. Ez a Delphi-módszeren alapul, szakértők 

többszöri megkérdezése után alakítja ki a hipotéziseket a vizsgált jelenségről. A Delphi 

módszer alkalmazásakor szakértők a feltett kérdésekre válaszolnak a jövőképpel 

kapcsolatban. Az eredményeket megkapják és a második körben a többiek véleményének 

ismerétében vagy fenntartják álláspontjukat, vagy módosítják. A különböző szakterületek 

képviselői által megadott jövő-szcenárió lesz az eredmény.  A Gesellschaft für innovative 

Marktforschung modelljében a kutatás során következő területekről kerültek bevonásra 

szakértők: idősek, vallás, média, értékváltás, család, mobilitás, munka, identitás, fogyasztás-

marketing, háztartás-család-táplálkozás, politika, nemek viszonylata, nyilvánosság és 

magánélet, szórakozás-fiatalság, technológia, divat-öltözködés, fogyasztás-marketing, média-

mítoszok, egészség, képzés, szabadidő, sport, fogyasztás, esztétika-életstílus-fiatalság.  

 

12. ábra: A „Future Values” GIM kutatás menete Forrás: Törőcsik 2006. 47. o. Barz 2001. 
35. o. alapján 
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2004-ben a Gesellschaft für innovative Marktforschung megalapította a Gesellschaft für 

innovative Marktforschung argo-t, ami a Delphi-módszer mellett intuitív módszereket is 

használ6.  

1. Trend-Labs: kvalitatív módszer. Innovátor fogyasztók „Change Agents” körében 

szervezett workshopok. Különféle módszerek kombinációja, melynek célja az 

innovátor fogyasztók életvitelében bekövetkező aktuális változások feltárása. 

Csoportos kutatási módszerek kreatív7 technikák alkalmazásával (kollázsok, kreatív 

naplók, márkatérképek, történetmesélés, szerepjáték). 

2. Kutatások a változás „követeivel” (Change Agents): A kutatási módszereket nem 

ismertetik, jelzik, hogy kvalitatív és kvantitatív kutatásban egyaránt használják a 

módszert, ami inkább szemléletként fogható fel. Honlapjuk szerint a „Change Agents” 

személyek azok, akik segítségével betekintést nyerhetünk a közeljövő trendjeibe. Már 

egészen korán felveszik a jövőben várható változó fogyasztási szokásokat és 

életstílusokat. Jellemzőik: elkötelezett az újítások iránt, jól informált, szociálisan aktív, 

gyakran kérnek tőle tanácsot, véleményvezető (magas státuszú) a különféle 

kapcsolataiban (kapcsolati-hálóiban). Korán felfigyel az új termékekre és trendekre, 

korai elfogadó és példaképet jelent mások számára. A „Change Agent”-ek 

azonosítására, a különböző célcsoportok és termékcsoportok szempontjából történő 

identifikáláshoz a személyes tulajdonságok, és vásárlói szokások dimenzióit használja 

a kutatóintézet.  

 

13.ábra:„Change Agent” fogyasztó jellemzői a GIM Trendmanagement kutatási modelljében 
Saját szerkesztés (forrás: https://www.g-i-m.com/ letöltés) 

                                                           
6 Szemiotikai elemzések (tartalmi és formai esztétikai médiaelemzés, látható terméktulajdonságok elemzése, 
láthatatlan szociokulturális tényezők elemzése), Cultural Monitoring (etnografikus elemzési módszerek 
alkalmazása, mint a videokamerás inhome-megkérdezés, in-situ-megkérdezés, résztvevő megfigyelés, 
fotódokumentációk stb.), szcenárió-technikák (lsd. erről bővebben: http://www.gim-argo.de) 
7 A Magyarországon használatos projektív technikákat említik. https://www.g-i-m.com/  

https://www.g-i-m.com/
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3. Trendelemzés: társadalmi és kulturális változások, életvilágok (életstílusok) 

változásai és várható jövőbeli fogyasztói magatartás változások előrejelzése. A 

módszer elemei:  

- A releváns struktúra és kultúra és egyéni tényezők meghatározása, amelyek 

a trend hátterét képezik.  

- Az előző pontban meghatározott paraméterek változásának elemzése: 

változási folyamatokat és változásokat azonosítanak. 

- Hajtóerők és korlátok elemzése: a befolyásoló tényezők közül melyek a 

hajtóerők és melyek a korlátok a trend esetében? 

- A trendfejlődés becslése: a hajtóerőkből és a korlátokból következtetnek 

arra, hogy milyen fejlődési pálya várható a trend esetében.  

- A trend tartósságának becslése 

- A termékek és márkák üzleti-kereskedelmi lehetőségeinek meghatározás a 

trend nyomán.  

4. Média-elemzés: tartalomelemzés, szemiotikai elemzés. Egész évben át tartó 

rendszeres analízis, legalább félévente történő jelentés a vizsgált területről. Kvalitatív 

és kvantitatív módszereket egyaránt alkalmaz.  

5. Célcsoport monitoring: Kvalitatív és kvantitatív módszerekkel folyamatos célcsoport 

figyelés.  

6. Szemiotikai elemzések: szöveges valamint vizuális kódok figyelése: 

- Visszatérő kód („falling back codes” konzervatív kódok) 

- Jellemző kód („dominant codes” a Mainstream-fogyasztó kódjai) 

- Figyelmeztető kód („emerging codes” új, feljövő trendek kódjai). 
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2.4. További népszerű problémamegoldó technikák 
 

A termékfejlesztési folyamatban használható további problémamegoldó technikákról 

olvashatunk a Strukturált problémamegoldás című jegyzetben. (Bednárik-Pakainé, 2015), 

amely letölthető a következő oldalon:  

http://oszkdk.oszk.hu/storage/00/02/19/77/dd/1/Struktur__lt_probl__mamegold___technik__k

.pdf 

Javasoljuk a megadott forrás nyomán a következő módszerek áttekintését:  

1.  IDEAL modell 

2.  Csoportos problémamegoldási módszerek 

3.  Ötletroham (brainstorming)  

4.  Véletlen szavak módszere 

5.  A triz módszer 

6.  A „hat gondolkodó kalap” módszere 

7.  Lótuszvirág-módszer 

8.  Ötletdoboz (Leonardo da Vinci technika)  

9.  KJ módszer 

10.  Elmetérkép – mind map módszer 

11.  Mandala módszer 

 

 

  

http://oszkdk.oszk.hu/storage/00/02/19/77/dd/1/Struktur__lt_probl__mamegold___technik__k.pdf
http://oszkdk.oszk.hu/storage/00/02/19/77/dd/1/Struktur__lt_probl__mamegold___technik__k.pdf
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