
 

  



 

2 
 

 

 

 

 

 

Új termék fejlesztése 

 

 

 

Készült az Interreg V-A Ausztria- Magyarország Program 

„Az osztrák-magyar határtérség fa- és bútoripari kis-és közepes vállalkozóinak 

hálózati és innovációs együttműködése” című InnoWood ATHU059 jelű projekten 
belül 

Készítette: Dr. Elek László 

 

 

Sopron, 2018.07.08. 

 

 

 

Az InnoWood [ATHU059] projekt az INTERREG V-A Ausztria-Magyarország 

Program keretében, az Európai Regionális Fejlesztési Alap támogatásával valósul meg. 

  



 

3 
 

Tartalomjegyzék 

1. Bevezetés .................................................................................................................. 5 

2. A termékfejlesztési folyamat felépítése ........................................................................ 6 

2.1. A termékötletek felkutatása ................................................................................. 14 

2.2. Szelekció .............................................................................................................. 15 

2.3. Terméktervezés, tervezésmódszertan .................................................................. 15 

2.3.1. A hagyományos terméktervezési folyamat ................................................... 16 

2.3.2. A konkurens terméktervezés jellemzői ......................................................... 16 

2.3.3. A számítógéppel segített tervezés folyamata ................................................ 17 

2.3.4. Tervezés módszertani eljárások .................................................................... 18 

2.3.5. A tervezési módszertanok ............................................................................. 26 

2.4. Prototípusgyártás ................................................................................................. 31 

2. 4. 1. Különböző prototípusok és alkalmazási lehetőségeik (Kovács, 2011) ....... 31 

2.4.2. Az ipari modellek osztályozása .................................................................... 32 

2.4.3. A prototípus fajtái ......................................................................................... 33 

2.4.4. Prototípusgyártási eljárások .......................................................................... 34 

2.5. Tesztelés ............................................................................................................... 37 

3. Termékfejlesztés valós példákon keresztül ................................................................. 39 

3.1. A termékkel szembeni elvárások megfogalmazása ............................................. 39 

3.2.  A termék műszaki paramétereinek definiálása ................................................... 40 

3.3. Terméktervezés .................................................................................................... 40 

3.3.1.  Problémafelvetések termékfejlesztéskor ...................................................... 40 

3.3.2. Modellezés .................................................................................................... 41 

3.4. Tesztelés ............................................................................................................... 43 

3.5. Gyártás előkészítés, gyártás ................................................................................. 44 



 

4 
 

4. Összefoglalás .............................................................................................................. 45 

IRODALOMJEGYZÉK ................................................................................................. 46 

 

  



 

5 
 

1. Bevezetés 

Termékfejlesztés alatt új termék fejlesztését (NPD: New Product Development  

(Bhuiyan, 2011)), a piacon már szereplő termék újrafejlesztését, funkciónövelő 

továbbfejlesztést, vagy egy adott termék eltérő változatainak kifejlesztését értjük. A 

sikeres termékfejlesztés kivitelezéséhez több szakaszból álló fejlesztési folyamat 

szükséges. A jól megtervezett PDP (Product Development Process – termékfejlesztési 

folyamat) elősegíti a fejlesztési idő csökkentését, a kockázatok kezelését és 

minimalizálását és jobb termékek előállítását (Unger és Eppinger, 2010). Egy vállalat 

szemszögéből három prioritást élvező elvárás érkezik termékfejlesztéskor: gyorsabban, 

jobban és olcsóbban, azaz a termékfejlesztő csapat feladata magasabb minőségű termék 

piacra kerülési idejének minimalizálása csökkenő ráfordítás mellett (Ragatz et al., 

2003). 
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2. A termékfejlesztési folyamat felépítése 

A minőség és a költségek területén a versenyképesség fokozása arra kényszerítette a 

gyártókat, hogy a termékfejlesztés révén hatékonyabb, fenntarthatóbb és jövedelmezőbb 

rendszereket dolgozzanak ki (Birou és Fawcett, 1994), és olyan stratégiai irányítást 

alkalmazzanak amelyek a vállalatokat sikeressé teszik (Finger és Dixon, 1989;  

Griffin és Hauser, 1996; Krishnan és Ulrich, 2001; Welch és Kerwin, 2003). 

A termékfejlesztés teljes folyamata során fontos szerep jut a menedzsmentnek, 

amelynek a döntések meghozatala mellett, feladatai közé tartozik: 

 az előrejelzések és a vállalati politika kidolgozása,  

 a célkitűzések definiálása,  

 a program- és ütemtervek,  

 illetve a költségvetés és az eljárások kidolgozása.  

A termékfejlesztés korai szakaszában, a piac szegmentáció, a célcsoportok kiválasztása 

és szükségleteinek megismerése, illetve a piaci pozicionálás, a marketing stratégia 

kidolgozása, gazdaságossági vizsgálatok elvégzése, majd a termékfejlesztés végső 

szakaszában, a már elkészült termék piaci tesztelése és piaci bevezetése a legfontosabb 

feladatok. A marketing stratégia kialakításának részét képzik többek közt a következők: 

 a célpiac meghatározása, annak nagyságára, szerkezetére és magatartására 

vonatkozóan,  

 a termék pozicionálása a piacon,  

 a rövidtávon elvárt értékesítési szint, piaci részesedés és nyereségesség 

kalkulációja,  

 a tervezett ár meghatározása,  

 az értékesítési stratégia kialakítása, az értékesítési csatorna kiválasztása,  

 a költségvetés kialakítása,  

 a hosszú távú marketing stratégia kialakítása, 

 a hosszú távú értékesítési és nyereségcélok becslése. 
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A gazdaságossági vizsgálatoknak az értékesítés becslése mellett, ki kell térniük a 

költség- és nyereségbecslésekre is, hiszen azok a cégek, amelyek nem kezelik stratégiai 

módon termékfejlesztési tevékenységüket, nem csak hátrányos helyzetből irányítják 

üzleti tevékenységüket, hanem a jövőjüket is veszélyeztetik (Fitzsimmons et al., 1991).   

A menedzsment szervezési feladatait négy fő csoportra bonthatjuk: a munkakörök 

kialakítása, azaz a feladatok és a hatáskörök meghatározása, az erőforrások biztosítása, 

amely magában foglalja mind az anyagi, eszközökkel kapcsolatos és információs 

erőforrásokat, a kapcsolatok létrehozása, amely egyben az együttműködéshez szükséges 

feltételek megteremtését is jelenti, valamint a szervezeti felépítés kialakítása, azaz az 

egységek kialakítása és a köztük lévő kapcsolatok megfogalmazása (Takáts, 2012). 

Némethné Erdődi (2009) szerint „a termékfejlesztés korábbi tapasztalatokon alapuló, új 

szükségletek kielégítésére irányuló terméket eredményező kreatív tevékenység.” Ehhez 

véleménye szerint szakma specifikus tudásra van szükség, legyen szó mérnöki, vagy 

esztétikai kérdésekről.    

Más megfogalmazásban, a termékfejlesztés célja egy új, vagy már meglévő termék 

újragondolása annak érdekében, hogy a potenciális piaci és vásárlói igényeknek minél 

jobban megfeleljen (Veryzer, 1998), a termék még kedvezőbb tulajdonságokkal bírjon. 

Ennek megfelelően a termékötlettől a késztermék piacra dobásáig több folyamat 

szakaszon kell végigvezetnünk a terméket annak érdekében, hogy műszaki és gazdasági 

szempontból megfeleljen a célközönség minél szélesebb szegmense számára  

(Brown és Eisenhardt, 1995).  

A teljes termékfejlesztési folyamatot négy részre oszthatjuk: a piaci igényektől a 

termékötletig tartó (termékstratégia, termékötletek generálása és szelektálása), a 

termékötlettől a koncepcióig tartó (követelmények, műszaki koncepció 

megfogalmazása, gazdaságosság elemzése), a koncepciótól a termékig tartó 

(termékfejlesztés, tesztelés, tervezés), illetve a terméktől a piacig tartó (gyártás és piaci 

bevezetés) szakaszokra. 

Egy sikeres termék megalkotásához elengedhetetlen, hogy a tervező, vagy tervezőcsapat 

a technológiai és design trendekkel kapcsolatban is naprakész információkkal 

rendelkezzen. Annak érdekében, hogy a vásárlói igényeknek a legtöbb szempontból 
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megfelelő terméket hozzon létre (Pataki, 2017).  Egyszerű felépítésben, Tyagi és 

munkatársai (2015) szerint, a PDP négy lépcsőből áll (1. ábra): a terméktervezési 

stratégia kialakítása, tervezés, a tervezés megvalósítása, termék monitoring.  

 

 

1. ábra A PDP szakaszai (Tyagi et al., 2015)  

(VOC: Voice Of the Costumer: a vásárlók igényeinek felmérése (Griffin et al., 1993)) 

Új termék fejlesztésekor Booz és társai (1982) szerint négy fő szakaszt határozhatunk 

meg: a termékkoncepció értékelését, fejlesztését, tesztelését, majd piaci bevezetését.  

Bracke et al. (2017) alapján, részletesebb értelmezésben műszaki termékek esetében, a 

termék életciklusát tekintve az alábbi folyamatfázisokat különböztethetjük meg: 

 Koncepciós fázis  

 a termékjellemzők meghatározása,  

 a termékkoncepció pontosítása,   

 Fejlesztési fázis 

 konstrukciós szakasz (mintadarabok fejlesztése, verzió(k) véglegesítése) 

 gyártás előkészítés,  

 Gyártási fázis 
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 a termelés beindítása (SOP (Standard Operating Process ) alapján), 

 termelés, 

 Eladás/ használati fázis 

 termékek értékesítése a megfelelő piacokon.  

 

Koncepciós fázis (Bracke et al., 2017): a tervezés azon része, amely során a gyártási 

folyamat lehető legtöbb paraméterét és minél több, elsősorban emberi hibákból, 

anyagfáradásokból, terhelési mutatókból adódó, lehetséges problémát megvizsgálunk. E 

vizsgálatokra Schüller (2009) szerint a leggyakrabban alkalmazott és legésszerűbb a 

sztochasztikus (valószínűségi, statisztikai elven alapuló) megközelítés.  

A fejlesztési fázis (Bracke, et al., 2017): célja, hogy a terméktervezésben 

megbízhatóságot érhessünk el. Ebből a fázisból származik a termék teljes életciklusára 

vetített költségének közel 80%-a (Bracke, et al., 2017). Más források szerint, új termék 

fejlesztése esetében, az összkiadás egyharmada, a teljes folyamathoz szükséges időnek 

pedig több, mint 40%-a a fejlesztési szakaszban kerül felhasználásra (Cooper, 1999). 

Ennek magyarázata, hogy a redundancia következtében bár a termék egyre magasabb 

megbízhatóságot ér el, az ismétlődések jelentős mértékben növelik a termék 

előállításához vezető folyamat költségeit (Bracke, et al., 2017). Itt kell megjegyeznünk, 

hogy különböző termékek fejlesztése, különböző mértékű befektetést igényel.  

Míg egy gázturbina fejlesztése megközelítőleg 4-5 évet vesz igénybe és a fejlesztés 

idején felmerülő költségek nagyságrendileg 50%-a megy veszendőbe  

(Anand és Kodali, 2008), addig egy általánosságban használt termék esetében a 

fejlesztés költségei és időhossza ennek töredéke.  

Visszatérve, az ismétlődések miatt, a fejlesztési folyamat korai szakaszainak döntései 

magas prioritásúak a további szakaszok sikeres kivitelezése érdekében. A 

termékfejlesztés összetett folyamat, amelyhez optimálisan több csapat együttes munkája 

szükséges, a termék teljes életciklusa alatt pedig nem csak belső, hanem külső források 

is hasznos információkkal szolgálnak.  
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Az eredmények azt mutatják, hogy az ügyfelek, a beszállítók és a belső tudásanyagok 

megosztása a termékfejlesztés folyamán, pozitívan befolyásolja a termékfejlesztés 

eredményességét (Hong et al., 2004).  

A fejlesztési fázisban szükséges a termékélettartam vizsgálatok lefolytatása is, azonban 

olyan termékek esetében, amelyek fejlesztési fázisa akár több évet is felölelhet, ezen 

szakaszba integrálandó az eredeti tervek megvalósítására szánt időtartamon túl, azok 

továbbfejlesztéséhez szükséges időbefektetés is (pl.: technológiai újítás miatt). A termék 

megbízhatósági vizsgálataira azért van szükség a fejlesztési szakaszban, mert az ezt 

követő gyártási szakaszban már sem idő-, sem pedig anyagi ráfordítás nem célszerű és 

kifizetődő olyan hibák miatt, amely a fejlesztési szakaszban előre megakadályozható 

lenne. A fejlesztési szakaszban éppen ezen okból, illetve a költségek minimalizálásának 

lehetőség szerinti maximalizálása érdekében, kifizetődő a végeselem-szimulációs 

modellek létrehozása és tesztelése, amelyet műszaki termékek esetében leggyakrabban 

mechanikai és hőtani vizsgálatok során alkalmaznak, a termék életciklusának 

figyelembevétele mellett.    

A fejlesztési fázisban, a korábban felsoroltak mellett szükséges a hosszú távon, a 

terméken bekövetkező meghibásodások tesztelése is. Az iparban gyakran 

találkozhatunk a következő rövidítésekkel a hosszú idejű terméktesztek kapcsán: 

HALT: Highly Accelerated Life Tests, fajtáik: STRIFE: Stress-Life, illetve EST: 

Environmetal Stress Testing (Chan és Englert, 2001). Escobar és Meeker (2006) szerint, 

más megnevezésben (LTFs (LTF: Long-Term Failures)), két részre kell osztanunk 

ezeket az, egyébiránt leegyszerűsítve, az általánosságban alkalmazott kifáradásos 

terméktesztek felgyorsításával elérhető (ATs: Accelerated Tests), teszteket: kvalitatív és 

kvantitatív típusokra. A kvalitatív típus lényege a minőségi, gyártáskori, koncepciós 

hibák megismerése (amelyek később akár szériahibák előfordulásához is vezethetnek, 

további költségeket maguk után vonva), a kvantitatív típusé pedig azon hibák feltárása, 

amelyek a környezeti tényezők miatt alakulnak ki, ezekből a hibák időbeni eloszlását 

ismerhetjük meg.   

A termékfejlesztési szakasz nehézsége, a korábban már említett vevői elvárások 

változása. Egyedi termékek esetében a megrendelő jelzései alapján gyors reakcióként 

lehetséges pl. a termékbe integrálni újabb funkciót, újabb színváltozatot létrehozni, stb. 
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Nagyipari, sorozatgyártásra szánt termékek esetében azonban, az utólagos változtatások 

gyakran nagymértékű további anyagi ráfordítást igényelnek.  

Dhillon (1986) szerint nagyipari gyártás esetében a dolgozók hatalmas szerepük van a 

termékfejlesztés tervezési és termelési szakaszaiban egyaránt. A termék 

felhasználáskori megbízhatósága nagymértékben függ attól, hogy a felhasználók 

képesek-e megfelelő módon alkalmazni az eszközt, így akár egy jól és használhatóan 

megfogalmazott felhasználási utasításra is érdemes kellő hangsúlyt fektetni.   

Használati fázis (Bracke et al., 2017): során, a gyártóknak manapság már többfajta 

lehetőségük van a vásárlóktól érkező garancia követelések kielégítésére. Az 

autóiparban, mint világszerte az egyik legdinamikusabban növekvő iparágban, jól 

alkalmazható rendszert dolgoztak ki a vásárlói elégedetlenségek okainak pontos 

feltérképezésére. Ennek lényege, hogy a hiba létrejöttekor a hibaforrás felkutatására 

összpontosítva hárítják el a problémát, ezzel a szervízhálózatnak információt 

szolgáltatva a további lehetséges hibaforrások kiiktatásával kapcsolatban, a további 

reklamációk elkerülése érdekében. A nagy gyártók olyan rendszerekkel dolgoznak, 

amelyek lehetővé teszik, hogy a gyártáskor, majd felhasználáskor keletkezett hibákból 

olyan statisztikai adattárat hozzanak létre, amely segítségével a gyártásfejlesztés 

megvalósulhasson, későbbi termékek előállításakor a korábbi termékek alapján analizált 

és felhasználáskor detektál hibaforrások kiiktatásával még jobb, könnyebben 

használható, megbízhatóbb termékek létrehozása valósulhasson meg. Ezek az 

adatbázisok nagy értékkel bírnak egy-egy gyártó számára, illetve egyúttal példát 

mutatnak arra, hogy a problémákból milyen módon érdemes tanulni és előnyt 

kovácsolni.  Bracke és munkatársai (2017) szerint, a felhasználáskor létrejövő komplex 

hibák a tömegtermelés és a kisszériás gyártás területén is számottevőek. Tömegtermelt 

termékek esetében a felhasználási fázisban létrejövő komplex hibák száma is növekszik, 

amely termék-visszahívást jelenthet a gyártóknak. Ezzel együtt, a hibás termékek 

száménak növekedése a gyártókat olyan megoldásokra sarkallják és olyan 

folyamatfejlesztési eljárások kidolgozására és bevezetésére ösztönzik, amelyek 

segítséget nyújthatnak a hibás termékek számának csökkentésében, a termékek 

megbízhatóságának növelésében, ezzel együtt pedig a vevői elégedettség növelésében.  
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A termék teljes életciklusának részét képzi a különböző folyamat szakaszokat 

megelőzően és követően az aktuális állapotú termék verifikálása és validálása. A 

mérnöki tervek verifikációja és validációja, mivel a termelés teljesítményét közvetlenül 

befolyásolja, a termék funkcionalitását és a megrendelő/vásárló elégedettségét pedig 

közvetlenül meghatározza, elsődleges fontosságú (Marcopoulos és Ceglare, 2010).  

A verifikáció célja annak megismerése, hogy az adott termék az ügyfél igényeinek 

megfelel-e, a validáció során megbizonyosodhatunk arról, hogy a termék megfelel-e a 

vele szemben támasztott követelményeknek, esetleg specifikációknak (pl.: hibatűrés, 

gyorsaság, hatékonyság) (Ficsor et al., 2011).   

Ahogy arra már korábban kitértünk, a termékfejlesztési folyamat egy olyan átfogó 

folyamatnak tekinthető, amely során a tervezés fokozatosan, részletes szakaszokon 

keresztül történik. Az egyes fázisok végén a terveket felül kell vizsgálni, majd a 

jóváhagyást követően léphet a fejlesztés a következő szintre. A vállaltok számára 

kiemelt jelentőséggel bír, hogy a fázisok végén a legmegfelelőbb koncepció 

kiválasztására kerüljön sor azért, mert a további fejlesztési szakaszok során a nem várt 

változtatási kényszerek megnehezítik, bonyolítják a költség- és ütemterveket  

(Ayağ, 2014). 

Termékfejlesztéskor három fő elemre kell koncentrálnunk: a piaci lehetőségekre 

(beszerzési és felvevő), a termelési programra (piaci pozíció kialakítása), illetve a 

termelési lehetőségekre (erőforrás elemzés) (Zsellér, 2011).   

A fejlesztési szakaszokat a következők szerint határozhatjuk meg Roóz és Heidrich 

(2013) szerint: 

 termékötletek felkutatása, 

 az ötletek szelektálása (műszaki és gazdasági szempontok alapján, a 

célkitűzéseknek megfelelően), 

 prototípusgyártás (beleértve a márkanevet és csomagolást is), 

 tesztelés (felhasználó vélemények (célközönség) begyűjtése a lehetséges 

változtatások érdekében), 

 piaci bevezetés (reklám, előkészített kampánystratégia alapján), 
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 értékelés (a termék piaci sikerének értékelése műszaki és gazdasági 

szempontból, a megfelelő konzekvenciák levonása az esetleges gyengeségek 

alapján) (2. ábra). 

 

2. ábra A termékfejlesztés folyamatábrája (Roóz és Heidrich (2013)) 

A termékfejlesztés különböző szakaszainak végrehajtása során előre nem látható 

problémákba ütközhetünk. Horák (2010) szerint, a termékfejlesztéssel kapcsolatos 

problémákat három fő csoportra oszthatjuk, amelyek a következők: 
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 szervezési problémák (elsősorban munkamegosztásból eredő), 

 fejlesztési és konstrukciós problémák,  

 a termék műszaki, illetve gazdasági problémái. 

A termék versenyképességéhez szervesen hozzájárul az adott késztermék piacon 

betölthető szerepe, emiatt a termékfejlesztési folyamat és szakaszainak optimalizációja 

nagyon fontos feladat, nem csak jövedelmezőségi szempontból, hanem a termék 

hatékonyságának szempontjából is.  Több folyamatszakaszba is beépíthető, a valós 

termék prototípusának gyártási költségeit csökkenteni alkalmas megoldás a termék-

szimuláció.  A termék-szimuláció magában foglalja a digitális mintadarab előállítást és 

annak minél sokrétűbb tesztelését is. Konkrét termék esetében annak fizikai 

megjelenésén túl, optimalizációjához (pl. súlycsökkentés, kifáradási tulajdonságok 

javítása) és az esetleges tervezési hibák kiküszöböléséhez is hozzájárulhat.  

2.1. A termékötletek felkutatása 

Új termék fejlesztésekor elsődlegesen olyan új ötletekre van szükség, amelyek később 

egy adott termék alapját képezhetik. A termékötletek alapját gyakran egy szükséglet, 

vagy probléma felismerése adja, amely később termékfejlesztéshez vezethet. 

Továbbfejlesztéskor főként javító, plusz funkció kialakítását elősegítő, vagy variánsok 

kidolgozását megalapozó ötletekre fókuszálunk.   

Termékötletek érkezhetnek belső, vagy külső forrásból. Belső forrásként tekintünk a 

piackutatási eredményekre, a fogyasztókra, alkalmazottakra, az értékesítési csatorna 

résztvevőire, külső forrásként pedig például a versenytársak által előállított termékre.  

Legjellemzőbb esetekben, az alapvető termékötletek, amelyek többnyire egy 

tervezőcsoporttól származnak, kis hányada sikeres. A termékötletek egy része már 

kialakulásakor elutasításra kerül, ennek azonban gyakorlati, tapasztalati okai vannak. 

Számos ötlet már az előzetesen elkészített követelményjegyzékben foglaltaknak sem 

felel meg, mások műszaki megoldások miatt, gazdasági, illetve marketing 

megfontolások alapján, vagy egyéb okból (pl.: népszerűtlen design) nem kerülnek 

fejlesztésre.  
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2.2. Szelekció 

A termékötletek szelekciójakor a következő szempontokat kell szem előtt tartanunk:  

 funkció 

 a termék által betöltendő szerep,  

 a piaci lehetőségek,  

 a fogyasztói körtulajdonságai,  

 az elérhető ár, 

 a piaci bevezetés időpontja,  

 az elérhető nyereség mértéke,  

 a piaci és konkurenciától érkező visszajelzések és 

 a szállítási és raktározási tényezők (Kaucsek, 2007). 

A termékötletek kialakítását követő folyamat a célcsoport definiálása, melynek során a 

termékötletek közül kiválasztásra kerülnek azok, amelyek  

 a definiált célcsoport elvárásainak legnagyobb mértékben megfelelnek,  

 tervezési és értékesítési szempontból is teljesítik az elvárásokat.  

A megfelelő termékötlet szelekciót követően a nagyszámú termékötlet alapján, a 

termékötletek elemzése, minősítése által fokozatosan közelítjük a végső 

termékkoncepciót. Ehhez szervesen hozzájárul a konkurens termékek vizsgálata, amely 

magában foglalja az adott termék fejlődésének és aktuális gyártástechnológiájának 

megismerését (Pataki, 2017).  

2.3. Terméktervezés, tervezésmódszertan 

A terméktervezés folyamata a rendelkezésre álló erőforrások hasznosításán alapuló 

produktív folyamat. A tervezésmódszertan a terméktervező fontos eszköze, 
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nagymértékben képes egyszerűsíteni a tervezési és gyártási folyamatokat, de az intuíciót 

és a tapasztalatot nem képes pótolni.  

2.3.1. A hagyományos terméktervezési folyamat 

A hagyományos értelemben vett tervezési folyamat során a különböző fázisok egymást 

követik (3. ábra). 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. ábra A hagyományos tervezési folyamat ábrája (Molnár, 2012 alapján) 

A hagyományos terméktervezés hátrányai a hosszadalmas tervezési folyamat, az 

elhúzódó piacra kerülési idő, a termékspecifikációk hiányosságai módosításokat 

igényelnek, a változtatásokkal, javításokkal növekszik a költség és a fejlesztési idő, 

ezzel együtt a követelmények a háttérbe szorulnak.  

2.3.2. A konkurens terméktervezés jellemzői 

Az úgynevezett konkurens termékfejlesztés a termékfejlesztési folyamathoz kapcsolódó 

tervezési, gyártástechnológiai, marketing, stb. tevékenységek azonos időben történő 

párhuzamos és integrált elvégzését takarja. Kovács (2011) szerint főbb jellemzői a 

következők: 

 a termék piacra kerüléséhez szükséges időtartam jelentős mértékben lerövidül,  

Előtervezés 

Elemzés 

Gyártási 
termék 

Prototípus 

Tesztelés 

Marketing 
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 folyamatos információáramlás indokolt a termékfejlesztésben résztvevők között, 

illetve 

 a tervezési folyamat során a termék teljes életciklusa, beleértve a minőségi 

követelményeket, a felmerülő költségeket és az újrahasznosítás lehetőségét, 

figyelembe veendő, valamint 

 a tervezési folyamat a termék várható összköltségét alapjaiban befolyásolja.  

 (Ez utóbbi jellemző részletes magyarázatát ld. 2. fejezet (fejlesztési fázis).) 

2.3.3. A számítógéppel segített tervezés folyamata 

Kovács (2011) szerint, a számítógéppel segített tervezés napjainkban hétköznapinak 

számít, amely a modularitáson túl lehetővé teszi az egy központi modell köré épülő 

párhuzamos termékfejlesztést, például egy közös geometriai adatbázis segítségével  

(4. ábra).  

 

4. ábra Az ún. termékmodell elv sematikus ábrája (forrás: Kovács, 2011) 
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A napjainkban alkalmazott integrált terméktervező rendszerek lehetőséget adnak arra, 

hogy a termék tervezése, fejlesztése során, annak teljes életciklusára vonatkozó adatokat 

egyben kezelve készüljön koncepció, illetve, hogy a termékkel kapcsolatos 

információkat, adatokat létrehozzák, feldolgozzák, tárolják és bemutassák  

(Kovács, 2011).  

2.3.4. Tervezés módszertani eljárások 

Három fő tervezési eljárást különböztethetünk meg: 

 intuitív 

 kognitiv 

 diszkurzív 

Az intuitív tervezési modell 

A modell tulajdonsága, hogy mind az elvi megoldás mind a tényleges konstrukció 

szintjén megvalósul. Ez azt jelenti, hogy a különböző tervezi feladatok elvégzése 

közben egyszerre több fajta ötlet szükséges eltérő szinteken. A tervezőnek annyiszor 

kell visszatérnie az ötlet szintjére tervezés közben ahányszor a végső tervezet nem 

megfelelő funkcionálisan. Ebből látszik, hogy nem egy előre meghatározott módon 

épülő, hanem egy csapongó folyamat, hiszen a tervező a különböző tervezési szintre 

kerülhet a tervezés közben (Kamondi et al., 2011). Az intuitív tervezés modellje látható 

az 5. ábrán. 
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5. ábra Az intuitív tervezés modellje (Kamondi et al., 2011) 

A kognitív tervezési modell 

A kognitív modell az intuitív modell továbbfejlesztett modellje, mivel a 

folyamatstruktúrája ehhez hasonlítható leginkább. Ebben az esetben egy előrehaladó 

rendszerről beszélhetünk, ahol a tervezési folyamat feladatai különböző szinteken 

elhelyezkedő ciklusok formájában jelennek meg. Tehát habár az intuíció végig jelen van 

a folyamatban, mégis a tervezés egy előre elhatározott sorrendben történik. Ezen 

kognitív folyamatok legfontosabb jellemzője, hogy megpróbálják leírni, szimulálni a 

tervezőmérnök munka közbeni gondolkodási tevékenységét (Kamondi et al., 2009). A 

kognitív tervezés modelljét a 6. ábra mutatja be. 
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6. ábra A kognitív tervezés modellje (Horváth, 1994) 

A diszkurvíz tervezési modell 

A diszkurzív modellek más néven előíró modelleknek is nevezhetjük. Ez azonban nem 

jelenti azt, hogy az intuíció teljesen kimarad a folyamatból, viszont lehetővé tesz olyan 

tervezési folyamatot, amelyben intuíciók nélkül is megszülethet az optimális megoldás. 

Ezt úgy tudják ezek a modellek elérni, hogy előírják a tervezőnek minden tervezési 

fázisban azokat a lépéseket, melyek segítségével megoldhatóak az adott problémák. 

Azonban megtartják a lehetőségét annak, hogy akár egy teljesen új koncepció jelenjen 

meg a tervezési folyamat végén, mint legjobb megoldás. A diszkurzív tervezés bővítő és 

szűkítő folyamatokra bontható. A két folyamat határán a különböző megoldások 
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változatai állnak, melyek száma attól függ, hogy hány megoldást lehet összekombinálni. 

Minél nagyobb a megoldáselemek száma, annál nagyobb megoldáshalmaz keletkezik. 

Túl sok megoldáselem esetén előfordulhat az ún. ’kombinatorikus robbanás’ jelensége. 

Ez azt jelenti, hogy az egyedi megoldáselemek variálásával elvileg kialakítható 

megoldásváltozatok száma meghaladja az emberi áttekintőképességet, ám a jelenség 

számítógépes támogatással jelentősen kitolhatók (Kamondi et al., 2011).  

Az alábbiakban 4 tervezői modell kerül részletesebben bemutatásra, melyeket tervezői 

iskoláknak is nevezünk. 

Hansen féle tervezési iskola 

Hansen (1965) felfogása szerint a tervezési folyamat egyfajta összrendszer, amely 

összrendszerben alaprendszerek meghatározott sorrendjéből áll. Minden alaprendszer 

egy részfeladat megoldását jelenti, mely a teljes tervezés során többször is újra 

előkerülhet, természetesen mindig a folyamat egy magasabb logikai szintjén. A Hansen 

tervezési iskola rendszerét az 7. ábra ábrázolja. 

 

7. ábra Hansen féle tervezési iskola sematikus ábrája (Horák, 2010) 

A Koller féle tervezési iskola 
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Koller (1976) munkájának fő feladata volt, hogy a tervezési folyamatot 

algoritmizálhatóvá tegye. Ezzel az volt a célja, hogy idővel a tervezői munka 

számítógéppel támogatható legyen. Tervezési módszertanának alapját az képezi, hogy a 

tervezési folyamatot a minél több munkalépésre felbontása. Az egyes munkalépésekhez 

bemenő és kimenő lépéseket rendelt, melyek egymásból következnek. A bemenő és a 

kimenő adat lehet anyag, energia, vagy információ. A bemenő és kimenő adatok közötti 

fázisok, modellje szerint, 12 fizikai alapművelettel leírható. A végső megoldás ezek 

meghatározott sorozatával teljesen megoldható. Koller tervezési módszerét a 8. ábra 

foglalja össze. 

 

8. ábra Koller tervezői módszere (Kamondi et al., 2011) 

Roth féle tervező iskola 

A Roth féle tervező iskola alapja, hogy tervezői katalógusokat alkalmaz, mely 

katalógusok a tervezési problémák ismert és bizonyított megoldásainak gyűjteményei. 

Ennek lényege, hogy a tervező a tervezési folyamat során vegye figyelembe mások által 

kidolgozott és dokumentált ismereteket is. Roth tervezői modellje szerint az 

összfeladatot, részfeladatokra lehet bontani, melyeket önállóan könnyebb megoldani, 

mint a feladat egészét. A részfeladatok azért oldhatóak meg könnyebben, mert nagy 
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valószínűséggel már léteznek rájuk jól működő kidolgozott megoldások.  A Roth féle 

módszer központi eleme a követelményjegyzék összeállítása. Ennek az egész tervezési 

folyamatra érvényesnek kell lennie, ezért a követelményjegyzéket a feladat 

megfogalmazásától kezdve folyamatosan bővíteni kell (Kamondi et al., 2011). A Roth 

féle tervezési módszert a 9. ábra mutatja be. 
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9. ábra A Roth féle tervezőiskola sematikus ábrája (Horák, 2010) 

Pahl-Beitz féle tervezési iskola 

A Pahl-Beitz modell az adott követelményhez igazodva a tökéletes műszaki 

megvalósításra törekszik a tervezési folyamat során. Viszont a tervezési folyamatok a 

piaci, eladhatósági, marketing szempontokra nem terjednek ki. A tervezés költségeit 

tekintve az értékelemzés logikáját követi, tovább egyes változatok gyártási költségeit 

értékeli. A Phal- Beitz féle tervezési módszert a 10. ábra foglalja össze  

(Némethné Erdődi, 2009). 
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10. ábra Pahl-Beitz féle tervezési iskola sematikus ábrája (Horák, 2010) 
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2.3.5. A tervezési módszertanok 

Függetlenül attól, hogy új, vagy már meglévő termék tervezéséről beszélünk, számos 

típusú tervezésmódszertan áll rendelkezésünkre. Ezek közül négy, gyakran alkalmazott 

módszertan az értékelemzésen alapuló tervezés, az ún. rapid prototyping (RP), az 

integrált tervezés (IPD) és az APQP (Advanced Product Quality Planning).  

Az értékelemzésen alapuló tervezés a termék minden funkcióját és annak költségét 

vizsgálja rendszeresen a költségek minimalizálása érdekében (Kamondi et al., 2011). 

Miles (1979) szerint az értékelemzés alapja a funkciókban gondolkozás, illetve a 

költségtudatos tervezés. Véleménye alapján minden funkció értéke megegyezik az azt a 

funkciót betöltő legkisebb költséggel bíró termék árával. Ahhoz, hogy a funkciók 

(használati és esztétikai egyaránt) objektív módon meghatározhatóak legyenek, az 

értékelemzésen alapuló tervezés kivitelezésekor elengedhetetlen a terméktől való 

elvonatkoztatás (Hegedűs, 2001; Némethné Erdődi, 2009). Némethné Erdődi (2009) 

szerint, az értékelemzés lépcsői a következők: előkészítő szakasz, információs szakasz, 

alkotó szakasz, értékelő szakasz, javaslattételi szakasz, döntés, megvalósítás, ellenőrzés 

(11. ábra).  

 

11. ábra Az értékelemzés folyamatának logikai ábrája (Némethné Erdődi, 2009) 
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A tervezési módszer lényeges pontja a költségek csökkentése oly módon, hogy általa 

kiszűrhetőek azok a funkciók, amelyek feleslegesen, vagy nem értéknövelő módon 

szerepelnek a termékben.  

Az értékelemzésen alapuló tervezés előnyei Némethné Erdődi (2009) szerint a 

következők: 

 „Módszeres elemző technika, rendkívül alapos döntés-előkészítési 

módszertannal, 

 csoportos ötletelési technikákat alkalmaz, így sok ötletből választható ki a 

legjobb termékkoncepció, 

 tartalmazza a teljes ellátási lánc igényeinek felvételezését, és 

 a termékpálya tervezését, 

 komplex, az arculattervezéstől a csomagolástervezésen át a piaci bevezetés és 

eladásszervezés megtervezését is tartalmazza.” 

Iványi (1987) alapján az értékelemzés célkitűzései a következők:  

 „a termék piaci versenyképességének javítása,  

 a termék önköltségének csökkentése, 

 a termék minőségének javítása,  

 a gazdasági eredmény javítása, 

 a termelékenység növelése,  

 a kapacitás jobb kihasználása, stb.” 

Iványi (1987) alapján, ezen az elven az értékelemzés alkalmas:  

 „új termékek optimális kialakítására,  

 meglévő termékek korszerűsítésére, értékességük javítására,  

 új munkafolyamatok kialakítására, 

 meglévő munkafolyamatok kialakítására, 

 egyéb, nem tárgyi termék kialakítására és javítására”. 

A rapid prototyping (RP), azaz a szimultán termékfejlesztés a vállaltok közti verseny 

hatására létrejött, olyan tervezési módszertan, amely az egymás után következő, de a 
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prototípus kifejlesztését megelőző tervezési lépések egymásba tolását alkalmazza idő- 

és költségcsökkentő céllal (Némethné Erdődi, 2009) (12. ábra). Termékfejlesztéskor 

való alkalmazását számos iparágban megvalósították az elmúlt években  

(Onuh és Yusuf, 1999). A rapid prototyping már az első változatában is kézzelfogható 

termékmintát ad, majd a prototípus egyre tökéletesedő megformálásával és egyre 

sokoldalúbb vizsgálata, tesztelése után ez a modellezés többszöri iterációs lépésben 

megismételhető és így tökéletesíthető. A gyors prototípuskészítés tette szükségessé 

a szimultán termékfejlesztés  és nyilvánvalóan a számítógépes terméktervezés 

fejlődésének köszönhetünk (Czvikovszky et al., 2007).  

 

12. ábra A rapid prototyping folyamatábrája (Némethné Erdődi, 2009) 

Előnyei közé tartozik többek között a piaci keresletre és a piaci változásokra adott gyors 

reagálás lehetősége, a gyártási idő lecsökkentése, a működési költségek csökkentése, a 

vevői elégedettség és az üzleti teljesítmény javulása, a fenntarthatóság javítása, illetve a 

termékek élettartamának növelése (Gibson, 2013; Kumar et al., 2016).   
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Az idő- és költségcsökkentés elsősorban az alkatrészek és szerszámok előállításából 

származik, mértéke 60 és 90% között változik, a hagyományos termékfejlesztési 

módszerekkel összehasonlítva, érthető okokból azonban kevés információ jut ki a 

vállalatok költség- és időcsökkentési sikereiről a köztudatba.  

Ettől függetlenül, egyértelműen sok területen van lehetőség költségmegtakarításra az 

RP alkalmazásával, gondoljunk csak a szerszámgyártás költségeinek lecsökkenésére 

(Kumar et al., 2016). Burns (1993) szerint, az RP minél innovatívabb megoldásainak 

használata, mint az elemzési és tesztelési eljárások fejlesztése, vagy a termékosztályok 

közötti kommunikáció javítása még sikeresebb és költséghatékony termékfejlesztést 

tesznek lehetővé. Az RP egyértelműen csökkenti a fejlesztési folyamat időtartamát 

amiatt, hogy lehetővé teszi a korrekciókat, javításokat a termékfejlesztés korai 

szakaszaiban (Halliday, 1995). Alkalmazásakor a termékváltozatok számának 

növekedése, a termékek több és több funkcióval való felruházása, a termék 

élettartamának növekedése, illetve a fejlesztési folyamat időtartamának jelentős mértékű 

csökkenése várható (Kumar et al., 2016). 

Némethné Erdődi (2009) szerint, integrált terméktervezésről (IPD: Integrated Product 

Development) akkor beszélhetünk, ha a piaci, műszaki, technológiai, szervezési 

folyamatok integrált egészként kezeltek, a projekttervek és a teljes tervezési folyamat 

kidolgozása az összes folyamatrész figyelembevételével valósul meg, azok 

együttműködésével az egész folyamat során, amelyhez a felelősségviselés és a feladatok 

egyértelmű meghatározása szükséges (13. ábra).  

 

13. ábra Az integrált terméktervezés referenciamodellje (Bercsey és Horák, 2007) 
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Amellett, hogy az IPD a különböző szakmai folyamatokat rendszerben értelmezi, a 

teljes folyamat több részre osztásával az egyes folyamatrészek (pl.: műszaki, vagy 

piaci) elvárt eredményei is jól meghatározottak, amelyekhez különböző módszertani 

elemek alkalmazásával jut el.  

Az APQP tervezésmódszertanának két lényegi pontja a minőségtervezés és a minőség-

ellenőrzés tervezése. Az amerikai autógyártók által kidolgozott módszertan lényege, 

hogy a vásárlói elégedettséget helyezi a célrendszer középpontjába, ahol a konkrét 

vásárlók mellett az összeszereléssel, forgalmazással foglalkozó folyamatrésztvevőkre is 

vásárlóként tekintünk, mivel ők rendelkeznek közvetlen információval a 

termékminőséggel kapcsolatban (Némethné Erdődi, 2009). A módszertan alapján a 

beszállítók irányába támasztott minőségi követelmények és a minőségtervezési 

irányelvek részletesen megfogalmazottak, ezen túl a minőség ellenőrzésének 

tervezésére vonatkozó útmutatás is megtalálható.  

Az APQP logikán alapuló tervezés fázisai Némethné Erdődi (2009) alapján: 

 „a tervezési program definiálása, a tervezés tervezése, 

 terméktervezés és fejlesztés, 

 folyamattervezés és fejlesztés, 

 termék és folyamat igazolás, érvényesítés, 

 visszajelzés, értékelés, javító beavatkozások.” 

Az APQP módszertan egyedülállósága abban rejlik a többi módszertanhoz képest, hogy 

a tervezés kockázatait figyelembe veszi. Viszont hiányosságának tekinthető, hogy a 

rendszer nem vizsgálja a felhasznált erőforrásokat, az egyes lépések alaposságát. Nem 

látszanak az alternatívák, az egyes célok elérése érdekében történő optimalizálások és a 

minőségi szint további fejlesztési lehetőségeinek kérdései sem (Némethné Erdődi, 

2009). 

Összességében azonban, egyetlen módszertan sem alkalmazható kivétel nélkül minden 

terméktervezési, termékfejlesztési folyamat esetében. Ennek oka többek között a 

különböző vállalati stratégiában, a költségtervekben, a kockázatvállalás mértékében, a 

beruházás költségterveiben és egyéb befolyásoló tényezőkben keresendő.   
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2.4. Prototípusgyártás 

Az egyre növekvő piaci igények, a termékfejlesztés fejlődését is magukkal hozták. Ezek 

a pozitív változások a termék életciklus modellezés, a modellező eszközök és szoftverek 

fejlődésén, fejlesztésén keresztül valósultak meg (Molina et al., 2007).   

Az ipari modellek készítése a tervezési folyamat meghatározó része. Manapság számos 

a modellkészítésre alkalmas technológia áll rendelkezésre az iparban..  A technológiai 

sokszínűség a felhasználható anyagok sokféleségében is megmutatkozik. Kezdve a 

hagyományos anyagoktól, mint a fa, fém, agyag, egészen a modern anyagokig, mint a 

különböző műanyagok és papírok. Egy modell elkészítése és egy termék vagy alkatrész 

ilyetén módon történő vizsgálata összehasonlíthatatlanul többet jelent egy kétdimenziós 

kép vagy rajz vizsgálatánál. Megérinthető, körüljárható, kézbe fogható, tesztelhető. 

Napjaink 3D-s programjai és megjelenítői sem képesek kiváltani az ipari modellek 

minden szerepét (Sarka és Szente, 2009). 

2. 4. 1. Különböző prototípusok és alkalmazási lehetőségeik (Kovács, 2011) 

A prototípusgyártás tárgyalása előtt, meg kell különböztetnünk virtuális és fizikai 

prototípusokat.  

Virtuális prototípusról akkor beszélünk, amikor számítógépes programok segítségével a 

valós terméket fizikai jellemzőkkel felruházva megjelenítjük, ezzel lehetőséget nyújtva 

a megjelenítésre, modellezésre, viselkedés szimulációkra. A virtuális modellezés 

optimális esetben már az alkatrészek modellezésénél, a részlettervezési fázisban 

elkezdődik. A termékfejlesztési folyamat során koncepció-, geometriai-, összeállítási-, 

megjelenítési-, szimulációs- és alkalmazásmodelleket különböztethetünk meg, amelyek 

a termék aktuális életpálya ciklusára vonatkozó képet festenek, illetve az éppen 

elemezni kívánt paramétereket tartalmazzák. 

A virtuális prototípus alkalmazási lehetőségei a következők: 

 számos információ beszerezhető segítségükkel a termék viselkedéséről különféle 

helyzetekben,  

 a modell céljának változtatásával az ismeretek bővítését szolgálja,  
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 alkalmasak a termék tulajdonságainak optimalizálására a lehető legjobb minőség 

érdekében,  

 alkalmazhatóak állapotok és képességek meghatározása analízis segítségével.  

Konkrét esetekben és terhelések esetén a szerkezeti modellek jó alapot szolgáltatnak a 

végeselem analízisek kivitelezéséhez, leggyakrabban a termékfejlesztés tervezési 

fázisának végéhez közeledve. A szimulációk segítséget nyújtanak a termék várható 

használatának modellezéséhez, amellyel jelentős mértékű költség és idő takarítható 

meg, különösen a tényleges, kézzel fogható termékeken végzett tesztekhez képest. A 

szimulációt egységek (pl.: termék elemek, állapotparaméterek) és események 

határozzák meg, a kinyerni kívánt információ alapján lehet diszkrét (idő szerint), illetve 

folytonos, célja a termék minőségének javítása. Annak okán, hogy a szimuláció, illetve 

a végeselem módszer időigényes feladatok, a tervezési folyamat korábbi szakaszaiban is 

érdemes ezeket alkalmazni, így a végső fázisban végzett szimulációk időigénye jelentős 

mértékben csökkenthető. Fontos megjegyeznünk, hogy a valós terméktesztek nem 

válthatók ki virtuális prototípusokon készített szimulációkkal, az ily módon kapott 

eredményeket csak közelítő értékként szabad kezelni.  

A fizikai prototípus kézzel fogható, valós kísérletek végrehajtására alkalmas modell. 

Alkalmazásával a terméket valós térben vethetjük alá teszteknek, illetve azért érdemes 

létrehozni, mert az egyre fejlődő virtuális modellezési lehetőségek, a számítástechnikai 

eszközök és programok egyre intelligensebbé válása ellenére sem vagyunk képesek a 

valóság minden paraméterre kiterjedő modellezésére. A fizikai prototípus készítésének 

oka a termék gyártás előtti verifikálása.  

2.4.2. Az ipari modellek osztályozása 

Study Modell (tanulmány modell): A tanulmány modell az adott témáról kialakult képet 

hivatott ábrázolni. Fő feladata, hogy segítségével a tervező lássa elképzeléseit. Gyakran 

készül agyagból, de papíron készült terveket is sorolhatunk ide (Sarka és Szente 2009). 

Presentation Modell (bemutató modell): Jól meghatározott ötletekből műszaki rajzok 

készülnek. Ezek alapján készül el a bemutató modell, általában ebben a fázisban is 

agyagból. Ez a modell főként a megrendelőnek lehet fontos, mert itt még akár nagy 

változtatások, fejlesztések is végrehajthatók. A bemutató modell az esetek többségében 
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méretarányosak, de egyes esetekben kicsinyített vagy akár nagyított modellek is 

elképzelhetőek (Sarka és Szente, 2009). 

 

Mock-up (mintadarab): A mintadarab minden esetben méretarányos. A felhasznált 

anyagok döntő többsége megegyezik a véglegesen felhasználttal. A mintadarabok nem  

csak a látványban egyeznek a végleges termékkel hanem ahol lehetséges funkcionálisan 

is (Sarka és Szente, 2009).  

Prototype (prototípus): A modell készítés során az utolsó lépés a prototípus készítése. 

Tulajdonképpen az első példánya az adott tervezett terméknek, ami mindenben 

megegyezik a véglegessel. A gyártás előtt minden kívánt paraméter vizsgálható rajta 

(Sarka és Szente 2009). A prototípus minősége döntő mértékben meghatározza a 

gyártmány sikerét, és a gyártási eljárás, a technológia eredményességét, 

termelékenységét is (Czvikovszky  et al., 2007). 

2.4.3. A prototípus fajtái 

A prototípus fajtáit első sorban a fejletségük, készültségi szintjeik különböztetik meg. 

Növekvő sorrendben az alábbi prototípusokat különböztetünk meg: 

A formarögzítő prototípus (facsimile prototype), méretarányos, de csak megjelenésében 

azonos a végtermékkel. 

A gyártási célú prototípus (processing prototype), pl.: az öntőforma készítését szolgáló 

ősminta a gyártás, a feldolgozás minőségbiztosításának fontos eszköze. 

A funkcionális prototípus (functional prototype) nemcsak megjelenésében, hanem  

minden fontos műszaki paramétere közel azonos a sorozatgyártásban tervezett 

végtermékkel. Ezt a modellt, folyamatos működésben is kipróbálhatunk, értékelhetünk. 

Ezen tapasztalatok és eredmények alapján a termék alkalmas lesz a sorozatgyártásra 

(Czvikovszky  et al., 2007). 
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2.4.4. Prototípusgyártási eljárások 

Prototípusgyártáskor általánosan olyan technológiákról beszélünk, amelyek gyorsan 

alakítanak ki részleteket folyamatos, illetve fokozatos építéssel, szilárd anyag 

hozzáadásával, emiatt ezek a technológiák alapvetően különböznek a hagyományosan 

formázásra és anyageltávolításra alapozó eljárásoktól (Kruth et al., 1998). A 

közelmúltig a prototípusokat a 2D mérnöki rajzok alapján készítették el modellezők, 

amely folyamat időigényes és drága volt, azonban az új réteggyártási és CAD/CAM 

technológiáknak köszönhetően, bár a rendszerek pontossága, a rétegek vastagsága, 

illetve működési sebessége eltérő, a prototípusok gyorsan és olcsón előállíthatók (Pham 

és Gault, 1998).  

A prototípus gyártás során olyan termék létrehozása a cél, amelyen a különböző 

vizsgálatok elvégzésével a termékfejlesztés megvalósulhat. A hagyományos gyártási 

technológiák közül a két leggyakrabban alkalmazott, a forgácsoló eljárások és az 

öntőminta készítés. Ezeken túl az elmúlt két évtizedben jelentős fejlődést jelentettek a 

CAD/CAM rendszerek, a 3D szkennelés, a gyors prototípus gyártási eljárások, melyek 

gyors átfutási időt és több lehetőséget nyújtanak a tervezők számára (Mikó et al., 2013).  

A 3D-s szkennelés során tulajdonképpen egy valós alkatrész digitalizálása történik. A 

kiindulópont lehet modell, ami például formatervezés eredménye, vagy valós alkatrész, 

melyet a tervezés legelején használunk. A 3D szkennelés végeredménye egy fizikai 

tárgy CAD modellje (Mikó et al., 2013).  

A gyors prototípus gyártási (rapid prototiping) technológiák közös tulajdonsága, hogy 

az eljárás  során különböző módszerek segítségével egy CAD modellből,  eljárástól 

függően 0,2-0,02 mm vastag rétegekre bontva állít elő fizikai modellt.  

(Mikó et al., 2013). 

A CAD modell virtuális prototípusként fogható fel. Előnye, hogy jelentősen csökken a 

prototípus vizsgálatok költsége, átfutási idejét. A CAD modellek segítségével a virtuális 

prototípusokon szinte bármilyen vizsgálat, szimuláció elvégezhető, mint például 

szilárdságtani, áramlástani, hőtani vizsgálatok, szerelési szimulációk, stb.  

(Mikó et al., 2013). A prototípus gyártási eljárásokat a 14. ábra mutatja be. 
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14. ábra Prototípusgyártási eljárások (Mikó et al., 2013). 

A prototípus előállításának időszükséglete fontos költséghatékonysági tényező. A 

modern prototípus alkotó eljárások az átfutási időt hatékonyan lerövidítik. Az új típusú 

termék, sorozatgyártásába való bevezetése hosszú idők során kialakult műszaki logikát 

követ, amely jól elkülönülő egymás utáni lépések sorozatára épül. Ezt hagyományos 

gyártmányfejlesztésnek  linear engineering (sequential engineering) nevezzük. A 

termék ötlet kialakulásból kiindulva, különböző egymás utáni lépéseken át jutunk el egy 

manuálisan előállított prototípus legyártásáig. Ezt az egymás utáni lépéssorozatot kellett 

újra végigjárni a közelítések (iterációk) fáradságos, sokszor megismételt sorában, a 
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termék fejlesztése érdekében. Az ilyen hagyományos fejlesztési logikát mutatja be a  

15. ábra. 

 

15. ábra: Hagyományos (lineáris) gyártmányfejlesztés (Czvikovszky et al., 2007) 

 

Manapság, az egyes, konszekutív jellegű, azaz egymásból következő folyamatokat 

időben nem csak lerövidíteni, hanem egymással párhuzamosan kell elvégezni. Az 

egyidejű, párhuzamos lépésekből összeálló termékfejlesztés (simultaneous engineering) 

vázlatát a 16. ábra mutatja, amelyen jól látható az iterációk (változatok) számának 

csökkenésével megtakarítható időráfordítás. Ennek oka, hogy a párhuzamos 

folyamatszakaszok révén az elvárt eredményeket produkáló termékhez való közelítés 

gyorsabban valósul meg.   

 

16. ábra: Lerövidített, szimultán termékfejlesztés (Czvikovszky et al., 2007) 
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A manapság rendelkezésre álló technológiák segítségével a végtermék alapötletét a 

kezdeti formájában is közvetlenül számítógépre vihetjük és gyorsított eljárással 

prototípussá formálhatjuk.  

2.5. Tesztelés 

A terméktesztelés célja, az egész termékfejlesztési projekt végleges és teljes validálása, 

egyben olyan kérdések megválaszolása, mint: 

 Kereskedelmi szempontból életképes lesz a termék?  

 Termelhető, gyártható a termék? 

 Értékesíthető a termék a piacon? (Cooper és Kleinshmidt, 1995)  

A tervezés és a tesztelés kéz a kézben jár, a tervezési folyamat különböző szakaszaiban 

alkalmazva elősegíti a kudarcok esélyeinek csökkentését azáltal, hogy rávilágít a 

hibákra (Bhuiyan, 2011). A terméktesztelés folyamatát két részre kell bontanunk, 

műszaki és marketing szempontú terméktesztelésre.   

Műszaki terméktesztelés esetén a termékötletek prototípusait a felhasználáskor keletkező 

igénybevételeknek megfelelően teszteljük, így szelektálva az esetlegesen gyengébb 

tulajdonságokkal bíró, fizikai jellemzőkből fakadóan több hibát, ezáltal vevői 

elégedetlenséget okozó termékeket.  A termékek műszaki tesztelésekor a különböző 

célú termékszimulációk alapján a termék eltérő terhelések (rendeltetésszerű, rendellenes 

(szokásos), illetve extrém, ezeken belül pedig statikus (rövid idejű, tartós, ismétlődő) 

vagy dinamikus) hatására bekövetkező viselkedését vizsgálják. A termékszimuláció 

célja minden esetben, hogy a termék életciklusa során fellépő igénybevételeket az elvárt 

biztonsággal viselje, mivel a tönkremenetel valószínűsége nem szabad, hogy magasabb 

értéket mutasson a megengedhető értéknél. A szilárdsági tervezés logikája három fő 

részből épül fel:  

 a terhelések és hatások (felhasználási igény szerint) meghatározása,  

 az igénybevételi modell felállítása és megoldása, majd pedig 

 az igénybevételek összevetése a megengedhető értékekkel.  

A terméktesztelés részét képezheti továbbá a termék szerves részeként annak 

csomagolása. Napjainkban egyre nagyobb szerepet kapnak a termékcsomagolások, 



 

38 
 

amelyek nem pusztán a termék védelmére és a szállítási költségek csökkentésére 

alkalmasak, hanem kiváló marketingeszköznek bizonyulnak, mivel a termék helyett 

gyakran a csomagolás az első, amivel a potenciális vásárló találkozik. A csomagolás 

alapvető funkciói mellett tájékoztatásra, megkülönböztetésre és vásárlásra ösztönzésre 

is alkalmas.  

A marketing célú terméktesztelés célja azon vélemények összegyűjtése a későbbi 

felhasználóktól, amelyek alapján a késztermék keresletére vonatkozó hasznos 

információkat kaphatunk a termék objektív, szubjektív és gazdaságossági 

tulajdonságairól.  
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3. Termékfejlesztés valós példákon keresztül 

Annak érdekében, hogy a termékfejlesztés folyamatát minél sokrétűbben járhassuk 

körbe, öt eltérő termék fejlesztési folyamatán keresztül mutatjuk be, amelyek a 

következők: lámpa és óra, gördeszka, HTPC (Home Theater Personal Computer) ház, 

illetve szék. 

3.1. A termékkel szembeni elvárások megfogalmazása 

Aktuális termék megfogalmazásakor körbe kell járnunk, hogy milyen funkciókat lát el, 

milyen célokra alkalmas az adott használati tárgy vagy eszköz.  

Tálosi (2015) terveinek kidolgozását megelőzően piackutatást végzett. Ennek 

eredményeként megállapította, hogy úgy, mint hétköznapi, bármely otthonban fellelhető 

tárgyak, az óra és lámpa iránti elvárások közül az egyik legfontosabb annak egyedisége, 

dekorációs funkciója, természetesen az alapvető elvárások mellett. Lámpa esetében az 

alapvető funkció a világítás, a fény biztosítása. Ezek mellett a brainstorming alapján 

további szempontokat, a termékkel szembeni elvárásokat is megfogalmazott: 

 állítható fényerősség és beesési szög,  

 alacsony helyigény,  

 anyaghasználat (hőterhelés),  

 biztonsági szempontok (súlyeloszlás, dőlékenység, talpi tapadó felület, 

elektronikai részek elrejtése),  

 könnyű tisztíthatóság,  

 a karbantartás egyszerűsége, illetve 

 a kényelmes használat.   

Óra esetében a legfontosabb használati szempontok: gyorsan és pontosan leolvasható 

legyen az idő, emellett egyszerű és gyors beállítást, illetve tápcserét tegyen lehetővé, 

asztali óraként ne legyen borulékony, felhasználási helytől (asztali, fali) függően a 

tömege feleljen meg a kívánt céloknak (Tálosi, 2015).  

Pataki (2017) szintén célcsoport meghatározással jutott el a lap méretének és 

kontúrjainak kiválasztásához. A 84 tagú célcsoport számára, páros összehasonlításon 
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alapuló kérdőívet hozott létre, amely eredményeinek értékelése alapján határozta meg a 

legyártásra szánt gördeszka típusokat.  

Ivanics (2014) munkája során HTPC házat tervezett, egyedi megrendelés alapján. Az 

egyedi megrendelésnek köszönhetően a felhasználó által konkrétan behatárolt 

felhasználási célokkal, műszaki paraméterekkel tervezhető eszközt első lépésként alapos 

funkcióvizsgálatnak vetette alá. Ennek célja nem pusztán a kitűzött célok definiálása, 

hanem, az egyébként a piacon jelenlévő termékekkel ellentétben, a felesleges, 

kihasználatlan funkciók előzetes azonosítása is. 

Csoma (2016) munkájában közületi széket tervezett, amelynek nem csak esztétikus 

megjelenésére, hanem ergonómiai megfelelőségére, biztonságos használatára, megfelelő 

szilárdságára és tartósságára is hangsúlyt fektetett.  

3.2.  A termék műszaki paramétereinek definiálása 

Ivanics (2014) a HTCP ház fejlesztésének folyamán a megrendelő elvárásai alapján a 

fejlesztés alatt álló termék 

 befoglaló méreteit,  

 a házba integrálandó HDD-k számát,  

 a ház előlapjára szükséges USB csatlakozások számát, 

 a ház megfelelően halk működését, illetve 

 a ház alapanyagát fogalmazta meg.  

A ház egységeinek (alaplap, processzor, RAM, RAID kontroller, backplane, tápegység, 

SDD, kijelző, USB front panel, merevlemezek, illetve kapcsolók) műszaki paraméterei 

rendelkezésre álltak.  

3.3. Terméktervezés 

3.3.1.  Problémafelvetések termékfejlesztéskor 

Ivanics (2014) a termék egységeinek műszaki paraméterei alapján, az alkatrészek 

hőtermelési problémáját vetette fel. Ennek megfelelően a megfelelő termék 
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létrehozásának és a hőterhelés által létrejövő hibák előzetes kiküszöbölése érdekében, 

hőáramlástani szimulációt végzett el.  

Tálosi (2015) fejlesztési feladatában nagy hangsúlyt fektetett a termékekkel szembeni 

előírások megismerésére. Ennek szükségességét a termékbe beépíteni kívánt elektromos 

vezetékek, illetve a beépítésre kerülő fényforrás paramétereit adja meg lámpa esetében. 

Termékötleteiből koncepcióváltozatokat alkotott, majd a végleges termékkoncepciók 

kiválasztását követően követelményjegyzékben fogalmazta meg a termékekkel (óra és 

asztali lámpa) szembeni elvárásokat. 

Pataki (2017) munkája során az alapanyag (furnér és ragasztó) választáskor határozta 

meg a tervezési folyamat egyik sarkalatos problémáját, a ragasztóválasztást. A 

megfelelő rétegrend és ragasztóanyag kiválasztásához különböző felépítésű 

mintatesteket készített (17. ábra), amelyeket a tesztelés fázisában hajlítószilárdsági 

vizsgálatoknak vetett alá.  

 

17. ábra Különböző rétegstruktúrák elvi ábrája (Pataki, 2017) 

3.3.2. Modellezés 

Csoma (2016) székét nem egyedi megrendelésre készítette, hanem középületekbe, olyan 

felhasználási területekre, ahol a tartósság nagy figyelmet érdemel, a szék tervezését 

követően végeselem modellezéssel vizsgálta a széket. A végeselem modellezés során, a 

statikailag kritikus pontok feltárását követően változtatott a szék paraméterein, 
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keresztmetszeti méretein, csapok hosszán, stb., ezzel elérve a termékkel szemben 

támasztott követelményeket. 

Ivanics (2014) HTPC tervezésekor a HTPC házba beépített elemek hőterhelése miatt és 

a szerkezet megfelelően halk üzemelése okán modellezte a működési körülményeket 

annak kiderítésére, hogy a levegőáramlás a HTPC házon belüli hardverelemek között 

megfelel-e az elvárt szintnek (18. ábra).  

 

18. ábra Levegőáramlási szimuláció HTPC házon belül (Ivanics, 2014) 

Pataki (2017) gördeszka fejlesztési munkája során a gördeszka lapjának, amely előre 

meghatározott rétegrend alapján került kialakításra, hajlítószilárdsági vizsgálatait 

végezte el annak érdekében, hogy a későbbiekben gyártásra kerülő termék a lehető 

legmagasabb szilárdsággal bíró struktúra alkalmazásával készüljön el.  
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3.4. Tesztelés 

A termék prototípus legyártását követően a tesztelési szakaszban Csoma (2016) karfás 

székét valós vizsgálatoknak is alávetette (19. ábra), amelyek során a terméket 

tönkremeneteléig terhelte. Ezt követően a valós mechanikai vizsgálatok adatait 

összevetette a szimuláció során kapott feszültségi és elmozdulás értékekkel.  

 

19. ábra Karfás szék prototípusának mechanikai vizsgálata (Csoma, 2016) 

A 2.4. fejezetben bemutatottak és a megfogalmazott hibák alapján egy adott termék 

tesztelésének legmegbízhatóbb forrása a prototípuson elvégzett vizsgálatok sorozata. 

Ennek megfelelő módon Pataki (2017) munkájában a gördeszka fejlesztése során 

prototípuson tesztelte a tervezett termék tulajdonságait úgy, mint rétegrend 

meghatározás, ragasztás, préselés, forma kialakítás, griptape és logó elhelyezkedés, 

felfüggesztés és kerekek felszerelése. Az elkészült prototípust kezdő és haladó 

gördeszkázók bevonásával ellenőrizte. A tesztek eredményeképp, bár nem a gördeszka 

általa tervezett részeivel kapcsolatosan, optimalizációs javaslatokat kapott.  
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3.5. Gyártás előkészítés, gyártás 

Tálosi (2015) munkájában a gyártás előkészítés és gyártás lépései a 

követelményjegyzékben foglaltaknak megfelelően a méretek és tartozékok, illetve 

alkatrészek, a termékekhez tervezett logó és layout bemutatása, a beton öntőformák 

gyártása, betonelemek öntése, a fém tartók gyártása, a lámpabura gyártása (lézervágott 

rétegeltlemez), valamint az árkalkuláció elkészítése voltak. Az árkalkulációban az 

alapanyag, a gyártási és egyéb járulékos költségek is számításra kerültek.  
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4. Összefoglalás 

A termékfejlesztési folyamat szakaszaira, egymásra épülő modulokként kell 

tekintenünk, amelyek mindegyike azonos prioritással bír, emiatt mindegyikük stratégiai 

fontosságú is egyben. A szakaszok logikusan követik egymást, szigorú sorrendet 

azonban nem állíthatunk fel köztük. A fejlesztési folyamat során a szakaszok közti 

időbeni átfedések és a szakaszok újbóli elővétele, a fejlesztés folyamat-jellegéből 

fakadnak.    

A termékfejlesztés összetett feladat, amely vállalatok esetében különböző 

munkaterületekre specializálódott emberek közös munkájával valósítható meg a 

legoptimálisabban. Egyedi tervezési esetekben azonban, a tervezőnek nem csak 

mérnöki, hanem menedzseri feladatokat is el kell látnia egy személyben.   
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