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TÉMAVEZETŐK AJÁNLÁSA 

 
Soltész László okleveles gépészmérnököt a Sályi István Gépészeti Tudományok Doktori 

Iskola levelező doktoranduszát, osztatlan képzésben résztvevő egyetemi hallgatóként ismertem 
meg a Miskolci Egyetemen. Már hallgató korában is megmutatkozott az az igénye, hogy az 
alapszakmája mellé más területeken (villamos- és gazdasági) is jártasságot szerezzen. Az idő 
és az ipari kapcsolatok lehetősége azt eredményezte, hogy az Electrolux Porszívó Gyára 
fejlesztőmérnökével, majd fejlesztésvezetőjével számos kutatási projektben működhettünk 
együtt. A közös munkák is azt bizonyították, hogy egy céltudatos, az új tudományos 
eredményekre fogékony, kiváló konstruktőri vénával megáldott szakemberrel oldhatunk meg 
közös feladatokat. Számos esetben felmerült az igény, hogy az új ismereteket cikkek, 
konferencia előadások formájában közkincsé kellene tenni. Tudható, hogy ennek sok esetben 
titoktartási akadályai is voltak, de a gondolat kezdett valósággá válni. A szakmai területében 
történt változás, hogy az Emerson Automation FCP Kft. (Eger) gyárába termékfejlesztési 
igazgatóként, majd európai fejlesztési kompetencia központ igazgatóként tevékenykedett 
tovább, azt erősítette meg egyértelműbben, hogy nagyobb figyelmet kell fordítania a 
tudományos életben való aktívabb részvételre, az általa művelt terület eredményeinek szélesseb 
hasznosítására. Hasznos segítőm volt az oktatásba történő eseti bekapcsolódásával, különösen 
a konstruktőr képzésben. Valós példákkal érvelve mutatta be a szakma szépségét, kihívásait, az 
innováció fontosságát, a tudás tiszteletét. 

Szakmai területe és egyben a doktori képzésbe bekapcsolt kutatási területe a termékfejlesztés 
folyamatának, a benne folyó tevékenységeknek, a folyamatok irányításának hatékonyabbá 
tétele, a termék sikerének biztosítása. 

Témavezetőként, mint műszaki szakember, úgy láttam, hogy a gazdasági területen járatos 
szakember segítsége is szükséges, ezért Dr. habil. Berényi László egyetemi docenst kértük meg 
a társtémavezető feladatra. A továbbiakban ajánlásunkat közösen fogalmazzuk meg. A jelölt 
kutatási témáját, a termékfejlesztési folyamat korszerűsítése, sikertényezői, valós ipari, 
gazdasági problémakör területére összpontosította. A téma kidolgozását hipotézisek 
megfogalmazásával - termékfejlesztési folyamatok fejlődési irányai, termékfejlesztési 
folyamatok sikerességét meghatározó tényezők, fontosság-teljesítmény mátrixelemzés, 
preferenciák változtatása a specifikáció, az időterv és költségterv fontosságában, tapasztalatok 
(lessons learned) hasznosítása – majd azok tartalmi hátterének részletes kifejtésével, 
elemzésével, a tudományos eredményeit 5 tézis formájában foglalta össze. Tudományos 
kutatási tevékenységét folyamatosan a valós környezet ismeretében, a fejlesztési kihívások 
felismerésével, elismert szakmai tudással, az emberi tevékenység tiszteletével végezte. 

A jelölt eddigi szakmai életútja, munkájának eredményessége és elismertsége, a kutatásban 
szerzett ismeretei és jártasága azt az akaratot ruházta ránk, hogy a jelöltet támogassuk további 
tudományos életpályájának alakulásában is. 

A PhD értekezést, szakmai színvonala és tézisei alapján rendkívül értékesnek tartjuk és 
megvédését őszinte tisztelettel támogatjuk.  

 
Miskolc, 2021. április 21.  
 
 
 Dr. habil. Berényi László  Dr. Kamondi László 
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KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS 

A disszertációmat ajánlom gyermekeimnek Soltész Milánnak és Soltész László Vincének. 
Jelenleg nem igazán értik, hogy miért annyira fontos ennek az értekezésnek az elkészítése, miért 
szükséges ennyi időt tölteni vele, miért nem tudunk inkább az udvaron labdázni. Ennek a 
kutatásnak az értékét, eredményét reményeim szerint évek múlva fogják megérteni, jó esetben 
értékelni. Abban bízom, hogy a későbbiekben erőt meríthetnek belőle a kitűzött céljaik 
elérésében. 

 Külön köszönetet érdemel a feleségem, Soltészné Pelles Annamária, aki mindig támogatta 
a törekvéseimet, biztatott, amikor megfáradtam az elém gördülő akadályok miatt. A nyelvi 
felkészülésem során is folyamatos segítséget nyújtott részemre, nélküle biztosan nem tudtam 
volna ilyen szintet teljesíteni a nyelvvizsgáimon. 

Köszönettel tartozom a témavezetőimnek, Dr. Kamondi Lászlónak és Dr. Berényi Lászlónak 
már a doktori tanulmányaim elkezdése előtt biztosított együttműködésükért a közös munkában. 
Folyamatosan segítették a kutatási céljaim elérését, ötleteket, a felmerülő kihívások során feltett 
megfelelő kérdéseket adtak nekem. Sokszor munkaszüneti napokon, hétvégén, késő este 
kerestem őket, tartottunk egyeztetéseket, konzultációkat a következő lépésekről. Nélkülük nem 
jöhetett volna létre ez a disszertáció, a kutatásom minősége sem érhette volna el ezt a szintet. 

Külön köszönet illeti Vadászné Dr. Bognár Gabriellát, aki minden körülmények között, 
segített, tanácsot adott, tájékoztatott a szükséges lépésekről, lehetőségekről. Mindannyian 
segítették a haladásomat, nem csak az adott kutatási témában, de az általam szervezett 
konferenciák szervezésében, szakmai munkámban.  

Köszönöm Dr. Szabó Szilárdnak és Dr. Jármai Károlynak, hogy évekkel doktori képzésem 
elkezdése előtt, a vállalati közös kutatásaink során a lehetőségek szerint mindig segítettek a 
legtöbbet kihozni a projektjeinkből, és bátorítottak, hogy vegyek részt a kutatáson túl a 
publikációs tevékenységekben is. 

Köszönetnyilvánításom során úgy érzem, ki kell emelnem a volt munkatársaimat, 
termékfejlesztési szakértőket, akik közös ötletelésekkel, megbeszélésekkel támogatták a 
munkámat, véleményezték az ötleteimet. Ládi Richárd, Ragány Ferenc, Kerekes Tamás, Bokor 
László köszönöm nektek! 

 



 

 

6 
 

SZIMBÓLUMOK ÉS RÖVIDÍTÉSEK JEGYZÉKE  

LATIN KARAKTEREK 

khi Khi-négyzet próba értéke 

df Degrees of freedom, Szabadsági fok 

szig. Szignifikancia szint 

 

LEÍRÁSOK 

ANOVA Varianciaanalízis számos egyező szórású, normális eloszlású 
csoport átlagának összevetésére alkalmas statisztikai módszer 

ADT Autogenetikus Tervezési Elmélet 
CAD Computer-Aided Design, számítógép segítségével tervezés 

CAM Computer-Aided Manufacturing, számítógép segítségével 
gyártás 

IATF 16949:2016 Autóipari Minőségirányítási Rendszerek szabvány  

IPA Iimportance-performance analysis, ontosság-teljesítmény 
elemzés 

ISO Nemzetközi Szabványügyi Szervezet 

ISO 9001 Minőségirányítási rendszerek, követelmények szabvány 

Lessons learned Levont tanulságok, tapasztalatokból levont tanulságok 
összefoglaló elnevezése 

Likert skála Egy állítással való egyetértés mértékét határozzuk meg, ebben 
az esetben a használt tartomány változót ,,Likert-skálának” 
hívjuk  

NPD New Product Development,úÚj termék fejlesztése 

PLM Product Lifecycle Management, Termék Életciklus Kezelés 

R&D K+F, kutatás, fejlesztés 

Simultaneous Engineering Szimultán mérnöki tevékenység 

Soft skill Szociális készség, nem írható le képzettséggel 

Spearman correlations Spearman korreláció, megmutatja, hogy milyen mértékben 
határozza meg az egyik változó nagysága a másik változó 
nagyságát, illetve az összefüggés irányát és erősségét is 

Specifikáció Termékfejelsztési projekt projekteredménye, a fejlesztendő 
termékre  vonatkozó elvárások 

Steering committee Ellenőrző testület 

VDI Verein Deutscher Ingenieure, Német Mérnökök Szövetsége 

VDI 2221:2019 Ajánlás a műszaki rendszerek és termékek fejlesztésének és 
tervezésének szisztematikus megközelítésére a Német 
Mérnönökök Szövetségétől 

Workshop Műhelymunka 
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1 BEVEZETÉS 

1.1 TÉMAVÁLASZTÁS INDOKLÁSA 

A történelem során a fejlődés, a folyamatos újítások és fejlesztések alapjaiban változtatták 
meg az emberiség életét [1]. Az igények kielégítésének újabb és újabb megoldásai különféle 
termékek, szolgáltatások és eljárások (folyamatok) formájában jelennek meg. Az újdonságok 
elterjedésének (diffúziójának) felgyorsulása a technológiai fejlődés, valamint a piaci 
követelmények változásainak hatására a vállalatoknál innovációs kényszer [2] formájában 
jelentkezik. 

A téma iránti figyelem növekedésére mutat rá Ernst [3] elemzése. 1994 és 1999 között 250-
300 publikáció látott napvilágot (1. ábra), ami az új termékek sikerét vizsgálta, ezeknek a 
publikációknak egy része külön foglalkozik a termékfejlesztés sikerével. A termékfejlesztéssel, 
termékfejlesztés sikerével foglalkozó tanulmányokra nagy az érdeklődés a szintén 
termékfejlesztéssel foglalkozó vállalatok vezetői részéről, hogy összehasonlíthassák a saját 
tevékenységüket a piac többi szereplőjével [3].  

 

 
1. ábra. Publikációk száma új termék sikeresség témakörben [3] 

Az 1990-es évek második felében látható erőteljes kutatási, publikációs tevékenység az új 
termék fejlesztése témakörében tovább folytatódott a 2000-es években. A Google Tudósban 
„New Product Development Success” (új termék fejlesztési siker) kulcsszóra rákeresve, 
5 200 ezer találatot kaptam, szűkítve a találatokat 2017-től 637 ezer, 2020-tól pedig 62 ezer 
találat jelent meg. A szűrési algoritmusok miatt a találatok száma nem teljesen megbízható – és 
nem minden munka közvetlenül kapcsolódik vizsgálataimhoz –, de mindenképpen 
figyelemreméltó mennyiségű kutatási eredmény jelent meg, ami jól mutatja, hogy széles körű 
az érdeklődés a téma iránt. 

 
 

0

10

20

30

40

50

60

1994 1995 1996 1997 1998 1999

db

Év



 

 

8 
 

 
2. ábra. Vállalkozások termékfejlesztői pozícióinak száma Magyarországon (forrás: KSH) 

Az ipari vállalatok életében nagyon fontos a piacon jól működő termékeinek a folyamatos 
továbbfejlesztése, tökéletesítése. Magyarországon is egyre több vállalat alakít ki 
termékfejlesztő osztályokat, központokat. Az elmúlt 10 évben a termékfejlesztéssel foglalkozó 
szakemberek aránya láthatóan növekedett a vállalati szektorban (2. ábra). Ezek a 
továbbfejlesztések biztosítják azt, hogy az adott termék az életciklusa végéhez közeledve 
továbbra is vonzó maradhasson. A továbbfejlesztésnek köszönhetően, igazából egy új vagy 
„ráncfelvarrott” termék kerül a piacra, ami éppen annyira új, különböző az előző terméktől, 
hogy a fogyasztók igényt érezzenek a régi termék cseréjére, új termék vásárlására. Napjainkban 
a vásárlói igény az új termékekre egyre intenzívebbé vált.  A technológiai fejlődés hatására, az 
újabb és újabb műszaki megoldások, új funkciók egyre gyorsabban tűnnek fel a piacon, ez 
önmagában szükségessé teszi a termékek továbbfejlesztését, az új funkciók biztosítását. A 
vevők az új funkciók, új lehetőségek miatt egyre gyorsabban követelik az új, innovatív 
megoldásokat, azon vállalatok, akik nem tudnak lépést tartani a követelményekkel, kiesnek a 
piacról. A piaci pozíció fenntartására, illetve javítására nem elegendő a meglévő termékek 
továbbfejlesztése, hanem teljesen új technológiákra épülő, új termékek fejlesztése is 
szükségessé válik [4]. Természetesen a sebesség mértéke, az igény az újabb funkciókra, újabb 
termékek bevezetésére az adott iparágtól függ, de alapvetően a ráncfelvarrásoknak napjainkban 
mindössze az új termék fejlesztési idejét szükséges áthidalniuk, ideglenesen kielégítve a vevői 
igényeket. 

Novák [5] rámutat, hogy a vállalati szintű sikerességben a nem technikai jellegű innovációk 
szerepe meghatározó, mivel a technikai-műszaki innovációk csak akkor lehetnek sikeresek, ha 
azokat a szükséges szervezeti, vezetési, menedzsment stb. jellegű piaci innovációk is kísérik. 
A versenyképesség fenntartása érdekében alapvetően meg kell tehát újítaniuk irányítási 
szemléletüket és módszereiket. Habár a szervezési tényezők felértékelődése fontos, 
véleményem szerint a termék és szolgáltatás továbbra is kulcselem marad, ezek nélkül a 
szervezeti, szervezési kihívások nem válaszolhatók meg, a termékfejlesztési folyamatra ezért 
kiemelt figyelmet kell szentelni. 

Összességében a világ, a piac, a vevői igények felgyorsulása miatt folyamatos az igény a 
termékfejlesztési folyamatok gyorsabbá tételére, a termékek gyorsabb piacra jutásának 
érdekében. A termékfejlesztési projektek sebessége nem csupán vevői igény, illetve csak 
áttételesen vevői igény, ami a cég vezetésének a vállát nyomja a befektetők részéről. Az a 
vállalat, amelyik gyorsabb a fejlesztésben, könnyebben kerülhet piacvezetői pozícióba, amikor 
az általa biztosított termékek, technológiák lesznek az iránymutatók a követő vállalatok 
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számára. Másodsorban – ami a befektetők és a vállalatvezetés számára talán az elsődleges 
szempont –, hogy a piacra kerülés, vagyis a termékfejlesztési projekt sebessége, közvetlenül 
hatással van az új termék profitabilitására, megtérülésére, pénztermelő képességére. A mai 
vállalatok teljesítmény mérőszámai jellemzően az éves, illetve negyedéves eredmények 
értékelésén alapul. Vagyis a gyorsabb piacra jutás közvetlenül javítja, illetve a projekt késése 
vagy eleve lassú sebessége rontja az adott negyedév vagy pénzügyi év eredményét, aminek 
hatása közvetlenül látható a befektetői bizalomban, esetenként a tőzsdei árfolyamokon. 

Az új termékek létrehozása, a termékfejlesztés folyamata komplex és kockázatos műszaki-
gazdasági feladat [6], [7], amit jól illusztrál egy robotporszívó példája. Egy neves európai 
háztartásigép-gyártó vállalat 1996-ban vezette piacra az első önálló robotporszívót. A termék 
igen komoly innovációs eredménynek számított, figyelembe véve a paramétereit, 
szolgáltatásait, kivitelét, és nem utolsósorban az árát: prémium kategóriás termékről volt szó. 
Számos szabadalom kapcsolódott a termékhez. Sikeres luxustermék volt, viszonylag alacsony 
értékesítési volumennel – a normál porszívó termékekhez viszonyítva –, magas eladási áron. A 
sikeres piaci indulás után, a kétezres évek elején, közepén a termék már sokat veszített a 
varázsából. A 25 évvel ezelőtt világújdonságnak számító technológiai megoldások, különösen 
az elektronika területén kezdtek már 5 évvel később elavulttá válni. Az elektronikai 
komponensek beszerzése folyamatos nehézségekbe ütközött, később teljesen ellehetetlenült. A 
vállalatnál egy új termék (koncepció) tervezése helyett az erőforrásokat a folyamatos 
áttervezésekre koncentrálták, annak érdekében, hogy az újabb, elérhető beszállított 
komponensekkel is gyártható legyen a modell. A gyártott termék által igényelt, valamint a 
piacon versenyképesen elérhető alkatrészek és technológia az idő előrehaladtával eltávolodtak 
egymástól. A vállalat olyan gyártástechnológiát volt kénytelen használni, amely már nem volt 
versenyképes, indokolatlanul magas erőforrásigénnyel rendelkezett, hátráltatva ezzel a termék 
piaci sikerességét. A lehetőségek által biztosított kereteken belül, a lehető legnagyobb 
mértékben a termék- és folyamattechnológiának együtt kell működnie a versenyképesség 
érdekében. A terméktervezéskor a termék teljes életciklusára vonatkoztatva, figyelembe kell 
venni a folyamattechnológia által biztosított lehetőségeket és a kiválasztott designnak 
támogatnia kell e szempontot. Ez a lehetőség azonban fordítva is támogatni tudja a 
termékkonstrukciót: egy kifinomult folyamattechnológia olyan konstrukciót teszt lehetővé, 
amely eredetileg nem biztos, hogy követelmény volt a termékkel szemben, de időközben a 
folyamattechnológia fejlődésével, megismerésével lehetővé vált [8].  

Nem született meg a döntés egy új termék fejlesztésének az elkezdéséről, a piackutatás, 
illetve a fejlesztendő termék specifikációjának a megfogalmazása késett, továbbá a 2008-as 
pénzügyi válság hatásai is az ellen szóltak, hogy új termék fejlesztésébe kezdjen a vállalat. 
Időközben a versenytársak észlelték a piaci lehetőséget, és szerényebb műszaki tartalmú, de 
hasonló kivitelű termékekkel jelentek meg a középső és alsó- szegmensekben. A konkurencia 
termékei tizedáron kerültek a boltok polcaira. Habár műszaki megoldásaik kevésbé voltak 
kifinomultak, sőt a takarítási hatékonyságuk is gyengébb, mint az úttörő terméké. Ráadásul a 
konkurens termékek az elérhető friss technológiákat használták, így magasabban specifikált, 
aktív elektronikai alkatrészekkel könnyedén és olcsón tudtak olyan elvárt szintet hozni, ami a 
vevőknek megfelelő volt. Az alacsonyabb ár és a kielégítő minőség piaci sikerekhez vezetett, 
viszonylag nagy darabszámokkal operáltak és sokkal több tapasztalatot tudtak gyűjteni a 
piacról, felhasználói igényekről, mint az úttörő terméket fejlesztő vállalat. Az összegyűjtött 
tapasztalatok révén, ideértve a minőségi problémákat, a tervezési hiányosságok megismerését 
is, tudásbázisra tett szert a konkurencia, amivel minden területen versenyhátrányba került a 
korábban abszolút piacvezető vállalat. 
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Gyakorló szakemberként 18 éve dolgozom a termékfejlesztés területén, multinacionális 
vállalatoknál szereztem tapasztalatot. Szakmai pályámat termékfejlesztő mérnökként kezdtem 
egy háztartásigép-gyártó vállalatnál, ahol lépésenként a termékfejlesztési központ vezető 
pozícióig jutottam. Ebben a 13 évben részletesen megismertem a termékfejlesztés különböző 
területeit. Az évek során a felmerült feladataim által, szervezet- és folyamatfejlesztési teendőket 
is végeztem. Többek között részt vettem annak a robotporszívónak a továbbfejlesztésében is, 
amit értekezésem bevezető példájának választottam. A későbbiekben autóipari, automatizálási 
területen dolgoztam fejlesztési vezetőként, és felépítettem magyarországi, majd később európai 
termékfejlesztési szervezetet. Munkám során számos esetben találkoztam a robotporszívó 
fejlesztése során tapasztalt komplex műszaki, gazdasági és különösen menedzsment 
problémákkal és kihívásokkal. Szoros együttműködést sikerült kialakítani a Miskolci 
Egyetemmel, a közös munka során merült fel a téma tudományos igényű vizsgálatának igénye. 

Munkám során átfogó képet alkothattam a termékfejlesztés gyakorlatáról, ideértve annak 
műszaki tartalmát és a projektmenedzsment feladatokat egyaránt. A termékfejlesztés nagy 
kockázatot és nagyfokú bizonytalanságot hordoz magában, a folyamat jellemzően projekt 
formájában valósul meg. A sikerek és kudarcok étékelése során a szervezési kérdések, a 
projektek menedzsmentje gyakran bizonyult meghatározóbbnak, mint maga a műszaki 
tartalom. A termékfejlesztés során  fontos szerepet kap az intenzív koordináció a projekttagok 
között, ami elegendő potenciált biztosít a hatékony végrehajtáshoz [9]. A projektvezető szerepe 
és a projekttagok együttműködése a termékfejlesztéseknél (is) kulcsszerepet tölt be. 

A projektek eredményeit áttekintő vezetőségi értekezletek és a projekteket lezáró 
megbeszélések visszatérő témája volt a fejlesztések átfutási idejének csökkentése, ezzel az új 
vagy továbbfejlesztett termék piacra vitelének gyorsítása. Megoldást a fejlesztési 
tevékenységek párhuzamosítása jelenthet, ez azonban nagy kihívás. A vevői igényeknek való 
megfeleléshez egyre komplexebb műszaki rendszereket szükséges fejleszteni, több 
résztevékenység fut párhuzamosan (egyidejű fejlesztés, szimultán mérnöki tevékenység). Noha 
mindez képes rövidíteni az átfutási időt, azonban megnöveli a különböző funkciók és 
tevékenységi területek közötti koordináció igényét és a redundáns tevékenységekből adódó 
hibák kockázatát. 

Az egyedi projektek határain túlmutató, vállalati szintű kihívás a tapasztalatok és tanulságok 
hasznosításának lehetősége. Mindezt a napi gyakorlat részéve kell tenni. 

1.2 KUTATÁSI KÉRDÉSEK 

A multinacionális ipari, termelő vállalatoknál alkalmazott termékfejlesztési eljárások 
hasonlóan működnek, függetlenül az iparág vagy a termék sajátosságaitól [6], [10], [11]. Amíg 
az egyre modernebb termék előállítására és a kapcsolódó technológiai megoldásokra nagy 
hangsúlyt fektetnek a vállalatok, maga a fejlesztési folyamat megújítása – vállalati szinten – 
ritkán kerül napirendre, a termékfejlesztési folyamat lényegi elemei, fő lépései és eszközei 
évtizedek óta változatlanok, azaz, amíg a fejlesztés tárgya, a termékek teljesítménye és 
komplexitása folyamatosan fejlődik, addig a megoldást „régi” szervezési módszerekkel keresik 
a vállalatok. A változó társadalmi, gazdasági és műszaki környezetben véleményem szerint a 
termékfejlesztési folyamatok újragondolására, fejlesztésére is szükség van. A vevői igények, a 
gazdasági környezet, a munkaerőpiac folyamatos változásai az innováció szükségességét 
követelik, a fokozódó verseny pedig gyorsabb vállalati reakciókat igényel. A 
projektmenedzsment tudásanyaga folyamatosan bővül, eszköztárában egyre nagyobb szerepet 
kap a projekt és szervezet hosszú távú, stratégai együttműködésének javítása [12]–[15], melyek 
alkalmazása a termékfejlesztésben új lehetőségeket nyit meg. 
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Doktori kutatásom a termékfejlesztési folyamathoz kapcsolódik, célja feltárni a 
termékfejlesztési projektek sikertényezőit. Ezzel hozzájárulhatok a termékfejlesztés 
sikerességének fokozását támogató menedzsment megoldások kidolgozásához. A 
termékfejlesztés alapvetően a műszaki, gépészeti tudományok témakörébe tartozó kihívás, a 
tapasztalatok azonban azt mutatják, hogy a menedzsment megoldások minősége alapvető 
hatással van a folyamat kimenetelére és a vállalat működésére. 

A termékfejlesztési folyamatok körültekintő kialakítása, fejlesztése elengedhetetlen ahhoz, 
hogy csökkenthessük a termékfejlesztés átfutási idejét, jobb, értékesebb terméket 
készíthessünk, valamint kontrolláljuk, kezeljük az új termék piacra kerülésének kockázatait, a 
kockázati kitettségek elfogadható szintre kerüljenek [16]. Egy sikeres, hatékony 
termékfejlesztési folyamat megléte vagy hiánya kritikus pont az ipari teljesítmény tekintetében. 
A gyors és innovatív termékfejlesztési folyamat jelentős versenyelőnyt biztosít egy vállalatnak 
[17]. 

A termékfejlesztési folyamatok fontossága ellenére, jelenleg nehézségekbe ütközik a 
vállalatoknak a termékfejlesztési folyamatok megtervezése, koordinálása vagy a kiválasztása 
az elérhető, széles skálából [18], [19]. Amennyiben a vállalatok rosszul alakítják ki a 
folyamatokat, veszélybe sodorják a termékük versenyképességét, eredményességét, vagy akár 
a piaci túlélését is. Jelenleg nincs megállapított kritérium a termékfejlesztési folyamatok 
összehasonlítására, szelektálására vagy megtervezésére. Egyetlen termékfejlesztési 
folyamatmodell sem ideális minden körülmények között és minden vállalat számára [6]. Habár 
számtalan különböző tervezési modell és tervezési rendszer áll rendelkezésre, hogy támogassa 
a tervezési tevékenységet a tervezési folyamat különböző fázisaiban, egyik sem hatékony 
eléggé, hogy a vállalatok a saját termékeiket megtervezhessék és kifejleszthessék. A 
vállalatoknak törekedniük kell a saját iparágukhoz és működési területükhöz, egyedi 
adottságokhoz illeszkedő, leginkább testreszabott termékfejlesztési folyamatok 
meghatározására. Kizárólag ebben az esetben tudnak versenyelőnyhöz jutni a versenytársakkal 
szemben, vagy akár csak szinten maradni a piac többi szereplőjéhez képest. 

A kutatás során a műszaki menedzsment szemszögéből vizsgálom a termékfejlesztési 
folyamat kritikus pontjait és fejlesztési lehetőségeit. A termékfejlesztési folyamatot jellemzően 
projektként kezelik a vállalatok, mint az időben behatárolt erőfeszítés egyedi, termék, 
szolgáltatás vagy eredmény létrehozása céljából [12]. A projektmenedzsment részletes 
módszertani háttérrel rendelkezik a folyamat lépéseinek megtervezésére vonatkozóan, az 
előrehaladás nyomon követésére, a teljesítmények mérésére és a felmerülő problémák 
kezelésére. A termékfejlesztési projektek vezetése, végrehajtása az értékelés során nagy 
hangsúlyt kap, ezért a menedzsmentnek, projektmenedzsmentnek, vállalatvezetésnek nagyobb 
súlyt kell biztosítani a siker érdekében, de a megfelelő műszaki tartalom nélkül a menedzsment 
erőfeszítések nem értékesek.  

Vizsgálataimmal az alábbi kutatási kérdésekre keresek választ: 
 Milyen kihívásokra adnak választ az egyes termékfejlesztési folyamatmodellek? 

o A termékfejlesztési modellek áttekintése alapján vizsgáltam a 
kulcsfontosságú fejlődési területeket a projektekben. A történeti áttekintés 
szintén megmutatja, hol vannak azok a fontos területek, amelyek kevésbé 
követték a piaci és vállalati elvárások változását. 

 Milyen belső (szervezeti és projekt szintű) tényezők befolyásolják a termékfejlesztés 
sikerességét? 
o Szakértők megkérdezésével – műhelymunka keretében és kérdőíves 

kutatással – vizsgáltam a sikertényezőket. A vizsgálat rámutat a 
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folyamatban különböző szerepekben résztvevők véleményének mintáira. A 
vélemények különbsége megmutatja a menedzsment koordinációs 
feladatainak kritikus pontjait. 

 Hogyan állítható a termékfejlesztési projektek során keletkező tudás a későbbi 
fejlesztések szolgálatába? 
o A projektekből levonható tapasztalatok, levont tanulságok (lessons learned) 

a termékfejlesztés sikerességének fenntartása szempontjából fontos kérdés. 
A jelenleg alkalmazott gyakorlati megoldások szakértői értékelése segít 
kijelölni a továbbfejlesztési feladatokat. 

 
A vizsgálatok kulcsterületeit és a megfogalmazott hipotéziseket a 3. ábra foglalja össze. 
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3. ábra. Kutatás hipotéziseinek kapcsolati modellje
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1.3 HIPOTÉZISEK 

1.3.1 H1 HIPOTÉZIS: TERMÉKFEJLESZTÉSI FOLYAMATMODELLEK FEJLŐDÉSI IRÁNYA 

A termékfejlesztési folyamatot leíró modellek is fejlődnek. Az egymást követő modellek 
folyamatosan egyre hatékonyabbá, használhatóbbá váltak bizonyos termékfejlesztési feladatok 
gyorsabb elvégzésének érdekében. Az evolúciós fejlődésben tehát feltételezhető valamilyen 
irányultság, amelynek lépéseivel jobbá és használhatóbbá váltak ezek a folyamatmodellek. 
Gyakorló ipari szakemberek és az akadémiai kutatók közösen fejlesztették a 
folyamatmodelleket és a mögöttes módszereket annak érdekében, hogy a vállalatok 
sikeresebbek lehessenek és versenyelőnyhöz juthassanak. A modellek időrendi 
összehasonlításával feltárhatók azok a sajátosságok, amik leírják a vállalatok reakcióit a piaci-
vevői, szervezeti és technológiai változásokra. 

A folyamatosan gyorsuló világban újabb és újabb termékek iránti igényekre válaszolni kell 
a vállalatoknak, különben alul maradtak volna a versenyben, létük is veszélybe kerülhet. A 
globalizáció, az információtechnológia fejlődése, különösen pedig az internet szerepének 
felértékelődése újabb lendületet ad a termékek és szolgáltatások fejlesztésének, ami a tartalmi 
kérdéseken túl a termékfejlesztési projektek sikerességének területén is új lehetőségeket nyitott 
meg. A gyorsuló változásokra a rugalmas alkalmazkodás képességének kialakításában látom a 
megoldást, ami a puha (nem mérnöki, nehezen számszerűsíthető) tényezőkön keresztül érhető 
el. A termékfejlesztési folyamatleíró modellek elemzéséhez kapcsolódó hipotézisem:  

H1: A termékfejlesztési folyamatokat leíró modellek fejlődése támogatja a más funkcionális 
területekkel való integráltság megteremtése iránti igény kielégítését. A problémamegoldás 
nehezen számszerűsíthető, emberi tényezői felértékelődnek a fejlesztés sikerességének és 
átfutási idejének javítása érdekében. 

1.3.2 H2 HIPOTÉZIS: TERMÉKFEJLESZTÉSI FOLYAMATOK SIKERESSÉGÉT 

MEGHATÁROZÓ TÉNYEZŐK 

A termékfejlesztési folyamatok fejlesztéséhez elengedhetetlen feltárni azon elemeket, 
tényezőket, amelyek közvetlenül vagy közvetetten hatással vannak a termékfejlesztés 
eredményeire. Szakértői csoportmunkával térképeztem fel a folyamatot, aminek eredményét 
kérdőíves felmérés lefolytatásához használtam fel. A kérdőíves kutatással hazai és nemzetközi 
vállalatoknál dolgozó, termékfejlesztéssel foglalkozó szakembereket kerestem meg. A 
válaszadás önkéntes és anonim volt. A fejlesztési folyamatmodellek tapasztalatai alapján az ún. 
puha, nehezen számszerűsíthető sikertényezők szerepének, továbbá a korábbi 
projekttapasztatokból felhalmozott tudás felhasználási fontosságának megerősítését várom a 
felméréstől. A kapcsolódó hipotézisem: 

H2: A termékfejlesztési projektek domináns sikertényezője a kifejlesztendő termék alapján 
létrehozandó vállalati stratégiai célok ismeretéhez kapcsolódik. 

1.3.3 H3 HIPOTÉZIS: FONTOSSÁG-TELJESÍTMÉNY MÁTRIXELEMZÉS 

A kérdőíves vizsgálat az egyes sikertényezők fontossága mellett azt is vizsgálta, hogyan ítélik 
meg a szakemberek azok teljesítményét a vállalatuknál. A felmérés segítségével így a 
sikertényezők kritikussága és sorrendje a teljesítmény szempontjából vizsgálható, a fontosság 
és teljesítmény együttes értékelésével meghatározhatók a leginkább sürgető megoldást igénylő 
problémák. Amennyiben a fontosság- és a teljesítményértékek közel esnek egymáshoz, nem 
nagy a különbség közöttük, akkor az adott tényező a súlyához képest jól teljesít. Nagy eltérések 
esetén, kifejezetten a teljesítmény alacsonyabb értékénél láthatóvá válnak a beavatkozási 
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pontok. Valószínűsíthetően ezeknek a területeknek a fejlesztése, fókuszba helyezése hoz gyors 
javulást a termékfejlesztési folyamatokban, ezáltal versenyelőnyhöz juttathatja a vállalatot a 
versenytársakhoz képest [17], [20]. 

Azt feltételezem, hogy a projektekre vonatkozó kemény tényezők (célok definiálása, tervek 
betartása, szabályozás kidolgozása és felülvizsgálata) kapcsán a vállalatok teljesítménye 
összhangban van azok fontosságával, míg a puha tényezők (más projektek tapasztalatainak 
felhasználása, fejlesztők projekten belüli és azon kívüli szereplőkkel ápolt kapcsolata) 
teljesítménye jelentősebb fejlesztést igényel. A kapcsolódó hipotézisem: 

H3: A termékfejlesztési projektben a nehezen számszerűsíthető sikertényezők fontosságához 
képest a kapcsolódó vállalati teljesítmény gyengébb. 

1.3.4 H4 HIPOTÉZIS: PREFERENCIÁK VÁLTOZÁSA A SPECIFIKÁCIÓ, IDŐTERV ÉS 

KÖLTSÉGTERV FONTOSSÁGÁBAN 

A gyorsuló világ egyik következménye a vállalatok termékfejlesztési gyakorlatában is, hogy 
projektek megvalósítása során követni kell a változó preferenciákat, ami a projekt tartalmának, 
a termék specifikációjának – akár többszöri – frissítését igényli. Ez érintheti a 
projektháromszögben  [21] értelmezett minőséget, de akár a specifikáció olyan szintű változását 
is, ami a projekt hatókörét (scope) érinti. Habár a specifikáció változásának új projektet kell 
jelentenie, ezt a gyakorlatban nem ismerik fel, és az adott projekt keretében kezelik a 
problémákat. A költség- és időkeret betartása ilyen esetekben felértékelődik. A kapcsolódó 
hipotézisem: 

H4: A termékfejlesztési projekt végrehajtása során a projekteredményre vonatkozó 
változások megváltoztatják a projekt csapat projektháromszögre vonatkozó preferencia 
sorrendjét.  

1.3.5 H5 HIPOTÉZIS: TAPASZTALATOK, LEVONT TANULSÁGOK (LESSONS LEARNED) 

HASZNOSÍTÁSA 

Az egyre gyorsabban új terméket igénylő vevői elvárások miatt a termékfejlesztési 
folyamatának is gyorsulnia kell. A termékeknek egyre rövidebb idő alatt kell a piacra kerülni, 
annak érdekében, hogy a vállalat megőrizze, vagy ideális esetben javítsa piaci pozícióit [22]. 
Ezek a folyamatok egyszerre jelentenek nagy lehetőségeket és terhet is a termékfejlesztő 
mérnököknek. A gyors szakmai fejlődést ideális esetben egy vállalaton belül tudják elérni, de 
egyre gyakoribb az is, hogy bizonyos tapasztalatszerzés után más munkahelyen szeretnék 
magukat kipróbálni. A fluktuáció miatt új fejlesztőmérnökök bevonásáról kell gondoskodni. A 
termékfejlesztési projektekkel kapcsolatos igények folyamatos változásának következménye, 
hogy a betanulásukat egyre gyorsabbá és hatékonyabbá kell tenni. Ha ezt nem sikerül elérni, a 
tapasztalatlan, kezdő munkatársak veszélyeztetik a termékfejlesztés eredményességét és a 
vállalat versenyképességének megőrzését. Ezzel párhuzamosan olyan eljárásokat, eszközöket 
és rendszereket kell kialakítani a vállalatoknak, amelyek hatékonyan képesek összegyűjteni és 
a vállalat többi projektjében is hasznosítani a megszerzett tapasztalatokat. Feltételezve, hogy a 
projektek tapasztalatai alapvető fontosságúak a jövőbeli fejlesztések sikeréhez, a kutatásban 
részletesen vizsgáltam a vállalati megoldásokkal kapcsolatos szakértői véleményeket. A 
termékfejlesztési projektek tapasztalatainak összegyűjtésére és hasznosítására nincs általánosan 
elfogadott és elterjedt megoldás a vállalatoknál. A kapcsolódó hipotézisem: 
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H5: A termékfejlesztésben kevesebb tapasztalattal rendelkező szakemberek nagyobb 
mértékben, míg a tapasztaltak kisebb mértékben támaszkodnak a korábbi termékfejlesztési 
projektekből levont tanulságokra, tapasztalatokra. 

1.4 KUTATÁSI MÓDSZEREK 

1.4.1 ALKALMAZOTT MÓDSZEREK 

A kutatási kérdések megválaszolásához kvalitatív és kvantitatív módszereket  [23]–[25] 
egyaránt használtam: 

 A termékfejlesztési folyamatmodellek fejlődésére vonatkozó kutatási kérdést 
szakirodalmi források elemzésével vizsgáltam. 

 A termékfejlesztés sikerének projekt és szervezeti szintű tényezőivel foglalkozó 
kutatási kérdésem, illetve az ehhez kapcsolódó sikertényezők értékelésére (H2 
hipotézis) és teljesítményére (H3 hipotézis) vonatkozó hipotéziseim igazolásához 
szakértői műhelymunkát (workshopot) szerveztem a sikertényezők lehetséges 
körének meghatározásához, majd kérdőíves kutatás segítségével folytattam azok 
vizsgálatát.  

 A termékfejlesztési projektek során keletkező tudás projekteken túli, szervezeti 
hasznosítására vonatkozó kutatási kérdésem vizsgálatában a kérdőíves kutatásom 
jelentette a legfontosabb eszközt. A kérdőívet magyar és angol nyelven a Microsoft 
Forms szoftverben készítettem elő. A válaszok statisztikai feldolgozásához és az 
eredmények megjelenítéséhez a Microsoft Excel és az IBM SPSS szoftvereket 
használtam. A statisztikai elemzések végrehajtása során, Babbie [23], Sajtos és Mitev 
[37], Barna és Székely [38], illetve Wagner [39] munkáira támaszkodtam. Az egyes 
elemzésekhez kapcsolódó módszereket az eredményeket bemutató fejezetben 
jelenítettem meg. 

Az módszerek alkalmazásának menetét a (4. ábra) foglalja össze. 

 
 

4. ábra. Alkalmazott kutatási módszerek 

1.4.2 TERMÉKFEJLESZTÉSI FOLYAMATMODELLEK ELEMZÉSE 

A termékfejlesztést folytató vállalatok működésében jellemzően fontos szerepet töltenek be 
a különböző irányítási rendszer szabványok. A minőségirányítás ISO 9001 szabványa külön 
foglalkozik a termékfejlesztés kérdésével, annak olyan folyamatát írja elő kidolgozni és 
bevezetni, ami a külső és belső vevői követelményeknek való megfelelést helyezi a 
középpontba. Ki kell továbbá emelni a projektmenedzsment szabványait és útmutatóit (2.1 
fejezet), amelyek a folyamatok szisztematikus menedzseléséhez nyújtanak támogatást. Mind a 
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minőségirányítási, mind a projektmenedzsment útmutatások képesek keretet adni a 
termékfejlesztési projektek tervezéséhez, lebonyolításához és adminisztrációjához, de a 
sikertényezők tartalma – általános jellegük miatt – kevésbé hangsúlyosan jelenik meg bennük. 

A szakirodalmi feldolgozás során kitérek a termékfejlesztési folyamatok műszaki 
szakirodalomban tárgyalt megközelítéseinek (2.2 fejezet) és modelljeinek (2.3 fejezet) 
fejlődésére. Értékelésükkel azokra a legfontosabb tendenciákra kerestem választ, amelyek 
mentén a témához kapcsolódó sikertényezők meghatározhatók, rendszerbe foglalhatók. A 
projektsiker általános és termékfejlesztésre vonatkozó irodalmának áttekintése, és a kutatási 
kérdések megválaszolásához szükséges háttér (tapasztalatok hasznosítása, érintettek céljai, 
fontosság-teljesítmény értékelés) kapcsolódó irodalmak az érintett fejezetekben kerültek 
feldolgozásra. 

1.4.3 SIKERTÉNYEZŐK VIZSGÁLATA 

Boncz [26] rámutat, hogy a kvantitatív vizsgálatok sok területen alkalmasak kutatási 
hipotézisek igazolására, de nem adnak lehetőséget a mögöttes összefüggések mélyebb 
megértéséhez. A szakirodalom nagyszámú sikertényezőt mutat be, ami kutatásom 
szempontjából kettős veszéllyel jár. Egyrészt a nagyszámú tényező kvantitatív értékelése idő- 
és erőforrásigényes, másrészt előfordulhat, hogy a termékfejlesztési projektek szempontjából 
releváns tényezők kimaradnak vagy háttérbe szorulnak. 

A kvalitatív kutatás fő feladata munkámban egy kérdőíves felmérés előkészítése volt, a 
termékfejlesztési projektek sikerességének, megértésének és javításának szempontjából 
releváns elemek kiemelésével. A sikertényezők listájának összeállítása mellett a 
termékfejlesztés folyamatára, a belső kommunikációra és a tapasztalatok hasznosításra 
vonatkozó kérdések meghatározásánál is figyelembe vettem a kvalitatív vizsgálatokat. 

A kvalitatív kutatási módszerek közé tartoznak a megfigyelés, kísérlet, mélyinterjú, szakértői 
interjú, fókuszcsoport, esettanulmány [26]. Kutatási célokra is használható szakértői 
megoldásokat mutat be Susánszky [27] a racionalizálás módszerei között, továbbá a 
minőségmenedzsment támogató módszerei [28]–[30] is megfelelőek a kutatási kérdések 
megválaszolásának támogatásához. Utóbbiak alkalmazásának előnye, hogy a minőségirányítási 
rendszerek részeként a vállalatnál gyakran alkalmazott, a szakértők számára ismerős 
módszerekkel és eszközökkel hatékonyan lehet dolgozni a kutatás során is. 

A kvalitatív kutatás megvalósítására 2020 március és május között került sor (5. ábra), a 
koronavírus-járvány miatti alapvetően online értekezletek formájában. 
 

 

 
 

5. ábra. Kvalitatív kutatás időbeli megvalósítása 
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A műhelymunka során alkalmazott módszerek a következők voltak: 
 Kötetlen beszélgetés a termékfejlesztési folyamat időszerű kihívásairól és a 

szakértők tapasztalatairól. Ennek célja a témára való ráhangolás volt. 
 Ötletroham módszerével kerestem választ arra, hogyan lehet sikeressé tenni egy 

termékfejlesztési projektet. Susánszky [31] kiemeli, hogy az Osborne-féle ötletroham 
(brainstorming) módszer – egy hagyományos tanácskozáshoz viszonyítva – nem 
igényel hosszas előkészítést, a résztvevők aktivitása fenntartható, időt lehet 
megtakarítani és lehetőséget ad minden vélemény figyelembevételére. A moderátori 
és adminisztrációs feladatokat én láttam el.  

 A műhelymunka során összegyűjtött eredmények alapján a kérdőíves vizsgálatokhoz 
figyelembe veendő, szakértők által relevánsnak ítélt sikertényezők rendszerezésére a 
gondolattérképezés módszerét használtam a szakértők közreműködésével. A 
gondolattérképezés eredetileg egy egyéni módszer, ami dokumentált és rendezett 
mintát ábrázol az ötletek asszociációjával  [28], de csoportosan is használható [32]. 

 A fókuszcsoport módszerének [23], [33] flexibilitását és hatékonyságát is ki lehetett 
használni a műhelymunka során, habár a résztvevők száma elmaradt a javasolt 12-15 
főtől. A kérdőíves kutatásba tervezett egyes témakörökkel (projektháromszög, levont 
tanulságok hasznosításának formái, projektértekezletek hasznossága) kapcsolatos 
megbeszélés a kérdések szövegezésében hasznosításra került.   

A termékfejlesztési projekt kritikus sikertényezőinek meghatározásához (H2 hipozétis), 
továbbá a fejlesztési lehetőségek feltáráshoz kutatásom központi eleme egy online, önkitöltő 
kérdőív volt. A kérdőíves felmérés olyan általános előnyein túl, mint nagyszámú válasz 
gyűjtésének lehetősége viszonylag egyszerűen, továbbá a jó statisztikai feldolgozhatóság [23], 
[34], az online megoldás melletti érvek a kényelem, alacsony költségek, a gyors lebonyolítás, 
eredmények gyors rendelkezésre állása [35]. A domináns sikertényezők azonosításához a 
szakirodalmi feldolgozás és a kvalitatív kutatás eredményét felhasználva összeállítottam egy 
listát a termékfejlesztési projektek sikertényezőivel. A válaszadóknak 5 fokozatú skálán 
(egyáltalán nem fontos és alapvetően fontos végpontokkal) kellett értékelni, hogy a 
termékfejlesztési folyamat sikeressége szempontjából mennyire tartják fontosnak a felsorolt 
elemeket. A skálás értékelés jól alkalmazható, ahol azonos skálaértékeken akarjuk egymáshoz 
hasonlítani az eredményeket [36]. 

A H3 hipotézisben megjelenő sikertényezőkkel kapcsolatos vállalati teljesítmények 
értékeléséhez a kérdőív olyan kérdéseket is magában foglalt, amelyek a velük kapcsolatos 
vállalati teljesítmény megítélését kérik a válaszadóktól. 

1.4.4 PROJEKTHÁROMSZÖGGEL KAPCSOLATOS PREFERENCIÁK VIZSGÁLATA 

A műhelymunka tapasztalatai alapján a kérdőíves felmérésben kitértem a projekt 
sikertényezőivel kapcsolatos preferenciák változására (H4 hipotézis). A vizsgálatokat a 
projektháromszög szerinti sikertényezőkre egyszerűsítettem le. A skálás kérdések 
megfogalmazástól [23] a téma esetében célszerűbbnek tartottam a tényezők közvetlen 
rangsorolását. A szakértőket arra kértem, hogy két fázisban – a termékfejlesztési projekt 
elfogadásakor és annak esetleges változásai esetén – rendezzék sorba az időkeret, költségkeret 
és specifikáció (projekt eredménye) fontosságát. Az értékelések rangszámait, eloszlását és az 
értékelések közötti korrelációt a teljes mintán és a szakértők projektben betöltött szerepe alapján 
vizsgáltam. 

 



 

 

19 
 

1.4.5 LEVONT TANULSÁGOK VIZSGÁLATA 

A levont tanulságok (lessons learned) kezelésének gyakorlata (H5 hipotézis) kutatásom 
kritikus kérdése, ez biztosíthatja ugyanis a termékfejlesztési projektek és vállalati szintű 
sikeresség fenntartását. A kérdőíves kutatás feladata volta válaszadók által használt megoldások 
feltárása a tapasztalatok megosztására (annak hiánya, közös fájlok és meghajtók, e-mailek, 
adatbázisok és feljegyzések). Emellett 5 fokozatú skálán (nem jellemző és teljes mértékben 
jellemző végpontokkal) kértem értékelni a használat formáját és gyakoriságát (információ 
hozzáadása, kinyerése) és a használt megoldás hasznosságát (információ hasznosítása a napi 
munkában, szabályozottság, dokumentáltság). 

1.4.6 KÉRDŐÍVES KUTATÁS VIZSGÁLATI MINTÁJA 

A kérdőív kitöltésére a potenciális válaszadókat elektronikus úton kerestem meg e-mailben 
és közösségi média (LinkedIn, Facebook) segítségével. A kérdőív felkérést a szakértők 2020. 
júniusában kapták meg, a kitöltés június és július hónapok során történt meg. Személyes 
megkereséseket a koronavírus-járvány miatti korlátozások miatt nem végeztem. 

A felmérésben résztvevők jelenleg is aktív szakemberek, akik többségében valamilyen 
vállalatnál munkaviszonyban dolgoznak termékfejlesztési projekteken. Alapvetően ez 
szerencsés a kutatás szempontjából, hiszen naprakész tudásuk az aktuális, érvényben lévő 
szabályozásokról, továbbá tapasztalatik a folyamatokról hozzájárul a valódi problémák és 
fejlesztési lehetőséget feltáráshoz. 

A kérdőívre összesen 131 válasz érkezett, egyes elemzéseknél a minta elemszáma ettől 
kisebb lehet attól függően, hogy hány válaszadó számára volt az adott kérdéscsoport 
alkalmazható.  

 

 

6. ábra. Résztvevők eloszlása jelenlegi feladatkörük alapján (adatok főben megadva) 

A kérdőív rákérdezett, hogy magyar vagy más nemzetiségű a kitöltő, de a statisztikai 
vizsgálatok ezen ismérv szerint nem mutattak szignifikáns eltérést, az elemzésekben ezt a 
szempontot nem emeltem ki. Figyelembe véve korunk nagymértékű globalizációját, valamint 
azt, hogy a hazai termékfejlesztési szakértők nagy része is nemzetközi környezetben, 
nemzetközi projekteken dolgozik, a megkülönböztetés szükségtelensége várt eredmény volt. A 
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mintavétel nem valószínűségi, a felmérés eredményének reprezentativitása nem ellenőrzött. A 
válaszadók saját ismerősi körből indultak ki, hólabda-elven [40] megkérve őket, hogy további 
lehetséges válaszadókat javasoljanak. A minta tagjai ugyanakkor mindannyian jelentős 
tapasztalattal rendelkező szakértői a vizsgált területnek, megbízható információforrások a 
következtetések levonásánál. 

A termékfejlesztés szempontjából minden fontos munkakört megtalálunk a szakértők között 
(6. ábra), közülük többen 10-20 év tapasztalattal rendelkeznek, a szakmai gyakorlatuk során 
több munkakörben is megfordulhattak (7. ábra). A kérdőíves felmérésben résztvevő szakértők 
a válaszaikat névtelenül adhatták meg. Az önkitöltős kérdőívek esetében általában alacsony a 
válaszadási hajlandóság, de a szakértők széleskörű bevonása miatt, kifejezetten a földrajzi 
kötöttségek miatt ezt a megoldást választottam, figyelembe véve a korlátait. 

 
 

 
7. ábra. Résztvevők gyakorlatuk során betöltött feladatkörei 
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2 TERMÉKFEJLESZTÉSI FOLYAMATMODELLEK ELEMZÉSE 

2.1 A TERMÉKFEJLESZTÉS MEGJELENÉSE A VÁLLALATIRÁNYÍTÁSSAL KAPCSOLATOS 

SZABVÁNYOKBAN 

A termékfejlesztési folyamatok körültekintő kialakítása, fejlesztése elengedhetetlen annak 
érdekében, hogy csökkenthessük a termékfejlesztés átfutási idejét, vagy jobb, értékesebb 
terméket készíthessünk. Segít továbbá ellenőrzés alatt tartani, kezelni egy új termék piaci 
bevezetésének kockázatait, különösen akkor, amikor a vállalatnál magasabb szinten több 
projekt fut időben párhuzamosan, részben közös erőforrásokat használnak, és eredményeik 
hatással lehetnek egymásra.  Ilyen esetben a teljes projektportfólió kockázatának becslése a 
feladat [21], [41]. Egy vállalati sajátosságokhoz illeszkedő és hatékonyan működő 
termékfejlesztési folyamat megléte vagy hiánya kritikus pont az ipari teljesítmény tekintetében. 
Az egyre inkább felgyorsuló változások által generált kihívásokra választ adó termékfejlesztési 
folyamat jelentős versenyelőnyt biztosít egy vállalatnak [17], [42]. 

Unger és Eppinger többször kifejtette [6], [19], hogy a termékfejlesztési folyamatok 
fontossága ellenére, jelenleg nehézségekbe ütközik a vállalatoknak a termékfejlesztési 
folyamatmodellek megtervezése vagy a kiválasztása az elérhető széles skálából. Amennyiben 
a vállalatok nem körültekintően alakítják ki eljárásaikat, veszélybe kerülhetnek a termékek, 
azok versenyképessége, eredményessége, sőt akár a piaci túlélése is. Mivel a szakirodalomban 
bemutatott termékfejlesztési folyamatmodellek speciálisak vagy idealizáltak, változatlan 
formában és egységesen nem alkalmazhatók közvetlenül a vállalatoknál, testre kell szabni őket 
[6], [19]. Habár számtalan különböző tervezési modell és tervezési rendszer érhető el a 
fejlesztési feladatok támogatásához a tervezési folyamat különböző fázisaiban, egyik sem 
tökéletesen használható arra, hogy a vállalatok a saját termékeiket megtervezhessék és 
kifejleszthessék. A vállalatoknak törekedniük kell a saját iparágukhoz és működési 
területükhöz, egyedi adottságokhoz illeszkedő, leginkább testreszabott termékfejlesztési 
folyamatmodellek meghatározására, testre szabására. Kizárólag ebben az esetben tudnak 
versenyelőnyhöz jutni a versenytársakkal szemben, vagy akár csak szinten maradni a piac többi 
szereplőjével szemben. 

A termékfejlesztés vállalati szintű szerepének fontosságát mutatja az is, hogy számos 
vállalatirányításhoz kapcsolódó szabvány és útmutató foglalkozik a kérdéssel. Ezek az 
előírások még az iparág- és területspecifikus szabványok esetén is nagyon általánosak, a 
termékfejlesztési folyamatok megtervezésének, dokumentálásának és a visszaellenőrzés 
szisztematikusságának kereteit fektetik le, lehetőséget biztosítva a vállalatra szabott egyedi 
megoldások kidolgozásához. A teljesség igénye nélkül három szabványt, illetve ajánlást emelek 
ki: 

 ISO 9001:2015 (minőségirányítás), 
 IATF 16949:2016 (minőségirányítás az autóiparban), 
 VDI 2221:2019 (terméktervezés). 

  
Jelenleg ez a három szabvány, ajánlás fontos szerepet játszik a modern gyártó vállalatok 

folyamatainak szabályozásában. Mindegyik jelentős hatással van az alkalmazott 
termékfejlesztési folyamatokra, sokszor együttesen. 

A nemzetközi ipari gyártó vállalatok által gyakran alkalmazott ISO 9001:2015 szabvány  
külön fejezetben kezeli a termék tervezési és fejlesztési kérdéseit [43]. A szabvány 8.3. fejezete 
„A termékek és a szolgáltatások tervezése és fejlesztése” (35. oldal) [43] foglalja keretbe a 
termékfejlesztés folyamatát, és fő lépéseit. „A szervezetnek ki kell alakítania, be kell vezetnie 
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és fenn kell tartania egy tervezési és fejlesztési folyamatot, amely megfelelő arra, hogy 
biztosítsa a későbbi termék-előállítást vagy szolgáltatásnyújtást” (35. oldal) [43]. 

Természetesen a szabványnak nem célja világszinten, minden vállalatnál egységesíteni és 
előírni a termékfejlesztés lépéseinek tartalmát vagy módszereit. Rávilágít azonban, hogy egy 
minőség iránt elkötelezett vállalat kialakítja termékfejlesztési folyamatát (ha az értelmezhető), 
illeszkedve a vállalat működéséhez. Az ISO 9001:2015 szabványfejlesztés projektszemléletű 
lefolytatásához, továbbá annak dokumentálásához és az esetleges nemmegfelelőségek 
kezeléséhez kínál segítséget. A minőségirányítási szabvány kiemelt fontosságát az mutatja, 
hogy ez adja számos iparági irányítási rendszerek alapját is [44] . 

A Német Mérnökök Szövetsége (Verein Deutsche Ingenieure, VDI) által kiadott VDI 2221 
ajánlások az elmúlt 60 évben folyamatosan középpontba helyezték az aktuális kihívásokat a 
termékfejlesztés folyamatára vonatkozóan [45]. 

A VDI 2221-et elsőként az 1970-es években jelentette meg a Német Mérnökök Szövetsége, 
amely ajánlás ettől kezdve alapvető meghatározója lett a termékfejlesztési folyamatoknak 
világszerte. Szinte minden termékfejlesztési folyamat ennek az ajánlásnak az alapjaira épül, 
mindegy, hogy milyen iparágról, országról beszélünk. Természetesen a különböző vállalatok 
lefordítják a saját nyelvezetükre, a saját vállalati arculatukhoz igazítják. A 2019-es kiadás 
projekt jellegű megközelítésével jobban alkalmazkodik napjaink elvárásaihoz és egy 
rugalmasabb működés kereteit szabja meg [46], [47].  

A hatályos VDI 2221:2019 ajánlás már teljesen projekt és folyamat szemléletben, projekt 
megközelítésben írja le a termékfejlesztési folyamatokat, ami teljesen összhangban van a PMI 
által felvázolt projektvezetési elvekkel [12]. A korábbi VDI 2221:1993-al kapcsolatban 
Farzaneh és Lindemann [48] megállapították, hogy a túlzottan merev, lineáris termékfejlesztési 
modellt javasol, ami már túlhaladott. 

A VDI 2221[45] ugyancsak kiemeli a problémamegoldás eszközeit, különösen a 
csapatmunka, a jó kommunikáció fontosságát, ezzel párhuzamosan a csapat és a résztvevők 
kreativitásának szükségességét is. A termékkonstrukció területén – sok egyéb feltétel mellett – 
nyomatékosítja a költségminimalizálás fontosságát, mind a termékfejlesztési folyamat során, 
mind a termék előállítását illetően. Hangsúlyozza a párhuzamos fejlesztés fogalmát, módszerét, 
amely komoly előnyt jelent az átfutási idő csökkentésének tekintetében. 

A mérnöki folyamatok számítógépes támogatása szintén fontos része az új ajánlásnak  
 a CAD/CAM tervezést, gyártást segítő eszközök,  
 a végeselemes ellenőrző eszközök,  
 az adatmenedzsment eszközök, mint a PLM [45]. 

A termékfejlesztési folyamatokat dolgozatomban nem a termékfejlesztési konstrukciók 
megalkotásának oldaláról közelítem meg, hanem a folyamatok menedzselésének 
szempontjából.  A műszaki menedzsment eszközeinek az értékelésével, e területeken lehetséges 
fejlesztendő területek feltérképezésével, potenciális javításával foglalkozom, ezeket a 
területeket kutatom. 

Project Management Institute (PMI) egy olyan szervezet, aki ajánlásokat fogalmaz meg és 
publikál a projektmenedzsmenthez támogatásához. A PMI szakmai anyagainak kínálata 
folyamatosan növekszik, beleértve az: 

 alapszabályok, ajánlások, 
 gyakorlati ajánlások, keretrendszerek,  
 gyakorlati útmutatók [49]. 
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A PMI ajánlásai közül a PMBOK példáján keresztül látható, hogy a projektmenedzsmentre 
vonatkozó specifikus ajánlások, hasonlóan a VDI 2221-hez vagy az ISO 9001-hez 
folyamatosan fejlődnek. Feltételezhető, hogy a projektvezetőknek vagy a projektek 
végrehajtásával foglalkozni kívánó szervezeteknek szükségük van gyakorlati tanácsokra, 
iránymutatásokra. A PMBOK első kiadása 1996-ban jelent meg, míg 2017-ben a 6. kiadása. 
Terjedelmét tekintve jelentősen kibővült, amíg a 2000-es kiadás 216 oldal volt, míg a 2017-es, 
6. kiadás az agilis ajánlásokat is magába foglalva már 976 oldal [49]. A fejlődési folyamatot a 
PMBOK különböző kiadásaiban feldolgozott, illetve ajánlott folyamatelemek is növekedése is 
megvilágítja (8. ábra). 

 

 
8. ábra PMBOK ajánlásaiban szereplő folyamatok mennyisége 

A PMBOK folyamatos fejlődése, az ajánlásban szereplő folyamatok számának növekedése 
egyre jobb és teljesebb iránymutatást ad a termékfejlesztési projektek kezelésére is. 
Szisztematikus folyamatjavaslatokat ad, pontosabb iránymutatással segíti a projektvezetők 
munkáját, segítséget nyújt a projektek pontosabb dokumentálásában is.  A 2021 márciusára 
tervezett 7. kiadás a folyamatok helyett az elvekre koncentrál, előtérbe kerülnek a puha 
tényezők [50], amelyek általában megfigyelhetők a termékfejlesztési projektek esetében is. 

2.2 TERMÉKFEJLESZTÉSI FOLYAMATOK FEJLŐDÉSE 

2.2.1 ÁLTALÁNOS TERMÉKFEJLESZTÉSI MEGKÖZELÍTÉSEK 

A termékfejlesztés menetének folyamatos javítása elengedhetetlen annak érdekében, hogy 
csökkenthessük a termékfejlesztés átfutási idejét, jobb, értékesebb terméket állíthassunk elő. A 
folyamatszemléletű megközelítés biztosításához az ISO 9001 vagy VDI 2221 által kínált 
útmutatáson túl, azoktól specifikusabb folyamatmodellek széles skálája áll rendelkezésre a 
szakirodalomban. Ezek a modellek jellemzően gyakorlati tapasztalatok alapján, egy-egy 
vállalat vagy munkacsoport jó gyakorlatainak összefoglalásával születtek meg. Az általánosítás 
igénye érthető, de csak időbeli vagy iparági korlátokkal elfogadható. Az elérhető modellek 
túlzottan általánosak – és a szerzők gyakran nem mutatják be megfelelően a korlátozó 
feltételezéseiket – ahhoz, hogy adott szakmában, iparágban új terméket fejleszthessenek csupán 
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a leírt folyamat lépései alapján. A folyamatmodellek mögötti koncepció megismerése is 
szükséges ahhoz, hogy egy vállalat megfelelően alakíthassa ki saját termékfejlesztési eljárását.  

A termékfejlesztés során a fejlesztési kockázatok kezelése kulcskérdés a vállalat számára 
[16], [51]–[53]. Ezért a termékfejlesztési folyamatok során a vállalatok és a kutatók igyekeztek 
a kockázatot kisebb, kezelhető részekre osztani, ezzel párhuzamosan rendszeres tervezési 
felülvizsgálatokat vezettek be, biztosítandó a rendszeres, hatékony felülvizsgálatát a 
termékfejlesztés/termék állapotának.  

Cross és Sivaloganathan [54] csoportosítása három fő megközelítést rendel a 
termékfejlesztési folyamatokhoz, mint alapvető logika: 

 vízesés (waterfall, stage gate) megközelítés, 
 inkrementális (spirál) megközelítés, 
 párhuzamos (simultaneous) fejlesztési megközelítés. 

Meg kell jegyezni, hogy a három megközelítés nem kizárólag a termékfejlesztésben 
alkalmazott megoldás, projektmenedzsment általában használja ezeket [55], [56]. Az általános 
projektmenedzsment és a termékfejlesztési folyamatok hasonlósága rávilágít azok kapcsolatára. 
Fontos következmény, hogy a műszaki projektek sikeressége függ a projektmenedzsmenttől és 
általános menedzsmenttől. Azaz nagyon fontos a mérnöki kreativitás, a technikai végrehajtás 
precízsége, műszaki tartalma, de a sikerességhez szükség van a menedzsment támogatására. 

A disszertációmban a termékfejlesztési modelleket, megközelítéseket menedzsment 
szempontból vizsgálom. A műszaki gyakorlatban a fejlesztési módszereket általában műszaki 
szempontok, műszaki technikák, módszerek alapján vizsgálják, csoportosítják [57], [58]. Ezek 
a csoportosítások a módszeres géptervezés alapjai mentén építik fel a termékfejlesztési 
folyamatot. Mindez azt jelenti, hogy a műszaki alapproblémára és azok megoldásának technikai 
módszerekere koncentrálnak, azok a lépéseit építik be a termékfejlesztési folyamatba. A 
szisztematikus megközelítés alapján felépített folyamatot a gyakorló tervezők követhetik, 
függetlenül a szakterülettől. A megközelítés nem egy módszerre támaszkodik, hanem ismert és 
kevésbé ismert módszereket alkalmaz, ahol ezek a legmegfelelőbbek és leghasznosabbak az 
adott feladatokhoz és munkafolyamatokhoz [59].  

2.3 VÍZESÉS MEGKÖZELÍTÉS  

A vízesés megközelítés lényege, hogy meg kell határozni olyan ellenőrzési pontokat 
(mérföldköveket) a termékfejlesztési folyamat szakaszaiban, ahol az adott szakaszok 
értékelése, minősítése megtörténik. Az adott szakaszokban elvégzett feladatok, illetve a 
fejlesztés státuszának értékelése során történik meg a döntés a további lépésekről. Itt 
engedélyezik a következő státuszba lépést vagy döntenek a projekt további teendőiről, 
szükséges akciókról. A folyamat lineáris, egymást követő lépésekből áll és azt feltételezi, hogy 
a projekt követelményei már előre meghatározhatók. A fejlesztés közben előforduló 
projekteredmény változtatására csak korlátozottan van lehetőség, a változtatásnak minden 
esetben komoly következménnyel jár a fejlesztési projekt időtervére és költségtervére. A hét 
lépéses, ellenőrző pontos modellen (9. ábra),  látható a vízesés megközelítés alapvető felépítése, 
fő gondolatmenete [60]. A vízesés megközelítésnél a termékfejlesztési folyamat során az előre 
meghatározott lépéseken keresztül halad a fejlesztési projekt. Az ellenőrzési pontoknál az 
ellenőrző testület áttekinti a termékfejlesztési projekt státuszát. A projektvezető és a projekt 
tagok általában előre meghatározott szempontok, követelményrendszerek alapján áttekintik a 
fejlesztés állapotát. Ezt az állapotot, esetleges eltéréseket, az eltérések miatt adódó kockázatokat 
mutatja be a projektvezető az ellenőrző testületnek, akik a státusz, valamint az esetleges 
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kockázatok értékelése alapján meghozzák a döntést a projekt folytatásáról vagy esetleg 
korrekciós akciók szükségességéről.  

A vízesés megközelítés alapvető korlátja, hogy amennyiben korrekció szükséges a 
projektnek vissza kell lépnie az előző ellenőrző ponthoz és elvégezni a szükséges javításokat, 
átalakításokat. A legfrissebb kutatások további hiányosságokat is felfedtek a vízesés 
megközelítéssel kapcsolatosan [61], [62]. Tapasztalataim szerint a legveszélyesebb ezek közül 
a vezetés teljesítménykényszere. Ebben az esetben nem a tényleges eredmény a fontos, hanem 
az, hogy a projekt teljesítse a következő ellenőrzőpont követelményeit. Ettől azt a megerősítést 
várják, hogy a projekt biztosan jól halad, hiszen teljesítette a következő mérföldkövet, nem 
figyelve a valós veszélyekre, esetlegesen szükséges korrekciókra, esetleges visszalépésre az 
előző fázisba [63]. A fent említett korábbi fázisokba szükséges visszalépés, a hamis 
biztonságérzet az ellenőrző pontokban szállított eredmények kapcsán és a párhuzamos 
tevékenységek korlátozott lehetőségei miatt a vízesés megközelítés napjainkban háttérbe 
szorul. 

 

 

9. ábra. Vízesés megközelítés ([60]alapján) 

2.4 INKREMENTÁLIS MEGKÖZELÍTÉS 

Az inkrementális (spirál) megközelítés - eltérően a vízesés megközelítéstől - lehetőséget ad 
a projektek rugalmasabb kezelésére [6]. A fejlesztési tevékenységeknél, a konstrukció 
kialakításánál lehetőség van széleskörű iterációra, rugalmasságra. Az inkrementális 
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megközelítésbe be van építve a lehetőség a fejlesztési folyamat során végezhető tervezett 
iterációra, módosításra, biztosítva ezzel az esélyt a projekt során fellépő változások, problémák 
kezelésére. Az inkrementális megközelítés egy frissített változata a vízesés megközelítésnek, 
ami csökkenti a költséges, teljes újratervezések szükségességét, mértékét.  

Az inkrementális megközelítés alkalmazásával a termékfejlesztési folyamat felgyorsulhat, 
hatékonyabbá válhat a vízesés megközelítéshez képest, elősegítve ezzel a termékfejlesztési 
folyamat számára a termékfejlesztési háromszögben történő maradását, annak tartását. A 
termékfejlesztési projektek alapvető célja az idő – költség – specifikáció által meghatározott 
projektcélok teljesítése, annak érdekében, hogy a termék sikeres legyen a piacon és a vállalat 
által megfogalmazott célokat is teljesítse. 

Az inkrementális megközelítésben (10. ábra) megjelennek az általános termékfejlesztési 
lépések ismétlődései, mint koncepció tervezés, rendszerszintű tervezés, részletes tervezés és 
integráció, teszt. A folyamat teljesen rugalmas és nyitott, az adott körök száma tetszőlegesen 
változhat a projekt és a termékfejlesztési állapotok elvárásának, szükségességének megfelelően. 

Az inkrementális megközelítés nagy előnye, hogy a döntéshozó testület már a projekt elején 
felmérheti és fel is kell mérnie a fejlesztési projekt kockázatait, amikor a befektetett költségek 
még viszonylag alacsonyak. A projekt kockázatai négy fő forrásból származnak [64]: 

 követelmények és felépítés megértése, 
 teljesítmény kérdések, 
 lehetséges problémák speciális technológiák kifejlesztésénél, 
 piaci körülmények változása. 

 
10. ábra. Inkrementális  megközelítés modellje [6] 

 
Az inkrementális megközelítésnek egyes hátrányait is ki kell emelni, összehasonlítva a 

vízesés megközelítéssel. Az inkrementális megközelítés már összetettebb, ezért nagyobb 
vezetői figyelmet igényel. Továbbá a nem annyira kötött és teljes projekteredmény 
meghatározásnak köszönhetően nagyobb a kockázata annak, hogy a fejlesztés során a projekt 
nem tudja majd tartani a határidőket.  Másrészről az inkrementális megközelítésben végzett 
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egyszerű termékfejlesztést lebéníthat a modell, olyan esetekben, ahol egy normál vízesés 
megközelítés teljesen elegendő és megfelelő lehetett volna. 

2.5 PÁRHUZAMOS FEJLESZTÉSI MEGKÖZELÍTÉS 

A párhuzamos fejlesztési (simultaneous engineering vagy concurrent engineering) 
megközelítés először 1989-ben tűnt fel az Egyesült Államokban. A párhuzamos fejlesztési 
megközelítés során különböző mérnöki tevékenységek futnak párhuzamosan egymás mellett, 
nem pedig sorban egymás után. Előnye a vízesés megközelítéshez képest, hogy a 
termékfejlesztési projektek átfutási ideje nagymértékben le tud rövidülni a párhuzamos 
tevékenységek miatt. A fejlesztési mérnökség és a gyártó/technológiai mérnökség feladatai 
párhuzamosan futnak, a tevékenységek jobban integrálva vannak egymással. A párhuzamos 
fejlesztési megközelítés létrejötte egy nagyon fontos és természetes lépés a modern 
gyártórendszerek fejlődésében [65]. A megoldás (11. ábra) fő előnye a fejlesztési idő 
csökkentése [66]. 

 
 

11. ábra. Párhuzamos fejlesztés előnye a vízesés (hagyományos) megközelítéshez képest 
([66] alapján) 
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2.6 TERMÉKFEJLESZTÉSI FOLYAMATMODELLEK FEJLŐDÉSE 

2.6.1 SPECIFIKUS FOLYAMATMODELLEK A TERMÉKFEJLESZTÉS TERÜLETÉN 

Az integrált termékfejlesztés a jelenleg ismert legjobb megoldás a termékfejlesztés 
támogatására, amely mentes az iparági kötöttségektől [67]. Vajna [58] megfogalmazása alapján 
az integrált termékfejlesztés igénye abból a szükségszerűségből adódott, hogy az összes 
szükséges funkciót integrálja a termékfejlesztés folyamatába, ami a termék előállításához 
szükséges, kezdve a marketingtől, a termelésen keresztül egészen az értékesítésig. Az integrált 
termékfejlesztési modellekkel mérhetővé, elszámoltathatóvá és a vállalati szervezetektől, 
osztályoktól függetlenné válik termékfejlesztés, hogy ne csak a technikai kihívásokra, hanem a 
kapcsolódó folyamatokra is koncentrálhasson [22], [68], [69]. 

Az integrált termékfejlesztési modellek az alábbi célokra koncentrálnak [58], [70]:  
 lerövidíteni a termékfejlesztés idejét a vevői- és piaci igények beszerzésétől a termék 

indításig, 
 a lehető legmagasabb szintű kielégítése a felmerült vevői- és piaci igényeknek, 
 a fejlesztési-, gyártási-, használati- és újrafeldolgozási költségek csökkentése, 
 a termék- és folyamatminőség javítása. 

A termékfejlesztési tevékenységek vállalati sikerre gyakorolt kiemelt hatása miatt külön 
figyelmet kapnak a szakirodalomban. Doktori kutatásom szempontjából a termékfejlesztési 
folyamatokat specifikusan leíró modelleket kell kiemelni. Az integrált termékfejlesztési 
folyamatok származását, illetve első publikálását, 1985-re tesszük, amikor Olsson megjelent az 
első integrált termékfejlesztési elvét taglaló publikációjával Stockholmban [22]. Meerkamm és 
Ottosson rendszerezték a folyamatok első megjelenéseit, illetve különböző fejlődési variációit 
(12. ábra) [71], [72].  A vállalati gyakorlatban a termékfejlesztési folyamatok ezeknek az 
integrált termékfejlesztési folyamatoknak az alapjaira épülnek. 

 
12. ábra. Integrált termékfejlesztési folyamatok fejlődése [71], [72] 
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2.6.2 OLSSON INTEGRÁLT TERMÉKFEJLESZTÉSI MODELLJE (1985) 

Olsson [22] a termékfejlesztési tevékenységekkel  integrálta a projektmenedzsmentet, 
termelési és piaci elvárásokat a modelljében. Az adott projekt fázisokhoz rögzítette a különböző 
funkciók által szállítandó feladatokat, munkacsomagokat. Itt jelentek meg először az integrált 
funkciók a szakirodalomban. A termékfejlesztés sikeressége csak részben múlik a 
termékfejlesztő mérnökök munkáján, kreativitásán, pontosságán. Ugyanannyira fontos a 
kapcsolódó társfunkciók munkája és teljesítménye (13. ábra). 

 

 
 

13. ábra.  Integrált termékfejlesztési modell [22] 

2.6.3 ANDREASEN ÉS HEIN INTEGRÁLT TERMÉKFEJLESZTÉSI MODELLJE (1987) 

Andreasen és Hein [73] továbbfejlesztette Olsson [22] modelljét az integrált 
termékfejlesztésre vonatkozva (14. ábra). Az általuk végzett fejlesztés alapját az az igény adta, 
hogy a termékfejlesztési folyamatban egyre nagyobb számban megjelentek a különböző 
variánsok, alternatívák kidolgozásának az igénye a különböző termék konfigurációkhoz. A 
termékváltozatok száma, ezzel a részegységek, alkatrészek és az előállításukkal kapcsolatos 
feladatok terhei megnövekedtek. Párhuzamosan fejlődött a tervezés technológiája az 1980-as 
évekre. A számítástechnikai eszközök fejlődése, a különböző adatbázisok, adatbáziskezelők 
használata általánossá vált a vállalatirányításban [74]. A mérnöki oldalon a CAD rendszerek 
egyre kifinomultabbak és felhasználóbarátabbak lettek ebben az időben. A digitális rajz, 
modelltárolás nagy helyzeti előnyt jelentett, kombinálva a CAM rendszerekkel. A raktározás 
és karbantartás igényének szempontjából is jelentős előrelépést jelentett a modell, pl. egy 
autógyártónál a másoló marókhoz tárolt sablonok és a digitálisan tárolt modellek különböző 
raktározási igénye.  Andreasen és Hein modelljében három alapvető résztvevő jelenik meg: a 
marketing, fejlesztés és a gyártás [73]. Az üzleti/pénzügyi terület nincs közvetlenül jelen a 
leírásukban, hanem az, mint alapvető eleme a projektnek, illetve a projekt kimenetének, üzleti 
sikerként jelenik meg. Nagy hangsúlyt fektetnek a marketingtől érkező piaci igényeknek 
megfelelő termék kifejlesztésére, ugyanakkor a fejlesztésnek szintén figyelembe kell venni, 
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illetve módosítani a termékkonstrukciót a termelés igényeinek megfelelően, a megfelelő 
gyárthatóság és költséghatékonyság miatt. 

 
 

 
14. ábra. Integrált termékfejlesztési modell [73] 

2.6.4 EHRLENSPIEL INTEGRÁLT TERMÉKFEJLESZTÉSI MODELLJE (1991) 

Ehrlenspiel a termékfejlesztési modelljében (15. ábra) a teljes szervezeti együttműködés 
oldaláról közelítette meg a folyamatot, az elkötelezett közösség megközelítéssel a rutin alapú 
szervezeti munkaelosztás helyett [68]. A tanuló szervezetek koncepciója meghatározóvá vált 
az 1980-as évek végére, mint a siker kulcsa folyamatosan növeli, erősíti az alkotókedvet és 
tehetséget a vállalat jövőjének kialakítása érdekében, azaz a puha tényezők felértékelődése 
jelent meg a gondolkodásban [75]. A silókként működő különböző osztályok helyett 
együttműködő szervezetek kialakítása a kulcsa a modellnek. A projektcsapatban a különböző 
osztályok, különböző funkciók képviselői dolgoznak együtt egy csapatként a közös cél 
érdekében. A feladatokat közösen, egymást támogatva oldják meg az „átdobálás” helyett. A 
szervezeti felépítés mellett a funkciók fizikai elhelyezésére is találhatunk iránymutatást. A 
külön osztályok, külön irodák helyett a közös iroda, a termékfejlesztéshez tartozó funkciók 
közös térben elhelyezése is az iránymutatások között szerepel, egylégtérű, közös irodákban 
[76]. 

 
 

15. ábra. Integrált termékfejlesztési modell [76] 
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2.6.5 MEERKAMM INTEGRÁLT TERMÉKFEJLESZTÉSI MODELLJE (1996) 

Meerkamm 1996-ban mutatta be az általa továbbgondolt integrált termékfejlesztési modellt. 
A megfogalmazott fő irányelvek: 

 Alapkoncepció: X-re tervezni, ahol X a teljes termékélettartam minden területe, 
előtérbe helyezve a felhasználást (16. ábra).  

 A tervezésbe bevonni a vevőket, beszállítókat. Minden szükséges szakértőt a pontos 
termékspecifikáció megfogalmazásába. 

 Ennek a szakértő csoportnak a tudását használni a teljes tervezési és megvalósítási 
folyamatban. 

 Olyan termék létrehozása, ami már közvetlenül, az első konstrukciós változatával 
kielégíti a követelményeket és időben elkészül a termékfejlesztési projekt időterv 
alapján, a tervek szerint. Ez a megközelítés megfelel a projektháromszög szerinti 
siker értelemzésének. 

 Digitális támogatás: Mérnöki munkahely támogatva különböző IT eszközökkel (3D 
szoftver, adattárolás, változáskövetés stb.) [68]. 

Az 1990-es években az internet szabad felhasználása újabb lendületet adott a digitális 
fejlődésnek. Az addig elsősorban elszigetelten, vagy helyi hálózatokon működő 
információtechnológiai eszközök széles körben tudtak egymáshoz kapcsolódni. Az 
információcsere időszükséglete lecsökkent, a térbeli korlátok lényegében megszűntek. Az 
információ begyűjtése és megosztása egyszerűvé vált [77]. Az információs társadalom olyan 
eszközt kapott az internettel, amivel kiteljesedése új szintre léphetett [78]. 

A Meerkam [68] által megfogalmazott irányelveket, hosszú évekig a gyakorlatban is 
alkalmaztam, alkalmazom ma is. A beszállítók bevonása a termékfejlesztési projektekbe, illetve 
az együttműködés már a fejlesztési szakaszban elengedhetetlen. A folyamatos 
költségcsökkentési nyomás miatt a beszerzési osztályok, illetve a termékfejlesztés ezekben a 
pontokban érdekellentétbe kerülnek, emiatt sok vállalat nem képes megvalósítani ezt a lépést 
ezért hátrányba kerülnek. Az együttműködés elengedhetetlenül fontos minden fronton, 
kollégák, rendszerek, beszállítók, vevők és termékek között [79]. Ezekben az esetekben 
különösen fontos az elején tisztázni az érintett felek között a konstrukciós megoldások 
tulajdonjogainak kérdéseit, esetlegesen külön fejlesztési költség elszámolását a beszállító és a 
vállalat között. Ez a módszer a későbbiekben segíthet a lehetséges beszállítóváltások 
tisztességes, gyors levezetésében. 
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16. ábra. Termékfejlesztésre hatást gyakorló termékélettartam tényezők [71]  

2.6.6 OTTOSSON INTEGRÁLT DINAMIKUS TERMÉKFEJLESZTÉSI MODELLJE (1996)   

Ottosson modellje a fejlesztés folyamatszemlélete mellett a tevékenységek hálózatát helyezi 
a gondolkodás középpontjába. A teljes elvégzendő feladatokat a különböző funkciók 
bevonásának arányában ábrázolja (17. ábra) [4], [80].  Az elvégzendő feladatok az idő 
előrehaladása mellett a párhuzamos területek tevékenységétől is függenek, ami sokszor nem 
látható (tervezhető) előre, így dinamikus alkalmazkodás szükséges a változásokhoz. A 
fejlesztés sikere szempontjából a megfelelő fejlesztőmérnökök kiválasztásától is fontosabb 
szerepe van a projektvezetőnek, akinek megfelelően kell koordinálni a feladatokat és 
megválasztani az éppen szükséges erőforrásokat. Figyelembe kell venni tehát a 
fejlesztőmérnökök személyes adottságait, képességeit, egyedi igényeiket, továbbá alapvető 
fontosságú a projektvezető támogatása, felhatalmazása a felsővezetés részéről. Amennyiben a 
felettes testületek döntésükben elutasítják a projektvezető javaslatait, nem megfelelő mértékben 
támogatják, akkor motivációvesztés következhet be. Ha a projektvezető már nem tekinti a 
projektet magáénak, akkor az egész projekt vezetése bizonytalanná válik, ezáltal nagy esélye 
lesz a projekt késésének, sikertelenségének. 
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17. ábra. Integrált dinamikus termékfejlesztési modell  [81] 

2.6.7 ADT ELJÁRÁSMODELL (1994)  

Bercsey és Vajna ADT (Autogenetic Design Theory - Autogenetikus Tervezési Elmélet) 
modellje [82] a biológia evolúciót és a termékfejlesztést állítja párhuzamba egymással. 
Figyelembe véve, hogy a termékfejlesztés egyes munkafázisaiban több műszaki, technológia, 
szervezési megoldás merül fel, ezek a megoldások versenyeznek egymással, és a jobb, 
életképesebb marad meg, azaz kerül további fejlesztésre. Az ADT szemlélete szerint a 
termékfejlesztés kezdetekor nem születik nagyon alapos, mindenre kiterjedő 
termékspecifikáció, feltételezve azt, hogy a fejlesztés során a projekt célja változni fog a 
konstrukciós állapotok, fejlemények, valamint a dinamikusan változó igények miatt. Ezért a 
célfunkciók leírása és meghatározása történik meg a termékfejlesztés indításakor [82], [83]. 

A biológiai evolúció analógiájára a változatok létrehozása az új variációs lehetőségek 
kiválasztása, másolása, megoldásrészleteinek felhasználása által valósul meg. 

 A legjobb „szülő verzió” változatai kerülnek kiválasztásra, lehetőség szerint azok, 
amelyek kevés eltéréssel rendelkeznek a szülő megoldáshoz képest. Ez különösen a 
fejlesztés elején fontos, hogy kiterjeszthessük a kutatás területét a lehető legkisebb 
kockázatvállalás mellett. 

 A termékparaméterek kombinációja mellett általában két előző változatnak a további 
két javított, fejlesztett változatát dolgozzák ki a fejlesztők. 

 A meglévő jó megoldások másolása, klónozása által a már tesztelt, jó működő részek 
felhasználását biztosítja az új változatokban. 

 Mutációt a már létrehozott változatok véletlenszerű továbbfejlesztésére használnak, 
hogy biztosíthassák a fejlődés dinamikáját. Ezekre a véletlenszerű módosításokra is 
szükség van, ugyanúgy, mint a természetben a biológiai evolúció során. 

2.6.8 MAGDEBURGI INTEGRÁLT TERMÉKFEJLESZTÉSI MODELL (1998)   

Az 1996-ban publikált magdeburgi integrált termékfejlesztési modell (18. ábra) [57] jól 
összeegyeztethető Meerkamm modelljével [71].  Összességében elmondható, hogy a korábbi 
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időszak termékfejlesztési modelljeinek az előnyeit próbálták egy modellbe integrálni a 
Magdeburgi Egyetemen, ezzel megalkotva egy hatékonyabb, gyorsabban, jobban működő 
termékfejlesztési modellt. 

Mindegyik esetben az ember központú fejlesztési filozófia az alapja a sikeres, versenyképes 
termékfejlesztési folyamatnak [70].  

A modell integrálja a korábbi termékfejlesztési modellek különböző területeit, így: 
 A termék, piac, gyárthatóság, profitabilitás és menedzsment folyamatokat Olsson 

[22] és Andreasen és Hein [73] alapján.  
 Ehrlenspiel [76] által megfogalmazott folyamatciklusokat és munkatervezést. 
 Együttműködést az emberek, szervezetek, módszerek és technológiák között, ahogy 

Meerkamm [68] modelljében megjelenik. 
 Figyelembe veszi a dinamikus termékfejlesztési sajátosságokat Ottosson alapján 

[58]. 

 
18. ábra. Az integrált termékfejlesztés Magdeburgi modellje [57] 

2.6.9 C-K TERVEZÉSI MÓDSZER (1996) 

A C-K (Concept–Knowledge, Koncepció–Tudás) tervezési módszer (19. ábra) átmenetet 
képez a termékfejlesztési modellek menedzsment technikája és a termékfejlesztés műszaki 
megvalósítási módszerei között. A C-K tervezési módszer részben érinti a műszaki 
menedzsment területet, ahol szabadabban, kevésbé kötötten kezeli a termékfejlesztési folyamat 
lépéseit, ugyanakkor sokkal nagyobb teret enged a műszaki újdonságoknak, azok 
kidolgozására, tesztelésére a folyamat során. A modellt Mansson, Hatchuel és Weil [84] 
dolgozta ki 1996-ban. Egy kötöttségektől mentes(ebb), innovatív és kreatív megoldást kínál a 
módszer. A C-K módszer felfogható egy innovációs kihívás megválaszolásaként, olyan jellegű 
fejlesztési feladatokat adhatunk vele a fejlesztőknek, amelyekre jelenleg nincsenek felkészülve, 
nem találkoztak még hasonló megoldással sem a gyakorlatukban. Kreativitásra, speciális 
problémamegoldásra, megoldáskeresésre ösztönzi a fejlesztőmérnököket a módszer. Túllép a 
kötöttségeken, a korábbi tapasztalatokon, megoldásokon, teljesen új mederbe terelve a 
konstrukciós megoldási javaslatokat. Sokkal több új, innovatív, kreatív termék megjelenésére 
van esély a módszer használatával [84].  
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19. ábra. C-K tervezési módszer, szabályalapú tervezési rendszerben az új ötletek 
felhasználása [84] 

A C-K tervezési módszerben dominál a készségek fejlesztése és új készségek kialakulása, 
vagyis a nem mérhető „puha” tényezők felértékelődése, ami összhangban van a PMI 
ajánlásainak  [56] szemléletével is.  

2.7 A TERMÉKFEJLESZTÉSI FOLYAMATMODELLEK ÖSSZEHASONLÍTÁSA 

A 2.3.1-2.3.9. alfejezetekben bemutatott termékfejlesztési folyamatmodellek hasonló 
tartalmi kérdéseket vizsgálnak. Nyilvánvalóan a különböző iparági és akadémiai környezet 
hatásai érezhetők az adott termékfejlesztési folyamatokon, valamint azok fejlődési irányain. Az 
1. táblázat a vizsgált termékfejlesztési megközelítések főbb jellemzőit foglalja össze, ami a 
szakirodalmi áttekintés értékelésem alapján készült. A modellek elemzése alapján négy fő 
területet emeltem ki, ezeket az ábrán és a táblázatban különböző színek jelölik (5. ábra).  
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1. táblázat. Termékfejlesztési folyamatok osztályozása
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20. ábra. Termékfejlesztési folyamatok historikus fejlődési irányai 

2. táblázat. Termékfejlesztési modellek jellemzői [4], [18], [57], [58], [68], [71], [73], [76], 
[81]–[84]  

Modell Megjele-
nés éve 

Fő ismérvei Kikötések Hasznosítás 

Olsson 1985 Projekt 
menedzsment, 

Csapat integrálás, 
Párhuzamos 
mérnökség 

Integrált 
termékfejlesztési 
folyamat úttörője 

Integráció 
megjelenés, 

projekt 
szemlélet, 

csapatmunka 

Andreasen 
és Hein 

1987 Több változat 
tervezése 

párhuzamosan, 
CAD rendszerek 

megjelenése 

Stabil piaci 
környezetet 
feltételez 

IT integráció 

Ehrlenspi-
el 

1990 Személy 
fontossága, Vevő, 

beszállító 
integrációja a 
folyamatba 

Lapos hierarchia, 
szervezet 

Személy 
fontossága, 
motiváció, 

elkötelezettség 

Meer-
kamm 

1996 Integrált IT 
megoldások, Lapos 

szervezet 

Rugalmas 
szervezeti 

kialakítás, Teljes 
élettartamra 

tervezés 

IT integráció 

Ottosson 1997 Gyorsabb átfutás, 
Elsődleges 

termékspecifikáció 

Projekt cél változik 
menet közben 

Rugalmas, 
keretspecifiká-
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C-K 
Design 
elmélet 

1996 Kreatív, 
megoldáskereső 

módszer 

Hagyományos 
módszerrel 

megoldhatat-
lannak tűnő 
kihívások 
megoldása 

Problémamegol-
dás, 

együttműködés 

Autogene-
tic Design 
Elmélet 

1994 Evolúció és 
fejlesztés analógiája 

 Specifikáció 
csak a cél funkcióra 

 
Dinamikusan 

változó igények 
 

A termékfejlesztési folyamatok fejlődése során a fejlődési irányok meghatározása mellett a 
2. táblázatban összefoglaltam a termékfejlesztési modellek fő jellemzőit. Ez alapján 
összevethetők a módszerek főbb ismérvei és azok a területek, amelyek a kutatás szempontjából 
és a termékfejlesztési folyamatok fejlődésének meghatározásánál fontos, hasznosítható 
területek lehetnek. Ezek a területek azok a meghatározó irányultságok, amelyeket fontos 
figyelembe venni, a fejlődési irányok meghatározásánál.  

A termékfejlesztési folyamatok fejlődéstörténete során egyértelműen megtalálhatóak a 
hasonló fejlődési irányultságok. Az elsődleges cél, az átfutási idők csökkentése, nem volt 
meglepetés, hiszen ez az alapja a gyorsabb piacra jutásnak, gyorsabb megtérülésnek, jobb piaci 
pozíciók elérésének.  

A termékspecifikáció rugalmas kezelése, illetve a projektek gyorsabb elkezdése szintén 
valamilyen szinten az átfutási idő csökkentésére irányul, ugyanakkor megmutatja az agilis 
projektmenedzsmentre történő törekvést. Rámutat továbbá arra, hogy teljesen merev célok, 
termékspecifikációk esetén is lehet számítani a fejlesztés során felmerülő konstrukciós, 
technológiai és esetleges vevői igény miatti változásokra. Fontos kérdés, de túlmutat jelen 
kutatás keretein, hogy a projekt céljára és tartalmára vonatkozó változásokat milyen mértékig 
tudja vagy kell elfogadnia a projektnek, mikor kell megállítani a projektmenedzsernek a 
projektet és szükség esetén új projekt indítást kezdeményeznie a projekteredmény elvárások 
változása miatt. 

Az integráció nagy előrelépés, mert azzal transzparensen, minden érintett fél tudásának a 
legmagasabb módon történő felhasználása valósulhat meg. További nagy előnye az 
integrációnak, hogy a termékfejlesztés során felemerülő igények, problémák a teljes érintett 
funkciók közös megoldási javaslatai és ötletei alapján kerülhetnek gyors megoldásra.  

A modern termékfejlesztési folyamatokban a projekt menedzsment, különösen a 
párhuzamosan futó projektek kezelése manapság a felhő alapú technológiák segítségével, 
sokkal jobban kézben tartható, mint az 1980-as és 1990-es években, amikor az alapokat 
lefektették. Az idők során a számítógépes rendszerek, internet, 3D szoftverek, PLM rendszerek 
napról napra egyre erősebbek, kényelmesebben használhatóak. Elengedhetetlen elemei a 
tervezői, termékfejlesztői munkának. A 3Ds tervező szoftverekkel és a CAD rendszerek 
fejlődésével a tervező mérnökök munkája is hatékonyabbá vált [85]. A PLM rendszerek 
lehetővé teszik és segítik a nagyobb mérnökcsoportok párhuzamos munkáját mind térben, mind 
időben az adott fejlesztési projektekben. Az IT eszközök fontosságát a termékfejlesztés során 
friss kutatásokban is megemlítik [86].  A fenntartó mérnökség és az új termék fejlesztési csapat 
együttműködve, tiszta keretek között tud egymás mellett, illetve egymást támogatva 
tevékenykedni. Az egyre gyorsuló világban, ezeknek az IT eszközöknek a hatékonysága, 
használhatósága egyértelmű versenyelőnyt jelent, az azokat megfelelően használó vállalatok 
számára. Sőt, már nem versenyelőnyként kell tekinteni az IT eszközökre és azok folyamatos 
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fejlesztésére, hanem mint egy kötelező dologra, hiszen, aki nem tudja ezeket a lehetőségeket 
megragadni, menthetetlenül lemarad és elveszti versenyképességét, piaci részesedését.  

Az emberközpontúság szintén egy nagyon fontos eleme a termékfejlesztési folyamatok 
fejlődési ívének. Belátható, hogy a motivált, jól együttműködő, megfelelő keretek között 
tevékenykedő mérnökök, illetve a teljes fejlesztési projekt személyzet sokkal eredményesebb 
és hatékonyabb tud lenni. Ez magában foglalja a projekt menedzsment fontosságát, 
elsődlegesen a projektvezető felhatalmazását, motiváltságát, képességeit. Nagyon fontos 
továbbá a közvetlen fejlesztőmérnökök tudása, hozzáállása a fejlesztéshez. Mennyire kreatívak, 
motiváltak, mennyire érzik magukénak a projektet, a terméket. Napjainkban a felgyorsult 
körülmények hatására a vállalatoknak, projektvezetőknek figyelembe kell venni az 
alkalmazottak nagyobb mértékű fluktuációját. Természetesen különböző megoldásokkal 
minden vállalat törekszik a kollégák megtartására, a fluktuáció csökkentésére, de ma ez sokkal 
nagyobb mértékben jellemző, mint a múltban. Ennek kapcsán külön figyelmet érdemel a 
tudásmenedzsment, a tudás összegyűjtése, tárolása, illetve a megoszthatósága, elérhetősége a 
később a szervezetbe belépő kollégák számára.  

A termékfejlesztési folyamatok jövőbeli fejlődési irányára lehet következtetni a múltbeli 
evolúcióból. Az alapvető fejlődési célok, mint a piacra jutási idő csökkentése, piaci részesedés 
szerzése, növelése, mindez annak érdekében, hogy a vállalat nagyobb profitot termelhessen, 
csupán egy célként vagy másodlagos eredményként fognak megjelenni a jövőben. Az 
emberközpontúság, a motivált csapatra épülő, őket segítő fejlődési irány kombinálva az 
integrációs törekvésekkel, tudásmenedzsmenttel, az IT eszközök által biztosított 
adatbázisokkal, felhő alapú tudástárolással, megosztással fogja meghatározni a 
termékfejlesztési folyamatok jövőjét.  

A másik nagyon fontos irány, a folyamatok dinamikájának alakulása. A nagyon gyorsan, akár 
a fejlesztés közben változó vevői követelményekre vagy a fejlesztések során felmerülő 
különböző akadályokra történő gyors reakció az, ami a fő ismérve lesz a jövő hatékony és 
minden körülmények között használható termékfejlesztési folyamatának. 

2.8 1. TÉZIS 

A termékfejlesztési folyamatok modelljeit, a változásokat és a mögöttes feltételeket időbeli 
megjelenésük szerint áttekintettem annak érdekében, hogy meghatározzam a fejlődési 
tendenciákat és az új kihívásokat. A szakirodalom értékelése alapján arra jutottam, hogy a 
termékfejlesztési folyamatok fejlődésének meghatározó eleme a résztvevők, mint termelés, 
pénzügy, technológia, beszerzés, továbbá a beszállítók és vevők integrálása. A másik jelentős 
meghatározó elem, az integráció mellett, az együttműködésre való törekvés, a motiváció 
növelése, emberközpontú szervezet kialakítása. A kutatás megerősítette a H1 hipotézist. A 
kapcsolódó tézisem: 

T1: A termékfejlesztésre vonatkozó modellek fejlődési irányai: 
 az integráltság megteremtése más funkcionális területekkel, külső projekt 

résztvevőkkel, 
 az emberi tényezők felértékelődése, súlyának növekedése a fejlesztés sikerességének 

és átfutási idejének javítása érdekében. 
 



 

 

40 
 

3 TERMÉKFEJLESZTÉSI PROJEKTEK SIKERTÉNYEZŐI 

3.1 HIPOTÉZISEK 

A projektek sikerességét vizsgálva a kutatásomban a projektcélokra fókuszáltam, beleértve a 
szűken vett projekt célokat, projekteredményeket továbbá a vállalati stratégiai célokat, 
amelyekhez kapcsolódóan a projektek sikerességének a legfontosabb sikertényezőit 
feltételezem. Emellett a nehezen számszerűsíthető sikertényezők esetében a fontosság és a 
vállalati teljesítmény kapcsolata került előtérbe, annak érdekében, hogy a feltételezett gyengébb 
teljesítményüket a kutatás alátámaszthassa. A kapcsolódó hipotézisek: 

H2: A termékfejlesztési projektek domináns sikertényezője a kifejlesztendő termék alapján 
létrehozandó vállalati stratégiai célok ismeretéhez kapcsolódik. 

H3: A termékfejlesztési projektben a nehezen számszerűsíthető sikertényezők fontosságához 
képest a kapcsolódó vállalati teljesítmény gyengébb. 

3.2 SZAKIRODALMI ÁTTEKINTÉS 

3.2.1 PROJEKTEK A TERMÉKFEJLESZTÉSBEN 

A projektek jelenléte egy vállalat életében egyértelmű jele annak, hogy a szervezet 
változáson megy keresztül, amivel meg akar felelni a jövő elvárásainak [87]. Ez fokozottan igaz 
a termékfejlesztési projektekre: az új termék új piaci lehetőségeket teremt, előállítása új gyártási 
és szervezési folyamatokat generál. A termékfejlesztési tevékenység projektként kezelése 
lehetővé teszi a projektmenedzsmenthez kapcsolódó irányítási és értékelési módszerek 
használatát, más szempontból pedig ezen eszközök alkalmazásának szükségessége indokolja a 
projektként való kezelésüket. 

A projekt fogalmát számos kutató és szakmai szervezet definiálta, egymásnak nem 
ellentmondóan (lásd: [43], [56], [88]–[90]. Az időbeli lehatároltság, a költségkorlát és a 
meghatározott eredmény elérésérére tett erőfeszítés és az egyediség közös eleme a 
meghatározásoknak. Projekt minden olyan tevékenység, amely egy szervezet számára olyan 
egyszeri és komplex feladatot jelent, amelynek teljesítési időtartama (kezdés és befejezés), 
valamint teljesítésének költségei meghatározottak és egy adott eredmény (cél) elérésére irányul 
[21]. Fekete és Dobreff [91] átfogó megközelítése szerint projektek azok a feladatok, amelyek:  

 „..konkrétan körülhatárolt, nagy jelentőségű (stratégiai) cél elérését szolgálják, 
 összetett szakértelem igénye miatt több szervezet bevonását igénylik, 
 nem sorolhatóak a hagyományos felelősségelhatárolás szerint működő szervezeti 

egységek szokásos tevékenységei közé, 
 pontosan rögzített határidőre kell befejeződniük, 
 jól meghatározott költségkeretek között működnek, 
 a működési környezetben viszonylagosan újak, ezért végrehajtásuk kockázatot rejt 

magában, 
 dinamikus végrehajtást igényelnek (a feltételek menetközben változhatnak).” (9. 

oldal) [91] 

A projektek céljuk, tartalmuk, résztvevőik, előzményeik és egyéb szempontok alapján 
sokfélék lehetnek. A különböző projekteket Papp [92] három csoportba sorolja: 

 műszaki (létesítményi) projektek,  
 fejlesztési (változtatási) projektek, 
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 megaprojektek.  

A műszaki projekt elsősorban infrastruktúra, termelő berendezés, épület, termék 
létrehozására irányul. Végeredménye (terméke) kézzelfogható, jellemzőinek mérése műszaki 
eszközökkel kivitelezhető.  

A fejlesztési projekt a szervezet működésének megváltoztatását célozza, pl. szervezeti 
átalakítás, irányítási-, vezetési módszerek stb. bevezetésével. A fejlesztési projektek 
eredményei közvetetten jelentkeznek, a külső- és belső vevői igények kielégítésének magasabb 
szintű feltételét teremtik meg. A megaprojekt általában magasabb szintű célt kíván 
megvalósítani, általában nem egy szervezethez kötődik. Területi és időbeli kiterjedésük jelentős 
lehet, az előző két projekttípus kombinációi is megjelennek benne [93]. 

Tóthné Kiss [94] áttekintést ad a kategorizálás további lehetőségeiről:  
 A létrehozandó projekteredmény tartalma alapján: beruházási projekt, kutatási és 

fejlesztési, szervezetfejlesztési projekt [95]. 
 A projekteredmény behatárolásának mértéke alapján: nyílt projekt, véletlenszerű, 

konkrét projekt [94]. 
 A projekt teljesítésében részt vevő szereplők szerint: belső projektek, külső 

projektek, vegyes projektek [88]. 
 A projektek által a szervezetben előidézett változások alapján: származékos 

projektek, átütő projektek, alaptevékenységekhez illeszkedő projektek, 
termékfejlesztési projektek [96]. 

 A szervezeti tanulás szempontjából: idegenszerű projektek, nem bejáratott projektek, 
futószőnyeg-projektek, ismétlődő projektek [97]. 

 A projektek eredete alapján: eseményprojekt, problémamegoldó projekt, szervezeti 
stratégia alapján létrejövő projekt [21].  

Termékfejlesztési projektről akkor beszélünk, amikor a projekt célja anyagi vagy 
immateriális áru vagy szolgáltatás létrehozása, amit önállóan vagy rendszerként kínálnunk a 
piac-, valamint a felhasználók igényeinek célcsoport-orientált módon történő kielégítésére [45]. 

A termékfejlesztési projektek különösen nagy kockázatúak a vállalatok számára, mert eddig 
nem ismert termékek és szolgáltatások létrehozására irányulnak, amelyek fogadtatása a piacon, 
illetve illeszkedése a gyártás-előállítás lehetőségeihez még gondos tervezés esetén is számos 
bizonytalanságot hordoz [9], [98]. A termékfejlesztésre a vállalati versenyelőny megszerzése 
és megőrzése miatt szükség van, azaz a fogyasztói szükségletek új és még újabb termékekkel 
való kielégítése nyereségszerzés mellett, a vállalatok működésének szerves része [58]. A fő 
kihívás a gyakorlatban a termékfejlesztési projektek átfutási idejének, és ezzel a fejlesztési 
költségeknek a csökkentése. A rövidebb fejlesztési idő esetében csökken a termékfejlesztésre 
fordított költség, a mérnöki költségek, illetve a befektetés megtérülése is rövidebb lehet, hiszen 
a termék korábban kerül a piacra, megelőzve a versenytársakat. Fontos megjegyezni, hogy a 
termékfejlesztés sebességére közvetlen hatással van a fejlesztési csapat és az egész vállalat 
elkötelezettsége a kreatív megoldásokhoz, folyamatokhoz [99]. 

Az átfutási idő csökkentésével párhuzamosan elvárás a termék- és szolgáltatásminőség 
javítása. A magas szintű minőség ma már elvárt „kötelező” minimum a vásárlók részéről, de 
nem jelent különös versenyelőnyt. Ha minőségi engedményt nem lehet tenni, akkor a 
háromszög-modell alapján az időterv vagy a költség megváltoztatása a projekt háromszögből 
az egyetlen módja a projekt megmentésének még akkor is, ha a minőségi szint enyhítése sokkal 
könnyebb módja lehetne a termékfejlesztési projekt megvalósításának. 
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A projektek szervezeti szerepe alapján a fentiektől tágabban (is) értelmezendő: 
 a projekt a vállalati stratégia megvalósításának eszköze, 
 a projekt olyan szervezeti koordinációs eszköz, ami ideiglenesen módosítja az 

erőforrások felhasználását. 

A projektek a napi működés és a stratégiai működés „között” foglalnak helyet. Egyrészt 
megteremtik a napi működés új kereteit, eszközeit, másrészt pedig segítenek a stratégiai 
célokban megfogalmazott elképzelések gyakorlatba ültetésében. A projektek stratégiai szerepe 
tükröződik Cleland és Ireland [87] meghatározásában, ami szerint a projektek szervezeti 
erőforrások kombinációi, amelyeket összekapcsolva létrehoztak valamit, ami korábban nem 
létezett, és amely teljesítőképességet biztosít a szervezeti stratégiák tervezéséhez és 
végrehajtásához. Görög [88] rámutat, hogy a projektmenedzsment elsősorban a szervezeti 
stratégia által életre hívott egyszeri, komplex feladatok teljesítésével foglalkozik. A projekt 
sikere ezen megközelítés alapján a stratégiai célokhoz való hozzájárulásból vezethető le. 

A projektet ideiglenes szervezetként közelíti meg Turner és Müller [100]. A projekt 
egyedisége, újdonságtartalma és átmeneti jellege felveti – többek között – az integráció igényét 
a projekt megvalósításához szükséges erőforrások, a projekt különböző részei és a projekt üzleti 
életbe történő beillesztésé között. A projekt számára biztosított erőforrásokat a vállalat más 
területekről vonja el, másképpen megközelítve a projekt az erőforrások kezelésének sajátos 
eszköze célok elérése érdekében, így szervezetnek tekinthető. A projektmenedzsernek, mint e 
szervezet felelős vezetőjének bizonyítania kell a vállalat felé, hogy a kapott erőforrásokat 
megfelelően használta fel. A projektsiker értelemzéséhez a megközelítés értelmében a 
szervezeti illeszkedés hatásit is figyelembe kell venni.  

3.2.2 A PROJEKTSIKER ÉRTELMEZÉSE 

A szállítandó projektek növekedésével a projektmenedzsment szerepe egyre inkább 
felértékelődött a vállalatoknál. A projektek nagyarányú sikertelenségére utalva Lindahl és Rehn 
[101] objektív tényként utal a projektek sikertelenségére, amit más projekt tanulmányok 
kerülendő, „halálos” állapotnak vagy a célmeghatározás problémájának tekintenek. 

 A projektmenedzsment kutatásának egyik legfontosabb kérdésköre évtizedek óta a 
projektek sikerességének értelmezése [15]. A projektsiker pontos meghatározása vita tárgya, 
nincs általánosan elfogadott definíció vagy megközelítés. „Egy projekt akkor tekinthető 
sikernek, ha a projekt eredménye hozzájárul a létalapjául szolgáló stratégiai cél eléréséhez a 
projektet kezdeményező szervezetben, valamint mind a projekt teljesítési folyamata, mind a 
létrejövő projekteredmény elfogadott az érintett érdekcsoportok számára” (35. oldal) [21]. A 
vállalat sikerét a jövőnek és érdekcsoportoknak való megfelelésként felfogva, a projekt sikere 
a megfeleléshez való hozzájárulás mértéke, ennek mérése azonban összetett feladat. 

Belassi és Tukel [102] sikerkritériumokat és a sikertényezőket különbözettek meg, ami 
széles körben elterjedt más kutatóknál is [103]: 

 Sikerkritériumnak nevezik azokat a viszonyítási alapokat, amelyek a projektsiker 
mérését teszik lehetővé. Ezek tehát olyan célok vagy célértékek, amelyek teljesülését 
a projekt befejezését követően értékelni lehet [104], azaz olyan függő változók, 
amelyek mentén az elért siker mértékét mérni lehet [105], [106].  

 A sikertényezők pedig olyan befolyásoló körülmények, amelyek közvetve vagy 
közvetlen módon elősegítik a projektek sikeres teljesítését, azaz a sikeresség 
kialakulásának független változói [107]. Ezek közül kritikus sikertényezőnek azokat 
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nevezzük, amelyek a projektsiker valamelyik kritérium által meghatározott 
alakulásához kiemelkedő mértékben járulnak hozzá [108]. 

A projekt sikertényezői alapvetően a projekt sikerhez hozzájáruló paraméterekre 
fókuszálnak, vagyis a siker bemeneti tényezőivel foglalkoznak, ugyanakkor a projekt 
sikerkritériumai az elért eredmények mérésében hasznosak, a projekt sikeressége mérhető 
velük, vagyis a projekt kimeneteit érintik (21. ábra) [109]. 

 

21. ábra. A projekt sikertényezők és a projekt sikerkritériumok kapcsolata [109] 
 
Fontos különválasztani a projektmenedzsment sikerességét a projekt, a projekt során 

létrehozott termék sikerességétől [110].  Előfordulhat az a gyakorlatban, hogy a projekt 
vezetése, végrehajtása megfelelő, sikeres volt, ugyanakkor a létrehozott termék nem volt 
sikeres a piacon, nem találkozott a vevői elvárásokkal [111]. 

A projektek értékelésénél három fontos kritériumot veszünk alapvetően figyelembe. Ezek a 
hatékonyság (projektháromszög), a hatásosság a szervezet megelégedése szempontjából, 
valamint a harmadik szempont az érintettek megelégedettsége (22. ábra). Az egyes kritériumok 
között kölcsönhatás áll fenn, az időbeli, költségbeli és minőségbeli teljesülés óhatatlanul 
hatással van a projekttulajdonos elégedettségére, és ennek teljesülése némiképp 
kompenzálhatja a túllépéseket. Ugyanakkor a projekttulajdonos elégedettsége is hatással lehet 
az érintettek elégedettségére, illetve a fordítva. Az elégedett érintettek (pl. a végfelhasználók 
egy tudásmenedzsment rendszer esetében) hatással lehetnek a projekttulajdonosok 
elégedettségére [110]. 

 

 
  22. ábra. A projekt sikerességének hierarchikus modellje [21] 

A projektek sikeres végrehajtásához szükséges kompetenciák az elmúlt évek során egyre 
jobban felértékelődnek. A projektek sikerességének elemzésekor felmerül az a természetes 
igény, hogy a mérőszámok, illetve az eredmények alapján meghozzuk a szükséges akciókat 
ahhoz, hogy fejlesszük a sikerességet. Ennek érdekében a meghozott különböző akciók mellett, 
ahol nagy szerepe van a visszajelző megbeszéléseknek, amelyek során a tanulságokat 
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feldolgozzuk és jó esetben adatbázisokba foglaljuk a következő projektek részére, felmerül a 
kérdés, hogy magát a csapatot, a kollégákat hogyan tudjuk fejleszteni. Milyen 
továbbképzésekre, tréningekre, kompetenciákra van szükség a további fejlődés érdekében. 
Ezeknek a tudatában a következő projektben résztvevő tagokat az elérhető kompetenciák 
figyelembevételével tudjuk összeállítani, valamint egyértelműen láthatjuk, hol vannak 
hiányosságaink a szükséges kompetenciákban. Ezeken a területeken fejlődhetünk vagy 
bevonhatunk külső erőforrásokat a hiányosságaink kompenzálásának érdekében. A különböző 
szintű projektsikeresség eléréséhez szükséges kompetenciákat láthatjuk lebontva (23. ábra). 

Horváth [105] egyértelmű kapcsolatot azonosított az egyes kompetencia-területek és az 
egyes sikerkritériumok szerinti sikeresség között:  

 a humán kompetenciaterület kompetencia-elemeinek többsége elsődlegesen az 
érintett érdekcsoportok megelégedettsége, mint sikerkritérium szerinti sikeresség 
eléréséhez járul hozzá;  

 a kontextus kompetenciaterület kompetencia-elemeinek többsége elsődlegesen a 
projekttulajdonosi szervezet elégedettsége, mint sikerkritérium szerinti sikeresség 
eléréséhez járul hozzá; 

 a gyakorlati kompetencia terület a projektek sikeres teljesítéséhez szükséges 
módszerekhez, eszközökhöz és technikákhoz kapcsolódó gyakorlati kompetenciákat 
foglalja magában [105]. 
 

 
  

23. ábra. Kompetencia elemek és sikertényezők ([105] alapján) 

Méretük, időbeli és térbeli hatóköre, az eredmény tárgya, célja stb. alapján [21] [93] azok 
sikerességének értelemzésében értelmezésében is eltérések feltételezhetők. A beruházási-
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építési projektek, a szervezetfejlesztési projektek, a kutatási projektek vagy éppen a 
termékfejlesztési projektek egyedi sajátosságokkal bírnak.  Ebből adódóan a projektek 
sikertényezői és sikerkritériumai részben eltérőek. A projekthez kapcsolódó technológiai 
színvonal alapján [112] csoportosítva a projekteket (3. táblázat) a sikertényezők szintén jelentős 
különbséget mutatnak. A termékfejlesztésben is tapasztalható, hogy a magasabb technológiai 
szintet képviselő termékek, szolgáltatások esetén – azok nagyobb kockázata miatt – a 
sikertényezők túllépnek a határidők és a költségek teljesítésén, az előzetesen rögzített tervek 
betartásán. 

3. táblázat. Különböző projektek sikercéljai és sikertényezői Szabó és Cserháti alapján [112] 

Sikercélok 

Sikertényezők 
Alacsony 

színvonalú 
technológia 

Közepes 
színvonalú 
technológia 

High-tech technológia 

A projektcél 
teljesítése 

Legfontosabb Fontos A határidő- és 
költségtúllépés elfogadható 

Fogyasztókra 
gyakorolt hatás 

Előírt paraméterű 
termék 

Hasznos értékes 
termék 

Jelentős mértékben javított 
állapotok, képességek 

Vállalati siker Kalkulált 
nyereség 

Nyereség, 
kismértékű 
piacbővülés 

Nyereségnövekedés, 
piacbővülés, fogyasztói 

bizalom 

Felkészülés a 
jövőre 

Nincs Új képességek Új gyártmány, új 
gyártmánycsalád, új piacok 

 
A termékfejlesztési projektek által komplex tudást igénylő feladatokat nehéz pontosan 

számszerűsíteni. A mérési, értékelési nehézségek miatt a teljesítményértékelést sem lehet 
egyszerűen végrehajtani. Egy automatikus robotporszívó vagy proporcionális szeleppel, 
elektronikusan vezérelt csillapítású munkahenger fejlesztése másféle – nehezebben előrelátható 
– kihívások elé állítja a szervezetet, mint egy gyártósor áttelepítése vagy épületberuházás 
kivitelezése, a projekt végrehajtásához szükséges ugyanolyan vagy hasonlóan kedvező 
körülmények esetén. Deák [113] rámutatott arra, hogy a projekt sikertelenség kiemelten 
megfigyelhető az IT projektek esetén, ahol a projektek sikeressége 30% alatt maradt a 2000-es 
években. Horváth [105] hivatkozva a Standish Group [114] az IT szektor projekt sikerességére 
irányuló felmérésére megállapítja, hogy a 2010-es években is folyamatosan 30% alatt maradnak 
ezeknek a komplex tudást igénylő projekteknek a sikerességi mutatói. Egy összetett gépészeti 
termékfejlesztési projekt komplexitása összevethető az IT projektek bonyolultságával. Sok 
esetben a gépészeti termékfejlesztésnek részei a különböző elektronikai megoldásokhoz 
kapcsolódó hardver és szoftver fejlesztések, amelyek önmagukban is tekinthetőek IT fejlesztési 
projekteknek. Ezért az IT projektek sikerességére vagy sikertelenségére vonatkozó 
eredmények, arányaikban tekintve elfogadhatók az egyéb nagy összetettségű gépészeti 
termékfejlesztési projektekre. Az általános projektsiker kutatások mellett a kutatók, 
projektszervezetek a közelmúltban hangsúlyt fektettek a különböző szakmai területek 
projektsikereinek elemzésére és bemutatására, például: 

 IT terület: Deák [113], Standish Group [114], Blaskovics [109], Sumner és mtsai. 
[107]; De Bakker és mtsai. [115], stb. 
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 Építőipar: Chan és mtsai. [116], Sanvido és mtsai. [117], Yong és mtsai. [118], 
Parfitt és Sanvido [119], stb. 

3.2.3 A PROJEKT SIKERTÉNYEZŐINEK ÉRTELMEZÉSE TERMÉKFEJLESZTÉSI PROJEKTEK 

ESETÉN 

A termékfejlesztési projektek sikertényezői sem egységesek, a területspecifikus elemzések 
(lásd: [111], [120]–[124]) szűkebb hatásterülettel, célirányosan vizsgálják a kérdést. 
Természetesen a termékfejlesztési projektek sikertényezői nem lehetnek függetlenek a vállalat 
sikerétől, ahhoz hozzá kell járulniuk.  

Napjainkban az erős versennyel jellemezhető üzleti környezetben egyértelmű, hogy a 
termékfejlesztésre való alkalmasság, kompetencia nagyon fontos terület minden üzleti 
vállalkozásnál és egyre inkább stratégiai kompetenciává válik vagy már vált is [125]. A sikeres 
termékfejlesztés segíti a vállalatot, hogy a verseny élén álljon a versenytársakkal szemben. Az 
utóbbi néhány évben egyre inkább fókusz területté vált az új termékek gyakoribb, gyorsabb 
bevezetése a piacra [126]. Az új termék fejlesztésének szakirodalma kiemeli az új termékek 
folyamatos és gyors piacra kerülésének fontosságát, a gazdasági eredmények szempontjából. 
Hozzájárul a vállalat növekedéséhez, hatással van a profittermelékenységi képességre [6], 
[120], [127], [128]. Az új termék fejlesztése így az egyik kulcstényezője lett az 
ügyfélelégedettség elérésének, és egyértelmű meghatározója a vállalat teljesítményének [129].  

Az új termék fejlesztése mindig egy kockázatos és bizonytalan folyamat, legalábbis sokkal 
bizonytalanabb, mint egy normál, pl. gyártásáttelepítési projekt. A kockázatok csökkentésének 
érdekében a vállalatoknak körültekintően meg kell vizsgálniuk az új termék fejlesztési 
folyamataikat, hogy azok alapján képesek legyenek megbízható döntéseket hozni.  

Shenhar és szerzőtársai [111] a termékfejlesztési projektek sikerességét 4 dimenzióban 
határozza meg (24. ábra): 

 Projekt hatékonysága: rövidtávú eredmények, a projekt mennyire tudta szállítani az 
eredményeket, alapvetően a projektháromszögre koncentrál. 

 Vevőkre gyakorolt hatás: ez a dimenzió kiemeli, hogy a projekt eredménye akkor 
tekinthető sikeresnek, ha a termék valódi vevői igényekkel találkozik, azokat elégíti 
ki. 

 Üzleti siker: a projekt sikerességének a szervezetre gyakorolt hatását emeli ki. 
 Felkészülés a jövőre: a jövőbeli fejlődéshez szükséges technológiai és vállalati 

infrastruktúra. 
 

 
 

24. ábra. Termékfejlesztési projektsiker dimenziói [111] 

A fenti modell összeegyeztethető a Görög [21] által megfogalmazott projekt sikerességének 
hierarchikus modelljével (22. ábra). A modell 4 dimenziója azonban összemossa a 
projektmenedzsment sikerének és a projekt sikerének kérdését, az első dimenzió a 
projektmenedzsment sikerére utal. A további három dimenzió viszont már a projektsikerre, 
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figyelembe veszi a jövőbeli kihívásokat, vagyis stratégiai szemléletre utal. Mindez jelzi, hogy 
siker egyes területei nem függetlenek egymástól. 

Afonso és munkatársai [121] a termékfejlesztés sikerességét vizsgálták a vevőkre gyakorolt 
hatások mentén. Kutatásuk a termék célköltségét és a piacra vezetés idejét határozták meg, mint 
a termékfejlesztés fő sikerkritériumait (25. ábra). 

 
25. ábra. Termékfejlesztés sikerét meghatározó kritériumok  [121] 

Cooper [122] tanulmányában kilenc, a termékfejlesztés sikerére hatást gyakorló faktort 
azonosított:  

1. magas szintű termékfejlesztési folyamat, 
2. tiszta és világosan kommunikált termékstratégia, 
3. megfelelő erőforrás, 
4. felsővezetés elkötelezettsége a termékfejlesztés felé, 
5. vállalkozó szellem/azt támogató környezet, 
6. felsővezetés hozzáállása, 
7. stratégiai fókusz, szinergia, 
8. jól képzett, jó minőségű fejlesztő csapat, 
9. kereszt funkcionális csapatok. 

Cooper [123] újabb tanulmányában különválasztotta az egyedi, új termék fejlesztési projektek 
és az üzleti sikerek szervezeti és stratégiai tényezőit. A vevői igényeknek történő megfelelést, 
a gondos előkészítést, pontos termékspecifikációt emeli ki többek között, mint sikertényezőt. 
Balbontin [124] amerikai és angol vállaltok termékfejlesztési gyakorlatának vizsgálata alapján 
az új termék fejlesztésének sikertényezőit öt kategóriába sorolta: 

 szervezet, 
 konstrukció, 
 marketing, 
 termék, 
 technológia. 

 

Termékfejlesztés 
sikere 

Célköltség 
Piacra vezetés  

ideje 
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26. ábra. Termékfejlesztés sikertényezői ([130] alapján) 

Gonzalés és Palacios  [130] kategorizálta termékfejlesztési projektek sikertényezőit (26. 
ábra), amely irányt mutat a szervezeten kívüli hatások és tényezők kezeléséhez is: 

 Felsővezetői támogatás: a vezetőknek figyelmet kell fordítaniuk a helyes, 
együttműködő vállalati kultúra kialakítására. A vezetés fejlesztéshez való 
hozzáállásának nyitottnak, támogatónak és szakmainak kell lennie, különben a 
termékfejlesztési csapatban a bizalom, a belső elkötelezettség, az együttműködés 
fellazul. [131].  

 Termékfejlesztő csapat: a csapat olyan egyének csoportja, akiknek az elvégzendő 
feladatai függenek egymástól, ők felelnek a feladatok elvégzéséért, akik önmaguk, 
illetve mások által is egy vagy több nagyobb társadalmi rendszer (vállalat) részeként 
vannak értékelve és ezáltal kapcsolataikat is szervezeti szinten kezelik [132]. A 
keresztfunkcionális termékfejlesztési csapatok különböző területek képviselői, 
különböző  felelősségi körökkel egy egységben, közös vezetéssel valósítják meg a 
termékfejlesztési projekteket, hozzák meg a döntéseket [133]. A különböző funkciók, 
területek bevonása a termékfejlesztésbe nagyon fontos alaptétele az integrált 
termékfejlesztésnek, több kutatás, termékfejlesztési módszerek bizonyítják a 
hatékonyságát. A belső osztályok partnerek bevonásán kívül a vevők, beszállítók 
tudásintegrálása, bevonása is hatással van a fejlesztési projekt kimenetelére [134]. A 
termékfejlesztés sikerességére közvetlenül hatással van a csapat együttműködésének 
mértéke  [135]. 

 Termékfejlesztési folyamat: a termékfejlesztési folyamatnak választ kell adnia az 
alábbi kérdésekre:  

o A szükséges erőforrásokat biztosan megkapja a termékfejlesztési projekt 
csapat?  

o Hogyan lesz priorizálva és szétosztva a szükséges erőforrás az új termék 
koncepciók fejlesztéséhez?  

o Milyen új termék portfólióra van szükség és az hogy kapcsolódik az üzleti 
stratégiához?  

o Hogyan lesznek a döntési felülvizsgálatok a döntésekről és javaslatokról a 
projekthez kapcsolódóan?  

o Mi lesz a projekt és projektcsapat előre haladásának és teljesítményének 
mérési módszere? [136].  

 Termékfejlesztés sebessége: a gyorsabb termékfejlesztés javítja a profitabilitást és 
segít az eladások növelésében a termék életciklusa alatt, ezáltal a fejlesztési és 
termelési tevékenységek költséghatékonyságát is javítja. A rövidebb fejlesztési idő 
garantálja a magas szintű teljesítményt [128], [133], [137], [138].   
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 Termékfejlesztési stratégia: az új termék kifejlesztése régóta a vállalatok egyik fő 
tevékenységének minősül az egyre szigorúbb versenyt diktáló globális piacon. Az új 
termék bevezetése azonban kockázattal és bizonytalansággal járó folyamat. Ezért a 
vállalatoknak pontosabb termékfejlesztési stratégiákat kell megvalósítaniuk és 
gondosan értékelniük kell egy új termék bevezetésének kockázatait, lehetőségeit 
[53]. Debruyne [139] a termékfejlesztési stratégiák egyszerű osztályozásának két fő 
típusát határozza meg, a defenzív  vagy támadó, illetve az offenzív, védekező vagy 
követő stratégiát. Az offenzív stratégia körültekintő tervezéssel új piacokat nyit meg 
vagy meglévőket bővít, míg a defenzív stratégiát a környezet változásai, illetve a 
versenyhelyzet kényszeríti cselekvésre. Amennyiben egy szervezet a folyamatos 
offenzív termékfejlesztési stratégia mellett kötelezi el magát, az nagyon magas fokú 
kockázatot és költséges termékfejlesztést fog eredményezni. A fejlesztési készségek 
javításába, a termékfejlesztésbe befektetett idő komoly erőforrásokat emészt fel, 
ugyanakkor nagyon komoly lehetősége van a befektetések sokszoros megtérülésére. 
Ezzel élesen ellentétes a defenzív stratégia ahol viszonylag alacsony befektetett 
költségek mellett, alacsony kockázattal, moderált bevételek érhetők el [140]. 

 Piaci orientáció: a vállalatok vásárlókhoz és versenytársakhoz való viszonya 
komolyan befolyásolja azt, hogy miként reagálnak piaci változásokra és különösen 
arra, hogy mekkora mértékben indítanak új termék fejlesztéseket, milyen módon 
vezetnek be új termékeket a piacra [141]. A piaci orientáció és az új termék 
fejlesztése közötti kapcsolat jelentős piac- és marketingkutatáson alapul, amely a 
piaci orientáció következményeire fókuszál. A hiányzó láncszem a piacorientáció és 
a teljesítmény között, az innováció, amely az újdonságok és újítások hatékony 
bevezetéséhez járul hozzá [142]. 

 Technológia: az innováció a vállalati vezetésben nagyon komolyan számol a 
termékfejlesztéssel, ami az innováció forrása, ugyanakkor kimenete a 
termékfejlesztés során valósul meg, jön létre. Ez magában hordozza azt, hogy a 
technológiai fejlesztések kifejezetten a termékfejlesztés központjában állnak, 
függetlenül attól, hogy az új technológiák adnak lehetőséget az új termékre vagy az 
új innovatív termék miatt alakulnak ki az új technológiák. Minden új termék 
fejlesztésének célja a vevői igények kielégítése a termék által. Ennek egyik eszköze 
az új technológiák kiaknázása, amelyek az igényekkel együtt fejlődhetnek [143]. Az 
innovációra való alkalmasság és tudatosság nagyban növeli a vállalatok 
versenyképességet, működését, különösen az új termék fejlesztésben [144]. 

 Tudásmenedzsment: a vállalatok közötti verseny egyik meghatározó tényezőjévé 
lép elő az innovációs képesség, mint a gazdasági előnyszerzés képessége – melynek 
előfeltétele a vállalat által birtokolt tudás –, valamint a meglévő tudás minél 
hatékonyabb felhasználása [145]. A tudásmenedzsment lehetővé teszi a tudás 
egyfajta áramlását a tudásgazda és a tudást igénylő között [146]. A 
tudásmenedzsment magába foglalja az információk gyűjtését és az információk 
továbbítását az igényeknek megfelelően. Az ilyen jellegű tevékenységek, beleértve 
az információk, ismeretek megszerzését, finomítását, bővítését, tárolását, 
megosztását hatékonyan növelik a szervezet tudásállományának értékét, 
használhatóságát [147]. 
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3.3 KUTATÁS MÓDSZERE 

3.3.1 TERMÉKFEJLESZTÉSI PROJEKTEK SIKERTÉNYEZŐINEK KVALITATÍV VIZSGÁLATA 

A termékfejlesztési folyamatmodellek történeti áttekintésének és összehasonlító 
elemzésének célja kutatásomban kettős volt: egyrészt a fejlődési tendenciák feltárása, másrészt 
a jövőbeli továbblépés lehetőségeinek kijelölése. Ehhez a szakirodalmi forrásokban bemutatott 
tendenciákon túl fontos megismerni a termékfejlesztéssel kapcsolatos tapasztalatokat, szakértői 
véleményeket. Doktori kutatásomban kvalitatív kutatással megalapozott kvantitatív (kérdőíves 
felmérés) módszerrel vizsgáltam a kérdést. A kvalitatív kutatás főbb tapasztalatait egy 
gondolattérkép foglalja össze (1. melléklet).  

Több termékfejlesztést vizsgáló szakember azt állapította meg, hogy a vállalatok 
termékfejlesztésben elért sikere elsősorban a fejlesztési projektekben részt vevő szakemberek 
zsenialitásától függ és meg voltak győződve arról, hogy nem valósítható meg sikeresen a 
projekt irányítása és strukturálása a folyamatban rejlő bizonytalanságok, az alacsony 
kiszámíthatóság és a magas kreativitás miatt [148]. Kutatások azonban bizonyították, hogy 
kidolgozott termékfejlesztési folyamatokkal csökkenthető a kiszolgáltatottság és ezek a 
kockázatok mérsékelhetők [149]. 

A kvalitatív kutatás során műhelymunkára hívtam termékfejlesztési projektekben 
tapasztalattal rendelkező kollégákat (4. táblázat). A meghívottakat személyesen ismerem, velük 
korábban már volt kapcsolatom termékfejlesztési problémák megoldása során. A csoportos 
megoldás előnyei, hogy a csoport ismeret- és ötletkapacitása, különösen azok asszociációja 
miatt nagyobb mint az egyéné, és a résztvevők kölcsönösen befolyásolják egymást [27]. 

4. táblázat. Bevont szakértők adatai 
 

Munkakör Terület  Tapasztalat (év) 
Szakértő 1 Termékfejlesztési vezető Háztartási gép 10+ 

Szakértő 2 Termékfejlesztési vezető Háztartási gép 10+ 

Szakértő 3 Termékfejlesztési 
projektvezető/tervező 

Ipari 
automatizálás, 
autóipar 

5+ 

Szakértő 4 Termékfejlesztési tesztlabor vezető Autóipar 10+ 

Szakértő 5 Termékfejlesztési vezető Ipari automatizálás 15+ 

 
A műhelymunka célja az volt, hogy több oldalról áttekintve, körültekintően, teljes körű 

áttekintést készítsek a termékfejlesztési projektekkel kapcsolatos kihívásokról. Különböző 
szakterületeken járatos munkatársakat vontam be annak érdekében, hogy átfogó képet tudjak 
alkotni a témáról, a folyamat különböző szintjein, a különböző problémákat is felmérve. Ezek 
a tapasztalatok adták a kérdőív kidolgozásának alapját, ideértve a termékfejlesztési projektek 
sikertényezőinek értékelésére, a preferenciákra vonatkozó kérdéseket is. A csoportmunka során 
összeállított gondolattérkép fő elemeit a 27. ábra foglalja össze. 
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27. ábra. Termékfejlesztési gondolattérkép (saját szerkesztés 1. sz. melléklet alapján) 

A szakértőkkel folytatott beszélgetés és közös munka legfontosabb tapasztalatai a 
következők voltak:   

 a megfelelő projektvezetés, a pontosan meghatározott projektcélok sok esetben 
hiányoznak, meglétét kritikusnak ítélték, 

 a projektháromszög elemei sokszor változnak a projekt során, a projektvezető nem 
állítja meg ilyenkor a projektet és nem kerül újratervezésre, nem indul új projekt, 

 a projekttagok erőforrása, fókuszáltsága, preferenciája sokszor kérdéses a 
termékfejlesztési projektek során, 

  együttműködés, a közös cél támogatása sok esetben nem valósul meg,  
 a termékfejlesztési szakemberek kiegyensúlyozatlannak érzik a feladatokat, 

felelősségi köröket, 
 általános szervezési, számonkérési problémák, 
 a projekttanulságok kezelése, a tapasztalatok gyűjtése, tárolása, megfelelő 

tudásmenedzsment kialakításának a hiánya. 

A projektértekezletek célja, hasznossága is gyenge pontként, fejlesztendő területként került 
megjelölésre. Megoszlottak a vélemények, hogy valóban hasznos vagy inkább „csak” időrabló 
tevékenység. Logikusnak tűnt, hogy az értekezletek témaköre szintén bekerüljön a vizsgálat 
fókuszába. 

A műhelymunka utolsó szakaszában kidolgozott gondolattérkép alapján, ami magában 
foglalja azokat a megkerülhetetlen problémáit a termékfejlesztési projekteknek, amelyekre 
vonatkozó fő kérdéscsoportok, majd később a konkrét kérdések kerültek megfogalmazásra. A 
szakértőkkel beazonosított, fontosnak ítélt sikertényezőkre és egyéb témákra fogalmaztunk 
meg kérdéseket ahhoz, hogy a kvantitatív kutatás relevanciája megfelelő legyen. 

A kérdőíves felmérés fókusza a problematikus, fejlesztendő területek vizsgálata, nem szabad 
ugyanakkor figyelmen kívül hagyni a vizsgálat során a folyamat erősségeit, az általában jól 
működő részeket. Ezeknek a területeknek a vizsgálata is nagyon fontos, mivel a nem annyira 
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jól működő területek fejlesztése a legmegbízhatóbban a már jól működő részek, erősségek 
felhasználásával, további erősítésével érhető el. 

3.4 KUTATÁSI EREDMÉNYEK  

3.4.1 TERMÉKFEJLESZTÉSI PROJEKTEK SIKERTÉNYEZŐIRE VONATKOZÓ KÉRDŐÍVES 

FELMÉRÉS TÁRGYA  

A kvalitatív vizsgálatok által feltárt sikertényezők szélesebb körű elemzését, kvantitatív 
vizsgálatát a doktori kutatásomhoz használt kérdőív segítségével folytattam le. A kérdőívben 5 
fokozatú skálán kértem értékelni a 5. táblázat szerinti sikertényezők fontosságát (1: egyáltalán 
nem fontos és 5: alapvetően fontos végpontokkal). Az 5. táblázatban a sikertényezők elemei a 
kérdőív megfogalmazását mutatják be, a rövid elnevezéseket az eredményeket bemutató 
diagramokon. 

5. táblázat. Sikertényezők  

Tényezőcsoport Sikertényező (kérdőív elem) Rövid elnevezés 

Szabályozás 

Írott szabályozás elérhetősége Írott szabályozás 
elérhetősége 

A szabályzatok rendszeres 
felülvizsgálata 

A szabályzatok rendszeres 
felülvizsgálata 

Egyértelmű projekt cél írott rögzítése Projektcélok definiálása 
Az előzetesen rögzített tervek betartása Projektterv tartása 

Információ 
hasznosítás 

Projekt visszajelző megbeszélés, projekt 
tapasztalatok összegyűjtése 

Visszajelzés 

Levont tanulságok adatbázisának 
megléte 

Levont tanulságok (lessons 
learned) 

Moduladatbázis megléte Moduladatbázis használata 

Együttműködés 

Rendszeres projektmegbeszélések Projektmegbeszélések 
Projektcsapat együttműködése Projektcsapat 

együttműködése 
Termelés bevonása a projektbe Termelés bevonása 

Projektmenedzser 
figyelme 

Projektvezető aktív figyelme a 
projektcsapaton és a szakmai tartalmon 

Projektvezető aktív figyelme 

A válaszadó szakemberek véleményét a sorrendi skálán adott válaszok megoszlásával, továbbá 
az értékelések átlagos értékével jellemzem. A fontosság mellett a sikertényezőkkel kapcsolatos 
teljesítmények értékelésére is beépítettem kérdéseket a kérdőívbe. A két szempont együttes 
értékelése segít kijelölni a kritikus területeket. Az elemzéshez a Martilla és James munkájára 
épülő IPA (importance-performance analysis, fontosság-teljesítmény elemzés) módszert 
használtam [150]–[155]. 

A sikertényezők közötti kapcsolatokat a nemparaméteres Spearman-féle rangkorrelációs 
együtthatóval jellemzem. Vizsgálatam a fontosság, a teljesítmény értékelésének eredményei 
közötti együttmozgást a két szempont szerint külön, és azok között is. Az eredmények 
szignifikanciáját a kapcsolódó táblázatokban * jelöli, ha az érték 5%-os szinten szignifikáns és 
** akkor, ha 1%-os szinten szignifikáns. A szakirodalom [37] alapján az együttható 0,2 alatti 
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abszolút értéke esetén gyenge, 0,2 és 0,7 között közepes, a fölött pedig erős kapcsolatról 
beszélhetünk. 

3.4.2 TERMÉKFEJLESZTÉSI PROJEKTEK SIKERTÉNYEZŐIRE VONATKOZÓ KÉRDŐÍVES 

FELMÉRÉS EREDMÉNYEI 

A kérdőíves felmérésre adott válaszok megoszlása alapján három sikertényező dominanciája 
látható a fejlesztési projekt kapcsán (28. ábra): 

 projektcélok egyértelmű, írásban történő rögzítése, 
 projektcsapat együttműködése, 
 projektvezető aktív figyelme a projektcsapaton. 

 
  

28. ábra. Termékfejlesztési projektsiker tényezők értékelése 

Az értékelések átlaga alapján (29. ábra) két tényező, a projektcélok definiálása és a 
csapatmunka áll a fontosságértékelés első helyein. A legkevésbé fontos sikertényezők esetében 
is a közepes értékelések voltak jellemzőek. A moduladatbázis használata, a szabályzatok 
rendszeres felülvizsgálata és a levont tanulságok mellett a projektterv tartása kapta a legtöbb 
alacsony értékelést. 

 

Moduladatbázis használata

Levont tanulságok (lessons learned)

A szabályzatok rendszeres felülvizsgálata

Projektterv tartása

Termelés bevonása

Írott szabályozás elérhetősége

Projektcélok definiálása

Visszajelzés

Projektmegbeszélések

Projektvezető aktív figyelme

Projektcsapat együttműködése

egyáltalán nem .. … …. alapvetően fontos
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29. ábra. Fontosság értékelésének áltagos értékei csökkenő sorrendben bemutatva 

A fontosságra és teljesítményre vonatkozó értékelések együttes eredményét a 30. ábra 
foglalja össze. A vizsgált 11 tényező közül 9 teljesítménye 3 és 4 között van, ami megfelelő 
teljesítményre utal, hiányoznak azonban a kiváló (4 és 5 közötti) értékelések. Mivel a 
sikertényezők átlagos értékelése a legtöbb esetben magasabb, mint közepes, az ábra azokat a 
mezőket mutatja, ahol a válaszok elhelyezkednek, így a közöttük lévő különbségek jobban 
kiemelhetők.  

 
30. ábra. Projekt sikertényezőinek fontosság – teljesítmény (IPA) értékelése 
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A teljesítmény-fontosság elemzés során a jól körülhatárolt projektcélok (az átlagérték 4,87 
az 5 pontos skálán) és a projektcsapat együttműködése (4,84) mutatják a legmagasabb értékeket 
a fontossági skálán, vagyis ezek a legrelevánsabb sikertényezőink a felmérésben. A 
szabványok, folyamatok naprakészen tartása (3,87), a levont tanulságok (lessons-learned) 
kezelése (3,84) és a moduladatbázisok használata (3,78) a lista végén találhatók (30. ábra). 

A tényezők teljesítmény eredményei két kiugró értéket mutatnak. A projekteredmény  
elvárások (specifikációk) módosítása a projektek közös jellemzője (az átlagérték 2,37, az 
alacsonyabb érték azt mutatja, hogy gyakoribb szükség van a változtatásokra). Másrészt a 
levont tanulságok (lessons-learned) kezelése (2,81) alacsonyabban értékelt, mint a középérték.  
A fontosság és a teljesítmény értékelése közötti távolság alapján a jól meghatározott 
projektcélok, a projekttervek betartása és a csapatmunka mutatják a legnagyobb különbségeket. 
A bemutatott értékelési tényezők szerinti távolságok általában arra utalnak, hogy a legnagyobb 
fontosságú tényezők összhangban vannak a relevancia és a teljesítmény közötti nagyobb 
különbségekkel. Kivételt képez a projektterv betartása, ahol viszonylag magas fontossági érték 
mellett a leggyengébb teljesítmény értéket láthatjuk. 

Ez arra utal, hogy a projektmenedzsment sikere főként rövidtávra összpontosul, a projekt 
sikerességének hierarchikus modellje (22. ábra) alapján a csúcsot adó háromszögre, de a 
gyakorlatban már nem terjed ki a szervezet és az érintettek megelégedésére.  A szakértők 
véleménye szerint, a vállalati szintű hatások kevésbé fontosak, az eredmények alapján úgy 
tűnik, hogy a gyakorlatban a projektsiker kritériumokat nem megfelelően határozzák meg.  

Feltételezve, hogy a viselkedési minták elősegíthetik a projektmenedzsment gyakorlatok 
fejlődését, a további elemzés alapját a sikertényezők közötti összefüggések jelentik. A felmérés 
eredményeinek nem paraméteres összefüggéseit az alábbiakban mutatom be (6. táblázat, 7. 
táblázat, 8. táblázat).  

6. táblázat. Korrelációvizsgálat eredményei, fontosság 
 

 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) 

Írott szabályozás elérhetősége (1) 1 ,570** 0,116 0,14 0,121 -0,092 -0,054 ,213* ,230* ,237* 0,077 
A szabályzatok rendszeres  
felülvizsgálata (2) 1 0,016 0,14 ,198* -0,089 0,176 ,341** 0,183 ,300** 0,089 

Projektcélok definiálása (3)   1 0,155 0,164 0,051 -0,045 0,081 0,035 0,024 -0,006 

Projektterv tartása (4)    1 ,326** 0,009 0,162 0,057 ,214* 0,172 ,228* 

Visszajelzés (5)     1 0,072 -0,139 ,316** 0,158 0,165 0,096 

Projektmegbeszélések (6)      1 0,152 0,006 0,125 0,13 0,157 

Projektcsapat együttműködése (7)       1 0,096 0,178 ,322** 0,068 

Levont tanulságok használata (8)        1 ,391** ,336** 0,068 

Moduladatbázis használata (9)         1 ,347** -0,004 

Termelés bevonása (10)          1 0,026 

Projektvezető aktív figyelme (11)           1 
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7. táblázat. Korrelációvizsgálat eredményei, teljesítmény 

 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) 

Írott szabályozás elérhetősége (1) 1 ,614** ,399** -0,078 ,407** ,543** ,329** ,460** ,276* ,259** .468** 
A szabályzatok rendszeres  
felülvizsgálata (2) 1 ,374** -,221* ,361** ,409** ,249** ,581** ,434** ,360** ,338** 

Projektcélok definiálása (3) 1 -,229* ,335** ,464** ,293** ,294** 0,221 ,383** ,310** 

Projektterv tartása (4)   1 -0,131 -,197* -0,013 -0,187 -0,034 -0,069 -0,09 

Visszajelzés (5)    1 ,517** ,260** ,484** ,258* ,293** ,387** 

Projektmegbeszélések (6)    1 ,355** ,499** ,319* ,196* ,396** 

Projektcsapat együttműködése (7)      1 ,319** ,255* 0,145 0,119 

Levont tanulságok használata (8)      1 ,526** ,327** ,500** 

Moduladatbázis használata (9)       1 0,163 ,281* 

Termelés bevonása (10)        1 ,229* 

Projektvezető aktív figyelme (11)         1 

8. táblázat. Korrelációs együttható a fontosság és teljesítmény értékelések között 

 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) 

Írott szabályozás elérhetősége (1) -0,039 0,054 0,088 0,178 -0,035 0,115 ,238* 0,032 0,03 0,136 -0,009 
A szabályzatok rendszeres  
felülvizsgálata (2) -0,002 0,122 0,172 0,183 0,091 0,113 0,084 0,049 0,046 0,166 0,015 

Projektcélok definiálása (3) -0,098 0,091 0,169 ,265** 0,127 ,212* 0,159 0,138 -0,094 0,072 ,193* 

Projektterv tartása (4) 0,124 -0,027 -0,083 0,066 0,008 -0,037 -0,002 0,144 0,053 -0,018 0,115 

Projektmegbeszélések (6) -0,091 0,125 0,117 0,145 -0,027 ,210* ,188* -0,025 -0,048 0,074 -0,008 

Projektcsapat együttműködése (7) -0,091 -0,022 -0,042 0,04 -0,058 0,155 0,166 -0,003 -0,003 0,021 0,052 

Levont tanulságok használata (8) 0,151 0,205 ,352** 0,154 0,1 0,038 -0,04 0,2 0,131 -0,002 -0,04 

Moduladatbázis használata (9) -0,045 0,021 0,058 0,083 -0,034 0,041 -0,082 0,087 -0,084 0,076 0,085 

Termelés bevonása (10) -0,086 0,043 -0,016 ,218* 0,08 0,015 ,228* 0,185 0,14 ,241* 0,13 

Projektvezető aktív figyelme (11) 0,165 ,368** 0,142 ,300** ,290** 0,052 0,157 ,211* 0,181 ,241* 0,125 

 
A fontosság értékelésén belül (6. táblázat) kevés szignifikáns és jellemzően gyenge-közepes 

értékek szerepelnek. Az írott szabályozás elérhetősége és a szabályzatok folyamatos 
felülvizsgálata mutatják a legerősebb (0,570) összefüggést. A levont tanulságok és a 
moduladatbázisok használata és a termelés bevonása között található még jól kivehető, 
szignifikáns kapcsolat, de az átlagos értékek alapján mindhárom tényező a kevésbé fontosnak 
ítéltek között szerepel. A számszerű eredmények elméletileg megfelelő alapot adnak 
klaszterelemzés lefolytatásához és ezzel a szakemberek gondolkodási mintáinak feltárásához, 
de a kapcsolódó elemzések nem mutattak ki releváns csoportosítási lehetőséget. Ez az 
eredmény megerősíti, hogy minden tényező fontos, azonban az is közrejátszik, hogy a szakértők 
az összes fontos elemet általában magasra értékelték.  

A sikertényezőkkel kapcsolatos teljesítmények korrelációvizsgálata (7. táblázat) több esetben 
mutatott szignifikáns és erősebb kapcsolatot. Meg kell jegyezni, hogy a teljesítmény értékelés 
során a válaszok szóródása alacsonyabb, mint a fontosságnál. 

A fontossági- és teljesítménytényezők közötti korrelációs elemzés (8. táblázat) átlójában 
szereplő értékek két esetben szignifikánsak: projektmegbeszélések és a termelés bevonása. A 
teljesítményértékelés szignifikáns és magas összefüggéseket mutat. 
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3.5 ÉRTÉKELÉS 

A termékfejlesztési projektek fontosnak ítélt sikertényezői között puha és kemény tényezők 
is megjelennek.  A projektcsapat együttműködését alapvető fontosságúnak tartják a válaszadók. 

A puha tényezők felértékelődése a termékfejlesztési projektekben a kemény műszaki 
szempontokkal szemben aláhúzza azt, hogy szükség van a szemlélet megváltoztatására. A 
termékfejlesztési projektek eredményességének a termék műszaki tartalmán kívül, a 
projektháromszög idő – költség – minőség elvárásain túl, a szervezet és az érintettek 
elégedettségét is tükröznie kell. A szervezet és érintettek elégedettsége szempontjából a 
kemény tényezők mellett szintén hangsúlyt kapnak a puhák, az emberi kapcsolatok, 
kommunikáció, együttműködés.   

A kutatás eredményeit értékelve kirajzolódott, hogy a hipotézisem vélt sikertényezője, a 
korábbi tapasztalatok projektekbe való beépítése, helyett a projektcélok egyértelmű 
specifikálása a legfontosabb tényező a szakértők részéről. Gyakorló mérnökként sokszor 
találkoztam azzal, hogy a nagyvállalalatok hajlamosak elindítani a termékfejlesztési projekteket 
tiszta és egyértelmű célok nélkül. Vagy a célok túlzottan elnagyoltak, nem eléggé specifikusak, 
ezért a projekttervezéskor ígért határidő, költségterv egy „képzeletbeli” termékspecifikációra 
vonatkozik. Természetesen ez később kihatással lesz a projekt sikerére vagy sikertelenségére. 
A kvalitatív kutatás során folytatott beszélgetések alatt több szakértő felvetette, hogy a hiányzó 
projekteredmény elvárásokat (termékspecifikációt) a fejlesztőmérnökök általában saját maguk 
egészítik ki, és feltételezik, hogy mire van szüksége a vevőnek. Ebben az esetben teljesen 
bizonytalan, hogy sikerül-e eltalálni a vevő akaratát, kívánságát, a termékfejlesztés célja ezáltal 
már elkanyarodik a vevői igények kielégítéséről. Ekkor észrevétlenül a vállalat 
termékstratégiája mérnöki irányításúvá válik, aminek a negatív hatását a gyakorlatban többször 
észleltem. Tapasztalataim alapján azok a termékek, például porszívókat tudom említeni, 
amelyek a fejlesztési fázisban fejlesztőmérnöki szemmel nagyon ígéretesnek tűntek – nem csak 
nekem, a kollégáimnak is – az esetek döntő többségében nem bizonyítottak a piacon az eladási 
számaikkal. A termékfejlesztési projektek projekteredmény elvárásainak ezért tisztának kell 
lennie a projekt indításakor és a vevői igényeket kell tükröznie, nem a mérnöki elképzeléseket. 
A kapcsolódó eredmények alapján két tézist fogalmaztam meg. 

3.6 2. ÉS 3. TÉZIS 

3.6.1 2. TÉZIS 

A kérdőíves felmérésem kitért a termékfejlesztési projektek sikertényezőire. A vizsgálatok 
kimutatták egyes nehezen számszerűsíthető sikertényezők (projektvezető aktív figyelme, 
projektcsapat együttműködése) fontosságát, azonban ezek nem fontosabbak a jól 
számszerűsíthető sikertényezőktől (projektcélok definiálása, projekttervek betartása, írott 
szabályozás kidolgozása és felülvizsgálata). A korábbi tapasztalatok beépítése a projektekbe 
nem tartozik a legfontosabbnak ítélt sikertényezők közé. A H2 hipotézist elvetettem. A 
termékfejlesztési projektek sikertényezői: 

 az egyértelmű projektcélok meghatározása, írásban rögzítése, 
 a projektcsapat együttműködése, 

T2: A termékfejlesztési projektek domináns sikertényezői a vállalati stratégiai célokhoz 
kötődő egyértelmű projektcélok rögzítése, továbbá a projektcsapat együttműködése. 
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3.6.2 3. TÉZIS 

A projekt sikertényezőinek kérdőíves vizsgálata magában foglalta a sikertényezők 
fontossága mellett, azok teljesítményének megítélését is. A H3 hipotézis feltételezése szerint a 
jól számszerűsíthető sikertényezők (egyértelmű projektcélok definiálása, projekttervek 
betartása, írott szabályozás kidolgozása és felülvizsgálata) nem jelentenek szűk 
keresztmetszetet, míg a termékfejlesztési projektekben fejlődésük során később felértékelődő, 
nehezen számszerűsíthető tényezők teljesítményével kapcsolatban kevésbé elégedettek a 
kutatásban résztvevő szakértők. A termékfejlesztési folyamatok jövőbeli támogatásánál így az 
utóbbiakra kell koncentrálni. 

A termékfejlesztési projekt sikertényezői fontosságának vizsgálata során az alábbi 
megállapításokat tettem:  

 a projekt résztvevőinek, termékfejlesztési szakértőknek, különösen a projekt 
vezetőnek a rövid távú céljai felülírják a vállalat hosszú távú érdekeit, 

 emiatt a moduladatbázisok és a levont tanulságadatok feldolgozása, tárolása, 
kezelése, fejlesztése háttérbe szorul, hiszen nincs közvetlen hatással az éppen futó 
projekt sikerességére, 

 a projekteredmény elvárásnak, projektcélnak az egyértelmű meghatározása nagyon 
fontos igényként merül fel a szakemberek részéről, viszont a gyakorlatban 
rendszeresen változik, a projekt során korrekcióra szorul. 

A kutatás eredményei nem igazolták a H3 hipotézisemet, a jól számszerűsíthető tényezők közül 
a projektcélok egyértelmű meghatározása, az írott szabályozás elérhetősége s különösen a 
projektterv betartása esetében a fontosságukhoz képest teljesítményük jelentősen elmarad. 

T3: A termékfejlesztési projektben a nehezen számszerűsíthető sikertényezők fontosságához 
képest a kapcsolódó vállalati teljesítmény gyengébb, ugyanakkor a jól számszerűsíthető 
tényezők esetében is elmarad a teljesítmény a fontossághoz képest. A siker fokozása nem 
korlátozódhat a nehezen számszerűsíthető sikertényezők területeinek fejlesztésére. 
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4 A TERMÉKFEJLESZTÉSI PROJEKT SPECIFIKÁCIÓJÁRA, IDŐKERETÉRE ÉS 

KÖLTSÉGKERETÉRE VONATKOZÓ PREFERENCIÁK 

4.1 HIPOTÉZIS 

A kvalitatív kutatásba bevont szakértők véleménye szerint a fejlesztendő termékre vonatkozó 
projekt követelmények gyakran változhatnak, ennek pedig következménye lehet a 
projektháromszög szerinti sikertényezők preferenciasorrendjének megváltozása. A kapcsolódó 
hipotézis: 

H4: A termékfejlesztési projekt végrehajtása során a projekteredményre vonatkozó 
változások megváltoztatják a projekt csapat projektháromszögre vonatkozó preferencia 
sorrendjét.  

4.2 SZAKIRODALMI ÁTTEKINTÉS 

4.2.1 A PROJEKT ÉRINTETTJEI 

Egy projekt sikerének megítélése különböző nézőpontokból és különböző érintettek 
szemszögéből eltérő lehet. A projekt sikerkritériumai és sikertényezői az érintettek elvárásait 
tükrözik, ami a projekthez való viszonyuk, attól való függésük alapján eltérő lehet. A sikeresség 
túlmutat a projekt műszaki tartalmán, sőt legtöbbször nem is arra vezethető vissza, viszont az 
érdekek különbözősége hatással lesz a termékre. A rövid- és hosszú távú, egyéni és vállalati 
szintű célok és elvárások, a projekten belüli és azon túli nézőpontok egymásnak ellent 
mondhatnak [156]. A PMI útmutatója  [56] a projekt érintettjeiként azon személyeket, 
csoportokat és szervezeteket definiálja, amelyek hatással lehetnek a projektre, illetve amelyekre 
hatással lehet a projekt valamelyik döntése, tevékenysége vagy eredménye. Ide sorolja az 
útmutató például az ügyfeleket, szponzorokat, a végrehajtó szervezetet és a nyilvánosságot. 
Fontos feladat az érintettek és a hatások azonosítása, majd ezek beépítése a projekt tervezésébe 
és végrehajtásába. Az érintettek között a projektcsapathoz sorolja az útmutató a 
projektmenedzsert és azokat, akik a projektmunka végrehajtásában együttműködnek azért, 
hogy a projektcélokat elérjék. 

Verzuh [157] stakeholder-ekként jelöli meg az érintetteket, ide értve azt a személyt vagy 
csoportot, aki aktívan részt vesz a projektben, illetve akinek érdekeit a projekt végrehajtása 
vagy befejezése pozitívan vagy negatívan befolyásolja. A projektet alapvetően kívülről 
szemléli, a projektmenedzser és a projekt team mellett a menedzsmentet (a szervezeti 
erőforrásokkal eredetileg rendelkező személyeket), a szponzort (hivatalosan kijelölt felelős a 
projektért) és a megrendelőt (személyesen vagy egyéb követelményeken keresztül a projekt 
kereteit és sikertényezőit alapvetően meghatározó érintett) jelöl meg.  

Cleland és Ireland [87] megkülönbözteti a szervezeten kívüli és szervezeten belüli érintettek 
körét. Utóbbiak felelősségét és érdekét a 9. táblázat foglalja össze. 



 

 

60 
 

9. táblázat. Érintettek felelőssége és érdeke ([87] alapján) 

Érintett Felelősség Fő érdek 

Vállalat 
részvényesei 

A szervezet jövedelmezőségére és a 
befektetések megtérülésére fókuszál 

Befektetés megtérülése 

Igazgatóság 

A hosszú távú üzleti érdekekre fókuszál és 
rövid távú döntésekkel irányítja a 
szervezetet. Jellemzően 3-5 éves célokat 
tűz ki és felügyeli a fő tevékenységeket. 

Stratégiai irányultság és 
jövőbeli üzleti lehetőségek 

Ügyvezető, 
elnök, 
alelnökök 

Fókusz az aktuális üzleti célokon (aktuális 
és következő év). Tagja lehet az 
igazgatóságnak is. 

Éves és negyedéves célok 
elérése 

Funkcionális 
vezetők 

Fókusz az ismétlődő munkán, különös 
tekintettel a status quo fenntartására. 

A status quo fenntartása a 
tevékenységek fejlesztése 
mellett 

Projekt 
igazgatók, 
program 
igazgatók 

Fókusz a folyamatban lévő projekteken és a 
tervezett vagy kezdeményezett projekteken.  

A projekt végrehajtásának 
és az új 
projektkezdeményezések 
lendületének fenntartása 

Projektvezetők, 
projekt team 
tagjai 

Fókusz egy (vagy több) projekten a 
tervezés, végrehajtás vagy zárás fázisaiban. 

A projekt befejezése és új 
indítása 

 
A projektsikeresség hierarchikus modelljének  [21] szintjeihez hozzárendelhetők különböző 

érintetti csoportok elvárásai, a projektháromszögtől az érintettek felé haladva egyre szélesebb 
kört és egyre több sikertényezőt lefedve. A projektháromszög szerepe kiemelkedő, mivel: 

 a siker további szintjeinek értelmezése erre vezethető vissza, a szervezet és érintettek 
elégedettségének forrása az idő, költség és minőség teljesítésén alapul, 

 a projektháromszög szerinti sikerre közvetlen hatása van a projektcsapatnak, míg a 
szervezet és érintettek elégedettségére a hatásuk többnyire közvetett vagy 
korlátozott. 

A kvalitatív kutatás csoportmunkája során többször felmerült a projektháromszög 
sarokpontjainak, mint sikertényezőknek a relatív fontossága. Megfigyeltem, hogy a résztvevők 
között nem volt egyetértés abban, hogy ha módosításra kerül sor, akkor kialakul-e valamilyen 
fontossági sorrend, azaz például az idő vagy a költségkeret fogja dominálni a változások 
implementációját. Figyelembe véve a termékfejlesztési projektre jellemző, olyan változások 
gyakoriságát, amelyek a termék tartalmát érintik, de a termékfejlesztés gyakorlatában nem 
indukálják új projekt indítását, a minőség helyett a specifikációt (projekteredmény) 
választottam az idő- és a költségkeret mellé értékelési tényezőnek. Arra a kérdésre keresek 
választ, hogy a projekt elfogadásakor, illetve a specifikációt (projekteredményt) érintő 
változások esetén hogyan alakul az alapvető sikertényezők sorrendje a projekt érintettjeinek 
véleménye szerint. 
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A vizsgálatokhoz a projektmenedzserek, a fejlesztőmérnökök, a termékfejlesztési vezetők és 
a vonalbeli vezetés képviselőinek értékelését emeltem ki. A projektmenedzserek és 
fejlesztőmérnökök egyértelműen a projektcsapatot képviselik. 

4.3 KUTATÁS MÓDSZERE 

A kérdőív a specifikáció, időkeret betartás és a költségkeret betartása tényezőit 
rangsorolással kérte értékelni: 

 a projekt tervezésének időszakában (a projekt elfogadásakor), 
 a specifikációra vonatkozó változások esetén. 

A projekt elfogadáskor a specifikáció elsődlegessége egyértelmű és várt eredmény, az idő- 
és költségkereteket a projekt elfogadásakor ehhez igazítják. A kutatásban a másik két tényező 
sorrendjének vizsgálata volt a célom. 

A rangsorolás eredményét a rangszámok átlagával mutatom be, az ábrákon az alacsonyabb 
értékek magasabb preferenciát mutatnak. A rangsorolás tényezői közötti kapcsolatok 
vizsgálatához a nemparaméteres Spearman-féle rangkorrelációs együtthatót használtam a 
válaszadók egészére és érintetti csoportonként is kiszámítva az értékeket. Az eredmények 
szignifikanciáját a kapcsolódó táblázatokban * jelöli, ha az érték 5%-os szinten szignifikáns és 
** akkor, ha 1%-os szinten szignifikáns. 

4.4 KUTATÁSI EREDMÉNYEK 

A rangszámok átlaga alapján a projekt tervezésének kezdetekor a specifikáció a legfontosabb 
kérdés, ezt követi az időkeret betartása és legkevésbé fontos a költségek (31. ábra). Arra a 
kérdésre, hogy a specifikáció változása esetén mi lesz a legfontosabb, továbbra is a specifikációt 
értékelték a legfontosabbra, de a különbségek csökkentek.  

 

 
31. ábra. Projektháromszög tényezőinek értékelése, rangszámok átlagértékei 

A tervezési és újratervezési fázisra vonatkozó értékelések közötti korrelációs értékek (10. 
táblázat) alapján az időtényezővel kapcsolatos vélemények a leginkább stabilak, de a költség 
és specifikáció értékelése között is közepes, szignifikáns kapcsolat látható a szakértők 
értékelése alapján. 
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10. táblázat. Spearman-korrelációs együtthatók értéke a sikertényezők értékelésének 
rangszámai között 

 
A válaszadók projektben betöltött szerepe alapján az értékelések megoszlását a 32. ábra 

foglalja össze. Az idő és költségkeret esetében a projekt tervezésekor vegyes kép mutatkozik a 
kiemelt érintettek között. A fejlesztőmérnökök esetében a specifikáció – idő – költség sorrend 
a leginkább jellemző, de 38%-uk a költségeket értékelte első helyre, 10%-uk pedig az időt. A 
projektmenedzserek között a legnagyobb arányú (70%) a specifikáció megjelölése az első 
helyen a többi érintetthez képest, 30%-uk pedig az időtervet jelölte meg itt, a költségeket egyik 
válaszadó sem. 

 

 
32. ábra. Sikertényezők fontosságának értékelése, rangszámok gyakorisága különböző 

projektben betöltött szerepek esetén 

A projektmenedzserek, a fejlesztőmérnökök és a termékfejlesztési vezetők véleményeit az 
átlagos rangszámok alapján a 33. ábra mutatja be. 

  
Időkeret 
betartása 

Költségkeret 
betartása 

Tervezett 
specifikáció 
betartása 

Időkeret 
betartása 
vagy 
újragondolása 

Korrelációs 
együttható 

,563** -,168 -,400** 

 
Szig. ,000 ,076 ,000 

Költségkeret 
betartása 
vagy 
újragondolása 

Korrelációs 
együttható 

-,263** ,362** -,048 

 
Szig. ,005 ,000 ,612 

Új 
specifikáció 
betartása 

Korrelációs 
együttható 

-,235* -,188* ,383** 

 
Szig. ,013 ,048 ,000 
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33. ábra. Különböző funkciók preferenciái 

A válaszok közötti korrelációs értékek alapján a fejlesztőmérnökök preferenciái változnak 
legkevésbé, mindhárom tényező esetén szignifikáns, közepes erősségű pozitív kapcsolatot 
találtam a főátlóban. A projektmenedzserek között az időkeret és specifikáció tényezői között 
szignifikáns negatív irányú korrelációkat találtam, a költségkeret és specifikáció tényezői 
között nem találtam szignifikáns kapcsolatot. A termékfejlesztési vezetők között csak az eredeti 
és új időkeret betartása között mutatott a felmérés szignifikáns kapcsolatot (11. táblázat).  

 
11. táblázat. Korrelációs értékek a résztvevők preferenciái alapján 

  

Időkeret 
betartása 

Költségkeret 
betartása 

Tervezett 
specifikáció 
betartása 

Projektmenedzser 
n=30 fő 

Időkeret betartása vagy újragondolása ,716** -,366* -,598** 
Költségkeret betartása vagy 
újragondolása -0,161 0,189 0,154 

Új specifikáció betartása -,433* 0,144 0,341 

Fejlesztőmérnök 
n=32 fő 

Időkeret betartása vagy újragondolása ,505** -,362* 0,018 
Költségkeret betartása vagy 
újragondolása -0,006 ,571** -,522** 

Új specifikáció betartása -,403* -0,243 ,475** 

Termékfejlesztési 
vezető 
n=23 fő 

Időkeret betartása vagy újragondolása ,468* -0,191 -0,359 
Költségkeret betartása vagy 
újragondolása -0,311 0,261 0,083 

Új specifikáció betartása -0,179 -0,086 0,327 
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projektmenedzser fejlesztőmérnök termékfejlesztési vezető

Időkeret betartása Költségkeret betartása

Tervezett specifikáció betartása

Időkeret betartása vagy újragondolása Költségkeret betartása vagy újragondolása

Új specifikáció betartása
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Az előzőekben tárgyalt kérdést megfordítva is vizsgálta kutatás: azt kértem rangsorolni, hogy 
kinek mennyire fontos a specifikáció, illetve az idő- és költségtervek betartásának képviselete 
a projekt elfogadásakor. A rangszámok átlagos értékeit a 34. ábra foglalja össze, az alacsonyabb 
érték nagyobb fontosságot jelent. A specifikáció a termékfejlesztési vezető számára a 
legfontosabb kérdés, míg legkevésbé az a vállalatvezetés számra. Az idő- és költségterv 
ugyanakkor a vállalatvezetésnek a legfontosabb, legkevésbé pedig a termékmenedzsereknek. 

 

 
34. ábra. Specifikáció, idő- és költségterv fontosságának értékelése 

A projektmenedzserek, fejlesztőmérnökök és termékfejlesztési vezetők véleményének 
különbözőségét a válaszok eloszlásán keresztül vizsgáltam (35. ábra és 36. ábra). A legnagyobb 
különbségek e csoportképző ismérv szerint is a vállalatvezetés szerepében látszanak, különösen 
a specifikáció érdekeinek képviselete kapcsán. 

 

 
35. ábra. Egyes szereplők értékelési rangszámainak gyakorisága, specifikáció kérdése 
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36. ábra. Egyes szereplők értékelési rangszámainak gyakorisága, idő- és költségterv 

kérdése 

4.5 ÉRTÉKELÉS 

A kutatásba bevont fejlesztőmérnökök többsége úgy látja, hogy a vállalatvezetés 
egyértelműen idő- és költségterv-központúan gondolkodik, a specifikáció tekintetében utolsó 
helyre rangsorolták őket. Hasonlóan gondolkodnak a projektmenedzserek is. A 
projektmenedzserek szerint az idő- és költségtervek legkevésbé a termékmenedzsereket 
érdeklik, de a specifikáció esetében vegyes képet mutatnak az eredményeik, nem emelkedik ki 
egyik érintett sem dominánsan. 

A projekt sikerének alapvető összetevői közül a specifikáció, a projekt eredményének 
biztosítását értékelték a válaszadók a legfontosabbak, és a költségek jelentik a legkevésbé 
fontos szempontot. A projektben résztvevő fejlesztőmérnökök, projektmenedzserek és 
termékfejlesztési vezetők véleményét részletesebben vizsgálva árnyaltabb kép látszik. Meglepő 
eredmény, hogy a projektmenedzserek jelölték meg legnagyobb arányban a specifikációt az 
első helyen. 

Az érintettek véleményének vállalati szintű felmérésével olyan, projektekre vonatkozó 
eljárások dolgozhatók ki, amelyekkel javítható az együttműködés és fokozható a projekt sikere. 

A projektsiker a forrása minden érintett elégedettségének, bár az érintettek érdekei részben 
eltérőek. A projektmenedzsment szempontjából a projektmenedzsert tudjuk kiemelni abból az 
aspektusból, hogy ő „mindenért felelős”. Irányítja a projekt folyamatát, befolyásolja a projekt 
csapat és a végrehajtók munkáját, ugyanakkor közvetlen kapcsolatot tart a vállalatvezetéssel is. 
Ő képviseli a projektet, priorizálva az érintettek céljait és véleményét. Ha ezek a vélemények 
közelebb esnek egymáshoz, az megkönnyíti a projektmenedzser munkáját. 

4.6 4. TÉZIS 

A kérdőíves felmérés alapján több szempontból vizsgáltam a fejlesztőmérnökként, 
projektvezetőként és a termékfejlesztési vezetőként dolgozók véleményét a termékfejlesztési 
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projekt sikertényezőiről. Feltételezem, hogy a különböző érintettek céljai és prioritásai 
eltérőek, sőt a projekt előrehaladása során változhatnak. Gyakran előfordul, hogy a projekt 
során a leszállítandó eredménnyel, az új termék specifikációjával kapcsolatban változás 
következik be. A H4 hipotézis alapján ennek hatását vizsgáltam a specifikáció, időterv és 
költségterv relatív megítélésre. A kapcsolódó vizsgálatok tapasztalata, hogy a megkérdezett 
szakértők többsége a specifikációt sorolta az első helyre, az ebben bekövetkező változások 
esetén azonban a költség- és időtényező felértékelődik, de a rangszámok átlaga alapján csak az 
időterv és a költségterv betartásának sorrendje változik. A vizsgált tényezők projekt 
elfogadásakor és a specifikáció változásakor mért rangsorainak átlagos értékei és az értékek 
közötti korrelációk vizsgálata alapján: 

 A specifikáció a fejlesztőmérnökök, projektvezetők és a termékfejlesztési vezetők 
között egyaránt a legfontosabb, a projekt és a változások elfogadásakor. 

 A fejlesztőmérnökök értékelésében a tényezők sorrendje nem változik. 
 A projektmenedzserek értékelésében a specifikáció áll az első helyen, de fontossága 

szignifikánsan csökken (rangszámok átlaga nő). A költségterv betartásának 
fontossága szignifikánsan nő, időterv betartásának fontossága pedig kis mértékben, 
nem szignifikánsan növekszik (rangszáma csökken). 

 A termékfejlesztési vezetők érétkelésében a költségterv tartásának fontossága a 
projektmenedzserekhez hasonlóan változik, de az időterv betartásának fontossága 
csökken (rangszáma nő, nem szignifikánsan). 

T4: A termékfejlesztési projekt teljesítése során a projekteredményre vonatkozó változások 
hatására a költségkeretek betartása felértékelődik a specifikáció betartásának rovására, de nem 
válik elsődleges preferenciává. A fejlesztési projektben érintett fejlesztőmérnökök 
preferenciasorrendje nem, projektmenedzserek és termékfejlesztési vezetők 
preferenciasorrendje szignifikánsan változik a költségkeret betartásának fontosságában.  
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5 LEVONT TANULSÁGOK, TAPASZTALATOK HASZNOSÍTÁSA 

5.1 HIPOTÉZIS 

Habár a projekt szerves hozzájárulás a szervezet működéséhez, illetve a változások 
kezelésnek az eszköze, a projekt sikerével kapcsolatos empirikus vizsgálatok megerősítették a 
termékfejlesztési projekteknél, hogy az érintettek gondolkodása rövid távú, azaz a projekt 
keretein túlmutató tényezők kevésbé fontosak. Az egyedi projektek tapasztalatainak 
szisztematikus gyűjtése és hasznosítása vállalati érdek. Habár a termékfejlesztési projektek 
során a résztvevőknek az aktuális feladataik hatékony végrehajtására kell fókuszálni, azok 
sikeres teljesítésében az előző projektekből levont tanulságok, a korábbi tapasztalatok – egyéni, 
csoport és vállalati szinten – fontos szerepet játszanak a feladatok megtervezésétől a 
végrehajtási eljárásig. A levont tanulságok sokat segítenek abban, hogy a termékfejlesztés 
teljesítménye fejlődhessen azáltal, hogy elkerüljük az ismétlődő hibákat. Ezen felül a 
tapasztalatok személyes megosztása értékes támogatást nyújthat a módszeres tervezésben és az 
eszközök, folyamatok fejlesztésében is. A különböző tapasztalati szinten álló kollégák 
hozzáállása a levont tanulságok kezeléséhez különböző lehet. A kapcsolódó hipotézis: 

H5: A termékfejlesztésben kevesebb tapasztalattal rendelkező szakemberek nagyobb 
mértékben, míg a tapasztaltak kisebb mértékben támaszkodnak a korábbi termékfejlesztési 
projektekből levont tanulságokra, tapasztalatokra. 

5.2 SZAKIRODALMI ÁTTEKINTÉS 

A levont tanulságok szisztematikus menedzselése egyre fontosabb az eredményes új termék 
fejlesztési projektekben [158]–[160]. Minden vállalatnak – függetlenül méretétől és 
tevékenységétől – osztályozni, értékelni kell a korábbi projektek tapasztalatait, az elkövetett 
hibákat, illetve a jó gyakorlatokat [43], [56]. A téma fontossága megjelenik a vállalatirányítás 
és a projektmenedzsment szabványaiban, útmutatóiban is: 

 A Project Management Institute (PMI) is fókuszba helyezi a levont tanulságok 
rögzítését, gyűjtését és megosztását, mert ez az érdeke a teljes szervezetnek [56]. 

 Összegyűjteni a visszajelzéseket és megtenni a szükséges fejlesztési lépéseket 
egyértelmű követelmény az ISO 9001:2015 és az IATF 16949:2016 szabványokban. 
A szervezetnek meg kell találnia, dokumentálnia kell és felül kell vizsgálni a gyártási 
folyamatok bemeneti követelményeit, figyelembe véve az előző fejlesztések levont 
tanulságait is [161].  

Jó példa a levont tanulságok alkalmazására az Amerikai Katonai Levont Tanulságok 
Centruma (CALL – Center of Army Lessons Learned). Ez a szervezet felelős és számonkérhető 
az USA teljes haderejének tapasztalati programjáért és a levont tanulságok kezeléséért. Ez a 
program tartalmazza a levont tanulságokat, információkat a hadsereg taktikáiról, műszaki 
hátteréről, technikáiról és folyamatairól [162]. A CALL példája jól mutatja a PMI által 
megfogalmazott ajánlások relevanciáját arra vonatkozóan, hogy a levont tanulságok 
összességében hasznosak és szükségesek a gyakorlatban. A termékfejlesztési tevékenységek 
esetén a legtöbb szabályozás kitér a kérdésre, a kutatásom tapasztalata azonban az, hogy 
jelentős potenciál rejlik a levont tanulságok kezelésében, a termékfejlesztési feladatokban. 
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5.2.1 TANULSÁGOK TÍPUSAI 

A projektek tapasztalatainak (levont tanulságok, lessons learned) összegyűjtése és 
hasznosítása azok sokfélesége miatt nehéz feladat. A termékek típusa és sajátosságai, 
mennyisége, a vállalat piaci helyzete, a gazdasági környezet, az alkalmazott technológia, a 
résztvevő személyek szaktudása és tapasztalatai alapján a projektek nagyban különbözhetnek. 
Ezzel együtt a projekt során bekövetkező helyzetek, hibák, jó megoldások is egyediek, de a 
tapasztalatok valamilyen formában nyomot hagynak, tükröződnek a későbbi feladatok 
megtervezésében és végrehajtásában. Minden projekt során felmerülnek változások, 
problémák, megoldandó helyzetek, új követelmények a változó vevői igények vagy előre nem 
látott műszaki akadályok miatt. A változások gyors reakciót, gyors megoldásokat követelnek 
és ezzel párhuzamosan újabb akadályokat, változásokat generálnak. Másrészről, a projekt 
végrehajtását tekintve az akadályokat előre azonosíthatjuk vagy korábbi, bevált gyakorlat 
alkalmazásával, jó eséllyel elkerülhetjük. A termékfejlesztési projektek során bármikor 
felmerülhetnek olyan problémák, kihívások, amelyek lehetetlenné teszik a projekt csapatnak a 
meghatározott költség- és időterv mellett a projektek megvalósítását. Ezért rendszerorientált 
vezetői megközelítés szükséges az akadályok leküzdésének érdekében. A projektek során 
felmerülő feladatmegoldási módszerek, azok során szerzett előnyök megosztása, megértése 
növeli a következő projektek sikerességének lehetőségeit.  

A levont tanulságokat tartalmuk alapján három fő kategóriába sorolhatjuk (37. ábra) [163]. 
 

 
 

37. ábra. Tanulságok típusai, saját szerkesztés [163]alapján 

A levont tanulságok három típusa a tanulságok létrejöttének és a felhasználási lehetőségei 
szerint kerültek csoportosításra [163]: 

 a személyes felismerések, mint a tapasztalatok, tanulságok fő forrása jelenik meg, 
 a tapasztalatok megosztása egy lehetőség a tanulásra, felismerések megosztására, 
 a harmadik típus a folyamat fejlesztése a tapasztalatok alapján. 

5.2.2 A TANULSÁGOK SZEREPE A SIKER ELÉRÉSÉBEN 

A sikeres vagy akár sikertelen termékfejlesztési projektek tapasztalatai különböző 
területeken, mint prototípus gyártás, mérnöki megoldások, vagy specifikációk felgyorsíthatják 
a szervezetek tanulását, tapasztalatszerzését. A korábbi tapasztalatok használatával jelentősen 
le tudjuk csökkenteni a projekt tervezésére, előkészítésére szükséges időt és meg tudjuk kímélni 
magunkat a korábban elkövetett hibák, problémák megismétlésétől [162]. A csapat magasabb 
reflexivitását elérhetjük, ha a csapat tagjai előre kidolgozzák a feladathoz kapcsolódó terveket, 
vagyis előre megtervezik a munkafázisokat, előre láthatják az akadályokat és elvetik a nem 
használt, régi folyamatokat, annak érdekében, hogy megfelelhessenek a dinamikusan változó 
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piaci kihívásoknak. Az új termék fejlesztéssel foglalkozó csapatok, amelyek magasabb szintű 
tudást birtokolnak, általában magasabb szintű reflexivitással is rendelkeznek [164]. Az új 
termék fejlesztésének sikerességi elméleti modellje (38. ábra) összefoglalja a kulcs 
sikertényezőket és az azok közötti összefüggéseket. Az elérhető tudás, mint tapasztalat 
egyértelműen hatással van az új termék fejlesztési sikerére, a fejlesztő csapat reflexivitásán 
keresztül. 

 
 

 
 

38. ábra. Új termék fejlesztésének sikerességi elméleti modellje [165] 

A kognitív megfelelés elmélete alapján a projektcsapat tagjai jellemzően a tudásbázis széles 
skálájával rendelkeznek, amelyet tovább kell adniuk a további elmélkedésekhez, ötletekhez, 
vagyis a csapattagok átalakíthatják a hatalmas tudásbázisokat [7]. A hatékony fejlesztőcsapatok 
a tudás adatbázist hasznosabb, produktívabb tudássá alakítják, kognitív tevékenységek 
segítségével szintén javítják a csapat reflexivitását [166]. A kognitív megfelelés elmélete 
kiemeli, hogy a csapattagoknak a meglévő ismeretek széles skálájára lehet szükségük ahhoz, 
hogy a feladat megértését olyan összetett kontextusban javítsák, mint az új termék fejlesztése 
[167]. 

A tapasztalati adatbázisok alapvetően hozzájárulnak a termékfejlesztés sikerének 
biztosításához, de általában a gyakorlati használatuk a lehetőségekhez képest alulmarad. A 
vállalatok megértették a terméktudás adatbázis szükségességét, különösen az ISO 9001 és az 
IATF 16949 szabványok követelményeinek megfelelően, de különböző okok miatt 
bizonytalanságok merülnek fel a korábbi fejlesztési munkák tanulságainak felhasználásában. 

Pacagnella [168] kutatása szerint a megismert tanulságok nyilvántartása növelheti a 
termékfejlesztési projektek sikerének esélyét. Ez azt jelenti, hogy lehetséges erőfeszítéseket 
tenni a projekt során empirikusan generált ismeretek felhasználására; a csapat tapasztalatokon 
keresztül azonosítja azokat a lehetőségeket, amelyek kapcsolatba hozhatók a technológiával, a 
menedzsmenttel, a marketinggel és pozitív eredményeket hozhatnak a termékfejlesztési projekt 
sikerességében. A levont tanulságok használatának fokozása ezeken a területeken is 
hozzájárulhat a termékfejlesztés sikerességéhez. A fejlesztési projekt résztvevőinek, mint a 
levont tanulságok adatbázis és rendszer felhasználóinak a hozzájárulása a rendszer 
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fejlesztéséhez, adatok feltöltéséhez, karbantartásához és nem utolsó sorban az adatbázis 
használatához, kulcskérdés a termékfejlesztés sikeressége szempontjából az egyre élesedő 
versenyben. 

5.3 A KUTATÁS MÓDSZERE 

Feltételezve a levont tanulságok szerepének kiemelt fontosságát a termékfejlesztési projektek 
sikerének fokozásában, a kutatás feladata az, hogy értékelje annak alkalmazott formáit és az 
alkalmazás szintjét. Egyszeres választással kértem megjelölni, hogy milyen formát használnak 
a levont tanulságok kezelésére. A felsorolásban a közös fájlok, e-mail, adatbázis, értekezlet 
feljegyzései mellett a nincs ilyen és az egyéb opciók szerepeltek. A válaszokat azok 
megoszlásán keresztül mutatom be, a kapcsolatokat pedig kereszttábla-elemzéssel vizsgáltam, 
erősségüket a khi-négyzet mutatóval és annak szignifikanciaszintjével jellemzem [37], [38]. 

Az empirikus kutatás kérdőíve külön kérdéseket foglalt magába a levont tanulságokkal 
kapcsolatos információ kezelésével kapcsolatban. Arra kértem a szakembereket, hogy 5 
fokozatú skálán (1: nem jellemző, 5: teljes mértékben jellemző) értékeljék az alábbi állításokat: 

 gyakran adok hozzá információt, 
 gyakran keresek benne információt, 
 mások gyakran tesznek hozzá információt, 
 a benne talált információ jól hasznosítható a munkámban, 
 az adatbázis könnyen, egyszerűen használható, 
 jól szabályozott és dokumentált a használata. 

A skálás értékelésű kérdésekre adott válaszokat az értékelések átlagával mutatom be a teljes 
mintára vonatkozóan, illetve a megoldás formája szerint csoportosítva. Mivel a használat 
céljával (információ hozzáadása és hasznosítása) jelentős eltéréseket mutatott a felmérés, azok 
csoportba sorolására klaszterelemzést készítettem. A felhasználói profilokat hierarchikus 
klaszterelemzéssel hoztam létre. Az ötfokozatú skála alacsony terjedelme miatt, a klasztereken 
belüli szóródás minimalizálása érdekében a Ward-féle módszert használtam [169]. A 
klaszterelemzés előtt Varimax-rotációval főkomponens-elemzést végeztem, mivel az elemzés 
változói között közepes vagy magas, szignifikáns korrelációkat mértem [169]. 

5.4 KUTATÁSI EREDMÉNYEK 

5.4.1 A TANULSÁGOK HASZNÁLATA 

A válaszadók 67,6%-a jelezte, hogy a vállalata a termékfejlesztési projektek gyakorlatában 
alkalmaz valamilyen tudásbázist, levont tanulság rendszert. Az eredmények a következő 
esetekre korlátozódnak. A legelterjedtebb módszer a megosztott fájlok (36,6%) és az adatbázis 
használata (29,6%). 22,5%-ban a megbeszélések feljegyzéseiben rögzítik a tanulságokat, 
létrejött tudást, és 8,5%-ban mailben küldik el, rögzítik a feljegyzett tanulságot. A válaszadók 
közül 2 személy (2,8%) válaszában más megoldást jelölt meg. A levont tanulságok használatára 
vonatkozó átlagos értékek visszafogott eredményt mutatnak, minden kérdésre közepes körüli 
(12. táblázat). A legmagasabb – de itt is közepeshez közeli (3,04) – értéket a kapott információ 
hasznosíthatóságára vonatkozóan találtam.  

Kereszttábla-elemzést végeztem a használt megoldások különbségeinek az ellenőrzésére. 
Megbízható eredményt azonosítottam – a levont tanulságok adatbázisban – talált információk 
felhasználhatósága esetén (khi-négyzet = 27,974, df = 16, sig. = 0,032). Az értékelések 
eloszlása alapján az adatbázisok a felhasználók 47,6% -a számára nyújtanak hasznos 
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információkat, 38,1% azonban elégtelennek ítélte. A megosztott fájlokat a felhasználók     
23,1% -a nagyon jónak találja. Ugyanakkor 38,5%-uk mérsékeltnek, az információk minőségét 
23,1% -uk ítélte elégtelennek. 

12. táblázat. Levont tanulságok használata  

 
Gyakran 

adok 
hozzá 

informá-
ciót 

Gyakran 
keresek 
benne 

informá-
ciót 

Mások 
gyakran 
tesznek 
hozzá 

informá-
ciót 

A benne 
talált 

információ 
jól 

hasznosítha-
tó a 

munkámban 

Az 
adatbázis 
könnyen, 

egyszerűen 
használható 

Jól 
szabályo-

zott és 
dokumen-

tált a 
használata 

Megosztott fájl 
Átlag 3,12 3,12 3,19 3,35 2,85 2,81 
N 26 26 26 26 26 26 
Std. Dev. 1,033 1,071 1,167 1,164 1,287 1,327 
E-mail 
Átlag 3,17 2,33 2,67 2,67 2,00 2,00 
N 6 6 6 6 6 6 
Std. Dev. 1,722 1,506 1,506 1,211 1,265 1,265 
Adatbázis 
Átlag 2,71 2,57 3,10 3,10 3,00 3,14 
N 21 21 21 21 21 21 
Std. Dev. 1,146 1,287 ,944 1,179 1,049 1,195 
Megbeszélés feljegyzés 
Átlag 2,81 2,44 2,63 2,75 2,25 2,19 
N 16 16 16 16 16 16 
Std. Dev. ,981 ,727 ,806 ,775 ,931 ,834 
Teljes 
Átlag 2,92 2,72 2,96 3,04 2,66 2,69 
N 71 71 71 71 71 71 
Std. Dev. 1,105 1,124 1,075 1,114 1,170 1,214 

 
A válaszadók termékfejlesztésben szerzett gyakorlati tapasztalatára vonatkozó kérdés 
csoportosítási lehetőséget biztosított a további vizsgálatokhoz. A legmagasabb értékek az 5 
évnél kevesebb tapasztalattal rendelkezők körében volt mérhető, a legtöbb kérdés esetén a 6-10 
év tapasztalattal rendezők között a legalacsonyabb. Az egyszerű használat és szabályozottság 
tekintetében az értékelések tendenciaszerűen romlanak a tapasztalat növekedésével. A 
szóráselemzés egyik kérdés esetén sem mutatott szignifikáns összefüggést a gyakorlati 
tapasztalat és az értékelések között (39. ábra).  
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39. ábra. A levont tanulság használata a gyakorlati tapasztalat alapján 

5.4.2 SZAKÉRTŐI PROFILOK A LEVONT TANULSÁGOK HASZNÁLATÁVAL KAPCSOLATBAN 

A levont tanulság felhasználásértékelése közötti nem paraméteres korrelációelemzés 
viszonylag magas és szignifikáns összefüggéseket mutat a felmérés kérdéseire adott válaszok 
között (13. táblázat). Ez az eredmény arra utal, hogy a kedvező és kedvezőtlen vélemények jól 
elkülönülnek a mintában. A klaszterelemzés előtt ezért főkomponens-elemzést végeztem. Az 
SPSS által generált dendrogram (40. ábra) alapján három klaszterbe soroltam a válaszadó 
szakembereket. 

 
13. táblázat. Spearman korrelációs együtthatói az értékelési elemek között (n = 71) 

  1. 2. 3. 4. 5. 6. 
1. Gyakran adok hozzá 
információt 

érték  ,660** ,417** ,353** ,211 ,101 
szig.  ,000 ,000 ,003 ,077 ,401 

2. Gyakran keresek benne 
információt 

érték ,660**  ,560** ,657** ,466** ,298* 
szig. ,000  ,000 ,000 ,000 ,011 

3. Mások gyakran tesznek hozzá 
információt 

érték ,417** ,560**  ,618** ,481** ,387** 
szig. ,000 ,000  ,000 ,000 ,001 

4. A benne talált információ jól 
hasznosítható a munkámban 

érték ,353** ,657** ,618**  ,700** ,501** 
szig. ,003 ,000 ,000  ,000 ,000 

5. Az adatbázis könnyen, 
egyszerűen használható 

érték ,211 ,466** ,481** ,700**  ,799** 

szig. ,077 ,000 ,000 ,000  ,000 

6. Jól szabályozott és 
dokumentált a használata 

érték ,101 ,298* ,387** ,501** ,799**  
szig. ,401 ,011 ,001 ,000 ,000  

A korreláció (2-pontos) szignifikáns 0,01-es (**) vagy 0,05-es (*) szinten.  
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40. ábra. A hierarchikus klaszterezés dendrogramja a Ward Linkage módszer alapján 

 
A klaszterek karakterisztikája az alábbiak szerint leírható (42. ábra, 43. ábra): 

 1. klaszter: 9 szakértőt foglal magában (a minta 12,7% -a), közülük 6-nak több, mint 
20 éves munkatapasztalata van, és több, mint 10 évet töltöttek termékfejlesztési 
feladatkörben. Közülük 6 projektmenedzserként dolgozott, 5 tesztelésben, 4 pedig 
termékmenedzserként. Az értekezlet jegyzőkönyveit és a megosztott fájlokat 
használják a tudásmegosztáshoz (42. ábra). Ennek a klaszternek a tagjai információs 
szolgáltatóknak tekintik magukat. Úgy találják, hogy a levont tanulságokat nehéz 
használni, és a rendszer dokumentációja gyenge. 

 2. klaszter: 30 szakértőt foglal magában (a minta 42,3% -a), 40%-uk 20 évnél 
idősebb, és 76,7%-uk több, mint 10 éves munkatapasztalattal rendelkezik. 53,3% 
több, mint 10 évet töltött termékfejlesztési feladatokkal. Az adatbázis a 
leggyakrabban használt megoldás a tanulságok kezelésére. A projektmenedzserek 
63,3% -a tartozik ebbe a klaszterbe. A tagok a legkevésbé hisznek a levont 
tanulságokban a többiekhez képest. 

 3. klaszter: 32 szakértőt tartalmaz (a minta 45% -a). 50%-uk 20 évnél idősebb, 
78,1%-uk pedig több, mint 10 éves munkatapasztalattal rendelkezik. A klaszter tagjai 
között az 1-5 éves munkatapasztalattal rendelkező válaszadók 62,3%-o tesznek ki. 
46,9% -uk pedig több, mint 10 évet töltött termékfejlesztési feladatokkal. A 
megosztott állományokkal oldják meg a levont tanulságok kezelését. A szakmai 
feladatok szerint a tesztmérnökök (56% -uk ebbe a klaszterbe tartozik) és a 
minőségügyi mérnökök (50% -uk e klaszterbe tartozik) kiemelhetők a klaszter tagjai 
közül. A legnagyobb aktivitást mutatja ez a klaszter a levont tanulságok 
felhasználását illetően (kivéve az új információ hozzáadását). 
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41. ábra. Levont tanulságok adatbázis-használata klaszterek alapján  

 
 
42. ábra. Levont tanulságok adatbázis-használata a klaszterek által használt megoszlások 

alapján  

 
43. ábra. Levont tanulságok értékelés  
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5.5 ÉRTÉKELÉS 

Bár a projektmenedzsment szakirodalom hangsúlyozza a tanulságok kezelésének projekt- és 
vállalati szintű előnyeit [13], a válaszadók 32,3% -a nem használ semmilyen megoldást ezen a 
területen. A termékfejlesztési projektek tanulságainak kezelésére a legnépszerűbb megoldások 
a megosztott fájlok és a célzott adatbázisok. Ezenkívül a találkozó jegyzőkönyveit részesítik 
előnyben. Az adatbázisokat jobban szabályozottnak és a legkönnyebben használhatónak 
tekintik, míg a fájlmegosztást használó szakértők leggyakrabban hozzáadják vagy felhasználják 
az információkat. Ráadásul az információkat a leghasznosabbnak találják munkájuk 
támogatásához. 

A kutatás során különböző csoportosítási tényezőket alkalmaztam a felhasználási 
különbségek feltárására. Bár a különbségek statisztikailag nem szignifikánsak, az eredmények 
azt mutatják, hogy a munkatapasztalat növekedése csökkenti a tapasztalatok átlagos 
kihasználtsági szintjét. Kiemelkedően aktívak azok a szakértők, akiknek kevesebb, mint 5 éves 
tapasztalata van a munkában vagy a termékfejlesztési projektekben. 

A korrelációs elemzés jelentős értékei megerősítik, hogy az aktív felhasználók 
hasznosabbnak, könnyebben használhatónak és jobban szabályozottnak találják a levont 
tanulságok kezelését. A klaszterelemzés lehetővé teszi a felhasználás három mintázatának 
kidolgozását a levont tanulságok megoldásainak értékelése alapján. Egy kisebb csoport (1. 
klaszter, 9 szakértő) a legaktívabb információszolgáltatóként jelöli meg magát, de a tudásnak 
nincs egységes formátuma. A megbeszélések jegyzőkönyveit használják a legnagyobb 
mértékben a többi klaszterhez képest. A többi szakértő két nagyobb csoportba sorolható. A 
levont tanulság adatbázisok a leggyakoribb formák a 2. klaszterben, de az információk 
felhasználási szintje a legalacsonyabb a mintában. A 3. klaszter tagjai elsősorban megosztott 
fájlokat használnak a tanulságok rendszerezésére, tárolására. A válaszadók a legjobban 
szabályozott és legkönnyebben használható keretrendszert fogalmazzák meg. Összehasonlítva 
ezt az eredményt a 13. táblázattal, amely részletezi az eredményeket a levont tanulságok 
kezelésének formája szerint, ebben a klaszterben olyan szakértők szerepelnek, akik magasabb 
minősítéssel rendelkeznek ezekben a kérdésekben, mint más klaszterek szakértői. Az 
információnak a munka támogatásában való hasznosságával együtt úgy tűnik, hogy ezek a 
kollégák a tudásbázisok sikeres kezelésének kulcsfontosságú mozgatói. 

Ennek ellenére a levont tanulság tudásmegosztása meghaladja a projekt határait. A vállalati 
szintű előnyök, a probléma gyorsabb megoldása és a költségek csökkentése formájában 
jelenhetnek meg. Mivel a jövőbeni felhasználók lesznek a legnagyobb haszonélvezői a 
létrehozott tudásnak, viszont az információk feltöltését a jelenben kell megtenni, a tanulságok 
generálása nem tartozhat egy adott projekt körébe. Következésképpen a levont tanulságok 
kezelése vállalati szintű koordinációt és hatékony motivációs rendszert igényel, ami a 
projektmenedzserek csapatát teszi érdekeltté abban, hogy áldozatokat hozzanak a tudásbázis 
fenntartásáért, működtetéséért, bővítésért. Úgy tűnik, a szakértők tapasztalatai alapján, hogy a 
megosztott fájlok használata a leghatékonyabb módja a tudásmegosztásnak. A klaszterelemzés 
rámutatott azonban arra, hogy az információ formája nem meghatározó a használhatóságban. 
Mivel az alkalmazott „kemény” (mérhető) csoportosítási tényezők nem mutattak szignifikáns 
különbségeket a mintákban, érdemes bevonni a technikai menedzsment „puha” aspektusait, 
például a munka szervezését vagy a vállalati kultúrát. 

5.6 5. TÉZIS 

A termékfejlesztés területén a tudásmenedzsment, tapasztalatok gyűjtése, kezelése, azaz a 
levont tanulságok (lessons learned) elengedhetetlenül fontosak és jelentős előnyt biztosítanak 
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azoknak a csapatoknak, akik ezt használják, azokkal szemben, akik nem foglalkoznak ezekkel. 
Mivel a gyorsuló piaci- és vállalati környezet egyre gyorsabb termékfejlesztést vár el, a levont 
tanulságok kezelésére nem rajzolódott ki olyan támogató módszertani megoldás a felmérés 
alapján, ami meghatározó lenne a használati szokások mintáit leíró klaszterek esetében. Az 
email a legnépszerűbb forma az információ hozzáadására, a keresést azonban a megosztott 
fájlokban találták leginkább hatékonynak a szakértők. 

Az eredmények ugyanakkor rámutatnak, hogy azok a kollégák, akik több tapasztalattal 
rendelkeznek termékfejlesztési területen, kevésbé osztanak meg és használnak ilyen 
információt a tapasztalatlanabbakhoz képest. A kapcsolódó tézisem:  

T5: A termékfejlesztési projektek során levont tanulságok (lessons learned) megosztásában 
és felhasználásában a termékfejlesztésben kevesebb tapasztalattal rendelkező szakértők 
aktívabbak, függetlenül a feladathoz alkalmazott technikai megoldástól. Az információ 
megosztására és felhasználására célszerűnek tartott megoldások eltérőek. 
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6 ÖSSZEGZÉS 

6.1 A TERMÉKFEJLESZTÉSI PROJEKTEK MENEDZSMENTJÉNEK KIHÍVÁSAI 

A termékfejlesztési folyamatok közelmúltban végbement változásainak hála, napjainkban 
projektalapon közelítjük meg a termékfejlesztési folyamatokat. Ezt a kedvező megközelítést 
követi a 2019-ben átdolgozásra került VDI 2221:2019 ajánlás is [45]. Rávilágít arra, hogy a 
termékfejlesztési folyamatokban a műszaki menedzsment, a projektmenedzsment fontos, 
stratégiai szemponttá lépett elő. Az egyre gyorsabban fejlődő számítástechnikai megoldások, 
ezek integrálása a termékfejlesztési projektekbe nagyon jelentős előnyt jelent a fejlesztés 
végrehajtása során, a CAD/CAM, PLM rendszerek, illetve a felhőalapú megoldások a 
tudásmenedzsment területén.  

A fogyasztói igények változásai és a vállalatok között egyre inkább erősödő verseny hatással 
van a termékfejlesztésre. A fejlesztési folyamat átfutási idejének csökkentésére tett 
erőfeszítések felértékelődtek, de ez, illetve a termékspecifikációkra vonatkozó elvárások 
gyakori változásainak kezelése a projektmenedzsment szemléletének és eszköztárának 
megújítását igénylik. A termékfejlesztési folyamatmodellek szakirodalmát áttekintve a puha, 
nem kvantifikálható megoldások szerepe egyre fontosabbá vált. Meghatározó szerepe van a 
siker elérésében a párhuzamosan végzett feladatok közötti koordinációnak, a csapatmunka 
szervezésének, a kommunikációnak és a tapasztalatok hasznosításának.  

A termékfejlesztési folyamatok és az azokat végrehajtó projektek kutatásának az igénye a 
gyakorlati akadályok észlelése közben merült fel. Egy bizonyos hiányérzetem támadt a szakmai 
munkám során. Több multinacionális vállalatnál termékfejlesztőként eltöltött éveim alatt 
ugyanazt tapasztaltam. Viszonylag jól kidolgozott termékfejlesztési folyamatokkal 
rendelkeznek, követik a VDI és az ISO által megfogalmazott kéréseket [43], [45], irányelveket, 
de a tényleges termékfejlesztési projektek végrehajtásakor hiányoznak bizonyos tényezők. 

A termékfejlesztési szakemberek bevonásával elvégzett kvalitatív kutatásom során a 
termékfejlesztési folyamatok és azok végrehajtásának sikertényezőit kutattam. A vizsgálat 
során a teljes termékfejlesztési folyamat átvilágításra került az igény megjelenésétől az 
elkészült termék gyártásáig. (Termékfejlesztést előkészítő piackutatási és marketing 
tevékenységek nem voltak részei a kutatómunkámnak, ugyanúgy, ahogy a piaci felfuttatás, 
majd a piaci megfelelés részletei sem kerültek vizsgálatra, kidolgozásra.)  

Külön figyelmet fordítottam a termékfejlesztési folyamatok kihívásaira és az azokra adott 
válaszokra. A szakirodalmi kutatás során a termékfejlesztési folyamatmodellek fejlődését 
tanulmányoztam. A termékfejlesztési folyamatmodellek fejlődésének áttekintése során látható 
volt, hogy az utóbbi változások, fejlesztések kis lépésekben történtek meg.  

Kerestem azokat a pontokat, ahol a korábbi kutatások fejlesztési lehetőséget fedeztek fel a 
modellekben. Általában a kutatások publikálása során a szerzők az általuk felállított új 
folyamatmodellek előnyeit emelik ki és azt, hogy miben javultak az előző modellhez képest. 
Ezért a termékfejlesztési folyamatmodelleket és azok fejlődését folyamatában vizsgálatam, 
hogy az egyes fejlődési lépések és ezáltal a fejlődési ívek láthatóvá váljanak. 

A termékfejlesztési folyamatmodellek sajátosságait kutatva kirajzolódott egy fejlődési irány, 
aminek alapján a főbb jövőbeni irányok is kikövetkeztethetők. Néhány egyértelmű megállapítás 
is igazolást nyert, mint a fejlesztési projektek átfutási idejének csökkentésére irányuló 
törekvések, amelyek közvetlen hatással vannak a projekt költségek jelentős részére is. 

A kutatás során kerestem továbbá a választ arra, hogy milyen belső (szervezeti és projekt 
szintű) tényezők befolyásolják a termékfejlesztés sikerességét. A szakértőkkel szervezett 
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interjúk, workshopok legfontosabb tapasztalatai az alábbi sikertényezőkkel kapcsolatos 
eredményeket mutatták:   

 a megfelelő projektvezetés meglétét kritikusnak ítélték, a pontosan meghatározott 
projektcélok sok esetben hiányoznak,  

 a projektháromszög elemei sokszor változnak a projekt során, a projektvezető nem 
állítja meg ilyenkor a projektet és nem kerül újratervezésre, nem indul új projekt, 

 a projekttagok erőforrása, fókuszáltsága, preferenciája sokszor kérdéses a 
termékfejlesztési projektek során, 

  együttműködés, a közös cél támogatása sok esetben nem valósul meg,  
 a projektcél, a projekt által támogatandó vállalati stratégiai cél nem tisztázott és 

rögzített a projektvezetők által, nem teljesen világos a projekttagoknak,  
 a termékfejlesztési szakemberek kiegyensúlyozatlannak érzik a feladatokat, 

felelősségi köröket, 
 általánosan szervezési, számonkérési problémák, 
 a projekttanulságok kezelése, a tapasztalatok gyűjtése, tárolása, megfelelő 

tudásmenedzsment kialakításának a hiánya látható. 
 
Az elkészített gondolattérkép (1. melléklet) - ami tartalmazza a termékfejlesztési 

szakemberek által megfogalmazott tapasztalatokat - alapján kerültek megfogalmazásra a 
kvantitatív kutatás kérdései.  A termékfejlesztési folyamatok elemzése, áttekintése, a gyenge 
pontok feltárása napjainkban igen fontos tevékenység. A gyenge pontok alapján a fejlesztési 
területek megtalálása az első lépés annak érdekében, hogy a vállalatok is felismerjék a 
változások szükségességét.  

A kvantitatív kutatásba nagyszámú termékfejlesztési szakember vett részt, online kérdőív 
kitöltésével támogatva a munkámat. A kvantitatív kutatás eredményei megerősítették a 
kvalitatív kutatás során megfogalmazott, feltételezett kritikus pontokat. Bizonyos esetekben a 
feltevések módosultak, pontosabbá váltak az eredmények tükrében. 

Vizsgálataim eredménye alapján a termékfejlesztési projektek sikerének legfontosabb 
tényezői az egyértelmű projektcélok meghatározása, írásban rögzítése, a projektcsapat 
együttműködése és a projektvezető aktív figyelme a projekten és a projektben résztvevő 
tagokon. 

A termékfejlesztések során keletkező tudás a későbbi fejlesztések szolgálatába állításának 
kérdése is a vizsgálat fókuszában szerepelt. A vállalatok teljesítményének figyelembevételével, 
a sikertényezők esetében a projekt eredményének, céljának az egyértelmű meghatározása 
nagyon fontos igényként merül fel a szakemberek részéről, viszont a gyakorlatban általában 
változik, a projekt során korrekcióra szorul.  Ugyanakkor a projekt résztvevőinek, 
termékfejlesztési szakértőknek, különösen a projektvezetőnek a rövid távú céljai felülírják a 
vállalat hosszú távú érdekeit, stratégiai céljait, emiatt a moduladatbázisok és a levont tanulság 
adatok feldolgozása, tárolása, kezelése, fejlesztése háttérbe szorul, hiszen nincs közvetlen 
hatással az éppen futó projekt sikerességére. 

A projekttanulságok kezelése, a tapasztalatok gyűjtése, tárolása, megfelelő 
tudásmenedzsment kialakítása a következő projektek és a vállalat jövője szempontjából 
stratégiai fontosságú. A szakemberek belátják a fontosságát és igénylik a korábbi projektek 
tapasztalatait, de a vállalati szintű megoldások, adatbázisok és eljárások kialakítását a projektek 
szűkebb érdekei nem támogatják. Pedig a fiatal, kevesebb tapasztalattal rendelkező fejlesztő 
kollégáknál egyértelműen megfigyelhető a levont tanulság adatbázisok intenzív használatának 
igénye. 
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A termékfejlesztési folyamatok támogatására a levont tanulságok általános témái mellett 
moduladatbázisokra van szükség. A megfelelően felépített moduladatbázisok olyan műszaki 
megoldásokat, komplett megoldások konstrukciós részleteit tartalmazza, amely modulokból – 
a korábbi konstrukciókban már tesztelt, illetve piaci visszajelzésekkel rendelkező – építőkocka-
szerűen felépíthetők az új konstrukciók bizonyos részei. Ezek a modulmegoldások 
nagymértékben lerövidítik a termékfejlesztés és a tesztelés idejét, ezáltal idő- és 
költséghatékonnyá teszik azt, szemben a moduladatbázist nem használó vállalatokkal. Mivel 
ezek a korábban már tesztelt és vevői visszajelzésekkel is rendelkező megoldások, sokkal 
biztosabbá teszik a termék minőségi szintjét és nagymértékben csökkentik a minőségügyi, 
szerviz kiadásokat. 

6.2 A TERMÉKFEJLESZTÉSI FOLYAMATOK JÖVŐJE 

A kutatás során feltárt fejlesztési lehetőségek jól illeszkednek a termékfejlesztési 
folyamatmodellek fejlődésében látható változásokhoz. A fejlesztési folyamat gyorsítása 
elképzelhetetlen az információcsere gyorsítása és rugalmasabbá tétele nélkül (helyhez kötöttség 
megszüntetése az információ elérésében, változások azonnali lekövetése stb.). Ebben 
vitathatatlanul kulcsszerepet játszik az informatika és számítástechnika. A 2020-2021-ben a 
pandémiás helyzet rákényszerítette a fejlesztőket arra, hogy ne egy irodában, csupán virtuális 
terekben, platformokon találkozzanak. 

A felhő alapú megoldások, tervező-, projektmenedzsment eszközök fogják a közeljövőben 
meghatározni a termékfejlesztési folyamatok fejlődési irányát. A személyes kapcsolatok 
háttérbe szorulása miatt a kutatás során is kritikus pontként meghatározott projektmenedzsment 
képességek, projektvezető aktív figyelme és a projektcsapat motiváltsága kerül még inkább 
előtérbe. Ezeken a területeken nagyon gyors és határozott fejlődésre van szükség és a 
vállalatoka siker érdekében ezt megpróbálják vagy meg fogják valósítani. A hagyományos 
menedzsment eszközöket használó vállalatok, különösen azokon a területeken, ahol nem 
nemzetközi környezetben, mátrix szervezet és vezetés nélkül működnek, valószínűleg segítség 
nélkül nem fogják tudni végrehajtani a szükséges változtatásokat, szemléletváltást, ezért 
versenyhátrányba fognak kerülni. 

A levont tanulságok (lessons learned) véleményem szerint kritikus sikertényezők, a jövőben 
egyre inkább ezek fogják meghatározni, hogy melyik vállalat lesz sikeresebb és melyik kerül 
hátrányba a verseny során. A fiatal generáció előnyösnek, sőt szükségesnek érzi az online 
elérhető tudásbázisok, gyakorló, bemutató videóanyagok szükségességét a tanulás érdekében. 
Nekik nagyon komoly gyakorlatuk van ezeknek a felhasználásában, már iskolás koruk óta 
használják ezeket az online elérhető anyagokat a privát életben és ezt várják el a professzionális 
munkavégzés során, kellő rugalmassággal mind térben, mind időben. A következő generáció, 
amely jelenleg is online oktatásban szerzi meg a tudást az iskolapad helyett még inkább ebbe 
az irányba mozdul el és valóban otthonosan fog mozogni az online térben, virtuális 
konferenciatermekben, tesztlaborokban. 

Az eredmények gyakorlati alkalmazását elősegíti, hogy tapasztalt termékfejlesztési 
szakemberek vettek részt a felmérésben, így a megoldások az általuk felvetett problémákra 
reagálnak. Feltételezve. hogy a változások állandók maradnak és ezek a termékfejlesztési 
folyamatok folyamatos újragondolását teszik majd szükségessé, fontos felkészülni az eddig 
nem látott irányok, problémák és kihívások kezelésére a projektekben. Kutatásaimat ezen a 
területen tovább kívánom folytatni és törekedni a minél tökéletesebb folyamatok, 
folyamatmodellek kialakítására. A távoli terveim között szerepel magyarországi és nemzetközi 
szinten a robosztus termékfejlesztési folyamatokkal nem rendelkező kis- és közép vállalatoknak 
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támogatást nyújtani ezen a területen. Ezáltal a vállalatok fejlődhetnek, versenyképessé 
válhatnak, a kutatásaim szempontjából viszont újabb területeket, iparágakat ismerhetek meg, 
amelynek tanulságait be tudom építeni a tudásanyagba, majd publikálásra kerülhetnek. A 
jövőbeli sikereket akár vállalati, akár nemzeti szinten tekintjük, egyértelműen meghatározza az 
új termékek fejlesztésének hatékonysága, eredményessége, ezért a jövőben támogatni 
szeretném a fejlesztési törekvéseket. 
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7 TÉZISEK 

7.1 1. TÉZIS 

A termékfejlesztési folyamatok modelljeit, a változásokat és a mögöttes feltételeket időbeli 
megjelenésük szerint áttekintettem annak érdekében, hogy meghatározzam a fejlődési 
tendenciákat és az új kihívásokat. A szakirodalom értékelése alapján arra jutottam, hogy a 
termékfejlesztési folyamatok fejlődésének meghatározó eleme a résztvevők, mint termelés, 
pénzügy, technológia, beszerzés, továbbá a beszállítók és vevők integrálása. A másik jelentős 
meghatározó elem, az integráció mellett, az együttműködésre való törekvés, a motiváció 
növelése, emberközpontú szervezet kialakítása. A kutatás megerősítette a H1 hipotézist. A 
kapcsolódó tézisem: 

 
T1: A termékfejlesztésre vonatkozó modellek fejlődési irányai: 

 az integráltság megteremtése más funkcionális területekkel, külső projekt 
résztvevőkkel, 

 az emberi tényezők felértékelődése, súlyának növekedése a fejlesztés sikerességének 
és átfutási idejének javítása érdekében. 

Vonatkozó publikációk: [170]–[173] 

7.2 2. TÉZIS 

A kérdőíves felmérésem kitért a termékfejlesztési projektek sikertényezőire. A vizsgálatok 
kimutatták egyes nehezen számszerűsíthető sikertényezők (projektvezető aktív figyelme, 
projektcsapat együttműködése) fontosságát, azonban ezek nem fontosabbak a jól 
számszerűsíthető sikertényezőktől (projektcélok definiálása, projekttervek betartása, írott 
szabályozás kidolgozása és felülvizsgálata). A korábbi tapasztalatok beépítése a projektekbe 
nem tartozik a legfontosabbnak ítélt sikertényezők közé. A H2 hipotézist elvetettem. A 
termékfejlesztési projektek sikertényezői: 

 az egyértelmű projektcélok meghatározása, írásban rögzítése, 
 a projektcsapat együttműködése, 

T2: A termékfejlesztési projektek domináns sikertényezői a vállalati stratégiai célokhoz 
kötődő egyértelmű projektcélok rögzítése, továbbá a projektcsapat együttműködése. 

Vonatkozó publikációk: [174]–[178]  

7.3 3. TÉZIS 

A projekt sikertényezőinek kérdőíves vizsgálata magában foglalta a sikertényezők 
fontossága mellett, azok teljesítményének megítélését is. A H3 hipotézis feltételezése szerint a 
jól számszerűsíthető sikertényezők (egyértelmű projektcélok definiálása, projekttervek 
betartása, írott szabályozás kidolgozása és felülvizsgálata) nem jelentenek szűk 
keresztmetszetet, míg a termékfejlesztési projektekben fejlődésük során később felértékelődő, 
nehezen számszerűsíthető tényezők teljesítményével kapcsolatban kevésbé elégedettek a 
kutatásban résztvevő szakértők. A termékfejlesztési folyamatok jövőbeli támogatásánál így az 
utóbbiakra kell koncentrálni. 
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A termékfejlesztési projekt sikertényezői fontosságának vizsgálata során az alábbi 
megállapításokat tettem:  

 a projekt résztvevőinek, termékfejlesztési szakértőknek, különösen a projekt 
vezetőnek a rövid távú céljai felülírják a vállalat hosszú távú érdekeit, 

 emiatt a moduladatbázisok és a levont tanulságadatok feldolgozása, tárolása, 
kezelése, fejlesztése háttérbe szorul, hiszen nincs közvetlen hatással az éppen futó 
projekt sikerességére, 

 a projekt specifikációjának, céljának az egyértelmű meghatározása nagyon fontos 
igényként merül fel a szakemberek részéről, viszont a gyakorlatban rendszeresen 
változik, a projekt során korrekcióra szorul. 

A kutatás eredményei nem igazolták a H3 hipotézisemet, a jól számszerűsíthető tényezők közül 
a projektcélok egyértelmű meghatározása, az írott szabályozás elérhetősége s különösen a 
projektterv betartása esetében a fontosságukhoz képest teljesítményük jelentősen elmarad. 

T3: A termékfejlesztési projektben a nehezen számszerűsíthető sikertényezők fontosságához 
képest a kapcsolódó vállalati teljesítmény gyengébb, ugyanakkor a jól számszerűsíthető 
tényezők esetében is elmarad a teljesítmény a fontossághoz képest. A siker fokozása nem 
korlátozódhat a nehezen számszerűsíthető sikertényezők területeinek fejlesztésére. 

Vonatkozó publikációk: [178]–[180]  

7.4 4. TÉZIS 

A kérdőíves felmérés alapján több szempontból vizsgáltam a fejlesztőmérnökként, 
projektvezetőként és a termékfejlesztési vezetőként dolgozók véleményét a termékfejlesztési 
projekt sikertényezőről. Feltételezem, hogy a különböző érintettek céljai és prioritásai eltérőek, 
sőt a projekt előrehaladása során változhatnak. Gyakran előfordul, hogy a projekt során a 
leszállítandó eredménnyel, az új termék specifikációjával kapcsolatban változás következik be. 
A H4 hipotézis alapján ennek hatását vizsgáltam a specifikáció, időterv és költségterv relatív 
megítélésre. A kapcsolódó vizsgálatok tapasztalata, hogy a megkérdezett szakértők többsége a 
specifikációt sorolta az első helyre, az ebben bekövetkező változások esetén azonban a költség- 
és időtényező felértékelődik, de a rangszámok átlaga alapján csak az időterv és a költségterv 
betartásának sorrendje változik. A vizsgált tényezők projekt elfogadásakor és a specifikáció 
változásakor mért rangsorainak átlagos értékei és az értékek közötti korrelációk vizsgálata 
alapján: 

 A specifikáció a fejlesztőmérnökök, projektvezetők és a termékfejlesztési vezetők 
között egyaránt a legfontosabb, a projekt és a változások elfogadásakor. 

 A fejlesztőmérnökök értékelésében a tényezők sorrendje nem változik. 
 A projektmenedzserek értékelésében a specifikáció áll az első helyen, de fontossága 

szignifikánsan csökken (rangszámok átlaga nő). A költségterv betartásának 
fontossága szignifikánsan nő, időterv betartásának fontossága pedig kis mértékben, 
nem szignifikánsan növekszik (rangszáma csökken). 

 A termékfejlesztési vezetők érétkelésében a költségterv tartásának fontossága a 
projektmenedzserekhez hasonlóan változik, de az időterv betartásának fontossága 
csökken (rangszáma nő, nem szignifikánsan). 
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T4: A termékfejlesztési projekt teljesítése során a projekteredményre vonatkozó változások 
hatására a költségkeretek betartása felértékelődik a specifikáció betartásának rovására, de nem 
válik elsődleges preferenciává. A fejlesztési projektben érintett fejlesztőmérnökök 
preferenciasorrendje nem, projektmenedzserek és termékfejlesztési vezetők 
preferenciasorrendje szignifikánsan változik a költségkeret betartásának fontosságában.  

Vonatkozó publikációk: [181]–[183]  

7.5 5. TÉZIS 

A termékfejlesztés területén a tudásmenedzsment, tapasztalatok gyűjtése, kezelése, a levont 
tanulságok, tapasztalatok (lessons learned) elengedhetetlenül fontosak és jelentős előnyt 
biztosítanak azoknak a csapatoknak, akik ezt használják, azokkal szemben, akik nem 
foglalkoznak ezekkel. Mivel a gyorsuló piaci- és vállalati környezet egyre gyorsabb 
termékfejlesztést vár el, a levont tanulságok (lessons learned) kezelésére nem rajzolódott ki 
olyan támogató módszertani megoldás a felmérés alapján, ami meghatározó lenne a használati 
szokások mintáit leíró klaszterek esetében. Az email a legnépszerűbb forma az információ 
hozzáadására, a keresést azonban a megosztott fájlokban találták leginkább hatékonynak a 
szakértők. 

Az eredmények ugyanakkor rámutatnak, hogy azok a kollégák, akik több tapasztalattal 
rendelkeznek termékfejlesztési területen, kevésbé osztanak meg és használnak ilyen 
információt a tapasztalatlanabbakhoz képest. A kapcsolódó tézisem:  

T5: A termékfejlesztési projektek során levont tanulságok (lessons learned) megosztásában 
és felhasználásában a termékfejlesztésben kevesebb tapasztalattal rendelkező szakértők 
aktívabbak, függetlenül a feladathoz alkalmazott technikai megoldástól. Az információ 
megosztására és felhasználására célszerűnek tartott megoldások eltérőek. 

Vonatkozó publikációk: [175], [184]  
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8 SUMMARY 

Thanks to recent changes of product development processes, project based approach is used 
now days. Recommendations of the 2019 version of VDI 2221:2109 also follow this tendency 
[45]. VDI 2221:2019 highlights the strategic importance of project management and technical 
management is in product development processes. Integration of rapidly improving IT solutions 
and integration of these into product development projects could provide high-level benefits 
during execution of product development, especially on CAD/CAM, PLM and cloud-based 
lessons learned system areas. 

The continuous acceleration of the business environment is forcing industries to a more rapid 
facelift of present products and the introduction of new products to fulfill market and consumer 
needs. In a dynamically accelerating market environment, it is in the fundamental interest of 
every company to hasten product development. Corporate management standards and 
recommendations are also following these changes of business and giving direction to 
companies, managers and project managers. Soft competencies, such as the human factor are 
becoming more and more important in accordance with the development of product 
development models and published results of researches.  

The need for research regarding product development processes and executive projects arose 
during detection of inconsistencies in the practice of product development. A feeling of 
deficiency  appeared throughout my professional career During the several years  that I spent 
at multinational companies, I had similar experience; that companies are using  quite detailed 
product development processes and follow proposals from VDI and ISO, but during execution 
of product development projects, some factors are missing [43], [45]. 

Improvement of product development processes were analyzed during my literature 
research. Overview of evolution of product development process models were shown that 
changes in improvement happened in incrementally steps. 

I was looking for points where previous research found room for improvement   in product 
development processes. Normally research highlights advantages of new models and 
improvements from previous models, during publication of their results. That is why this 
research was focused on the progress of a product development model; to find the direction of 
development through steps of improvement. 

During historical review of the product development processes, the following progress were 
defined. The preliminary target was to reduce lead time of development as one corner of a 
project triangle; this wasn’t a surprise because this is the basis of faster market access and 
quicker payback of investment and an achievement of a better market position. 

The qualitative research with involvement of product development experts was focused 
about / on product development processes and execution of the above. Whole product 
development processes were analyzed from the appearance of a need for a new product until 
production of it. Market research nor marketing activities were involved in this research, nor 
ramp up to and performance on the market. 

The results of workshops and interviews with product development experts were the 
following: 

 adequate project management, well defined project targets  were missing several 
times, however the existence of these were considered to be critical,  

 corner of the project triangle are changed regularly during project, project managers 
didn’t stop or restart projects considering new requirements, 

 unsatisfactory cooperation and support of a common goal,  
 unbalanced tasks and responsibilities, 
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 general organizational and accountability issues, 
 lessons learned activities from previous development projects were either not 

documented properly or at all, or  were ignored, or not performed thoroughly. 
 
Questions of the quantitative survey were defined according to mind map (1. appendix) – 

which contains experience from product development experts. To analyze and review product 
development processes are important activities nowadays. The first step to recognize is the 
necessity for changes by companies to find room for improvement through the bottlenecks of 
process. 

The quantitative research was made with involvement of a vast number of product 
development experts via online survey. Results of quantitative research were confirm weak 
point recognized by qualitative research. In some cases hypothesis were changed of become to 
more punctual by new results from quantitative research.  
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