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Az innovációk gazdasági jelentőségét tekintve a műszaki és gazdasági szakértők teljesen 
egyetértenek J. Schumpeter-rel abban, hogy a tudás és a gyors alkalmazkodás (adaptáció) 
gazdasági szerepe felértékelődött, a „műszaki” fejlődés, az innováció egyrészt a vállalati ver-
senyképességnek, másrészt a nemzetgazdasági dinamizmusnak fő forrásává vált. Kijelent-
hetjük, hogy az extenzív bővülés hagyományos két motorja – a tőke és a munka – egyre ke-
vésbé járul hozzá az előrehaladáshoz. A villamosság, az autóipar viszont a XX. század elején 
néhány évtized alatt megváltoztatta az egész világot, akárcsak a század végén az elektronika, 
biotechnológia, nanotechnológia. A XXI. században – többek között az információs technika 
új eszközeinek, lehetőségeinek a hatására – további változások várhatók. 
A fejlődési centrumokban – a Szilícium-völgyben, a Tokió környéki klaszterekben – az el-
méleti kutatók, gyártmány- és technológafejlesztők, menedzserek korábban elképzelhetet-
lenül hatékony együttműködésben dolgoznak egyre újabb termékötletek megvalósításán. 
A nukleáris és az infokommunikációs ipar, a biotechnológia új és új piaci lehetőségeket 
kínál. A sikeres innovációk terjedése nem csak a legfejlettebbek körében, vagy Finn- és 
Írországban, valamint a távol-keleti kistigriseknél, hanem Kínában és Indiában is lendületes. 
A következőkben térjünk vissza az innováció elméletéhez!

Arra szeretném kérni, gondolja végig, milyen fogalmakat társít az innovációhoz. 

Biztos vagyok benne, hogy az első gondolatok között szerepelt az újdonság, újítás, sőt 
talán kutatócsoportokat, mérnököket, professzorokat is elképzeltek. Az innovációt gyakran 
a feltaláláshoz és a kreativitáshoz társítják, és nem is véletlen ez a párhuzam. A kreativi-
tás eredményeként új ötletek, koncepciók születnek mind termékekre, mind folyamatokra, 
majd onnantól, hogy túljutnak az ötlet szintjén és testet is öltenek, találmányként tekintünk 
rájuk. Az innováció felöleli mindezt, mivel üzletté emeli ezt a folyamatot, vagyis vállalati, vál-
lalkozói környezetbe helyezi az újítást olyan céllal, mint a termelési/szolgáltatói folyamat ha-
tékonyabbá tétele, új piacok szerzése/megnyitása, árbevétel növelése valamint a fejlesztés 
társadalmi értékké emelése.

Az innováció értelmezéséhez két alapvető megjelenési formáját szükséges ismernünk, 

Az innovációról 
általában

1.1. Innováció jelentősége
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I
a produktum- vagy termékinnovációt és az ennek létrehozását vagy működését elősegítő 
eljárás- vagy folyamatinnovációt. Ezek az élet bármely területén létrejöhetnek: tudomá-
nyok, technológia, gazdaság, társadalmi aktivitások és intézmények keretében egyaránt. 
Termékinnovációt képviselnek például az okostelefonok, gyártási folyamatinnovációt a lét-
rehozásuk során alkalmazott új technológia, szolgáltatási innováció viszont már a mobiltele-
fon-szolgáltatók tevékenységi körébe tartozik. Termékinnováció ugyanakkor egy új képzési 
szak is, amely igen jelentős területté válik, hiszen sok olyan szak létezik ma, amire 20 éve 
még nem is gondoltunk, ugyanígy nem megjósolható az sem, hogy az elkövetkezendő 20 
évben milyen új szakterületeken szükséges majd embereket képezni. A képzés megva-
lósulását biztosító új oktatásszervezési rendszer és infrastruktúra (mint pl. az e-learning, 
e-bookok, stb.) már a folyamatinnováció részeit képzik.1

Az innováció körébe nem csak a teljesen új keletű felfedezések tartoznak (abszolút újdon-
ságok, radikális új termékek és eljárások, „breakthrough”, vagyis áttörő újítások). Innováció-
nak nevezzük a korábban már gyártott termékek, vagy alkalmazott technológiák, szervezési 
módok javítását, tökéletesítését is (relatív újdonságok, módosított termékek és eljárások). 
Radikális innovációk esetén gyakoribb, hogy a termék- és a folyamatinnováció egymáshoz 
kapcsolódva megy végbe.2 

AGYTORNA: Keressen további példákat termék- és folyamatinnovációkra, 
abszolút és relatív újdonságokra.

Az innováció fogalma a legrégebbi, Schumpeter-féle értelmezés3 szerint, ha valamit a szo-
kásostól eltérően csinálunk a gazdasági életben, az már innováció, lényege a termelési 
tényezők új kombinációja. Ennek alapján jelen kutatásban az innováció alatt a vállalkozásnál 
rendelkezésre álló erőforrások valamely új kombinációját értjük. 

Az innovációról
általában

1.2. Az innováció és a termékfejlesztés alapfogalmai

1 Vágási Mária, Piskóti István, Buzás Norbert (2006): Innovációmarketing, Akadémiai Kiadó, Budapest, 19. o. 
2 Vágási–Piskóti–Buzás, 2006, 19. o 
3 Bővebben ld. Buzás Norbert, szerk. (2007): Innovációmenedzsment a gyakorlatban. Akadémiai Kiadó, Budapest, 360. o.
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Schumpeter nyomán az innováció öt típusát különböztetjük meg, ezek röviden: 
• új termék, új áru – vagy egyes javak új minőségben való – előállítása;
• új elhelyezési lehetőség, új piac megnyitása;
• új termelési, vagy értékesítési eljárás bevezetése;
• a feladatokhoz jobban illeszkedő, új szervezet létrehozása vagy megszüntetése;
• nyersanyagok vagy félkész áruk új beszerzési forrásainak megnyitása.

Az új felvevőpiac, illetve az új beszerzési források nyitása abban az esetben is innovációnak 
számít, ha az korábban is rendelkezésre állt, de kihasználatlan volt. Ugyanez érvényes az új 
eljárások alkalmazására is. Tehát az innováció alapvetően megújulást jelent, amelybe be-
letartozik a meglévő lehetőségek kiaknázása is, nem kell hozzá szükségszerűen új dolgo-
kat feltalálni. Ilyen adott lehetőség a soproni térségben a Nyugat-magyarországi Egyetem 
K+F+I kapacitásainak felhasználása, bevonása a piaci szektor fejlesztésébe, vállalatközi 
kapcsolatainak erősítése. 

Az OECD meghatározása szerint4  a tudásnak négy formája van:

• know-what: a tények ismerete
• know-why: az okok ismerete
• know-how: a szakértelem, a hozzáértés
• know-who: megfelelő személyek ismerete, kapcsolatok

A tudás különböző formáinak megfelelő alkalmazása maga az innováció. Az innováció 
ugyanakkor nem azonos a kutatás-fejlesztéssel, de szoros kapcsolatban áll vele. A K+F 
tevékenység lényegében az innováció inputja.

Ennek megfelelően az innováció-politika értelmezése is jóval tágabb, mint a K+F politikáé. 
Az innováció-politika szoros kapcsolatban áll a regionális helyzettel, a gazdasági tényezők-
kel, és eszköztárában fontos szerep juthat a K+F ösztönzésének. 

Az innováció általános értelmezését az OECD ún. Oslo Kézikönyve adja.5 Eszerint az inno-
váció folyamata három részből áll:

• invenció: új ismeretek és tudományos eredmények születése, eredeti találmány, új-
donság.

• innováció: megvalósult, gazdasági hasznot hajtó invenció. 
• diffúzió: az a folyamat, „melynek során az innováció annak legelső alkalmazásától 

kezdve szétterjed a piaci és nem piaci csatornákon keresztül a különböző fogyasz-
tók, államok, régiók, szektorok, piacok és vállalatok felé. Diffúzió nélkül az innováci-
ónak nincsen gazdasági hatása.”6 

4 OECD Frascati Kézikönyv, 2002 
5 OECD-Eurostat Oslo Kézikönyv (2005). 3. kiad. Párizs 
6 Birkner Zoltán (2010): Zala megyében is az innováció a siker motorja? Doktori (PhD.) értekezés. Pannon Egyetem 
Gazdálkodás- és Szervezéstudományok Doktori Iskola, Veszprém
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Az innováció meghatározására a leggyakrabban Schumpeterre hivatkoznak, aki 5 fő típust 
különített el:7 

• Termékinnováció: a fogyasztók körében még nem ismert új javak vagy ezek új minő-
ségének az előállítása.

• Folyamatinnováció: egy új termékhez kapcsolódva új gyártási vagy kereskedelmi 
eljárás alkalmazása.

• Piaci innováció: egy értékesítési feladathoz kapcsolódva új piac megnyitása.
• Beszerzési innováció: nyersanyagok vagy félkész termékek új beszerzési forrásai-

nak felkutatása, megszerzése.
• Szervezeti innováció: új típusú szervezet létrehozása, iparági struktúra átalakítása.

Az idők során ezek mellé továbbiak sorakoztak fel, bevezetve az innováció fogalmát az élet 
szinte minden területére. További innováció típusok:8 

• Menedzsment innováció: ide tartozik pl. a különböző szabványrendszerek integrálá-
sa (TQM, ISO 9001, stb).

• Termelési innováció: pl. új gyártástervezési rendszer szoftver alkalmazása, vagy 
a termelésben óriási áttörést jelentő Just In Time (JIT) rendszer alkalmazása.9 

• Szolgáltatási innováció: pl. internet alapú pénzügyi szolgáltatások
• Módszertani innováció: pl. internet alapú piackutatás, tervezési szoftverek
• Marketing innováció: pl. online értékesítés

A főbb innovációtípusokat és céljaikat az 1. táblázat foglalja össze.10

1.3. Az innováció típusai

7 Vágási–Piskóti–Buzás, 2006, 19. o. 
8 Vágási–Piskóti–Buzás, 2006, 26. o. 
9 Bővebben lásd: http://www.mfor.hu/cikkek/A_Just_in_Time_termeles_es_az_agazati_sajatossagok.html 
10 Innováció-menedzsment. Az INNOV-BRÓKER projekten belül készült tananyag. Miskolci Egyetem - BOKIK Kht, 2008 
(Továbbiakban: INNOV-BRÓKER, 2008). 4-5. o.
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1. táblázat: Az innováció főbb típusai 

Az Osló kézikönyv (1992) szerint termék- és folyamatinnovációkat célszerű megkülönböz-
tetni. A termékinnováció két fő formában jelenik meg:

• alapvetően új termékek formájában: amit radikális termék innovációnak nevezünk,
• meglévő termékek paraméterei javításának formájában: ezt módosító termék-inno-

vációnak nevezzük.

A radikális termékinnováció olyan új termék, amelynek felhasználása, teljesítmény jellem-
zői, tulajdonságai, tervezési sajátosságai, anyagfelhasználása vagy alkatrészei lényegesen 
eltérnek az előzőleg gyártott terméktől. Az ilyen innovációk teljesen új technológiákat ered-
ményezhetnek, vagy meglévő technológiák újszerű kombinációján alapulhatnak.

INNOVÁCIÓ TÍPUSAI

TÍPUSA CÉLJAI

1. Termékinnováció:

• újítás a vállalat értékesíthető teljesítményeiben • fennmaradás,
• nyereség növelése,
• piaci részesedés növelése,
• törzsvásárlók körének bővítése,
• presztízs növelése,
• új munkahely teremtése,

2. Folyamatinnováció:

• újítások a produktum létrehozásának anyagi és 
irányítási folyamataiban, beleértve a módszertani 
változtatásokat is,

• költségcsökkentés,
• termékenység növelése,
• anyagtakarékosság,
• energiatartalékosság,
• balesetvédelem,
• környezetvédelem,
• automatizálás,

3. Szociális innováció:

• újítások a humánszféra elemeiben,
• újítások az irányítási rendszerben,

• képzési, továbbképzési rendszer fejlesztése,
• munkaerő megtartó képesség javítása,
• szociális feltételek javítása,
• belső mobilitás élénkítése,
• szociális juttatások körének bővítése,
• új szervezeti forma alkalmazása,

4.Strukturális innováció:

• újítások a disztribúciós rendszerben,
• újítások a beszerzési és/vagy értékesítési piacokon,

• új piac,
• új beszállító,
• új eladási csatorna,
• új beszerzési stratégia,(make or buy)
• új K+F szövetség,
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A módosító termékinnováció egy meglévő termék teljesítményének jelentős fokozása vagy 
javítása. Ez is két formában történhet. Egy egyszerű termék tökéletesíthető (azaz növelhető 
a teljesítménye vagy csökkenthető a gyártás költsége) nagyobb teljesítményű alkatrészek 
vagy jobb minőségű anyagok felhasználásával. Egy több, integrált műszaki alrendszerből 
álló komplex termék, tökéletesíthető az alrendszerek egyikének részleges megváltoztatá-
sával is.

A folyamatinnováció új vagy jelentősen tökéletesített gyártási módszerek alkalmazása. 
E módszerek a gyártóberendezések, a gyártásszervezés vagy mindkettő változtatását 
jelenthetik. Alapvetően vagy meglévő termékek gyártási hatásfokának jelentős növelését 
eredményezik, vagy olyan új, esetleg tökéletesített termékek előállítását célozzák meg, 
amelyeket a hagyományos üzemekben, a hagyományos gyártási eljárásokkal nem lehet 
előállítani.

Az innováció és a differenciálás (a termékek és az eljárások kisebb változtatása) között 
megkülönböztetésnek a fő kritériuma:

• az újdonságtartalom
• és a jelentőség.

A termékek kisebb műszaki vagy esztétikai változtatása nem tekinthető módosító termék 
innovációnak, ez csupán a termékdifferenciálás szintjének felel meg. A változtatások jelen-
tőségét abból kell levezetni, hogy a termék tulajdonságait, a termék előállítási költségeit, 
a konstrukció alapelemeit és az anyagfelhasználást milyen mértékben változtatjuk meg. 
A differenciálás során a vázolt tényezők alapvetően nem módosulnak.

A gazdasági elemzők az innovációt úgy kezelik, mint egy előző helyzethez viszonyított gyö-
keres szakítást és ebből kiindulva nem fordítanak kellő figyelmet az „utánzás”, az „imitáció” 
jelenségére. Amikor így járnak el, akkor a viszonylag ritka, kiugró teljesítményekre alapoz-
zák következtetéseiket, mellőzve azoknak a tömegeseményeknek az elemzését, amelyek 
sokkal nagyobb mértékben fordulnak elő, igaz mikro-innováció, utánzás, jobbítás, javítás, 
adaptáció formájában.

Az utánzás két, minőségileg különböző típusát lehet elkülöníteni:

• az egyszerű másolás: amely csupán reprodukálása az induló, a mások által kifej-
lesztett változatnak,

• és a javító utánzás: amely az új megfontolások biztosította változtatásokat is ma-
gában hordozza.

Az újdonság, egyszerűsített értelemben az, hogy valami első ízben jelenik meg. Az első 
megjelenés néha világosan azonosítható, legtöbbször azonban nem.

Az innováció kapcsán sokan annak csupán a kreatív tartalmára irányítják figyelmüket, ho-
lott az eredményesség szempontjából a folyamat legtöbb tevékenységénél a szervezettség, 
a szabályozottság és a stratégiai orientáltság a meghatározó. Szerzők sokasága mutatta ki 
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innovációs projektek történeti elemzése kapcsán, hogy tíz esetből kilencnél a kudarc azért 
következett be, a világosan kimutatható kreatív ötlet ellenére, mert a piac, a termelés, az 
elosztás stratégiailag megalapozatlan és végrehajtásában szervezetlen, koordinálatlan volt. 
Nem véletlenül emlegetik, hogy a modern gazdaságban a sikeres innováció inkább vezetés, 
mint tehetség dolga. Különösen igaz ez a folyamatinnovációk esetében, amikor a rendszer 
összetettségénél, technikai kapcsolatainál és emberi beágyazottságánál fogva a változás, 
változtatás mindig csak korlátozott lehet.

Ez a fajta innováció, az ún. alkotó imitáció. A vállalatok többsége sokkal többre becsü-
li ezeket, mint a nagy átrendeződéseket okozó primer innovációkat. Schumpeter, amikor 
különbséget tett az innovátor és az imitátor között, az utóbbi rovására pejoratív felhangot 
ütött meg. Napjainkban, amikor a diffúzió dinamikája vált az egyik legfontosabb folyamatjel-
lemzővé és döntő versenyparaméterré, az imitátorokat a terjesztés fő irányítóinak tekintjük.

Az innováció a „megvalósult, gazdasági hasznot hajtó invenció”. Az invenció egyrészt új is-
meretek születése, másrészt újdonság erejű találmány, termék, szolgáltatás vagy folyamat. 
Nézzük meg közelebbről az innovációs folyamatot! Schumpeter innovációs elméletének 
egyik legfontosabb eleme, hogy a gazdaság szereplői különböző gyorsasággal képesek 
átvenni az újításokat (azaz az invenciókat), máshogyan adaptálják azokat.  Az adaptációs 
képesség függ a szereplők szervezeti kultúrájától és az innováció felismerésének képes-
ségétől.  

Az innovációs folyamatok hajtóereje egyesek szerint piaci alapú, mások szerint erőforrás 
alapú. A piaci megközelítés szerint a piaci verseny az, amely alapvetően gerjeszti az inno-
vációs folyamatokat. Ez az elmélet nem általános érvényű: szükséges hozzá, hogy a vál-
lalatok időben felismerjék a piaci lehetőségeket. Az erőforrás alapú megközelítés szerint 
a vállalatok erőforrásai szolgálnak a folytonos innováció alapjául. A két elméletet kiegészíti 
a véletlen szerepe, a „jókor, jó helyen”.

Az innováció adaptálásának gyorsasága szempontjából az alábbi csoportokat különböztet-
hetjük meg az innováció létrehozói körében:12

• Úttörők (élenjárók): akik az innovációs folyamatokat kezdeményezik. Ők kockáztat-
nak a legtöbbet, de a legnagyobb arányban részesülnek az innovációból származó 
haszonból 

• Korai alkalmazók: kisebb kockázatot vállalnak. 
• Késői alkalmazók: az innováció tömeges terjesztői.
• Lemaradók: a legkevésbé fogékonyak. 

Az innovációval járó kockázat az úttörőktől lefelé egyre csökken, de ezzel arányosan az 

1.4. Innovációs folyamatok, modellek, rendszerek11

11 A fejezet Birkner, 2010, 19-21. o. alapján készült. Minden más esetben külön jelölöm a hivatkozás forrását. 
12 Buzás, 2007, 12-13. o.
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újításból származó haszon, bevétel is egyre kevesebb.  Azt a gazdasági hatást generáló 
folyamatot, ahogy az innováció szétterjed a különböző alkalmazók, fogyasztók, államok, 
szektorok körében, az innováció diffúziójának nevezzük. 

Hasonlóan csoportosíthatóak az innováció felhasználói is: 

• Innovátorok: az első felhasználók. A technológiai újdoságokat önmagukért szeretik.
• Korai elfogadók: üzleti lehetőséget látnak az innovációban, a későbbi előnyökért 

cserébe vállalják a bevezetéssel járó kockázatot.
• Korai többség: fokozatos, mérhető, előre jelezhető fejlődést kedvelik, kis kockázatot 

vállalnak. 
• Késői többség: szeretik a hagyományos megoldásokat, kicsit tartanak az új tech-

nológiáktól. 
• Lemaradók: előszeretettel hivatkoznak a korábbi kudarcokra, nem támogatják az 

innovációt.

Az innovációs folyamatokat négy kategóriába sorolhatjuk Freeman nyomán:  

• Fokozatos vagy módosító innovációk: kisebb, teljesítményjavítást, költségcsökken-
tést célzó változtatások. A technológiai folyamatban egy-egy alkatrészt vagy kom-
ponenst váltanak ki egy másikkal.

• Radikális innovációk: teljes szakítás a hagyományokkal. Eredménye meglévő vagy 
új technológiára alapozott új termék. 

• Termeléseljárás-változások: egyes technológiák megreformálása. 
• Paradigmaváltások: megszokott technológiai nézőpont forradalmasítása. Általában 

akkor következik be, ha a megszokott módszerekkel nem oldható meg egy új prob-
léma. 

A legkorábbi modell az ún. „fekete doboz” volt, mely csak az innováció inputjával és output-
jával foglalkozott, a kettő közötti folyamatot nem elemezte. Ehhez képest részletesebbek az 
innovációs folyamatokat követő, elkülönült cselekmények halmazaként modellező lineáris 
modellek. Ezek az egyszerű modellek általánosan elfogadottak voltak az 1980-as évekig 
(1. ábra), és az innovációt befejezett, egyirányú folyamatnak tekintik, melynek kiindulópont-
ja többnyire valamilyen tudományos intézmény. Kizárták a piac mint innovációs ötletforrás 
lehetőségét. 

Később felismerték az innovációs folyamat felfelé tartó (technológiával kapcsolatos) és 
a lefelé tartó (piaccal kapcsolatos) fázisai közötti visszacsatolási hatásokat, a vállalatok és 
hálózataik hatását és az ipari tervezés központi szerepét (2. ábra).
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1. ábra: Az innováció lineáris modellje  
2. ábra: A teljes körű innovációs folyamat lineáris modellje13

A lineáris modellekhez képest újat hozott az ún. csatolt (kettős meghajtású) modell, mely-
ben a piaci igény (market/demand pull) és a technológia fejlődésének (technology push) 
kettős szerepét tekintették az innováció hajtóerejének.  Ehhez képest újdonságot hoztak 
az interaktív modellek, melyek szerint az innovációs folyamat legfőbb jellemzője az egyes 
tevékenységek közötti kapcsolat, párbeszéd, folyamatos visszacsatolás. Az innovációs fo-
lyamat láncszemei között rugalmas kapcsolat áll fenn, a folyamat kiindulópontjaként a vál-
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13 Vágási Mária (2001): Újtermék-marketing. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 39. o. nyomán
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lalatok valamilyen piaci, üzleti lehetőséget ismernek fel, akár kutatási eredmények, akár 
más hatás alapján. Erre építik a termékkoncepciót, majd a gyártási folyamatot, a tesztelést 
és a piaci bevezetést.14  

A területi innovációs modellek annyiból hoztak újat ehhez képest, hogy felismerték a földraj-
zi elhelyezkedés szerepét. E modellek az innováció megértését csak annak térbeliségével 
egyetemben tartják lehetségesnek.

Az evolucionista modellek nem pusztán az innováció feltárásával foglalkoznak: szerintük 
a folyamat csak a gazdasági változások megértése által írható le, ezért a hangsúlyt a „nagy 
egészre” helyezik.

Szólnunk kell még az ún. Triple Helix modellről, mely a vállalatok, a kutatóintézetek, egyete-
mek és a kormány hármas kapcsolatát tartja alapvetőnek. Leírói szerint a hatékony innová-
cióban igen jelentős a tudományos élet szerepe. Ahhoz hogy egy országban sikeres legyen 
a vállalatok innovációs tevékenysége, a három szektor együttműködésére van szükség.15  

A műszaki-gazdasági paradigmák az elmúlt évtizedekben alapvetően input elemekre (alap-
anyag, energiaforrás, munkaerőforrás) épültek fel és ezen kulcserőforrások esetében ke-
resték:

• a relatív árcsökkentés lehetőségét,
• a kínálat közvetlen elérését,
• a széleskörű hasznosítás lehetőségét.

A paradigmaváltások mindig erőteljes megújulást hoznak létre az alábbi területeken:

• a munkavállalók ismeret- és tudásprofiljának módosulása,
• a termék- és a szolgáltatás paletta gyökeres átalakulása, amely a növekedés forrá-

sainak átrendeződésével jár együtt,
• a primer és szekunder innovációk új területekre való átrendeződése,
• új ipari termelő és szolgáltató centrumok kialakulása, új lokációkban és régiókban,
• a technológiák megváltozása, amely az irányító és végrehajtó munkaerő részvételi 

(munkavégzési) lehetőségét és módját is módosítja,
• a komparatív előnyök forrásainak nemzeti és nemzetközi átrendeződése,
• a piacra belépő új vállalkozások belépési területe súlypont átrendeződése,
• az új termék és szolgáltatás új fogyasztói körének kialakulása és a vásárlói viselke-

dés módosulása.

1.5. Paradigmaváltások

14 Vágási, 2001, 39. o 
15 Kotsis Ágnes – Nagy Ildikó: Az innováció diffúziója és a Triple Helix modell. In: Educatio, 2009, 1. sz. 121-136. o.
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Az ezredforduló táján új paradigmarendszer körvonalazódott, ami az ún. fenntartható fejlő-
dés elveire épült. A változások a technológia menedzselésének egész területén új felfogás 
és szellem kialakulásához vezettek el.

A paradigmaváltás a techno-menedzsment területén az alábbi jelenségekre épül:

• A termék, az eljárás, illetve a szervezési és vezetési innovációk egyidejűleg, egymást 
kiegészítve támogatva jelentkeznek.

• A termelékenység ugrásszerűen emelkedik, a korábbiakhoz képest új hajtóerőkre 
épülve.

• Egyidejűleg új üzleti területek nyílnak meg.
• A termelés költségszerkezete radikálisan átalakul.
• A vállalati  tudás átalakul.

Ezek a tendenciák az innovációs rendszerekben dolgozó menedzserek, gondolkodását is 
megváltoztatják. Az ún. hagyományos logikai alapokról az ún. értékalapú innovációs logiká-
ra térnek át. Ennek meghatározó elemeit a 2. táblázat mutatja be.16

2. táblázat: Két innovációs stratégiai logika 

Rendkívül sok tényező játszik szerepet abban, hogy vajon sikeres lesz-e az új termék, amit 
szeretnénk bevezetni. Az innováció kezdeti szakaszában érdemes számba venni, mely té-
nyezők hatnak/hathatnak a leendő termék piaci sikerére, eladhatóságára. 

A stratégia öt dimenziója A hagyományos logika Az értékalapú innovációs logika

Ágazati feltételezések • az ágazat körülményei adottak • az ágazat körülményei alakíthatók

Stratégiai fókusz • a cégnek kompetitív előnyöket kell 
szereznie;

• a verseny nem kizárólagos mérce; 

• a verseny nem kizárólagos mérce; 
• a cégnek értékugrást kell megvalósí-

tania, hogy uralja a piacot

Fogyasztók • a cégnek meg kell tartania és 
bővítenie ügyfélbázisát; 

• azokra a különbségekre kell 
összpontosítania, amelyeket a vevők 
értékelnek

• az ügyfelek fő tömegére kell kon-
centrálni, a kisebbséget szándékosan 
engedni  kell  távozni; 

• a vevők által értékelt közös vonáso-
kat kell időben felismerni

Eszközök és képességek • a cégnek a meglévő eszközeit és 
képességeit kell fejlesztenie

• a cégnek nem szabad arra támasz-
kodnia a már megszerzett erőforrá-
saira, hanem meg kell kérdeznie: mit 
tennék, ha újrakezdeném?

Termékek és szolgáltatások 
kínálata

• az ágazat hagyományos határai 
meghatározzák a cég termékeit és 
szolgáltatásait;

• a cél: maximalizálni ennek a kínálat-
nak az értékét

• a vevő által keresett teljes megoldás 
kereteiben kell gondolkodni, még ak-
kor is, ha ez a céget a hagyományos 
ágazati korlátokon túl viszi

1.6. Siker- és bukástényezők17 

16 INNOV-BRÓKER, 2008 
17 A fejezet Vágási, 2001, 18-22. o. alapján készült. Minden más esetben külön jelölöm a hivatkozás forrását.
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Az innováció sikere vállalati, termék- és projektszinten is értelmezhető. Vállalati szinten 
a benchmarking (azaz a vállalat más cégekhez viszonyított piaci helyzetének elemzése, 
összehasonlítása) használatos, termék, projekt szinten az adott termék jövedelmezősége, 
piaci részesedése stb. lehet mértékadó. 

Sikertényezők vállalati szinten:

• A folyamat terén:
• terméktervezés folyamata
• tevékenységek meghatározása a folyamatban
• A szervezet terén: új termékprogramok megszervezésének módja
• Vállalati ú jtermékstratégia, a vállalati stratégia részeként
• Vállalati belső innovációs kultúra (pl. fejlesztő csapatok, innováció támogatása)
• Támogatás: a vállalatvezetés érdekeltsége az újtermék-fejlesztésben, felsőszintű 

elkötelezettség

Sikertényezők projekt szinten:

• Stratégiai tényezők:
• termékelőny
• technológiai szinergia
• marketingszinergia
• vállalati erőforrások
• termékstratégia

• Tervezési folyamat:
• műszaki tevékenységek színvonala
• marketingtevékenységek színvonala
• előkészítő tevékenységek színvonala
• termékdefiníció (követelményjegyzék, protokoll)
• vezetői támogatás
• piacra lépés gyorsasága
• üzleti elemzés

• Piaci-környezeti tényezők:
• piacpotenciál/méret
• piaci versenyképesség
• külső környezet

• Szervezeti tényezők:
• belső-külső kapcsolatok
• vállalati szervezet

Tényezők új termékek vonatkozásában (3. táblázat):

3. táblázat: Új termékek siker- és bukástényezői18 
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A marketingszemlélet szerint egy-egy termék fejlesztésénél a fogyasztói igényekből, azok 
felmérésétől kell kiindulni, ezt követi az ötlet, a tervezés, majd a beszerzés-termelés, végül 
a piacra vezetésnél a marketing gondoskodik az értékesítésről és a vevői elégedettség 
felméréséről. A felmérés eredményeit visszacsatolja az innovációs folyamatba.

Az innováció legfőbb forrásai: 

• váratlan dolgok: olyan külső események, melyek változtatásra késztetnek egy vál-
lalatot

• ellentmondások: amelyeket, a vállalat tapasztal az általa feltételezett helyzet, és a va-
lóság között

• szükségletek: a vállalat tevékenységéhez kapcsolódó folyamatokhoz kapcsolódó 
szükségletek, változtatási igények

• iparág, piac strukturális változása
• demográfiai változások
• szemléletváltozás a társadalomban
• új tudás megjelenése

A két legfőbb hatásról szó volt a kettős meghajtású modellnél. Eszerint az innováció egyik 
kiváltója a piaci igény, a másik a technológiai fejlődés. E kettő kölcsönhatása befolyásolja 
az innováció menetét.

A vállalati célok és stratégiák közvetlen kapcsolatban állnak a vállalat innovációs tevékeny-
ségével. Az innováció által:20

SIKERTÉNYEZŐK BUKÁSTÉNYEZŐK

• szükség van a termékre: jól felmért fogyasztói szükség-
letek

• a termék értéket nyújt: fogyasztói preferenciák ismerete, 
versenytermékek elemzése, pozícionáló térkép

• minőségi-technológiai szempontból felsőbbrendű termék
• jól elemzett piacpotenciál
• kedvező versenykörnyezet
• a fejlesztés összhangban áll a vállalat erősségeivel
• megfelelő vállalati belső kommunikáció a fejlesztésben 

részt vevő részlegek között
• a vállalati vezetés támogatása
• az új termék pártfogolása
• hatékony fejlesztési szervezet
• jól formalizált folyamat
• a szükségtelen kockázat elkerülése

• rosszul felbecsült piac: túlértékelés, elégtelen tesztelés
• a termék és marketingprogramja nem felel meg a vállalat 

adottságainak
• a termék nem kínál előnyöket a fogyasztóknak, nem 

különbözik más, forgalomban lévő termékektől
• rosszul pozícionált a versenytermékekhez képest
• nem kap megfelelő támogatást az elosztási csatornában: 

rossz promóciós stratégia, rossz helyzetfelmérés
• megkésett piacra vitel (megváltozott piac, módosult 

fogyasztói igények)
• gyorsan reagáló versenytársak: könnyű utánzás
• környezeti feltételek megváltozása: elégtelen megfigye-

lés a fejlesztés során
• elégtelen megtérülés: nem növekszik az értékesítés a 

bevezetés után, rosszul megválasztott célpiac, gyenge 
marketing, magas költségszint

• elégtelen szolgáltatások
• szervezeti, koordinálási problémák

1.7. Az innováció forrásai19

19 Vágási, 2001, 42. o. 
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• új piac nyerhető
• növelhető a forgalom
• növelhető a nyereség
• javítható a piaci részesedés, piaci versenypozíció
• kihasználható a szabad kapacitás
• megoldhatóak a vállalat bizonyos problémái, pl. szabványoknak való megfelelés, hul-

ladékgazdálkodás
• megfelelés a gazdasági, társadalmi, környezeti változásoknak
• meglévő termékek értékesítésének növelése
• a cég hírnevének fenntartása, vagy akár javítása

 

Nincs ideális, mindenki számára megfelelő innovációs politika, mivel az adottságok minden 
országban és minden cég esetében különbözőek. Birkner más kutatások alapján készített 
összefoglalója szerint a sikeres innovációpolitika kormányzati intézkedései:

• innováció-politika intézményi hátterének a megteremtése, szabályozás és standar-
dizálás

• humánerőforrás-fejlesztés: magas szintű képzési rendszer, az innováció menedzs-
ment ismeretek terjesztése, a munkaerő mobilitásának támogatása 

• direkt és indirekt úton történő pénzügyi támogatás nyújtása a kutatási és innováci-
ós tevékenységekhez

• a köz- és magánszféra együttműködésének az erősítése
• az innovációs kultúra terjesztése, marketingje, társadalmi elismertetése

A vállalkozások innovációs lehetőségeit alapvetően a társaság környezeti feltételei, vala-
mint belső adottságai határozzák meg (ld. 3. ábra). A keretfeltételeket az innováció mozgás-
terét meghatározó a politikai és gazdasági alrendszerek, valamint a tudományos és tervezői 
adottságok adják.  A tudományos rendszer része az oktatás, a tudományos és technológiai 
intézetek által folytatott alap- és alkalmazott kutatások, szakképzések, valamint szakta-
nácsadási tevékenységek. A tudományos és tervezői alap segítségével közvetítők juttatják 
el a vállalatokhoz az innovációt segítő ismereteket. Közvetítők többek között a különböző 
továbbképzések, a vállalatok közötti külföldi és belföldi kapcsolatrendszerek, a szakértői 
csoportok tevékenységei, a gazdasági mobilitás. A közvetítés egyik fontos eszköze a hi-
vatalos forma nélküli technológia átvétel, az innováció spontán terjedése, azaz a diffúzió. 21 

1.8. Innovációs politika

20 Vágási, 2001, 43-44. o. 
21 Birkner, 2010, 22-24. o
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3. ábra: Az innovációs politika kapcsolatrendszere22 

Az innováció mérése hasznos, objektív információt ad a vállalat stratégiáinak kialakításához, 
alakításához. A mérést az ún. innovációs mérőszámok segítik, melyekkel meghatározható a 
szervezet innovációs képessége és az innováció eredményessége. 

A mérés sikere függ az innováció típusától és a cég azon hozzáállásától is, hogy mit tekint 
eredménynek. Az innováció mutatószámai minden innovációs folyamatnál mások, azonban 
elmondhatjuk, hogy alapvetően magára az innovációs folyamatra, valamint annak inputjaira 
és outputjaira vonatkoznak.

Példák az innovációs mérőszámokra (4. táblázat):

1.9. Innováció mérése23 

Oktatás, 
szakképzés

Makrogazdasági
környezet és 
szabályozás Kommunikációs

infrastruktúra

Termékpiac Versenyképesség
munkahelyteremtési

növekedés

Erőforráspiac

Tudományos
rendszer

Tanácsadó
intézmények

Vállalatok

22 Birkner, 2010, 23. o.  
23 InnoSupportTransfer – KKV-k innovációs tevékenységének támogatása. InnoSuTra, 2007 alapján.
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4. táblázat: Innovációs mérőszámok 
 

Egy innovatív termék marketingkampánya még nem feltétlenül jelent marketing innovációt 
is. Fontos, hogy értsük, a marketing innováció egy külön terület, amely alkalmazható „ha-
gyományos” termékek vagy szolgáltatások esetében is. A legjobb hatás természetesen 
akkor érhető el, ha az marketing innováció, így tárgya maga is újítás és sok esetben ezek is 
egymást generálják. Nézzünk példákat marketing innovációra:24 

• Új marketingkoncepciók (paradigmaváltások, pl. élménymarketing)
• Új marketingstratégiák (új piacok, szegmensek felderítése és megcélzása, új piaci 

tér teremtése, stb.)
• Új termékkoncepciók (pl. egészséges életmód, táplálkozás, biogazdálkodás, kör-

nyezetvédelem, környezettudatosság középpontba állítása)
• Marketingmódszertan új eszközei (pl. online piackutatás – lásd regisztrációk során 

kérdőívek kitöltése)
• A kommunikáció és az értékesítés új csatornái, szervezeti formái, módszerei (pl. on-

line értékesítés, vírusmarketing, lásd a 12.2.3. fejezetet)
• Új logisztikai módszerek (pl. cross-docking )25

• A marketingellenőrzés új eszközei (pl. immateriális marketing vagyon – márkaérték, 
vevőhűség, értékesítési személyzet stb. – értékelése)

• A marketing kiterjesztése újabb alkalmazási területekre (lásd. ország-, térségi-, EU-
marketing, közösségi marketing, stb.)

• A vállalat egészében a marketingorientációt megtestesítő folyamatok támogatását 
biztosító új módszerek, szervezeti megoldások alkalmazása.

INPUTOT (BEMENETET) 
MÉRŐ MUTATÓK

FOLYAMATOT MÉRŐ 
MUTATÓK

OUTPUTOT (KIMENETET) 
MÉRŐ MUTATÓK

• Bevont pénzforrások
• Humán erőforrások
• Generált szellemi termékek száma, 

elvárt megtérülés
• K+F költés

• projektenkénti és átlagosan felhasz-
nált források

• a folyamat egyik fázisából a másik-
ba kerülő szellemi termékek száma

• kibocsátott új termékek és szolgálta-
tások száma

• Járulékos előnyök bevételben és 
profitban

• innovációs aktivitás megtérülési 
mutatója

• közvetlen anyagi bevételt nem hozó 
eredmények (pl. szabadalom)

1.10. Innováció marketingje – marketing innováció

24 Vágási–Piskóti–Buzás, 2006, 25-26. o 
25 Az eljárás lényege, hogy az árut, ami beérkezik a Cross-Docking pontra, azonnal vagy mihamarabb kiszállítják. Ideális 
esetben a küldemények 24 óránál kevesebbet, de gyakran egy óránál kevesebbet töltenek a raktárban. A raktár 
a bemenő és kimenő áruk átrakodási helye lesz csupán, ezért átrakó raktárnak is nevezik ezt a raktártípust. Cross-
Docking modell esetében az áru rendeltetési helye előre ismert, így a raktár tárolási funkciója megszűnik. http://hu.wiki.
weblogtrade.eu/A_rakt%C3%A1roz%C3%A1s_%C3%A9s_sz%C3%A1ll%C3%ADt%C3%A1s_feladatai_az_e-
logisztik%C3%A1ban#Cross-Docking
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Az 1.10. fejezetben bemutatott marketingfolyamat tökéletesen alkalmazható egy már létező 
termék vagy szolgáltatás esetén, nincs ez másként innovatív termék esetében sem. A kü-
lönbség az, hogy egy új termék esetén a folyamat első lépései már a termék megszületé-
sével egy időben indulnak el, erre pedig egyre több vállalat ébred rá.

Köszönhető ez annak is, hogy manapság a legtöbb komolyabb vállalkozás egyfajta innovációs 
kényszer alatt dolgozik. Sokan azért teszik magukat az újítás kényszerének prése alá, hogy 
egyáltalán versenyben maradhassanak. Ez azonban nem azt jelenti, hogy mindenki sikerrel 
hajtja végre az innovációs folyamatot.

Kezdjük azzal az alapvető problémával, hogy miként értelmezi egy-egy vállalkozás az in-
novációt. Korunk egyik jellemző felfogása az, hogy az innováció valamilyen technológiai, 
tudományos előrelépést jelent, vagyis ennek fényében hajtják végre termékfejlesztéseiket.

Szintén említésre került már, hogy a marketing túlnőtt önmagán, hogy sok esetben a piaci 
fejlesztés határozza meg a keresletet és nem fordítva. Egészen friss hír, hogy a Kingston 
1 terabyte adatmennyiség befogadására képes, átlagos kinézetű és méretű pendrive-al 
rukkolt elő.26 Fantasztikus fejlesztés! Ez kétségtelen. De legyünk őszinték, mekkora lehet 
az a célcsoport, akiknek valóban igényük is volt erre? Akik megvásárolják majd az eszközt, 
teljes mértékig ki is fogják használni? Talán lesz ilyen is, mert sok további fejlesztés fog 
erre épülni, de ez is azt mutatja, hogy a legtöbb vállalat, vállalkozás számára az innováció 
gyakorlatilag egyszerű termékfejlesztés, árcsökkentés, termékskála kiterjesztés, új csoma-
golás, vagy új termékcsalád bevezetése.

Az ilyen típusúakhoz viszonyítva aránylag kevés a radikális, „breakthrough”, az emberek 
problémáihoz, szükségleteihez, igényeihez illeszkedő innováció, mivel azok rövidtávon ke-
vésbé profitábilisak. 

Ezen a ponton fontos megemlítenem a kockázatot, mint az innováció velejáróját. Az Euró-
pai Unió „Vállalkozás Európában” c. Zöld Könyve a következő meghatározást alkalmazza 
a vállalkozásra: „a vállalkozás gondolkodásmód, valamint gazdasági tevékenység terem-
tésének és fejlesztésének folyamata, ötvözve a kockázatvállalást, a kreativitást és/vagy 
az innovációt a józan menedzsmenttel, egy új vagy már működő vállalaton belül”.27  Hiába 
a vállalkozói lét velejárója, egy áttörő innovációhoz szükséges szintű kockázatot kevesen 
mernek vállalni, főként hazánkban28.

1.11. Marketingfolyamat szerepe innovatív termékek és 

szolgáltatások esetén

26 http://prohardver.hu/hir/ces_2013_kingston.html 
27 A kis- és középvállalatok és a vállalkozási készség. (2006), KSH, Budapest 
http://www.ksh.hu/docs/hun/xftp/idoszaki/pdf/vallalkozas.pdf 
28  2004-es felmérés szerint a bukás kockázatát, mint a vállalkozástól visszatartó tényezőt a legnagyobb arányban a mag-
yar válaszolók jelölték meg, az új tagországok átlagos 62%-ával szemben 80%-ban 
http://www.ksh.hu/docs/hun/xftp/idoszaki/pdf/vallalkozas.pdf
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Azonban ha az innovációra nem egyszerűen új termékként, hanem a szükségletek és pi-
acok feltételeire értelmezett válaszként tekintünk, azonnal láthatóvá válik a marketinggel 
való közvetlen és természetes kapcsolata.29

Ha van egy új ötletünk, termékünk, vizsgáljuk meg a piachoz való viszonyát, s mindjárt vilá-
gosabbak lesznek a vállalkozásra váró kockázatok is. A piacokat az innováció szempontjá-
ból három csoportba sorolhatjuk: 

• a létező piacok, melyeknél a „vállalat számára új” termékek egy jól ellátott piacra 
kerülnek, ahol bőséges alternatíva áll rendelkezésre. Az eredmények szerényebbek, 
mivel a versengő termékek is csábítják a fogyasztókat. A sikerhez komoly marke-
tingtámogatás, reklám és ez által magas bevezetési költségek szükségesek.

• a rejtett piacok, eddig nem létező, nem kielégített vásárlói szükségleteket jeleznek, 
világméretekben új termékek születnek érlelődő, rejtett szükségletek kielégítésére. 
Ilyen volt a mobiltelefon, a videó, PC, mikrohullámú sütő stb.

• az ún. létrehozott piac olyan termékekben nyilvánulhat meg, amelyek olyan szükség-
leteket elégítenek ki, melyekről a fogyasztók nem is tudnak, tehát megelőzik a piaci 
igényeket, azaz a fejlesztések piacokat teremtenek (pl. walkman, fénymásoló stb.).

A létrehozott piac fénykorát éli, ami önmagában még nem jelentene gondot, de háttérbe 
szorul a lényeg: az emberek kielégítetlen igényei. A sikeres innovációk lényege a vevőha-
szonra, vevői előnyre koncentrálásban és a hatékony piacravitelben rejlik. 

Ennek értelmében, az innovációs folyamatokban sikereket elért vállalatok azt vallják, hogy 
az innováció nem egyszerűen műszaki, technológiai kérdés, hanem alapvetően marketing-
feladat is.30 
 

29 Vágási–Piskóti–Buzás, 2006, 134. o. 
30 Vágási–Piskóti–Buzás, 2006, 134. o.
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Az már az eddigiek fényében is világos, hogy az innováció és a marketing természetes és 
szükségszerű kapcsolatban állnak egymással. A későbbi fejezetek során további részletek 
tárulnak fel mindkét megállapítást még inkább alátámasztva. Ebben a fejezetben viszont 
egy különleges összefüggést mutatnék be, amit laterális marketing névvel illetnek.

A laterális jelzővel illetett marketing lényege nem más, mint egy olyan folyamat, mely ki-
elégítetlen szükségletekre irányul, új szituációkban használható, avagy eddig nem használt 
módon alkalmazzák, s ez által új célcsoportoknak felel meg. 

A laterális marketing alapú innovációk megvalósítása komplexebb, nehezebben elfogadott, 
ugyanakkor nagyobb sikert ígérő. A hagyományos termékdifferenciáló (avagy gyakran 
csak „álinnovációkkal” telített), érett piacok csak részben alkalmasak a piaci pozíció meg-
őrzésére, növelésére pedig egyre kevésbé. A verseny mind tovább és tovább éleződik, egy-
re nehezebb az érintett, megcélzott vevőkör megnyerése, s korántsem biztos, hogy hajlan-
dóak lesznek megfizetni a differenciálás, finomítás többletköltségeit, ami valódi új értéket 
már nem feltétlenül biztosít számukra. 

Az új termékek fejlesztésének hagyományos módszerei között az alábbi, klasszikusnak ne-
vezhető megoldásokat találjuk (5. táblázat):

Laterális 
marketing,
mint az innovatív  
termékfejlesztés módszere31 

31 A fejezet alapját Vágási–Piskóti–Buzás, 2006, 140-144. o. adja. Minden más esetben külön jelölöm a hivatkozás for-
rását.
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II

5. táblázat: A termékfejlesztés hagyományos módszerei. Kotler-Trias de Bes /2005/ nyomán 32

Fontos megjegyezni, hogy a laterális marketing ezen klasszikus innovációs marketing spe-
ciális kiegészítője, s nem helyettesítője. De mitől válik pontosan „laterálissá”?

A kreatív elképzelések megszületését az ún. laterális gondolkodás segíti. Ez egy ötletgene-
ráló és problémamegoldó technika, amelyben úgy hozunk létre ötleteket, hogy újszerűen, 

Laterális marketing,
mint az innovatív 

termékfejlesztés módszere

Innovációtípus Jellege Piaci hatása

Termékmódosításon alapuló Valamely terméktulajdonság változ-
tatása, növelése, csökkentése

• Megnöveli a célcsoportot
• Meghatározott célcsoportok célzott 

elérése

Értékesítési mennyiségen alapuló Volumenek, mennyiségek, gyakori-
ságok változtatása

• A termék és a szolgáltatás megnövelt 
felhasználása

• Megnöveli a célcsoportot

Csomagoláson alapuló A tartó illetve csomagolás megvál-
toztatása

• A termék és a szolgáltatás megnövelt 
felhasználása

• Megnöveli a célcsoportot

Design-on alapuló A design különböző életstílusokhoz 
igazítása

• Megnöveli a célcsoportot 
Életstílus alapján való differenciálás

Kiegészítésen alapuló Valamilyen kiegészítés, szolgáltatás 
kiépítése

• Meghatározott célcsoportok, rések 
elérése

• Termékpaletta bővítése

Ráfordítások csökkentésén alapuló A felhasználó termék megszer-
zésére történő ráfordításainak 
csökkentése

• A tényleges és potenciális vevők 
vándorlása

• Lehetőség a piac nagyobb mértékű 
meghódítására

2.1. A kreatív gondolkodás

32 Vágási–Piskóti–Buzás, 2006, 141. o. 
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nem a meglévő sémáink mentén, hanem azok „között” gondolkodunk, asszociációs képes-
ségünket használva.33 Ennek segítségével olyan újszerű célokat tűzhetünk ki magunk elé, 
amelyek segítségével nem felvesszük a versenyt, hanem azt megkerülve, akár új verseny-
helyzetet teremtünk.
Ez a fajta gondolkodás megkívánja azt, hogy merjünk letérni a megszokott útról. Az ehhez 
használt egyik módszer a provokáció. Einstein ezt nevezte gondolatkísérletnek, amire példa 
volt a „Mi lenne, ha fénysebességgel tudnék haladni?” kérdése. A provokáció tulajdonkép-
pen ennek rokona: olyan állításokat fogalmazhatunk meg segítségével, amely adott pilla-
natban logikátlannak is mondható, de legalábbis ellentétesek a tapasztalatokkal. Ez vezet 
aztán a továbblépéshez, az elmozduláshoz a valódi, innovatív ötlet felé. Ez számos módon 
bekövetkezhet: fókuszálhatunk a provokáció és az aktuális helyzet közti különbségre, el-
képzelhetjük azt is, mi lenne, ha a provokáció ténylegesen megvalósulna, vagy kiválasztha-
tunk pozitív aspektusokat, és felállíthatunk egy koncepciót rá.34  

Vannak bizonyos tényezők, amelyek elősegítik, vagy éppen megkövetelik a laterális mar-
keting használatát. Piskóti és társai nyomán tovább haladva, az alábbi tényezők emelhetők 
ki:35 

• a módszer alkalmasabb érett piacokon, ahol már nincs növekedés;
• ajánlott, ha egészen új piacot, kategóriát akarunk létrehozni;
• ha különböző üzleti területeket összekapcsolunk, illetve olyan új célcsoportokat, fel-

használási területeket találunk, amelyek a régi termékekkel soha nem lettek volna 
elérhetőek;

• hatékony lehet kockázatvállaló cégeknek, illetve kellő erőforrással és türelemmel 
bíró cégeknek;

• javasolt akkor, ha nagyobb értékesítési volument akarunk elérni;
• javasolt akkor, ha a versenytárs a cég termékkategóriáján kívülről támad, illetve
• ha a cég új küldetésre, új piacok keresésére törekszik.

A laterális marketing főbb kérdései között olyanokat említhetünk, mint:

• Milyen további szükségleteket tud kielégíteni a termékem, ha megváltoztatom?
• Milyen elvárásoknak tud még megfelelni a termékem, amivel a versenytárstól meg-

különböztethetem? 
• Milyen, nem potenciális felhasználónak felelek meg, ha megváltoztatom a terméket?
• Milyen teljesítményeket tudok még kínálni a vevőimnek?
• Milyen más szituációkban választanák a fogyasztók termékemet, ha megváltoztatnám?

2.2. A laterális marketing használata

33  de Bono, 2009, 43. o. A laterális gondolkodás (lateral thinking), mint fogalom Edward de Bono nevéhez kötődik. 
Könyvei a kreatív gondolkodás fejlesztéséről, az elme működéséről és a gondolkodás serkentéséről szólnak. Módszereivel 
érdemes megismerkednie mindazoknak, akik önmagukat és munkatársaikat szeretnék ötletek generálására inspirálni. 
34 de Bono, 2009, 53-54. o. 
35 Vágási–Piskóti–Buzás, 2006, 141. o.
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• Milyen terméket lehetne még kifejleszteni a termékemből?

Ez utóbbi különösen fontos kérdés. Nem lehet elégszer hangsúlyozni, hogy az innovációs 
folyamat nem egy egyenessel írható le. Egy ötlet mindig lehet generátora egy új, fejlettebb 
gondolatnak, vagy rávilágíthat nem is sejtett összefüggésekre.

A laterális marketingfolyamat és kreatív technikája az alábbi lépésekre épül: 
1. A termék, a szolgáltatás meghatározó elemének, fókuszának meghatározása (azaz 

versenyelőnyeit, pozícióját befolyásoló tényezők).
2. A „fókuszban” a laterális eltolódás átgondolása, a „marketing-rés”, a „hiány” mint piaci 

lehetőségének terepének meghatározása. 
3. A „rés”, a „hiány” zárása, a megoldás lehetőségeinek átgondolása.  

Nézzük meg gyakorlati alkalmazását a virág mint termék példáján keresztül:

1. A virág egyik meghatározó tulajdonsága, hogy elhervad.
2. Ehhez viszonyítva „laterális eltolás” a nem hervadó virág.
3. A két elképzelés közti „rés betömésére” megoldást jelenthet a virág anyagának meg-

változtatása – vagy a művirág megalkotása.

AGYTORNA: Próbáljon meg egy már létező terméket „újraalkotni” – vagyis 
a fenti példához hasonlóan keletkezését „megfejteni” – a laterális gondolko-
dás technikájával!

A tudatosan alkalmazott kreativitás kulcsa, annak meghatározása, hogy mire összpontosít-
sunk, hol akarunk változást, újítást? 

Beszélhetünk célfókuszról, amely esetében már van egy konkrét problémánk, vagy helyze-
tünk, amit meg kell oldanunk, legyen szó valamilyen folyamatbeli hibáról, konfliktusról, vagy 
konkrét fejlesztésről. Itt tudjuk, hogy pontosan miért kezdtünk neki a folyamatnak és hova 
szeretnénk eljutni.

Más azonban, ha területfókuszról beszélünk és ez az, ami igazán segítheti az innovatív és 
egyúttal laterális gondolkodást. Nincs meghatározott kiindulópont, sem „területi nagyság”, 
bármit kijelölhetünk, ami működési területünkkel és hosszú távú céljainkkal egybevág.36 

A laterális marketing alkalmazásakor fókuszként az alábbi három fő szintet értelmezhetjük:

1. Piac (szükséglet, célcsoport, felhasználási cél, szituáció)
2. Termék
3. Marketingmix37 

36  de Bono, 2009, 43. o. A laterális gondolkodás (lateral thinking), mint fogalom Edward de Bono nevéhez kötődik.  
37 Marketingmix: marketingeszközök különböző kombinációja, amelyeket a vállalat a különböző piaci helyzeteken alkalmaz. 
Másként 4P-nek is nevezik, a hagyományosan alkalmazott termékpolitika (product), árpolitika (price), értékesítés-politika 
(place) és reklámpolitika (promotion) angol kezdőbetűiből. 
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E három szint egyes elemeinek, tulajdonságainak tudatában kijelölt fókuszon belül feltárt 
marketingrések „feltöltésére” kell koncentrálnunk. Gyakorlati alkalmazásuk azt mutatja, az 
így generálódó innovációs ötletek igazi lehetőséget biztosítanak a sikeres termékek és 
megoldások fellelésére.

Kreativitás – kinek a „feladata”?

Az ötletek gazdáit általában a kreatív, sokszor tehetséges jelzővel illetik, az ötlet születését 
pedig az ihlethez, sugallathoz kötik. Az újszerű gondolatok azonban nem csak kivételes em-
berek fejéből pattanhatnak ki és ezzel egyúttal a másik fontos dolgot is tisztáznám: ritkán 
születnek „kipattanva”. A szikravárás nem lehet az innovatív gondolkodás alapja; ez kemény 
munka, de tanulható! Ezért tartom fontosnak, hogy jelen tananyag keretein belül is szánjunk 
időt erre a témára.

Mindenkiben rejlik kreativitás! 

A tehetség és a kreativitás nem szinonimái egymásnak, vagyis nem menthetjük fel magun-
kat azzal, hogy nem vagyunk tehetségesek. Valóban vannak, akik bizonyos szintű adottsá-
gokkal születnek (ezért is találó kifejezés az angolban a „gifted” vagyis „megajándékozott” 
szó, amellyel tehetséges embereket jellemzik), ám a kreativitás csírája mindenkiben ott 
rejlik. Manapság számos kutató foglalkozik azzal, hogy ezt bebizonyítsa és cselekvésre 
ösztönözze az embereket. Sokan, köztük Sir Ken Robinson is, a társadalom és az oktatás 
által még nem, vagy kevéssé befolyásolt gyermekeket hozzák fel példának. Az ő egyik 
kedvenc anekdotája egy kislányról szól, akinek a figyelmét nehezen kötötte le bármi, kivé-
ve a rajzolást. Egyik alkalommal, amikor elmélyülten alkotott, a tanítója megkérdezte, mit 
rajzol. Magabiztosan rávágta, hogy Istent. A tanító meglepődött, hiszen Istenről senki nem 
tudja, pontosan hogy néz ki. A kislány erre azt válaszolta: „Egy perc és megtudják!”.38

Ez az elemi szintű magabiztosság kopik el sok ember esetében valahol az iskolakezdés és 
a munkavállalás között. Ez azonban nem azt jelenti, hogy a folyamat visszafordíthatatlan, 
ezért is szentelek neki több figyelmet a témakörön belül. Fontos megérteni, hogy a kreativi-
tás nem csak bizonyos szakmák (pl. marketing) és nem csak művészek privilégiuma. Léte-
zik művészi kreativitás és ötletszintű, gyakorlati kreativitás is – mindkettő kiváló innovációs 
alapot jelenthet.39 

38  Robinson, 2010, 9. o. Sir Ken Robinson számos alkalommal tartott előadást a kreativitásról, amelyek keretében szintén 
elhangzott ez a történet. Előadásai megtekinthetők többek közt a nemzetközi TED-konferenciák oldalán: http://www.ted.
com/search?q=ken+robinson 
39  de Bono, 2009, 25. o.
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A vállalati stratégia összefogja a vállalat üzleti sikerhez vezető, hosszabb távú céljait, va-
lamint azok elérésének módját. Nem tartalmaz konkrétumokat (pl. X. termék fejlesztése), 
hanem a cég fejlődési útját próbálja felvázolni a versenyképesség megőrzése, fokozása 
érdekében. Ideális esetben egyszerre reális és kreatív, a belső erőforrásokat és a piaci 
környezetet egyaránt figyelembe vevő. 

A vállalati stratégia meghatározásánál számolni kell az alábbi tényezőkkel:

• globális és nemzetgazdasági helyzet
• versenykörnyezet
• az információs társadalom elvárásai
• vevőközpontúság
• az értéklánc (kínálati lánc, ld. 6. táblázat, 4. ábra) megfelelő felmérése
• a vállalat belső (materiális és immateriális) erőforrásai, kompetenciái
• a vállalat kapcsolatrendszere: beszállítók, forgalmazók
• összhang a hálózati szervezettel, stratégiai szövetségek
• marketingstratégia, marketingkoncepció
• innovációs stratégia

6. táblázat: Az értéklánc

 

Az innováció 
stratégiai szakasza40

Támogató
tevékenységek

Vállalati infrastruktúra Nyereség

Emberi erőforrások menedzselése

Kutatásfejlesztés

Beszerzés

Alaptevékeny-
ségek

Beszerzési és 
ellátási logisztika

Gyártás Elosztási 
logisztika

Marketing és 
értékesítés

Szolgálta-
tások

3.1. Vállalati stratégia

40  A fejezet alapja: Vágási, 2001, 49-71. o. Minden más esetben külön jelölöm a hivatkozás forrását.ik.  
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III
4. ábra: Kínálati lánc: az értékláncok kapcsolódása

A korszerű vállalati stratégiák a vállalat marketingkoncepcióján alapulnak.41 A két fogalom 
enyhén összemosódik: egy vállalatot nem lehet a piacon marketingszemlélet s folyamatos 
innováció nélkül pozícionálni. A vállalati marketingkoncepció alapjai: „a vevőorientáció, a cél-
piaci stratégia, a hosszú távú nyereségszemlélet és a vállalati tevékenység egészét integráló 
marketingszemlélet.”42 

A vállalat üzleti stratégiájában a marketingkoncepció mellett a minőségstratégia is nagy sze-
repet játszik. Az ún. TQM (Total Quality Management) lényege a teljes körű minőségre tö-
rekvés. A vevőorientáció itt a vevőknek nyújtott érték és a minőségmenedzsment összhang-
jában fejeződik ki: az elvárható legjobb minőség biztosítja a vevők elégedettségét, ezáltal 
a piaci sikert. A TQM-nél a minőséget a vevő észleli, a szüntelen monitoring eredményeinek 
köszönhetően az ő elvárásaihoz igazítják folyamatos fejlesztéssel a terméket. A minőségi 
elvárás ugyanakkor nemcsak a termékre, hanem az egész vállalatra, annak minden tevé-
kenységére vonatkozik. Egy példa: jó minőségű anyagból jó minőségű termék csak akkor 
készül, ha a vállalat is jól működik, a beosztottak minden szinten tudják a dolgukat, motiváltak 
a jól végzett munkában és a munkafeltételek is megfelelőek. 

A minőségstratégia fontos része a minőség szüntelen fejlesztése, ráadásul hosszú távon. Ez 
a vállalati innováció fokozott használatát jelenti: a kis jobbítások mellett készen arra, hogy 
szükség esetén nagyobb változtatásokat hajtsanak végre. A TQM-et alkalmazó vállalatok 
vezetői vallják, hogy a jobb minőség nem kerül többe, ha a folyamatot is eredményesen fej-
lesztik. Ugyanakkor tisztában vannak vele, hogy a minőség fejlesztése önmagában kevés 

Az innováció 
stratégiai szakasza

Beszállítók 
értéklánca

A vállalat
értéklánca

Közvetítők
értéklánca

Vevői 
elégedettség

41  Az új termékek marketingkoncepciójáról ld. a 6. fejezetet. 
42 Vágási, 2001, 53. o.
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a sikerhez: a jobb terméket is el kell valahogy adni. Viszont nem próbálják fejlesztésekkel 
„megmenteni” a sikertelen terméket, mernek e téren is nagyobbat változtatni. 

A stratégiai tervezés a vállalat teljes üzleti és innovációs stratégiáját magában foglalja. Maga 
a stratégiai terv – mint ahogyan azt a 3.1. fejezetben is láthattuk – marketingorientált: így 
tudja biztosítani azt, hogy a vállalat stratégiája egyaránt megfeleljen a vállalati tevékenység 
igényeinek és a piaci környezetnek. 

A stratégiai tervezés dinamikus, piac- és jövőorientált: a piaci lehetőségekhez igazítja a vál-
lalat céljait, stratégiáit, működését és innovációs tevékenységét is. Mivel a piaci környezet 
változékony, ezért stratégiai tervezés sikerorientált: törekszik arra, hogy a vállalat hosszú 
távon is nyereséges legyen. Éppen ezért játszik lényeges szerepet az innováció a stratégiai 
tervezésnél, hiszen a vállalat jövőbeli fejlesztésein múlhat tevékenységének jövőbeli sikere.
A stratégiai terv alapvetően meghatározza a vállalat küldetését, céljait és az ezek elérésé-
hez szükséges stratégiákat (ld. 5. ábra).

 
5. ábra: A stratégiai terv és a funkcionális tervek kapcsolata43 

Stratégia kialakításához feltétlenül tudnunk kell, mi a célunk, hová tartunk. Éppen ezért 
meg kell határoznunk a vállalat küldetését, jövőképét, amely a hosszú távú célokat, a cég 
jövőbeli pozícióját fogalmazza meg. A vállalat küldetését általában megszabja a vállalat 

Információk

Stratégiai terv Funcionális tervek

Stratégiai
helyzetelemzés

Gazdaság
Technológia
Társadalom
Politika, jog
Versenytársak
Vevők
Partnerek
Belső információk – a vállalat küldetése,      

   jövőképe
– a vállalat céljai
– a vállalat stratégiái
– a vállalat portfólió 
   terve

Marketingterv
K+F terv
Termelési terv
Beszerzési terv
Pénzügyi terv
Személyzeti terv

3.2. Stratégiai tervezés

43  Vágási, 2001, 56. o. nyomán
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története, a vezetés és a tulajdonosok preferenciái, a piaci környezet, az erőforrások, és 
a speciális kompetencia.

A küldetésnek a következő kérdésekre kell választ adnia:

• a vállalat működési köre: kik a fogyasztók, milyen igényeket elégítenek ki a gyártott 
termékek?

• milyen elvek alapján építi ki a kapcsolatait a vevőkkel, beszállítókkal, szolgáltatókkal, 
viszonteladókkal stb.?

• hol tart most a vállalat a leírt jövőképhez képest?

Egy innovatív vállalat küldetésében az alábbiak többnyire benne foglaltatnak:

• vallja, hogy sikeres működésének a kulcsa az innováció
• vevő az új ötletekre, támogatja azok születését
• folyamatosan törekszik új termékek és új megoldások fejlesztésére és a minőség 

javítására
• alkalmazza az új technológiákat, ösztönzi a kreativitást és a szakértelem fejlesztését
• támogatja (a K+F-t)
• fontosnak tartja a marketinget és a piackutatást, mivel csak így ismerheti meg iga-

zán a vevők igényeit és azok változását
• rugalmas, alkalmazkodik a piaci változásokhoz

A stratégiai elemzés kérdéséhez először szükséges megismernünk a vállalatok alapstraté-
giáit. E stratégiák célja, hogy versenyelőnyhöz juttassák a vállalatot, illetve meg tudja tartani 

– vagy akár növelni – a megszerzett versenyelőnyt.

Az első alaptípus a költségtakarékos stratégia, mely alapvetően a hatékony termelésre 
koncentrál. Minden a költségek minimalizálását szolgálja: alapminőségű termékeket tervez-
nek, a kialakítás/design szintén takarékos, csökkentik a termelési és üzemeltetési költsé-
geket is. Tipikusan jó példák erre az ún. „gazdaságos” termékek (pl. Tesco).

Meg kell említeni, hogy a költségek csökkentése összefügg a termelés mértékével – ezt 
nevezik méretgazdaságosságnak. Minél nagyobb darabszámban gyártanak le egy adott 
terméket, annál kisebb lesz az előállítás fajlagos költsége. Megfelelő méretű felvevőpiac 
nélkül azonban felesleges a tömegtermelés. Ezért is fontos, hogy az innovációs stratégia 
kialakításánál számoljunk a leendő felvevőpiac nagyságával: így az előállítási költségeket 
is optimalizálni lehet.
Minél nagyobb egy vállalat tervezési/gyártási/forgalmazási tapasztalata, annál kevésbé 
költséges az új termék termelése. Ezt nevezik tapasztalati (tanulási) hatásnak. Kevesebb 
hibát követünk el és kevesebb felesleges kört írunk le egy-egy új termék fejlesztésénél, ha 
nagy innovációs tapasztalattal rendelkezünk.

3.3. Stratégiai elemzés 
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A második stratégiai alaptípus a differenciáló stratégia: az ilyen stratégiát követő cégek arra 
törekednek, hogy minél egyértelműbben meg lehessen őket különböztetni más gyártóktól. 
A fő hangsúlyt az értékre és a minőségre helyezik, tudatosan építik márkájukat, ezzel bizto-
sítanak maguknak versenyelőnyt. Tipikus példa erre az Apple cég és termékei. A differen-
ciáló stratégia másik jellemzője, hogy több piaci célcsoport igényeihez igazítva alakít ki ter-
mékváltozatokat: példa lehet erre az eredeti termékből speciálisan gyerekeknek kialakított 
termékek, pl. fogkrémek esetében. A differenciáló stratégia egyik kulcsa a vállalat alapvető 
kompetenciáinak és marketingtevékenységének fejlesztése.

A vevő döntését befolyásolja, hogy egy adott termék milyen és mennyit nyújt számára. Ezt 
hívják vevői többletérték koncepciónak. Ez a többletérték a termék-vevő számára jelentett 
(használati, élvezeti, státusz stb.) értékének és a vevő anyagi, időbeli stb. ráfordításának 
különbségével egyenlő. A többletértéket növelő tényezőket a 7. táblázatban foglaltuk össze.

7. táblázat: Vevői többletértéket növelő tényezők 44

A harmadik alapstratégia az ún. koncentráló stratégia: ennél egy bizonyos piaci szegmens 
igényeinek kielégítésére összpontosít a cég, ennek megfelelő termékeket fejleszt ki. Ha 
a célcsoport igen kicsi, akkor a vállalat tevékenységét nagyfokú specializáció fogja jel-
lemezni – ezt hívjuk résstratégiának. Tipikus példái a speciális orvosi műszereket gyártó 
cégek.

A koncentráló stratégia jól alkalmazható kisebb cégek esetében is, ha nagyobb piaci 
szegmenst választanak ki. Alvállalkozói rendszerben dolgozó, beszállító cégek gyakran vá-
lasztják ezt a stratégiát. A specializáció mellett elengedhetetlen, hogy az ezt az utat járó 
vállalatok fejlesszék az együttműködési képességüket.

Egy vállalat innovációs tevékenyégének nagy szerepe van abban, hogy milyen piaci belé-
pési, másként növekedési stratégiát választ. A főbb növekedési stratégiákat a 8. táblázat 
foglalja össze.

A termék – vevő számára jelentett – értékét növelő 
tényezők

A fogyasztó összköltségét (ráfordítását) csökkentő 
tényezők

• új termékminőség
• minőség javítása
• extrák
• termékváltozatok
• nagyobb garancia, jótállás
• több szolgáltatás

• könnyű elérhetőség
• információk a termékről (csomagolás, címke, reklám)
• a terméket egyértelműsítő üzenet, aza reklám
• márkaépítés: megbízhatóság, minőség

44 Vágási, 2001, 56. o. nyomán
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8. táblázat: Növekedési stratégiák

Diverzifikációs stratégiák típusai további magyarázatot igényelnek. Horizontális diverzifi-
kációnak mondjuk, ha egy cég a meglévő termékeivel rokon termékeket kezd el gyártani, 
amelyek a meglévő adottságokkal előállíthatóak (pl. szakkönyveket kiadó cég ismeretter-
jesztő munkákat is nyomtat). A laterális diverzifikáció esetében az új termékek nincsenek 
rokonságban a korábbiakkal (pl. kávéforgalmazással foglalkozó cég ruhákat és lakberen-
dezési termékeket forgalmazó webáruházat nyit).

Az integráló növekedés alapvetően a termelési tevékenység szakaszainak megváltoztatá-
sával van kapcsolatban. Az előre irányuló integrációnál a vállalat olyan, új szakaszokat iktat 
be tevékenységébe, amelyek a végfelhasználóhoz közelebb viszik: pl. egy termék előállítója 
nagy- és kiskereskedelemmel is elkezd foglalkozni. A hátrafelé irányuló integráció az eddig 
előállított termékekhez szükséges alapanyagok kitermelésével, gyártásával bővíti a tevé-
kenységét. A horizontális integráció gyakorlatilag a versenytársak bekebelezését jelenti.

A stratégiai elemzés része a portfólió kialakítása és elemzése. A portfólió „a vállalati te-
vékenység összetételét mutatja üzletágak, illetve termékcsoportok, termékek szerint”.45  

A portfólió feltárása után következik a vállalat leírt tevékenységeinek elemzése: melyik 
mennyire hasznos, melyiket érdemes szinten tartani, melyik sikeres, melyik felesleges, mi-
lyen új tevékenységeket érdemes bevenni?

A portfólióelemzés egyik legismertebb eszköze a BCG-mátrix, mely az egyes termékek/üz-
letágak teljesítményét piacuk bővülésének üteme, ill. relatív piaci részesedése alapján érté-
keli (6. ábra). Innováció szempontjából az új termékek életciklusa a „kérdőjelek” pozíciójából 
indul: ezek az ígéretes, de még be nem futott termékek. A következő állomás jó esetben 
a „sztárpozíció”: itt a sikeresen bevezetett termék a vállalat húzótermékévé vált. A „fejős-
tehenek” a jól bevált, nagy szériában gyártott termékek, melyek sikeresek, de piacuk már 
elérte a maximumot, további bővülésre kevés lehetőség van. A „kutyaütők” a kifutó termé-
kek: kevés hasznot hoznak és szűkül a piacuk, ezért hamarosan ki kell vonni őket a piacról.

Termék/vevők Jelenlegi termék Új termék

Intenzív növekedés, termék/piac stratégia

Jelenlegi vevők Piaci behatolás Termékfejlesztés

Új vevők Piacfejlesztés Diverzifikációs növekedés (lehet: 
horizontális, laterális)

Integráló növekedés (lehet: hátrafelé irányuló, előrefelé irányuló, horizontális)

45 Vágási, 2001, 66. o.
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6. ábra: BCG-mátrix

Ahhoz, hogy a vállalat sikeres stratégiát tudjon alkotni, a belső adottságokon és a portfólión 
kívül elemezni kell a külső tényezőket is. Fel kell tárni a vállalat erősségeit és gyengeségeit, 
a piaci lehetőségeket és veszélyeket. 

A stratégiai elemzés folyamatát a 7. ábrán mutatjuk be.
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7. ábra: A stratégiai elemzés folyamata46  

KÜLSŐ ELEMZÉS BELSŐ ELEMZÉS

Vevők elemzése: 
Szegmensek, motivációk, kielégítetlen szükségletek

Versenytársak elemzése:
feltárás és elemzés: teljesítmény, imázs, célok, 
stratégiák, költségszerkezet, vállalati kultúra, erős és 
gyenge pontok

Piac elemzése:
Méret, növekedési ütem, jövedelmezősége, belépési 
korlátok, költségszerkezet, elosztási rendszerek, 
fejlődési tendenciák, a piaci siker fő tényezői

Környezet elemzése:
technológia, kormányzati szabályozás, gazdasági, 
kulturális, demográfiai környezet. Jövőbeli változás 
forgatókönyvei. Információszükséglet területei

A vállalat teljesítménye: 
értékesítés, jövedelmezőség, vevők elégedettsége, 
részvényesi érték, termékminőség, márka, relatív 
költségek, alkalmazottak magatartása és megfele-
lése, portfólió-elemzés

A stratégiai választási lehetőséget 
befolyásoló tényezők:
Múltbeli és jelenlegi stratégiák, stratégiai problémák, 
a vállalat képességei és korlátai, pénzügyi források 
és korlátok, erős és gyenge pontok

Lehetőségek és veszélyek
Fejlődési irányzatok
Stratégiai kérdések

Erősségek és gyengeségek
Problémák és korlátok

Stratégiai kérdések

Lehetséges célok és stratégiák megfogalmazása

Célok és stratégia kiválasztása

46 Vágási, 2001, 70. o. alapján
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A külső és belső tényezők összefoglalásának legismertebb eszköze a SWOT-analízis (8. 
ábra, 9. táblázat).

8. ábra: A SWOT-analízis sémája 
 

9. táblázat: Stratégiák a SWOT-analízis alapján47

A termékinnovációs stratégia a vállalat általános stratégiájához illeszkedik. Alapvetően két 
fő típusa van: a reaktív és a proaktív innovációs stratégia. Ezeket foglaljuk össze a 10. táb-
lázatban.

Tényező/Hatás ELŐNYÖS HÁTRÁNYOS

BELSŐ TÉNYEZŐK ERŐSSÉGEK 
(Strenghts)

GYENGESÉGEK (Weaknesses)

KÜLSŐ TÉNYEZŐK LEHETŐSÉGEK (Opportunities) VESZÉLYEK 
(Threats)

LEHETŐSÉGEK VESZÉLYEK

ERŐSSÉGEK A lehetőségek kihasználása az 
erősségekre építve

A veszélyek elkerülése az erőssé-
gek segítségével

GYENGESÉGEK A gyengeségek leküzdése a 
lehetőségek kihasználásával

A gyengeségek minimálisra csök-
kentése a veszélyek elkerülésével

3.4. Termékinnovációs stratégiák

47 Vágási, 2001, 71. o. nyomán
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10. táblázat: Reaktív és proaktív innovációs stratégia jellemzői48 

A termékinnovációs stratégiák a vállalat és a fogyasztó szempontjából nézve az alábbi cso-
portosításban vázolhatóak fel (9. ábra):

 

9. ábra: Új termék-stratégiák

Reaktív stratégia Proaktív stratégia

Jellemzői:
• alkalmazkodik
• reagál a piaci nyomásra
Pl.  új termék fejlesztése a konkurencia új termékére 
válaszul

Jellemzői:
• kezdeményezi a változásokat
• nagy újdonságtartalom
• K+F tevékenység, marketing jelentős szerepe
• stratégiai szövetségek

Típusai:
• Védekező (defenzív): meglévő termékek védelme a 

konkurens termékekkel szemben. Eszközei: újrapozí-
cionálás, termékmódosítás, termékcsalád bővítése, új 
márkákbevezetése. 

• Pl. olcsóbb termékváltozatok bevezetése
• Utánzó: a konkurens sikeres termékek lemásolása alap-

ján új saját termékváltozat bevezetése
• „Második, de jobb”: a konkurens, új termékre válaszul ah-

hoz hasonló, de továbbfejlesztett saját termék bevezetése
• Igénykövető (reszponzív): célzottan a vevők jól feltárt 

igényeinek megfelelő termék kifejlesztése

Eszközei:
• K+F: alkalmazott kutatás folytatása, új tudományos 

eredmények alkalmazása – teljesen új termék fejlesztése
• Fokozott marketingtevékenység – új piacok azonosítása, 

feltárása
• Akvizíciók: szabadalmak, licencek használati jogának 

megszerzése
• Stratégiai szövetségek: ideiglenes egyezségek a ver-

senytársakkal, új termék fejlesztése érdekében
• Fejlesztési vállalakozások: a vállalaton belül létrehozott, 

kimondottan fejlesztésekre specializált szervezet

Célszerű, ha:
• a vállalat meglévő termékeinek piaca még bővíthető
• ha az új termék potenciális piaca még nem elég nagy 

ahhoz, hogy behozza a fejlesztési költségeket
• ha a vállalat nem tudja az új terméket megvédeni az 

utánzástól
• ha az utánzók veszélyeztetik az új termék sikerét
• ha nehéz beszállítókat találni új termék gyártásához
• ha az értékesítési csatornákat más vállalatok uralják

Célszerű, ha:
• az új termékkel az értékesítés gyorsan és jelentősen 

növelhető, új piacokra lehet belépni a fejlesztéssel
• ha az új termék megvédhető az utánzástól pl. szabada-

lommal
• ha a piac megvédhető a „második, de jobb” termékektől
• elérhetőek a gyártáshoz szükséges beszállítók
• a vállalat megfelelő mértékben tudja ellenőrizni az érté-

kesítési csatornákat 

Új termék/
termékcsalád

Világújdonság

Termék korszerűsítése Termékcsaládok bővítése

Nem új termék
(költségcsökkentés)

Újrapozícionált termék

NEM IGEN
ÚJ A FOGYASZTÓ SZÁMÁRA
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48 Vágási, 2001, 70. o. alapján
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Hasonlóan megnézhetjük a piac és a vállalat szempontjából mutatkozó összefüggéseket 
is (10. ábra): 

 
10. ábra: Új termékek típusai49  

 

A termékpolitika a vállalat termékkínálatának kialakításával, folyamatos igazításával kapcso-
latos döntéseket és eszközöket jelenti. 
A termékre többnyire műszaki szempontból gondolunk: valamilyen megtervezett és kivite-
lezett fizikailag létező gyártmány. Marketing szempontból a termék fogalma sokkal tágabb: 
„mindaz, ami a piacon figyelemfelkeltés, megszerzés, felhasználás vagy fogyasztás céljából 
kínálható, ami szükségletet vagy igényt elégít ki”51. A vállalat szempontjából tehát bevételi 
forrást jelent, a fogyasztóéból valamilyen igényt elégít ki. Ha az eladás, piaci pozícionálás 
vonatkozásában nézzük, akkor a fentiekhez hozzáadódik a marketing pszichológiai eleme: 
a termék részét képezi, hogy észreveszik, szükségesnek ítélik meg, és ezért megveszik.  Erre 
rakódik rá a szolgáltatások rétege – tehát magát a terméket több szinten lehet értelmezni (11. 
ábra).

Új 
termékcsaládok

Az egész világon 
új termék

A meglévő 
termékcsaldok 
kiegészítése

ALACSONY MAGAS

ÚJDONSÁGÉRTÉK A PIAC SZÁMÁRA

Ú
JD

O
N

S
Á

G
ÉR

TÉ
K

 A
 V

Á
LL

A
LA

T 
S

Z
Á

M
Á

R
A

Nem új termék
(költségcsökkentés)

A
LA

C
S

O
N

Y
A

LA
C

S
O

N
Y

20%

10%
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termékek
Csökkentett költségű 

termékek

3.5. Termékpolitika50

49 Chikán Attila (1992): Vállalatgazdaságtan. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó–AULA, Budapest, 181. o. 
50 A fejezet Vágási, 2001, 75-105. o. alapján készült. Minden más esetben külön jelölöm a hivatkozás forrását.
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11. ábra: A termék szintjei

A termékek főbb csoportjai (ld. 12. ábra):

• fogyasztási cikkek
• Ipari termékek
• Szolgáltatások

 

Elvárt termék Alaptermék

Kiterjesztett termék

Beszerelés

Jótállás, garancia

Csomagolás

Egyéb

Márkanév Funkciók

DesignMinőség

Házhoz
szállítás

Alap-
hasznosság

Eladás
utáni
vevő-

szolgálat

Szolgáltatások

Fogyasztási
cikkek

Tartós 
fogyasztási
termékek

Nem tartós
fogyasztási
termékek

Ipari javak

Nyers-
anyagok

Alkat-
részek

Alap-
anyagok

Beruházási
javak

Felszerelések,
szerszámokFizikai/

anyagi,
szellemi

Ü zleti,
személyes,
szabadidős,
közösségi

51 Vágási, 2001, 91. o. 
52 Rekettye Gábor (1997): Értékteremtés a marketingben. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Budapest, 29. o.

 
12. ábra: Termékek csoportosítása
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A termék piaci életciklusa „megszületésétől haláláig”, azaz bevezetésétől kivonásáig tart. 
Öt fő szakaszból áll: fejlesztés, bevezetés, növekedés, érettség és hanyatlás.  A klasszikus 
életciklus a Gauss-görbét követi (13. ábra): 

 
13. ábra: Klasszikus termék-életgörbe

 A termékéletciklus fázisai, hagyományos életgörbe esetén:

• Piaci bevezetés: nincs közvetlen versenytárs, magas termelési ár és marketing költ-
ség, a termék gyakran változik, az ár nagyon magas, nincs árverseny, a keresletösz-
tönzés, személyes eladás és a reklám nagyon fontos.

• Erőteljes fejlődés: több versenytárs megjelenése a piacon, magas ár, a költségek 
csökkennek, gyakori termékmódosítás, az ár csökkenő, szelektív keresletösztön-
zés, piacbefolyásolás költségei magasak.

• Turbulens verseny: erős versenyhelyzet, csökkenő profit, nagyszámú modell, árak 
csökkennek, piacbefolyásolás költségei magasak.

• Érettség: a versenytársak száma állandósul, nagyszámú modell, szelektív kereslet, 
erős piacbefolyásolás, a közvetítők száma csökken, fontos a termékhez kapcsolódó 
szolgáltatás szerepe. 

• Hanyatlás: versenytársak száma csökken, alacsony vagy negatív profit, a modellek 
száma folyamatosan csökken, az árak emelkedhetnek is, piacbefolyásolás költsé-
gei csökkenhetnek.

• Maradványkereslet: kevés versenytárs, alacsony vagy extraprofit, tömegtermék 
vagy egyedi modell, alacsony vagy nagyon magas ár, nincs piacbefolyásolási eszköz 
vagy „szájreklám” van csak.
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A klasszikus termékéletciklus nagyobb szakaszaihoz tartozó marketingcélokat a 14. ábra 
foglalja össze.

 
14. ábra: Marketingcélok a klasszikus termékéletciklus függvényében53 

Gyakran találkozhatunk fentitől eltérő életgörbékkel: ilyenek pl. a divattermékek, a stabilan 
érett termékek vagy az állandó termékek (15. ábra). 

 
15. ábra: A klasszikustól eltérő életciklusgörbék

Marketing célok a klasszikus termék-életcikus függvényében

Értékesítés,
nyereség

bevezetés növekedés

érettség
hanyatlás

Idő
építés

piaci bővítés

alap

márkaismertség

lefölöző/behatoló

egyenletlen

megismertetés

építés építés betakarítás

termelékenységpiaci áthatolás

diferenciált diferenciált racionalizált

márkaprefe-
rencia

márkahűség márkakimerítés

részesedés
megóvása

alacsonyabb legalacsonyabb emelkedő

szélesebb intenzív szelektív

megerősítés megtartás megszüntetés

Stratégiai cél

Fókusz

Termék

Márka-
célkitűzés

Ár

Elosztás

Promóció

Divatciklus

Stabil érettség

Hullámos

Növekvő-leszálló

Állandó

53 Marketing. A Kodolányi János Főiskola interaktív tananyaga. http://moodle.kodolanyi.hu. Hozzáférés: 2015. 03.25.. 
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A termékekről több szinten dönthetünk. A legalacsonyabb szint az egyes termékek szintje, 
ami a vállalat egy jól lehatárolható, a többitől megkülönböztethető termékről dönt. Új termék 
esetén ez a termék tulajdonságaitól a csomagoláson át az adott termékkel kapcsolatos 
marketingfolyamatig sok mindent magában foglal. A következő szint a termékvonal szintje, 
amely a vállalat egymáshoz nagyon hasonló termékeit foglalja magában. A termékvonal 
tagjait anyaguk, gyártástechnológiájuk vagy felhasználásuk ill. felhasználóik köre köti össze. 
Új terméket bevezethetnek egy meglévő termékvonalon belül is, de innováció lehet egy 
új termékvonal életre hívása is. A legfelső szint a vállalat teljes termékkínálata, másként 
a termékmix. 

A termékpolitika nem különíthető el a vállalat stratégiájától és marketingstratégiájától, szo-
rosan összefügg velük. Az előző fejezetekben bemutatott stratégiai terv határozza meg 
a vállalat céljait és stratégiáit, a vállalati portfólió és a termékpolitika pedig ehhez illeszkedik. 
A marketingstratégia mind a vállalat alapstratégiáját, mind a termékpolitika megvalósítását 
szolgálja marketingmix eszköztárával.  Ez az eszköztár az alkalmazott marketing-eszközök 
összességét jelenti, melyet a termékpolitikán kívül erősen befolyásol a vállalat árpolitikája, 
értékesítési politikája és kommunikációs stratégiája.

A termékpolitika magában foglalja a termékmenedzsmentet, annak stratégiai, végrehajtó 
és ellenőrző részeivel együtt. Egy-egy termék vagy termékcsoport/termékvonal esetében 
a termékstratégia a kiindulási pont, melyet a termékhez kapcsolódó célok megfogalmazá-
sával kezdünk. A termékstratégia célja lehet növekedési cél, mely a vállalat teljesítményé-
nek, piacának növelését, javítását szolgálja. Túlélési céllal gyakran az elavult termékeket 
vonják ki. Fontos cél az erőforrások kihasználása: anyagok, munkaerő, tudás, műszaki és 
piackapacitás tekintetében egyaránt. Cél: a stabilitás megőrzése, a vállalat rugalmasságá-
nak fokozása és végül a nyereség növelése is.

A termékstratégia meghatározása igen hasonló a vállalati stratégiához, de annak terméke-
ire igazítva.  Főbb szempontjai:

• A vállalat jelenlegi és potenciális erőforrásainak elemzése:
• Anyagi háttér: pénzügyi lehetőségek, hozzáférés a szükséges alapanyagokhoz/al-

katrészekhez, műszaki felszereltség
• Humán tényező: alkalmazottak és vezetés, szakértelem
• Meglévő szabadalmak, licencek

• Stratégiai lehetőségek számbavétele a meglévő piacokon
• Forgalom, eladás növelése
• Új termékváltozatok bevezetése, termékvonal bővítése
• Termékek kivonása

• Stratégiai lehetőségek számbavétele új piacokon
• Forgalom kiterjesztése a belső piacon: földrajzi értelemben, vagy új vevőcsoportok 

bevonása
• Külpiaci értékesítés
• Meglévő termékek új alkalmazása
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• Kiegészítő termékek kínálata
• Szabadalmi jogok megszerzése, fúziók

• Versenyhelyzet elemzése:
• konkurencia, új belépők
• termékek utánzása
• versenytársak szabadalmi jogai, fúziói
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A fejlesztés maga lehet folyamatos fejlesztés, amely a fogyasztói viselkedés változásait 
szinte rögtön leköveti, és módosítja a létező termékeket. A dinamikus és folyamatos fejlesz-
tések nagyobb változást hoznak az előző, óvatos fejlesztésnél. A szakaszos fejlesztések 
még ennél is drasztikusabbak: eredményük határozottan új, nem ritkán korszakváltó, jelen-
tős változást hoznak a fogyasztói viselkedésben és használati szokásokban. 

Az új termék a vállalat szempontjából lehet: 

• Világújdonság
• Új termékvonal (termékcsalád) 
• Meglévő termékvonal (család) bővítése új termékekkel 
• Meglévő termék korszerűsítése, változtatása
• Újrapozícionált termék
• Költségcsökkentés

A felhasználó és a piac szempontjából az új termék lehet:54 

• Új funkciót megtestesítő
• Új teljesítmény régi termékben 
• Meglévő termék, technológia új hasznosítása
• Új, kiegészítő funkció megjelenítése
• Új piacra való átvitel
• Régi termékek integrációja révén létrehozott új termék 
• Meglévő termék egyszerűsítése révén tömegtermék létrehozása
• Meglévő termék részekre bontása
• Újra formatervezett termék

Az új termék újdonságértékét befolyásolja a piac értékítélete (16. ábra). „A fejlesztő innova-
tív törekvései és a piac nyitottsága alapján beszélhetünk:

Termékfejlesztés
részei, szakaszai

4.1. Termékfejlesztés tevékenységei
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IV
• stratégiai új termékről és
• marginálisan új termékről.”55 

A stratégiai új termék aktív innovátorok munkája révén jön létre, az innovációs célokat ma-
ximálisan teljesítő termék magas befogadóképességű piacokon terjed. Ezzel ellentétben 
a marginálisan új termék létrehozásánál kompromisszumokat kötöttek, így az innovációs 
célok csak részben teljesültek. Habár létrehozói sokszor kudarcként, részeredményként 
élik meg, még lehet piacteremtő hatása. 

 
16. ábra: Az új termék sikerének elemzése56 

Új termékek kialakításánál elsődleges a vevő igényeinek megismerése, felmérése. Ezt se-
gíthetik többek között a vásárlói elégedettségi vizsgálatok, amelyek elemezhetik:

Termékfejlesztés  
részei, szakaszai

a vállalat 
alkalmassága

csekély magasfokúa piac 
alkalmassága

Esé
ly

Marginális új 
termék

Stratégiai új 
termék

54 Bővebben ld: INNOV-BRÓKER, 2008 
56 INNOV-BRÓKER, 2008, 56. o. 
56 INNOV-BRÓKER, 2008, 204. o.
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• a lehetséges új terméket,
• a létező termékek minőségjavításának lehetőségeit,
• a termelési folyamat jobbításának lehetséges módozatait,
• a terméket támogató szolgáltatási rendszerek javítási lehetőségeit.  

17. ábra: A termékfejlesztés folyamata

A termékfejlesztés leírása lehet kimondottan műszaki és lehet marketingközpontú meg-
közelítésű.  Az új termékek fejlesztésének műszaki modelljét a szakirodalom engineering 
dizájn névvel illeti. Az alábbi folyamatábrán ezt tekinthetjük át (18. ábra): 

Új ötletek kutatása

Az ötletek szelekciója

Költség-haszon elemzés

Kutatás-fejlesztés

A termékek tesztelése

Piaci bevezetés

Értékelés

4.2. A termékfejlesztés modelljei
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18. ábra: Az engineering dizájn folyamatábrája 

FOLYAMATDÖNTÉSI SZINTEK

Környezet

Piac

Vállalat

Vezetés

Tervezés

Gyártmányfejlesztés

Projekt

Gyártás

MAKROÖKONOMIAI

MIKROÖKONOMIAI

VÁLLALATI

PROJEKT

SZEMÉLYES

Rövid összefogl.

Feladat

Eredmény
output

Tevékenység

Gyártási
dokumentáció

Folyamatterv.

Gyártás

Ellenőrzés

Alkatrészek

Összeszerelés

Tesztelés

Új termék

Működő termék

Elosztás

Kiszállíáts

Feladat meghat.
Specifikáció

Elvi termékterv
Koncepció

Layout
Teljes termékterv

Részletes terv
Gyártási

információ

57 Vágási, 2001, 137. o.
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Ha a marketingkoncepció felől közelítjük meg a terméktervezést, akkor több szinten ter-
vezhetünk. A különböző modellek segítenek a vállalatoknak átlátni, koordinálni a folyama-
tot, a marketingkoncepció kialakításánál általában a modellek valamelyikét követik, vagy 
akár keverten alkalmazzák őket. 

A konceptuális modellek a folyamat egészét átfogó, komplex modellek. A menedzseri mo-
dellek a konceptuális modellek részét képezik, annak egy-egy részterületével foglalkoznak. 
A specifikus szubmodellek pedig egy-egy kisebb részterületre vonatkoznak.

A konceptuális modellek a szakaszolás módjától függően lehetnek:

• Funkciók szerint szakaszoltak: itt a termékfejlesztési folyamatot a vállalat részlegei 
alapján osztják fel aszerint, melyik milyen szerepet tölt be. Így például a tervezési 
osztály a felelős a tervért, a gyártásfejlesztési osztály a gyártási tervért. A modell 
hátránya, hogy nehezen koordinálható a folyamat.

• Tevékenységek szerint szakaszoltak: hasonlít az előző modellhez, de itt a végre-
hajtandó tevékenységek alapján szakaszolnak, majd azokat rendelik részlegekhez, 
nem fordítva. 

• Döntések szerint szakaszoltak: eszerint a fejlesztési folyamatot kulcspontjai bontják 
szakaszokra, így a szakaszok egymásra épülnek. Az egyes szakaszok kiértékelése 
alapján döntik el, hogyan halad tovább a fejlesztés.

Nemcsak a szakaszolás alapján különböztethetünk meg modelleket. Az alábbi típusok ho-
lisztikus módon közelítenek az innováció folyamatához:

• Transzformációs modell: a folyamatot „fekete doboznak” tekinti, csak az input tevé-
kenységeket, információkat és az outputokat veszi figyelembe. Az információ nagy 
jelentőséggel bír ennél a modellnél. 

• Válaszmodell: a pszichológiából ismert, „észlelés-keresés-értékelés-válasz” folya-
maton alapul. A fejlesztési folyamatban bekövetkező változásokra adott válaszokra 
épít, pl. ötletszűrésnél igen hasznos.

• Párhuzamos fejlesztési tevékenységek modellje: abból indul ki, hogy a termékfej-
lesztést alkotó tevékenységeket (pl. műszaki fejlesztés, értékelés, marketingterv 
fejlesztése) egymással párhuzamosan futó részfolyamatokként kezeli. Előnye, hogy 
integrálni tudja a különböző szakterületeket, továbbá figyelembe veszi a külső part-
nereket is.

Eleinte a folyamatot szakaszokra bontó, másként funkcionális modellek alkalmazása volt 
általános, azonban egyre jobban terjednek a holisztikus, a szakaszokat párhuzamosan 
kezelő, minél több tényezőt átfogó modellek. A hagyományos, szakaszos modelleket al-
kalmazó vállalatok is gyakran váltanak hibrid-modellekre, ahol jobban figyelembe veszik 
a szakaszok kölcsönhatásait. 



 [55]Új termék bevezetés technikái és menedzsmentje

A fenti, konceptuális modellek által alkalmazott szakaszokat általánosságban az alábbi 
négy szakasszal fedhetjük le:

I. Stratégiai szakasz: a lehetőségek feltárásának szakasza

• a „lehetőségek” elemzése és kutatása,
• az új termékekre vonatkozó vállalati politika irányainak meghatározása
• az új termékekre vonatkozó ötletek létrehozása és gyűjtése
• az ötletek szűrése

II. Az újtermék-koncepció kifejlesztésének és tesztelésének szakasza:

• a termékkoncepció kifejlesztése és tesztelése
• a marketingkoncepció, illetve az üzleti terv kialakítása

III. A termékfejlesztés szakasza:

• a termék tényleges, műszaki kifejlesztése és tesztelése
• a termék marketingprogramjának kialakítása

IV. A piaci bevezetés szakasza59:

• a termék tömegtermelésének megszervezése
• a bevezetés piaci tesztelése
• a piaci bevezetés marketingprogramjának felülvizsgálata, véglegesítése
• a tényleges piaci bevezetés

A szakaszok a teljes termékfejlesztési folyamatot fedik le, az egyes lépések nem feltétlenül 
egy vállalaton belül zajlanak le. Általánosan bevett szokás, hogy a gyártásra specializáló-
dott cég a marketingkoncepció elkészítéséhez külső szakértők segítségét kéri, és ugyan-
így, a termék tervezésével is erre specializálódott tervezőket bíz meg. 

A termékinnováció szakaszait jól összefoglalja az 1. mellékletben található folyamatábra.

4.3. Termékinnováció szakaszai58 

58 Rekettye, 1997, 130-132. o. alapján. 
59 Egyes szerzők ezt a fázist kettéosztják a tesztelés és a piaci forgalmazás fázisára. Vö. Vágási, 2001, 148. o.
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Az alábbiakban egy 3D-tervezéssel/nyomtatással foglalkozó cég termékfejlesztési kon-
cepcióját foglaljuk röviden össze60. A vállalat nem foglalkozik tömegtermékek gyártásával, 
elsősorban az előkészítés, a tervezés és a tesztelés fázisaira koncentrálnak, ezért a ter-
mék- és formatervezés lépései esetükben:

1. Előkészítési folyamat

Az előkészítési folyamat a tervezett termékkel szemben támasztott követelmények, elvárá-
sok meghatározását, felmérését jelenti. Ez magában foglalja a kijelölt fogyasztói célcsoport 
preferenciáinak megismerését. A leendő termék sikerét segíti a fogyasztói igényre adott 
minél megfelelőbb válasz, ezért meg kell ismerni a majdani felhasználók preferenciáit, dön-
téshozási szokásait. A felmérések alapján összegyűjthetjük a termék azon formai, színbeli, 
műszaki és egyéb dizájn sajátosságait, amelyek a fogyasztók számára értéket képviselnek, 
és felmérhetjük a felhasználói kommunikációs csatornákat.

A másik fontos terület az előkészítési fázisban, a konkurens termékek megismerése. A pi-
aci rések feltárásához meg kell vizsgálnunk a már piacon levő termékeket. A vizsgálat főbb 
szempontjai: a műszaki jellemzőik, értékesítési csatornáik, árszintek, esztétika, valamint 
használhatósági szempontok. A vetélytársakat nemcsak önmagukban kell felmérnünk, ha-
nem a saját leendő termékünkkel való összehasonlításban, kiemelve előnyöket és hátrá-
nyokat, erősségeket és gyengeségeket.

2. Tervezés / Dizájn koncepció

Az előkészítési folyamatban gyűjtött  információk elemzése után a megrendelőtől kapott 
megkötések alapján többféle formaterv-koncepciót készítenek, melyekből folyamatos 
egyeztetés mellett alakul ki a végleges termékkoncepció, amely végső soron kidolgozásra 
kerül. A folyamatot a például vett cégnél számítógépes látványtervek segítik.

3. 3D vizualizáció

A formatervek kidolgozásához felhasználják a számítógépes modellezés nyújtotta lehető-
ségeket. Megfelelő programokkal valósághű vizualizációt adnak a tervezett termékről, így 
a tervezés korai szakaszában végezhetőek e módosítások a terven, és számos esetleges 
tervezési hiba is kiküszöbölhető. A 3D modellezés által szolgáltatott vizualizáció felhasznál-
ható marketing, ügyfélkapcsolati célokra is.

4.4. Példa: egy cég termékfejlesztési koncepciójának lépé-
sei

60 http://www.3dnyomtatasbudapest.hu/termek-es-formatervezes/
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4. Modellkészítés

A számítógépes modellezésnél megjelenített digitális tervek lehetővé teszik a termék kü-
lönböző fejlesztési szakaszaiban való próbagyártását. Ennek köszönhetően a termékfej-
lesztési folyamat során több ciklusban készülnek prototípusok, mindig a fejlesztés pillanat-
nyi állapotát reprezentálva. Így kis költséggel készíthetőek kézzelfogható, fizikai modellek 
akár több termékváltozatról is, amelyek a tervezési döntéshozatalt segítik.

5. Tervdokumentáció

A tervezés befejező szakaszában a megrendelőnk igényei szerint átadják a gyártás felé 
továbbítandó számítógépes CAD terveket, valamint a részletes tervdokumentációt és mű-
szaki rajzokat.

6. Végleges koncepcióprototípus, kisszériás gyártás

A tervezési folyamat lezárásával biztosítják a termék prototípusának, vagy kisszériás soro-
zatának legyártását. Ekkor a  gyártandó termékkel azonos megjelenésű, megegyező fizi-
kai és használhatósági paraméterekkel rendelkező modelleket készítenek, melyek a kész 
termék bemutatódarabjai lehetnek. A piacra kerülő terméket végül a céget a tervezéssel 
megbízó vállalat fogja kivitelezni, a kapott teljes tervdokumentáció alapján.

A továbbiakban a termékfejlesztés egyes szakaszati fogjuk tárgyalni. A negyedik szakaszt 
a könnyebb értelmezés kedvéért több fejezetre bontottuk. 



[58]  Pakainé Kováts Judit – Bednárik Éva

Ha készen áll a csapatunk, indulhat az új termék tervezésének folyamata61. A következők-
ben ennek főbb lépéseit vesszük sorra, Rekettye Gábor nyomán. Természetesen ez sem 
egy tiszta „recept”, amit követve biztos siker vár ránk, de összefoglalja azokat a gondola-
tokat, amelyek követésével erőfeszítéseink nyomán nagyobb eséllyel születhet a piacon is 
kelendő új termék vagy szolgáltatás.

A laterális marketing témájánál (2. fejezet) már említettük az annak alkalmazása során 
használható módszereket és ötletfókuszokat. Tovább árnyalja azonban a helyzetet, ha van 
egy konkrét vállalkozás, amelynek meghatározott keretek állnak rendelkezésére egy ter-
mékötlet megalkotásához. Az ötletteremtés, -gyűjtés és -szűrés számára ebben az esetben 
további irányvonalat jelenthetnek az alábbiak:62 

• A vállalat innovációs szükségleteinek meghatározása: a folyamat során a vállalat 
elemzi a környezetét, a termékkörét jellemző piaci és technológiai tendenciákat, 
a versenyhelyzetet és meghatározza erős és gyenge pontjait (ld. 1. fejezet).

• A kutatási területek meghatározása: ennek során a vállalatnak ki kell jelölnie a po-
tenciális termékpiaci körök és technológiai területek közül azokat, amelyekre az 
ötletek kutatása koncentrálódik. Ezt követi az ötletelés, melynek rendkívül sok vál-
tozata van. ezeket foglalja össze az 5.2 fejezet (19. ábra).

 
 
 

I. szakasz: Lehetőségek feltárása  

Új termékek
tervezésének lépései

5.1. Lehetőségek feltárása, ötletgyűjtés

61 A folyamatot Rekettye Gábor nyomán mutatom be: Rekettye, 1997, 130-146. o. Minden más esetben külön jelölöm 
a hivatkozás forrását. 
62 Rekettye, 1997, 133. o.
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VÚj termékek tervezésének  
lépései I. szaksz:  

Lehetőségek feltárása

I. szakasz: Lehetőségek feltárása  

Módszer Jellemzője Célja

A „6-3-5”-módszer 6 résztvevő 5 perc alatt 3 ötletet ír 
le, majd továbbadja szomszédjának, 
aki további 3 ötletet ír hozzá stb. 

Minél több ötlet. 

Adaptáció Meglévő termék változtatása, illetve 
más feltételekre való alkalmazása.

Megbízható megoldások keresése 
más feltételekre.

Aggregáció Különböző termékek tulajdonsága-
inak és funkcióinak egy terméken 
való alkalmazása. 

Új tulajdonságok, egyszerűsített 
struktúra keresése.

Alkalmazás A meglévő termék új funkciókra való 
alkalmazása.

Új használatra való alkalmazás.

Az egész felosztása részekre Az egészet összetevő részekre 
osztja. 

Áttekintés, részleges megoldások 
keresése.

Descartes-módszer Elvei: kritika, megosztás, hozzáren-
delés, áttekintés. 

A gondolati folyamat hatékonyságá-
nak növelése.

Dimenzionális elemzés A termék technikai és gazdasági 
jellemzőit matematikai összefüggé-
sekkel ábrázolja és a szélsőségeket 
keresi.

Optimális tulajdonságok keresése.

Egy lépés előre, egy lépés hátra A problémák a „van”-tól a „kell”-ig, 
illetve a fordított irányba való meg-
közelítése.

A megoldás kedvező útjának meg-
keresése. 

Egy terület szisztematikus kutatása Egy fix pontból kiindulva minden 
irányban kutatás végzése. 

Minél komplettebb információk 
nyerése.

Értékelemzés és -tervezés A mai megoldások gazdasági jellegű 
elemzése és krtikája.

A termék gazdasági jellemzőinek 
fejlesztése.

Értékelés A technika és a gazdasági jellemzők 
pontszámokkal való értékelése.

A legjobb variációk azonosítása.

Inkubáció A probléma alapos feltárása után 
tartsunk szünetet.

Ötletek keresése intuíció révén.

5.2. Ötletteremtési módszerek és technikák
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19. ábra: Ötletteremtési módszerek összefoglalása63

Iteráció Becsült értékekből kiindulva az 
összes érték minél jobb becslése.

Rendszermegoldás keresése.

Kérdezés Kérdések rendszeres felvetése 
az információ teljes körűvé tétele 
a mentális folyamat ösztönzése 
érdekében.

Új megoldások keresése.

Kísérletezés A kívánt eredményeknek tesztelés-
sel és méréssel való elérése.

A termékjellemzők meghatározása.

Kombináció és interakció Termékek és terméktulajdonságok 
kombinációja, új, összetettebb hatá-
sok elérése érdekében.

Új megoldások nyerése meglévő 
termékekből.

Kritikus út módszere A tevékenységek hosszának grafi-
kus ábrázolása.

A lehetőségek feltárásának idő- és 
folyamatáttekintése.

Morfológiai elemzés/mátrix A probléma részekre bontása, mind-
egyik részproblémára új megoldások 
kialakítása.

Új megoldások keresése a funkciók 
kombinálása révén.

Ötletvihar (brainstroming) Ötletek gyűjtése szabad, kritikamen-
tes légkörben.

Minél több ötlet gyűjtése. 

Piackutatás A piaci információk szisztematikus 
gyűjtése és rendszerezése.

A piaici feltételek és lehetőségek 
azonosítása. 

Problémaleltár készítése és elemzé-
se (fordított brainstroming)

Meglévő termék negatív tulajdonsá-
gainak felsorolása.

Termékkorszerűsítés.

Progresszív absztrakció A probléma általánosítása. Új megoldások keresése.

Rendszermegközelítés Minden olyan helyzet rendszerezett 
feldolgozása, amely döntést vagy 
valamilyen megoldást igényel.

Teljes körű információnyerés.

Szinektika Csoport elemzi a problémát és 
keresi az új megoldásokat.

Új lehetőségek és megoldások 
keresése.

Technikai-gazdasági tervezés A termék fontos jellemzőinek techni-
kai és gazdasági értékelése és azok 
korszerűsítése

Termékkorszerűsítés.

Technológiai trendek előrejelzése A jövőre vonatkozó általános és 
konkrétan technológiaiszcenáriók 
készítése.

A jövő megismerése.

Tudományos szkepticizmus A meglévő megoldások szisztemati-
kus elvetése.

Új megoldások, lehetőségek azo-
nosítása.

Tulajdonságok elemzése Minden egyes tulajdonság alapos 
elemzése.

A meglévő termékek korszerűsítése.

Tulajdonságokon alapuló 
preferenciatérképek

Termékpreferenciákon alapuló piaci 
szegmensek képzése, ábrázolása és 
elemzése.

A piaci struktúra elemzése, az új 
termék helyének meghatározása. 

63 Kép forrása: Rekettye, 1997, 138-139. o.
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A legjobb ötletek kiválasztására az ötletek szűrése (screening) révén kerül sor. A „durva” szűrés 
a rendelkezésre álló új termékötletek selejtezését jelenti, a „finom szűrés” során a megmaradt 
ötleteknek az előre meghatározott kritériumok szerinti értékelése, majd ezen értékelések alap-
ján megvalósított rangsorolása valósul meg. Ezután jöhet a következő fázis.

Brain storming – ötletvihar

A brain storming célja, hogy minél több ötlet merüljön fel., ezért a legvadabb ötletek is teret 
kapnak – a folyamat vezetője biztosítja, hogy semmilyen kritika ne érhesse egyik felmerülő 
ötletet sem, ugyanakkor ügyel rá, hogy ne lassíthassa le semmi az ötletelést. A „közös 
agymenés” alatt megengedett a már felmerült ötletek kombinációja, továbbgondolása is.

Tulajdonságok elemzése – Attribute analysis

Ez a módszer a le nem fedett piaci rések feltárására alkalmas. A fejlesztés alatt álló termé-
ket három, jellemző tulajdonságtípus alapján jellemzik:

• termékjellemzők szintje (pl.: anyag, méret, esztétika)
• termék funkciói
• termék hasznossága

A feltárt jellemzőket többféle módon elemzik:
• dimenzióelemzés: minden tényező figyelembe vétele, gyakran ellenőrző lista 

(checklist) alapján
• preferencia- és észlelési térképek: réselemzés

Problémaelemzés

Nevének megfelelően egy-egy termék problémáit deríti fel, majd azokra keres megoldást. 
Itt első lépésben pontosan meghatározzák azt a terméket vagy tevékenységet, amit vizs-
gálnak. Ezt követően beazonosítják a felhasználók körét. Harmadik lépésben a lehetséges 
felhasználóktól gyűjtenek információkat, melyek a termék hasznosságát, értékét mutatják. 
Ennek ismert eszköze pl. a fókuszcsoportos felmérés. Végül elemzik a feltárt problémákat, 
és felvázolják a megoldást.

5.3. Kreatív problémamegoldási technikák
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5.4. Ötletek szűrése

A gyűjtött ötleteket különböző „szitákon” futtatjuk át, hogy végül megkapjuk a valóban 
használhatóakat. A szűrést általában két fázisban végzik el: először kirostálják azokat az 
ötleteket, melyek nem illeszkednek a vállalat termékpolitikai céljaihoz és/vagy első látásra 
is kivitelezhetetlenek, majd gondosabban, tételesen átnézik a maradékot.

„Finom” szűrési kritériumok lehetnek:

• Piaci szempontok (pl.: nagyság)
• A termék egyedisége, szabadalmaztathatósága
• Kivitelezhetőség (pl.: technológia, termelés, munkaerő, alapanyag stb.)
• Illeszkedés a vállalathoz (szervezeti, marketing, értékesítés stb.)
• Időtényező (a fejlesztés és a piacra vitel időigénye)
• Pénzügyi oldal (nyerség, ráfordítás stb.)
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Új termékek tervezésének  
lépései II. szaksz:  

Termék- és marketingkoncepció kifejlesztése 

A termékkoncepció a termékötlet kidolgozott változata, amely a fogyasztó számára kézzel-
fogható formában jelenik meg. Ahhoz, hogy a termékötlet termékkoncepcióvá váljon, a ter-
mékötlethez formát, anyagot és alakot kell rendelni. A termékkoncepciónak a következő 
kérdésekre kell válaszolnia: 

• Mire használható a termék?
• Milyen maga a termék?
• Kiket szolgál ki a termék?
• Mit jelent a termék a fogyasztók számára?

A fogyasztó szempontjából a sikeres termékkoncepció a fenti dimenziók mindegyikét ma-
gában foglalja. A termékfejlesztő csapatnak azonban további tényezőket is figyelembe kell 
vennie a termékkoncepció kidolgozásakor: ilyen a gyárthatóság és az összeszerelés, a ter-
méktesztelés, a jövőbeli innováció, a gyors piaci elfogadás, a szétszerelhetőség, az eldob-
hatóság és a környezetvédelem, a profitabilitás és a versenyképesség. 

Új termékek 
tervezésének lépései 
II.szakasz: Termék- és 
marketingkoncepció kifejlesztése64 

6.1. A termékkoncepció 

64 A fejezet forrása: Rekettye, 1997, 138-139. o.
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VI
Amit a tervezés során mindvégig a fókuszban tartunk, az maga a fogyasztó. Az ő igényei-
nek minél magasabb szintű kielégítése pedig az ő bevonásával történhet hatékonyan – bár 
ennek mélységéről a vélemények megoszlanak.

Már a termékkoncepciót is tesztelhetjük célpiaca körében. Ennek során azt szükséges vé-
giggondolni, hogy csak szövegesen, vagy vizuális elemek használatával tegyük (pl. vázlatos 
rajzzal kiegészítve), illetve milyen kérdések alkalmazásával mérjük a potenciális felhaszná-
lók, fogyasztók válaszát.

Jellemzően négyfajta adat gyűjthető össze a koncepciótesztelés fázisában: a vásárlás vár-
ható mértéke, a termékkoncepcióra adott általános reakciók, (pl.: egyértelműek/hihető-
ek-e a termék előnyei; mekkora az igényszint a termékre; ár-érték kérdése, stb.) a speciális 
tulajdonságokra vonatkozó adatok és a válaszadók jellemzői.

Ahogy arra egy gondolat erejéig kitértem, a vélemények megoszlanak a koncepció-teszte-
lés fontosságáról, mégpedig azért, mert sok esetben lehet megtévesztő, olyannyira, hogy 
akár vissza is vetheti az innovációs folyamatot, vagy hamis végeredményhez vezethet. A 
legklasszikusabb példák egyike a „New Coke”, amit a Coca-Cola 1985-ben vezetett a pi-
acra, nagyméretű reklámkampány keretében. Mire alapozták az új íz világot? Piackutatásra, 
méghozzá termékkóstoltatásra, amelyet 2 alkalommal is elvégeztek. Hiába a kutatások 
eredményei, a piac mégis a régi Coke-ot követelte vissza, méghozzá igen éles felháboro-
dottsággal. 

Új termékek tervezésének  
lépései II. szaksz:  

Termék- és marketingkoncepció kifejlesztése 

6.2. A termékkoncepció tesztelése

65 Bővebben lásd: http://hu.wikipedia.org/wiki/Coca-Cola#New_Coke
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A szakemberek egy része inkább a már korábban említett „rések” keresését, a laterális 
gondolkodást javasolja, ám félő, hogy így a „létrehozott piacok” telnek tovább és tovább, 
ezért az igazság ismét valahol mindkét verzióban keresendő. 

AGYTORNA: Most, hogy már egyre szélesednek az ismeretei, próbáljon 
meg olyan konkrét területeket keresni, amelyek létező, vagy rejtett piacokat 
jelenthetnek. Gondoljon az eddig tanultakra, a makrokörnyezeti tényezőkre 
(pl. társadalmi berendezkedés – öregedő társadalom) az innovációk típusa-
ira (pl. dizájn-innováció a bútorok területén, az idősek életének megkönnyíté-
sére) és gondolja végig nagyvonalakban a lehetőségeket.

A termékkoncepció műszaki leírásával párhuzamosan készül az új termék piaci bevezeté-
sének, előzetes nagyvonalú marketingstratégiája, amit – a készültség ezen szakaszában 
még csak marketingkoncepciónak nevezhetünk.

Tekintettel arra, hogy új termékfejlesztési folyamat e szakaszában a termék még csak 
„papíron”, tehát ötlet szintjén létezik, a koncepció fő feladata elsősorban piacelemzésekre 
korlátozódik. Ennek megfelelően kitér a termék célba vett piacának jelenlegi méretére, jö-
vőbeni várható alakulásaira, beleértve a versenytársak szerepét és a termék potenciális fo-
gyasztóinak, felhasználóinak leírását. Ezen kívül szükséges lehet a jogi szabályozást, a ter-
mékre vonatkozó esetleges környezeti-környezetvédelmi előírásokat is górcső alá venni.

A konkrét termék piaci szerepét illetően a koncepciónak olyan dimenziókat szükséges vizs-
gálnia, mint a termék pozicionálása a versenytermékek mellett, a kiaknázandó versenyelő-
nyök, a termék várható életgörbéje és kapcsolódása a vállalat már meglévő termékeihez 
vagy termékcsaládjához.

A piac és a termék megfogalmazása és leírása után a marketingkoncepciónak már arra 
vonatkozóan is szükséges elképzelést tartalmaznia, milyen eszközöket alkalmaz majd az új 
termék piaci bevezetéséhez és jövőbeni forgalmazásához. Ehhez világos elképzelést kell 
megfogalmaznia a termék jövőbeni szerepéről, piacrészesedésének és értékesítési volu-
menének hosszabb távú alakulásáról.

Miután megszületett az új termék marketingkoncepciója, a termék nagyvonalú üzleti tervé-
nek kidolgozására is sor kerülhet. Az üzleti elemzés során igen gondosan fel kell tárni a le-
endő termék jövendő gazdaságosságának szempontjait (pl.: megtérülési idő, jelen érték). 
Azt azonban mindig tartsuk szem előtt, hogy ezek csak előzetes tervek, a fejlesztés későbbi 
szakaszában még finomításra, véglegesítésre szorulnak.

Az ezután következő szakaszok már a termék konkrét materializálódásához vezetnek, 
amelynek lépéseit a következő fejezetben vesszük sorra.

6.3. A marketingkoncepció tartalma
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Az új termékkoncepció kifejlesztését és tesztelését követően megindulhat a tényleges 
– műszaki-technológiai – fejlesztés. A koncepciót kialakító szakemberek/team számára 
már adott egy kép arról, hogy az új termék milyen fő tulajdonságokkal rendelkezzen, milyen 
hasznosságot nyújtson a célba vett piaci szegmens fogyasztóinak. A marketingkoncepció 
és az üzleti terv nagyvonalú kidolgozása során már azt is meghatározták, hogy az új termék 
milyen áron lesz versenyképes a piacon, és milyen mennyiséget lehet így értékesíteni. Az 
elképzelt árnak és a termelendő mennyiségnek fontos szerepe van ebben a szakaszban, ez 
határozza meg ugyanis a fejlesztésnél figyelembe vett költségtényezőket (a felhasználandó 
anyagok, az alkalmazott technológia stb.).

A műszaki fejlesztés során először konstrukciós tervet készítenek. Ebben realizálódnak 
a koncepcióban megfogalmazott új termék műszaki paraméterei. A konstrukciós terv szo-
ros kapcsolatban áll mind a termékkoncepcióval, mind a formatervezési vonallal. A 20. ábra 
a műszaki tervek kapcsolatait mutatja be.

Új termékek 
tervezésének lépései 
III. szakasz: Műszaki-technológiai  
termékfejlesztés66 

66 A folyamatot Rekettye Gábor nyomán mutatom be: Rekettye, 1997, 171-178. o. Minden más esetben külön jelölöm 
a hivatkozás forrását
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VII

 
20. ábra: A tervezés műszaki/technológiai területeinek összefüggése67 

Új termékek tervezésének  
lépései III. szaksz:  

Műszaki-technológiai termékfejlesztés

Vállalatirányítás
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A műszaki fejlesztés konkrét tervei külön tudományágat fednek le, jellegük, felépítésük 
erősen függ az adott új terméktől. A gyártástervezést igen komplex rendszerek támogatják, 
az aggregált tervezéstől a CAD-es tervezésig. A 21. ábra egy példát mutat be a komplex 
tervezés lehetőségére.

 
21. ábra: Példa a konstrukciós tervezésre: Az iCAD rendszerek alkalmazására jellemző (párhuzamos) tervezési folyamat 
vázlata68

A gyártási tervek irányvonalai már a konstrukciós tervek készültekor megfogalmazódnak, 
mint ahogy a gyártási lehetőségek, adottságok is befolyásolják a konstrukciós tervek ké-
szítését. A termék gyártási és gyártásfejlesztési tervei foglalják össze, hogyan gyártható 
le az adott termék nagyobb mennyiségben, adott esetben tömegesen, leírják a tényleges 

Elvi tervezés

Vázlatos tervezés

Alkatrész modellek AUTOMATIKUS 
DOKUMENTUMOK

• 2D-s alkatrészrajzok
• 2D-s összeállítási rajz

• Darabjegyzék

KONSTRUKCIÓS TERVEZÉS

Koncepcionális tervezés

Fő mérték meghatározása

Összeállítási modell

DIGITÁLIS PROTOTÍPUS 
VIZSGÁLATOK

• szerleési interferencia
• VEM

• Ütközésvizsgálat stb.

iCad rendszer

67 Kardos Károly – Jósvai János (2005): Gyártási folyamatok tervezése. Széchenyi István Egyetem, Győr. http://rs1.sze.
hu/~josvai/Gyartasi_foly_terv_Kardos_Josvai.pdf 
68 Takács György – Zsiga Zoltán – Szabóné Makó Ildikó – Hegedűs György (2009): Gyártóeszközök módszeres 
tervezése. Nemzeti Tankönyvkiadó, 12. o.
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kivitelezést, a termékoptimalizálás függvényében. A gyártási és gyártásfejlesztési terveket 
a termelés megindulása után folyamatosan felülvizsgálják, hozzáigazítják a valós igények-
hez. 

A termékszerkezet és a gyártási rendszer kapcsolatát a 22. ábra mutatja be.

Gyártási rendszer
Technológiai ciklus

Alacsony volumen 
és standardizáltség

Sokféle termék, 
magas volumen

Kevés termék-
féleség, magas 
volumen

Magas volumen és 
standardizáltság

Műhelyrendszer Nyomda

Sorozatgyártás Nyomógépek

Szerelőszalag Autógyártás

Folymatos gyártás Cukorfinomítás

 
22. ábra: A termékszerkezet és a gyártási rendszer kapcsolata69

A termék marketingprogramja a műszaki tervekkel párhuzamosan készül, a 6. fejezetben 
tárgyalt marketingkoncepció alapján. Ehhez képest a marketingprogram a termék piacra ve-
zetését és eladását segítő eszközök szervezett és gondosan tervezett rendszere. A marke-
tingprogramban alkalmazott marketingeszközök összességét nevezzük marketing-mixnek 
is. A marketingprogram lényege, hogy illeszkedjen a stratégiákban meghatározott célokhoz, 
vegye figyelembe az erősségeket, gyengeségeket, külső pozitív és negatív tényezőket, és 
ezek alapján optimalizálja a termék piaci megjelenését. Eszközei igen sokfélék lehetnek 
(erről bővebben ld. a 10-12. fejezetet). Általánosságban elmondható, hogy a marketingprog-
ram kialakításánál elsősorban az ún. 5P-t veszik figyelembe: product–price–placement–
promotion–people, azaz a termék, az ár, az eladás helyszíne, a reklám és a vásárlók, az 
emberi tényező komponenseit.70 

A műszaki-technológiai fejlesztés első szakaszának produktuma még nem a végleges ter-
mék, hanem az ún. prototípus. A szerepe az, hogy ellenőrizhetővé tegyük, a fejlesztők jól 
megértették-e a termékkoncepciót. A prototípus elfogadását követően indulhat be az igazi 
fejlesztői és gyártói tevékenység, ezt még azonban megelőzi a terméktesztelés.

Nincs

Nincs

69 Kardos Károly – Jósvai János: Gyártási folyamatok tervezése. Széchenyi István Egyetem, Győr, 2005. http://rs1.sze.
hu/~josvai/Gyartasi_foly_terv_Kardos_Josvai.pdf 
70 http://www.dummies.com/how-to/content/designing-your-marketing-program.html
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Amire a koncepció tesztelésénél még nem kaphattunk biztos választ, az az, hogy a termék 
pontosan milyen használat közben. Ezért a terméktesztek során kideríthetjük, hogy mely 
terméktulajdonságokat kedveli a felhasználó, vagy épp melyeket nem (tehát mik a javítás, 
tökéletesítés irányai); hogyan változik a termékkel kapcsolatos véleménye a használat so-
rán; hová helyezi a terméket versenytársaihoz viszonyítva.

A termékteszt a teszt helye szerinti bontásban lehet:

• Vállalaton belüli tesztelés: fejlesztési részleg vagy team által; külső, meghívott szakértő 
által, vállalati alkalmazottak számára átadott termékek próbahasználatával.

• Vállalaton kívüli tesztelés (valós piaci körülmények): központi helyen (central location 
test) például bemutatóstandon; a felhasználás helyén (at the point of use) – például 
háztartásokban, az ipari termékek esetében a potenciális partnervállalatok telephe-
lyén.

A terméktesztek típusai az alkalmazott módszer szerint:

• „Nyílt” és „vak” tesztelés: a „vak” tesztelés során a fogyasztó nem tudja, hogy mely 
cég milyen márkáját teszteli. A nyílt teszt során a tesztelő a terméket úgy látja, 
ahogy az a piacon megjelenik, és így reakcióját a termék fizikai tulajdonságain túl 
a márkával, illetve a céggel kapcsolatos asszociációi is motiválják. 

• Egytermékes teszt (monadic product test) és többtermékes teszt (multiproduct 
test): az új terméket önmagában vagy egy, esetleg több azonos funkciójú termékkel 
való összehasonlításban tesztelik. 

Tesztelések71 

8.1. Terméktesztek

8.2. A terméktesztek típusai 

71 A fejezet Rekettye, 2001, 173-176. o. és 182-187. o. alapján. Minden más esetben külön jelölöm a hivatkozás forrását.
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VIII
• Ha kettő vagy több terméket tesztelünk, akkor a tesztelés maga lehet azonos idejű, 

szimultán termékteszt (simultaneous product test), illetve egymást követő, szekven-
ciális termékteszt (sequential product test). Az első esetben a két terméket egyide-
jűleg használják és értékelik, a második esetben pedig arra kérik a tesztelőt, hogy 
egy bizonyos ideig (például egy hétig) az első terméket, azt követően pedig bizonyos 
ideig a második terméket használja, és utána adjon értékelést.

A teszt összesített eredményei visszakerülnek a fejlesztési részleghez, ahol végrehajtják 
a terméken szükséges módosításokat a végső gyártás megkezdése előtt.

A piaci tesztek az új termék piaci fogadtatásának előzetes megbecslését segítik. Alanyuk 
a technológiai szempontból már kész, vagy csak kevés bizonytalanságot tartalmazó termék 
(pl. a csomagolás formaterve még nem eldöntött). Gyakran használnak különböző számító-
gépes, szimulációs programokat (másként preteszteket), melyek változók tömegeit képe-
sek kezelni annak érdekében, hogy a várható piaci reakciót a lehető legjobban felmérjék. 

A piaci tesztek egy másik, gyakorlati változata az ún. „eladási hullámok” módszere. Itt elő-
zőleg kiválasztott fogyasztók próbálhatják ki ingyen a terméket. A következő fázisban már 
választási lehetőséget ajánlanak fel nekik a konkurencia terméke és az adott új termék 
között, ez utóbbit kedvezményes áron kínálva. Ezután még 3-5 alkalommal lehetőséget biz-
tosítanak az új termék megvásárlására, a termék normál értékesítési ciklusával megegyező 
időközönként (azaz eladási hullámban)72.  A módszer hatékonysága érdekében feltétlenül 
szükséges, hogy a felmérés alatt is valós árakkal és piacképes csomagolással dolgozza-
nak. Hátránya, hogy nem mutatja meg a termék piaci ismertségének szintjét, és a hosszú 
távú hatások nem mérhetőek általa.

Tesztelések

8.3. Piaci tesztek

72 http://tudasbazis.sulinet.hu/hu/szakkepzes/kereskedelem-es-marketing/marketing-11-evfolyam/uj-termek-piaci-
bevezetesenek-folyamata/gazdasagossagi-szamitasok-az-anyagi-kovetkezmenyek-felmeresre-marketing
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Az ún. „megosztott panel”-módszernél a statisztikai mintavételezés szempontjából gondo-
san kiválasztott tesztvásárlók körét két csoportra osztják: az egyik csoportot célzott tévé-
reklámoknak teszik ki, a másik csapat kontrollként szolgál. A teszt visszajelzést ad a rek-
lámra adott reakcióról ill. a termék fogadtatásáról egyaránt. 

A fenti, költséges eljárások helyett a kevesebb anyagi lehetőséggel rendelkező vállalatok 
gyakran választják piaci bevezetés előtti közvetlen (direkt) értékesítés módszerét. A po-
tenciális vásárlókat, fogyasztókat, forgalmazókat még a piacra bocsátás előtt keresik meg 
ajánlatukkal, árengedményért cserébe visszajelzést kérve. Másik formája ennek a mód-
szernek, amikor webes áruház akciós, alkalmi kínálatába vetetik fel az új terméket. 

Bevett módszer az ún. minipiaci teszt: próbaként egyes kiskereskedelmi egységekkel ál-
lapodnak meg a termék forgalmazásáról. A kiskereskedelmi piacra bevezetett termékekre 
való reakciót a termék fogyásával mérik, a nagykereskedelmi forgalmazás megkezdése 
előtt. A számlálás történhet pl. kódleolvasással, így mérve a vásárlók reakcióját az adott 
termékre, ill. annak árára.

A legátfogóbb rendszer az ún. tesztmarketing, ahol mind a termék, mind a piac és a marke-
tingprogram is élesben kerül bevetésre. A teljes bevezetéstől csupán annyiban tér el, hogy 
a piac egy szűkebb, reprezentatív szegmensén alkalmazzák. A részpiac kiválasztásánál de-
mográfiai és terjesztési  jellemzőket, a helyi versenyhelyzetet és a média helyzetét egyaránt 
figyelembe veszik, és beszámítják az eredményekbe. Ennek egy változata a webáruházas 
„éles” forgalmazás (visionary shopper): a minipiaccal szemben itt nem pusztán kísérleti, 
akciós jelleggel jelenik meg a termék az interaktív piactéren, hanem teljesértékű áruként.

Az ún. kísérleti bevezetés annyiban különbözik a tesztmarketingtől, hogy a piac korlátozása 
nem reprezentatív, hanem pl. földrajzi, alkalmazási vagy értékesítési csatorna szempontjá-
ból történik. Ez már átmenet a termék valódi bevezetése felé. Példa erre, amikor a válla-
lat átmenetileg csak egy áruházláncon keresztül forgalmazza egy új termékét, de később, 
a valódi bevezetésnél tervezi, hogy nyit a piacon.  
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A koncepciókészítés szakaszában kialakult az új termék bevezetésére vonatkozó nagyvo-
nalú, koncepcionális marketingstratégia. A fejlesztés ezen szakaszában a marketingterv 
számos részén lehet további finomításokat végrehajtani, és azt végül marketingprogrammá 
szilárdítani.

A piaci tesztek eredményei módosíthatják az eredeti elképzeléseket, rávilágíthatnak eset-
leg arra, hogy az eredetileg elképzelt fogyasztók mellett mások is szóba jöhetnek, vagy ép-
pen más felhasználási, alkalmazási lehetőségeket is érdemes figyelembe venni a termékkel 
kapcsolatban.

A terméktesztek eredményei alapján lehet árnyalni a termékpolitika eszköztárát, amelyek 
között olyan elemek szerepelnek, mint:

• a termék induló választékpolitikája (vagyis kiszerelési nagyság, ruházatnál a mére-
tezés stb.).

• a termék esetleges csomagolása és a csomagoláson alkalmazható, további promó-
ciós eszközök.

• a termék bevezetése során alkalmazandó márkapolitika.
• a termékhez társuló szolgáltatások és azok működési mechanizmusa.

Ezen folyamatok eredményeként a megrendelő számára minden készen áll ahhoz, hogy 
véglegesítse a marketingstratégiát, megkezdje a termék gyártását és piaci bevezetését.

Marketingprogram 
finomítása

9.1. A célpiac konkrétabb definiálása

9.2. A termékpolitikai eszköztár kialakítása
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A piaci bevezetésnél tulajdonképpen nemcsak az új termék jelenik meg a piacon, hanem 
csomagban hozzá tartozik a termék ára és a fogyasztóknak szóló kommunikációs üzenet 
is. A folyamat a termék tényleges piaci megjelenése előtt kezdődik, a bevezetés előtti mar-
ketingtevékenységekkel.

A bevezetés előtt fel kell tárnunk az értékesítési csatorna résztvevőit (azaz kik fogják, 
forgalmazni, szállítani stb. a terméket), a kiegészítő szolgáltatások, termékek beszállítóit, 
a marketingkommunikációhoz felhasználható médiát és más, a piacon vélemény tekinteté-
ben hangadó tényezőket. Erre épül a vevők felé irányuló kommunikáció (ld. 23. ábra).

23. ábra: Hagyományos és piacvezérelt bevezetés73

Termék 
bevezetése

Termelő

Kereskedők

Vevők

Reagálás

Termelő

Vevők

Az érdekelt szereplők, mint pl.: 
értékesítési csatornák, vélemény-

vezetők, média stb.

Bevezetés előtti 
tevékenység

Bevezetéskori 
tevékenység

Bevezetés előtti 
tevékenység

Bevezetéskori 
tevékenység

Reagálás

PIACVEZÉRELT BEVEZETÉSHAGYOMÁNYOS BEVEZETÉS
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X
Tehát a bevezetés előtt növelni próbáljuk a termék ismertségét, hogy ezáltal megteremtsük 
a forgalmazás feltételeit. A bevezetés fontos lépése a termék megjelenésének nyilvános 
bejelentése. A marketingkommunikáció költségei a bevezetés kezdetén messze megha-
ladják az eladásból származó bevételeket, ezért a folyamat gondos tervezést igényel. Mar-
ketingköltségek tekintetében itt számolni kell a reklámokra fordítandó összegekkel, a ke-
reskedelmi, fogyasztói akciókkal és a saját értékesítési szervezet költségeivel. Az egyes 
tevékenységek időzítését pontosan meg kell szabnunk.74 

A bevezetést követően további teendők várnak ránk: az új termék ismertsége ekkor még 
nem megfelelő, tovább kell növelni a célfelhasználók körében.  A következő lépésben figye-
lemmel kell kísérni és lehetőleg bővíteni a forgalmi lefedettséget (hol forgalmazzák a ter-
méket). Figyelembe kell venni, hogy az új termék forgalma az első- vagy próbavásárlásból, 
és az ismételt vagy csere vásárlásokból (visszatérések) tevődik össze. A csere vásárláskor 
a vevő egy korábban általa vásárolt terméket cserél le a frissen bevezetett, új termékre.  

Munkája során mindenki hatékonyságra törekszik – legalábbis ideális esetben. A hatékony 
marketing kifejezését viszont meglehetősen nehéz behatárolni. Mikortól fogva válik azzá? 
Ha eljut az üzenetünk a célcsoporthoz? Ha emlékeznek rá? Ha vásárolnak/szavaznak/
pályáznak/aktivizálják magukat? Ha visszatérnek hozzánk később is? Ha ajánlanak minket 
másoknak?

A termékdömpinghez egyúttal reklámok tömkelege is társul. Nehéz kitűnni a tömegből 
és nem csak a versenytársak miatt, hanem mert az embereket egyre kevésbé érdekli az, 
ami szó szerint rájuk dől a TV-ből, óriásplakátokról, rádióból, internetről. A reklámokat el-
kapcsolják, a netes bannereket egész egyszerűen letiltják, egyre több postaládán látható 
a „nem kérek reklámot” felirat és még sorolhatnánk.

Termék  
bevezetése

10.1. A piacravitel hatékony kommunikációjának kidolgozása 
– hatékony marketing

73 Rekettye, 1997, 189. o. 
74 Rekettye, 1997, 187-193. o.
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Az USA-ban ugyanakkor már egy évekkel ezelőtt lezajlott, hirdetésekre irányuló hatásvizs-
gálat érdekes eredményekkel szolgált. Tizenhárom héten át, heti rendszerességgel megje-
lenő hirdetésre a kísérleti idő letelte után egy héttel az emberek 63%-a emlékezett annak 
tartalmára, egy hónappal később már csak a 21%-a.75 Mit is jelent ez? Azt, hogy a reklámo-
zás továbbra is „létkérdés” marad, a hatékonyság viszont egyre nagyobb kihívás. 

Recept ugyan ebből sem írható, de néhány folyamat alapvető ismerete és az állandó „nyi-
tott szemmel járás” rávezethet minket a hatékonyság útjára.

Ha nehezen is definiálható a hatékonyság, egyvalami azért biztos: a célok beteljesítésével 
kezdődik. Nézzük sorban a főbb lépéseket:

1.Célközönség/célcsoport meghatározása

A célközönség határozza meg azon döntéseket, hogy mit, hogyan, mikor, hol és kinek mond-
junk. Ez természetesen szoros összefüggésben van a termékünk piaci pozícionálásával is. 
Alapvető szabály, hogy nincs olyan termék, vagy szolgáltatás, ami mindenkinek szól. Bár ez 
sok esetben könnyű és kézenfekvő megoldásnak tűnhet, illetve sokan ettől remélik a na-
gyobb bevételt, de ez egyértelműen tévút. Gondoljuk csak át, milyen módon akarunk egy-
általán mindenkihez szólni? 

A jó célcsoport meghatározás olyan konkrétumokat tartalmaz, mint demográfiai és társa-
dalmi jellemzők (kor, nem, képzettség, lakóhely, családi állapot, munkahely stb.) és attitűd-
jellemzők (vélemény, életstílus, értékrend, hobbi).

Nézzünk ezekre konkrét példát:

Célcsoport 1: Gyermek nélküli, maximum 35 éves nők, városi lakosok, legalább középmére-
tű vállalkozásnál dolgoznak alkalmazotti beosztásban, fontos számukra a rendszeres test-
mozgás,.

10.1.1. Hatékony kommunikáció kidolgozása76 

Érdekességként megjegyezném, hogy az információdömping és a valahol ezzel együtt járó multitasking (egy időben több 
dologra való koncentrálás – pl. munkavégzés közben e-mailek, facebook oldal, híroldalak kontroll alatt tartása) jelenség 
bizony hatással van az emberi memóriára. Többen kutatják már a memória romlásával összefüggésben mindezeket, amit 
nem árt figyelembe venniük a jelenség okozóinak is a jövőben. Lásd pl: http://news.stanford.edu/news/2009/august24/
multitask-research-study-082409.html , http://tudatosvezetes.blogspot.hu/2011/02/nem-tudunk-ketfele-figyelni-
egyszerre.html 
75 Levinson, 2005, 30. o. 
76 Az alfejezetben főként Philip Kotler könyvére támaszkodom, lásd: Kotler, Philip (2004): Marketingmenedzsment, KJK-
KERSZÖV Jogi és Üzleti Kiadó, Budapest, 659-687.o. Más esetben külön jelölöm a forrást.
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Célcsoport 2: Olyan, maximum közepes méretű vállalkozás vezetői, akik meghatározott 
módszerek segítségével folyamatosan figyelemmel követik a piaci változásokat, fontosnak 
tartják, hogy időről-időre képzésekre küldjék alkalmazottaikat.

AGYTORNA: Nyisson ki egy újságot, keressen egy hirdetést vagy nézzen 
meg egy óriásplakátot, reklámot és gondolkodjon el rajta, vajon kik adhatják 
az adott termék célcsoportját! Próbálja meg minél pontosabban megfogal-
mazni, a fentiek szerint!

2.Kommunikáció céljainak meghatározása

Ahhoz, hogy eljussunk odáig, hogy „megszerezzük” magunknak célközönségünket, szük-
séges, hogy ők előbb megismerjék az adott céget, terméket, szervezetet, szolgáltatást 
stb., majd letegyék mellettük voksukat és ki is tartsanak amellett. Attól függően, hogy épp 
a megismerés mely fázisában járnak, a kommunikációs célok változhatnak. 

Tájékozottság: ha a célközönség többsége nem ismeri a termékeket, a kommunikátor 
a tárgy és a marka ismertté tétele:

Tudás: előfordulhat, hogy a cég vagy a termék már ott van az emberek tudatában, de külö-
nösebb háttérismeret nélkül. Itt már a cél a konkrét termék részleteinek ismerete.

Kedvelés: ha a célcsoport tagjai már ismerik a terméket, a következő kérdés, hogy hogyan 
éreznek iránta? Ha nem kedvelik, a feladat annak kiderítése, hogy ennek mi áll a hátteré-
ben, majd olyan kommunikációs kampány indítása, amely kedvező érzelmeket kelt. Termé-
szetesen nem csak a kommunikáción van a hangsúly ebben az esetben, hanem a vissza-
csatolásoknak megfelelő változtatásokon is a termékkel kapcsolatos.

Előnyben részesítés (preferencia): az, hogy a célközönség kedveli a terméket, még min-
dig nem garancia arra, hogy előnyben is részesíti más termékekkel szemben. Ebben az 
esetben a kommunikáció célja, hogy kialakítsa a vásárlói preferenciát, azaz tudatosítania 
kell a termék értékét, teljesítményét és egyéb jellemzőit. A kampány sikerét a célközönség 
preferenciáinak ismételt felmérésével ellenőrizhetjük.

Meggyőződés: az előnyben részesítés még mindig nem jelent egyben kész vásárlási szán-
dékot. Ezen a ponton a kommunikátor feladata, hogy a terméket, mint a lehető legjobb 
választási alternatívát mutassa be.

Vásárlás: ezen a ponton lehetséges, hogy ugyan a célcsoport számos tagjának már meg-
győződése, hogy vásárolnia kell, de még nem szánta rá magát. Elképzelhető, hogy további 
információra várnak, vagy valami oknál fogva még halogatják a cselekvést. Itt a kommuni-
kátornak el kell érnie, hogy megtegyék az utolsó lépést. Rengeteg eszköz áll rendelkezésé-
re ebben: akciók, lehetőség a kipróbálásra, nyereményjáték, stb.
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Ez a felsorolás - mint minden kategóriába sorolás általában -, nem „tisztán” értelmezendő. 
Mindig lesznek, akik még nem ismernek minket, de a hangsúly azon van, hogy a célcso-
portunk túlnyomó része éppen hogyan viszonyul hozzánk (termékünkhöz). Természetesen 
a végső cél mindenki számára az eladás, de ahogy egy randevú esetében, itt sem biztos, 
hogy sikerrel járunk, ha azonnal a lényegre térünk. A kommunikáció legyen mindig az adott 
cél szerint felépítve. Mivel folyamatosan szükséges a fenntartása, ezért természetes is, 
hogy mindig az újabb fázisba lépjünk.

3. Üzenet megtervezése

A kommunikációs cél meghatározása után jöhet az ahhoz illeszkedő üzenet megfogalma-
zása, amely akkor hatékony, ha felkelti a figyelmet, fenntartja az érdeklődést, vágyat éb-
reszt, cselekvést vált ki.77 Az előzőek fényében látható, hogy egyszerre mindezt a funkciót 
nagy valószínűséggel nem tudja és nem is hivatott betölteni, de ezek figyelembevételével 
tud alkalmazkodni a kijelölt kommunikációs célhoz.

Az üzenet megfogalmazása során négy kérdésre kell választ adni: mit mondjunk (üzenet 
tartalma), milyen logika szerint építsük fel mondanivalónkat (üzenet szerkezete), milyen 
szimbólumokat alkalmazzunk (üzenet megformálása) és ki mondja el az üzenetet (üzenet 
forrása).

Az üzenet tartalma

Optimális tartalmának meghatározása során a menedzsment appealt (vonzó tényezőt), té-
mát, ötletet, vagy egyedi eladói ajánlatot keres.  Az eredmény valamiféle előny, motiváció, 
azonosulás, vagy ok, ami arra készteti a közönséget, hogy gondoljon, vagy vizsgálja meg 
a terméket.

Az üzenet szerkezete

A hatékonyság épp annyira múlik az üzenet szerkezetén, mint tartalmán. A kutatások azt 
mutatják, igazán az válik sikeressé, amikor az olvasó vagy a néző maga vonja le a követ-
keztetést. 

Ha a téma túl egyszerű, túlzottan személyes, ítéletet mond valami fölött, vagy éppen csak 
túl „szájbarágósan” tálaljuk, azzal ellenszenvet váltunk ki, hiszen senki nem szereti, ha kiok-
tatóan szólnak hozzá. A nagyon konkrét következtetések levonása olyan termékek esetén 
lehet helytálló, amelyeknél a cél a kizárólagos és egyértelmű használat.

Adott ugyan a célcsoportunk, mégis kevés esetben célravezető, ha teljesen nyíltan szólítjuk 
meg őket. Érdekes vállalkozás volt erre nézve a Djuice, mint telefonszolgáltató különválása, 
akik nyíltan csak a 26 éven aluliakhoz szóltak. Merész húzás volt, és ugyan sok más ok is 
húzódott a háttérben, de végül nem tudták megtartani önálló pozíciójukat.78 

77 A dőlt betűs szavak angol megfelelői alapján – attention, interest, desire, action – nevezzük AIDA-modellnek.
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Beszélhetünk egyoldalú bemutatásról és kétoldalú érvelésről, amikor az áru hátrányai is 
megemlítésre kerülnek (természetesen megfelelő szövegkörnyezetben). A kétoldalú üze-
netek gyakran hatékonyabbak olyan közönség esetében, akiket egyfajta ellenpropaganda 
is elér.

Az egyik úttörő ezen a téren az Avis autókölcsönző volt, akik a piacvezető Hertz mögül 
nehezen tudtak kitűnni. Előnyt kovácsoltak hát „második” helyezésükből, nyíltan felvállalva, 
hogy ők bizony nem a legjobbak, de éppen ezért, próbálkoznak.

 
24. ábra Avis reklám "We try harder" kampánya minden idők egyik leghíresebbje79 

Nem árult zsákbamacskát a Buckleys nevű köhögés elleni szirup sem, amikor bevállalta az 
„It tastes awful. And it works” szlogent (Az íze szörnyű, mégis hatásos).

Az üzenet szerkezeténél fontos megemlíteni még a sorrendiséget is. Az, ha az egyoldalú 
érvelés alkalmazásakor először a legerősebb érv hangzik el, azzal az előnnyel jár, hogy 
azonnal kialakul az érdeklődés és a figyelem. Ez olyan helyzetekben lehet fontos, mint az 
újságok és más médiumok, ahol a közönség gyakran nem figyel az egész üzenetre. Ugyan-

78 http://www.kreativ.hu/marketing/cikk/megbukott_az_onallo_djuice 
79 Forrás: http://consumerbehaviourmcgill.wordpress.com/2012/09/26/avis-is-no-2-we-try-harder/
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akkor ez azt is jelenti, hogy a kommunikáció csúcspont nélkül ér véget. Hatékonyabb lehet 
ezért a fokozásra épülő bemutatás. Kétoldalú üzenet esetén az a kérdés, hogy a pozitív 
érvet elsőként vagy utolsóként vonultassuk-e fel. Ha a közönség elutasító, a kommunikátor 
indíthat az ellenfél érvelésével és befejezheti saját, legerősebb érvével. 

Az üzenet megformálása 

Eljutottunk az üzenet „testet öltéséhez” is. Attól függően, hogy milyen eszközt választunk, az 
üzenet más-más formátumot fog kapni.

Nyomtatott reklám esetében a címsorról, szövegről, az illusztrációról és a színekről kell 
döntenünk. Igen, a színekről, amely a legkomolyabb kérdések közé tartozik, különösen új 
termék bevezetése esetén. Az alábbi példa kitűnően bizonyítja ezt.
Nőkkel barna, kék, piros és sárga dobozok mellett elhelyezett kávéscsészékben lévő kávét 
kóstoltattak. A kávé valamennyiben ugyanaz volt, de az alanyok erről nem tudtak. 75%-uk 
úgy vélte, hogy a barna doboz melletti kávé túlságosan erős, közel 85%-uk pedig úgy, hogy 
a piros doboz melletti csészében van a legízletesebb fekete. Csaknem mindenki enyhének 
érezte a kék doboz melletti kávét, a sárga mellettit pedig gyengének. 

Kiemelt terület – ahogy a példa is mutatja – az élelmiszeripar a színek területén, mivel sok 
asszociáció kötődik már a színekhez. Nemrégiben egy kedves ismerősöm vett egy magné-
ziumos pezsgőtablettát magának, rózsaszín csomagolásban. Mindenkit végigkérdezett, mit 
gondolnak, milyen ízesítésű. Cseresznye és eper volt a legtöbb tipp, és mint elmondta, ő is 
ebben a tudatban vette meg. A csomagoláson mindössze a hozzávalóknál lehetett felfe-
dezni, hogy bizony citromos ízesítésű. Ezért is nehézkes minden újító vállalkozás egy már jól 
bevált területen, de sokan kísérleteznek vele (lásd piros kupakos ásványvíz).80

AGYTORNA: A színek szerepe különösen fontos a felismerhetőség, bizo-
nyos asszociációk (pl.„light”-termékek) esetén, de éppígy a márkaimázs 
részét is képezheti. Számos esetben az arculathoz választott szín(ek) már 
teljesen összeforrtak az adott vállalattal emlékezetünkben. Pihentető szellemi 
tornaként, nézzenek meg néhány híressé vált színárnyalatot, mindegyik egy-
egy jól ismert céghez tartozik. De vajon melyik melyikhez?81

 

80 http://btl.hu/cikk/2012/02/29/gyemantpalackban-a-visegradi 
81 Megfejtés:: 1. facebook, 2. Milka, 3. T-mobile, 4. Coca-Cola, 5. McDonalds, 6. United Colors of Benetton 
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Ha az üzenetet rádión továbbítják, a kommunikátornak gondosan meg kell választania 
a szavakat, és a hangminőséget, hangzást befolyásoló tényezőket, műsorkörnyezetet.

Ha az üzenetet televízión, online videón vagy személyesen továbbítják, akkor mindezen 
elemeken túl a testbeszédet, arckifejezést, öltözéket, környezetet, gesztusokat is meg kell 
tervezni. 

Az üzenet forrása

A vonzó népszerű forrásokból eredő üzenetekre jobban odafigyelnek és jobban is emlékez-
nek rájuk. Ezért választanak sokan közismert szereplőt termékükhöz (Pl.: Szulák Andrea és 
a Danone Activia), vagy hiteles személyt (szakértők, vagy akik érintettek a reklám témájá-
ban). 

A közismert személyiségek akkor hatásosak, ha a termék valamelyik jellemzőjét, tulajdon-
ságát személyesítik meg, de sokat nyom a latban az illetők személyes hitele is (utóbbi miatt 
váltott ki visszhangot a Való Világ szereplőkkel indított, államilag finanszírozott dohányzás-
ellenes kampány, amely aztán nem is vált túlzottan népszerűvé). 
Hitelesség faktoroknak olyanokat tekintünk, mint a hozzáértés, megbízhatóság, rokon-
szenv.

4. Kommunikáció

Kommunikáció csatornáinak kiválasztása

A kommunikátornak az üzenet továbbítására hatékony csatornákat kell választania, szá-
mos esetben többet is.  Ezen csatornáknak két nagy típusa ismert, a személyes és a nem 
személyes. Mindkettőben több alcsatornát különböztetünk meg.

Személyes kommunikációs csatorna:
Két vagy több egymással közvetlenül kommunikáló személy alkotja. Megkülönböztetünk:

• Képviselői csatornát: a vállalat termékforgalmazóiból állnak, akik kapcsolatban áll-
nak a célpiaci vásárlókkal.

• Szakértői csatornát: független szakértők, akik különböző, a célvásárlókhoz címzett 
megállapításokat tesznek.

• Társadalmi csatornát: a célvásárlókkal beszélgető szomszédok, barátok, családta-
gok, társasági tagok. Számos vizsgálat bizonyította már, hogy a család és barátok 
erős befolyásoló tényezőként vannak jelen a márkaválasztásban.

Az utóbbi két csatornán terjedő „szájreklámban” igen nagy lehetőségek vannak, főként 
a közösségi média térnyerésével, ezért a vállalatok egyre inkább szorgalmazzák is ezek 
használatát. A személyes befolyásnak kétféle helyzetben van nagy jelentősége. Ha a ter-
mék drága vagy vásárlása valamilyen okból kockázatos, mindenki igyekszik a lehető leg-
több csatornán tájékozódni, túllépve a reklámokon. A másik ilyen szituáció, amikor a termék 
a fogyasztó társadalmi státuszával vagy ízlésével kapcsolatban sugall valamit.
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Nem személyes kommunikációs csatorna

Ebben az esetben személyes érintkezés vagy interakció nélkül szállíthatunk üzeneteket, 
a következők szerint:

• A reklámeszközöket a nyomtatott médiumok, az elektronikus médiumok és a kihe-
lyezett médiumok alkotják.

• Ide sorolandók a légkör elemei is, amik megerősítik a vevő vásárlási hajlandóságát 
(pl. egy luxusszálloda márványoszlopai, csillárai, stb.)

• Meghatározott üzenetek elérhetik a célközönséget eseményeken keresztül is, mint 
sajtótájékoztatók, ünnepélyes megnyitók, szponzorált rendezvények.

• A tömegmédium két lépésben zajló kommunikációs folyamatként hat a személyes 
attitűdökre és a magatartásra. Az eszmék-gondolatok a rádióból, tv-ből, és a saj-
tóból gyakran a véleményvezető személyiségekhez áramlanak és tőlük jutnak el 
a népesség más csoportjaihoz.

A költségvetés kialakításának négy elterjedt módszere van:

A lehetőségek módszere

Amekkora összeg éppen rendelkezésre áll az aktuális pillanatban, az határozza meg a pro-
móció költségvetését.

A forgalomarányos módszer

Számos vállalat a forgalmának vagy a termék vételárának meghatározott százalékában 
állapítja meg promóciós kiadásait. Ennek konkrétan definiálható előnyei vannak:

• Így olyan eszközt jelent, amelynek révén a promóciós kiadások a cég anyagi lehető-
ségeivel arányosan változnak.

• Arra ösztönzi a menedzsmentet, hogy a promóciós költség, az eladási ár és az egy-
ségre jutó profit összefüggésének kereteiben gondolkodjanak.

• Oly módon mozdítja elő a versenystabilitást, hogy a konkurens cégek forgalmuknak 
körülbelül ugyanakkora százalékát költik promócióra.

Mindezen előnyök ellenére ez a módszer nem a legideálisabb, főként azért nem, mert ismét 
a piaci lehetőségek szorulnak háttérbe: nem ösztönöz eléggé arra, hogy a költségvetést az 
egyes termékek vagy az egyes régiók tulajdonságai határozzák meg.

10.2. Promóciós költségvetés kidolgozása
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Versenyparitásos módszer

Egyes vállalatok úgy alakítják ki promóciós költségvetésüket, hogy a céljuk az: ugyanolyan 
erővel hallathassák hangjukat, mint versenytársaik. A mellette felhozott érvek között sze-
repel, hogy a versenytársak kiadásai egyfajta „kollektív bölcsességként” értelmezhetők az 
adott iparágra. Ez azonban tényleg csak feltételezés, hiszen a cégek forrásai, lehetőségei, 
céljai vagy adott esetben taktikái annyira különböznek, hogy nem tanácsos mások dönté-
seit biztosnak venni. 

A másik érv, amely elméletileg mellette szól, hogy a versenyegyenlőség fenntartása segít 
megelőzni a promóciós háborúkat, de valójában erre is tudunk számos ellenpéldát (lásd. pl.:  
a nagy „kólaháború”, amelyben több más játékos mellett a Coca-Cola és a Pepsi indított 
már több ízben egymás elleni promóciósharcot).

A cél-feladat módszer

Megköveteli a marketingszakemberektől, hogy promóciós költségvetésük kialakításához 
meghatározzák konkrét céljaikat, a célok elérése érdekében a végrehajtandó feladatokat, 
és felbecsüljék e feladatok promóciós költségvetését.

Döntés a promóciós mixről

A vállalatnak a teljes promóciós költségvetést öt promóciós eszköz közt kell elosztania:

• Reklám: a reklám egyfelől felhasználható arra, hogy hosszú távon alakítsuk ki a termék 
imázsát, másfelől hogy gyors vásárlást érjünk el vele. Hatásos módja annak, hogy sok, 
földrajzilag szétszórtan élő vásárlót érjünk el.  A reklám főbb jellemzői: nyilvánosság, 
átfogó jelleg, határozott kifejezőképesség, ugyanakkor személytelenség. 

• Vásárlásösztönzés: a vásárlásösztönzés eszközei igen sokfélék lehetnek (kuponok, 
versenyek, jutalmak, pontgyűjtők), azonban mindegyiknek van három azonos előnye:
• Kommunikáció: felkeltik a figyelmet és rendszerint olyan információval szolgálnak, 

ami elvezeti a fogyasztót a termékhez.
• Ösztönzés: olyan engedményt, indítékot, vagy hozzájárulást tartalmaznak, amely-

nek révén a fogyasztó valamilyen értékhez jut.
• Felhívás: egyértelmű felhívást közölnek a tranzakcióba való azonnali bekapcsoló-

dásra.

• PR és publicitás: alapját három sajátos jellemző adja:
• Nagyfokú hitelesség: pl. az újságokban megjelenő történetek és tudósítások az ol-

vasók szemében hitelesebbek, mint a reklámok.
• Alkalmasság a mit sem sejtő vásárlók észrevétlen megragadására.
• Kiemelés – a PR akárcsak a reklám, alkalmas a cég vagy termék megfelelő kieme-

lésére.
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• Személyes értékesítés a személyes értékesítés a vásárlási folyamat későbbi szaka-
szaiban a költségekhez képest a leghatékonyabb eszköz. Három előnnyel jár:
• Személyes találkozás: a személyes értékesítés két vagy több személy élő, közvetlen, 

interaktív kapcsolatát feltételezi. Valamennyi résztvevő közelről láthatja, mire van 
szüksége a másiknak, így könnyebb módosítani bármit az igényeknek megfelelően.

• Az ismeretség/kapcsolat ápolása: gyakori, hogy azért térünk vissza valahova, mert 
megbízunk az eladó szakértelmében, vagy jó kapcsolat alakult ki az idők során. Ez 
a hosszú távú kapcsolatápolásnak kedvez, a megfelelő eladó-személyzettel jelentő-
sen növelve a visszatérő vásárlók számát.

• Választás: talán volt már, hogy érezték, azzal, hogy a személyzet, az ügynök valóban 
nagyon segítőkész volt, önöknek is van valamilyenfajta kötelezettségük vele szem-
ben. Még akkor is figyelünk és válaszolunk, ha a végeredmény csak egy udvarias 
beszélgetés lesz.

• Direkt marketing: számos formája van, mindegyiket jellemzi azonban négy megkülön-
böztető tulajdonság:
• Nem nyilvános, testre szabott, aktuális, interaktív.
• A promóciós eszközök használatát, összetételüket az befolyásolja leginkább, hogy 

fogyasztói vagy üzleti piacon kívánunk hatást elérni (erről lásd később bővebben 11. 
és 12., B2B és B2C marketingről szóló fejezeteket). Emellett hatással van még a 
promóciós mixre, hogy a vállalat az újabb vásárlók megszerzésére inkább push (toló) 
vagy pull (húzó) stratégiát választ.

• A push stratégia lényege, hogy nem közvetlenül a fogyasztót „szólítjuk meg”, ha-
nem a viszonteladók csoportjait. Olyan akciókat szervezünk számukra, melyekkel 
ösztönözni tudjuk őket a nagyobb volumenű vásárlásra, s végső soron az eladások 
növelésére.

• A pull módszereknél a vásárlási előnyök kedvezményezettjei maguk a fogyasztók, de 
a kereslet várható növekedése természetesen a kereskedőknek is előnyös, s nem 
szabad megfeledkezni róla, hogy őket is tájékoztatni kell a részletekről, a várható 
forgalomnövekedésről, az esetleges teendőkről.

Az előzőekben leírtak lényegével minden főbb szakirodalomban találkozhatnak. Ez adja 
azokat az alapismereteket, amiket felhasználhatnak, de jó esetben túl is fogják lépni őket. 
Az innováció marketingje ugyanis a jövő marketingje is egyúttal. Nézzünk még át röviden 
pár részletet, melyek a hatékonyság irányába terelhetik kommunikációnkat.

A korábbiakban, az üzenet tartalmánál már említésre került az asszociációk kialakítása. 
A hatékony marketingnek egyik legfőbb tényezője ma, hogy mutasson túl a termékreklá-

10.3. A hatékony marketing további tényezői 

10.3.1. Több mint termék
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mon. Közvetítsen életérzést, adjon értéket, legyen benne mindenki számára több lehetőség. 
Tökéletesen szemlélteti mindezt a Harley Davidson nyilatkozata, amely szerint:

„Mi annak a lehetőségét kínáljuk egy 43 éves könyvelőnek, hogy fekete bőrruhába 
öltözve motorozzon át a kisvárosokon, és élvezze, hogy tartanak tőle az emberek.”82 

Ismerik az Xbox 360 Kinect játékkonzolt? Ami alapját képezheti a tinédzserek házibuli-
jának, ugyanakkor a gyerekek vágyálma, nők személyi trénere és felnőtt férfiak hobbija 
is lehet egyúttal? Nézzük meg a bemutatkozó reklámfilmjét (http://www.youtube.com/
watch?v=KMQmnp6GTJ8).

Kiket neveznénk meg célcsoportként ebben az esetben? Nagyot álmodtak és nagyot lép-
tek, a játékkonzolokat olyan emberek életébe is belecsempészve, akik addig azt kizárólag 
a gyerekkorhoz kötötték. Miről szól ez a pár perc? Vidámságról, közös élményekről, kollé-
gák, csapattársak, családok, barátok együtt töltött idejéről.

„Te vagy a kontroller. Semmi kütyü, csak te!” – szól a magyarra fordított szlogen.83 Itt 
pedig el is érkezünk a következő fontos momentumhoz, vagyis a reklámok közönségének 
megnövekedett szerepéhez. A jövő marketingje a fogyasztók mind aktívabb és aktívabb 
bevonásával történik: hallgassuk meg őket, vonjuk be őket a folyamatba, építsünk kap-
csolatot velük, kezdeményezzünk párbeszédet, építsük be az élményt a marketingbe, s ezt 
együttesen a termékbe. Az ilyen elgondolásokból születnek a marketing olyan újabb ága-
zatai, mint az élménymarketing.84 

A hatékonyság kulcsa nemcsak az eszközökben van, hanem arról is megkülönböztető ötle-
tekkel kell rendelkeznünk, hova tartson az iparágunk. Alan Kay-t idézve „a jövő megjósolá-
sának legjobb módszere, ha mi magunk teremtjük meg azt”.85 Az innováció, a vállalkozásunk 
nem kell, hogy a legnagyobb legyen a piacon: a hatalomra és a tőkefelhalmozásra építő 
vállalatok korával lassan le kell számolni, hogy helyette olyan valós értékekre építsünk, amik 
túlmutatnak ezen. Minderre a lehetőség éppen az innovációk útján vezet, a hatékony kom-
munikációval karöltve. 

Az internetet használó társadalom nagy része aktívan ténykedik a világhálón, vagyis véle-
ményt alkot: blogot vezet, kommentel, fórumozik, közösségi oldalakat használ, vagy egyéb 
módon önkifejezésre használja azt (képek, videók készítése, feltöltése stb). A hamis reklám 
ezeken a csatornákon keresztül hamar lelepleződik. 86 

10.3.2. Pár szóban a hitelességről 

82 Mányai Csaba, 2009, 43. o 
83 http://www.xbox.com/hu-HU/Kinect 

84 http://www.mediapiac.com/blogzona/branding-blog/elmenymarketing/8714/ 
Példa: https://www.igazirajongok.hu/desktop, http://adrenalin.blog.hu/2012/07/24/szurkoljunk_szivvel 
85 Taylor, William C. – LaBarre, Polly (2007): Fenegyerekek munkában - Miért mindig a legeredetibb elmék a nyerők?, 
HVG Kiadó Zrt., Budapest, 14. o. – Kifejezetten ajánlom a hatékonyság, az innováció témakörében a hivatkozott könyvet 
86 Lásd pl. a 25. ábra forrásánál: http://blog.vandalog.com/wp-content/uploads/2012/04/33.jpg



[90]  Pakainé Kováts Judit – Bednárik Éva

 
25. ábra Gyorséttermek leleplezése 

A termékek dömpingje által terjesztett „döntésképtelenségi zavarok” arra késztetik az em-
bereket, hogy alaposan utánajárjanak választásuk helyességének. Elcsépelt közhely talán, 
de tény, hogy aki keres, az talál. Minden az orrunk előtt van, kérdés, hogy akarunk-e tu-
domást szerezni róla. Nem titok: egyre többen akarnak. Egész mozgalmak alakultak már 
a „reklámüldözésre” és arra, hogy felnyissák az emberek szemét. 
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26. ábra Street art üzenet87 

A hangsúly a hitelességen van. Ne éljünk vissza a nekünk szavazott bizalommal! Ennek 
kulcsa pedig maga a termék: szóljon az innovatív fejlesztésünk és a hozzá kapcsolódó 
marketingtevékenység a fenntartható világnak. Ne csak az emberekhez, de az emberekről 
szóljon, adjon tényleges értéket számukra.

Sok embernek bántja a fülét a team szó – teljes joggal. Azonban használata nem felesle-
ges „magyartalankodás”, ugyanis magyar megfelelője sok esetben nem fedi le ugyanazt 
a fogalmat. Csoportok vesznek minket körül születésünk óta. A közösségi oldalaknak hála 
mára már grafikus felületen is láthatjuk ezek elkülönülését, vagy keresztmetszetét is: család, 

10.3.3. Új termék bevezetésének humán aspektusai – 
teammunka a fejlesztői folyamatban

87 Kép forrása: http://brandalism.org.uk/gallery-page/ Az egyre népszerűbb street art mozgalom tagjai közül sokan 
küldetésük egyikének tartják, hogy felhívják a világ figyelmét az általuk hamisnak vélt vállalatokra, reklámokra. 
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oktatási intézmények, munkahely, baráti társaságok. Ezeket a csoportokat valamilyen kö-
zös vonás, érzés, érdeklődés tartja össze, és kiválóan vizsgálhatók ezek illetve összetételük 
mentén is. A team kifejezetten heterogén, vagyis sokféle tagból álló, sajátos szerveződé-
sű munkavégzési forma, melynek keretei között az egyes adott probléma szempontjából 
kompetens, de különböző szakterületen tevékenykedő szakemberek felelőssége egy adott 
projekt kivitelezése meghatározott időkeretek, valamint nagy teljesítmény és anyagi nyo-
más mellett.88

A teamek ajánlott létszáma eltérő. A probléma feltárásának és megoldásának szakaszá-
ban legfeljebb 15 fő, a problémamegoldásban 5-9 fő tud a hatékonyan együttműködni.89 

Igazán értékteremtő megoldásokat tudatosan összeválogatott emberek képesek nagyobb 
valószínűséggel létrehozni.

Minden csoport rendelkezik egy teamvezetővel, aki vagy „természetes szelekció” útján tölti 
be pozícióját, vagy a cégvezető jelöli ki. Amellett, hogy önállóan működő teamek kiala-
kítására szükséges törekedni, a folyamatokat menedzselő vezető feladata, hogy minden 
lehetséges eszközt biztosítson az újítók számára.

Ez lehet tényleges eszköz, technológiai fejlesztés, de lehet tudásbeli vagy lélektani ala-
pokon nyugvó támogatás is. Utóbbi a megváltozott felelősségi szinthez, az esetlegesen 
kialakuló komolyabb konfliktusokhoz köthető. Ezért a motiválás, facilitálás90 és konfliktus-
kezelés, mint vezetői feladatok fontossága felerősödik ebben a helyzetben. 

Nem pusztán a teamek működésének oka lehet valamilyen jellegű innováció. A team ösz-
szeállítása is tartalmazhat újító elemeket. A fejlett információs technológia már lehetőséget 
biztosít arra, hogy szinte bárhonnan elérjünk bármilyen dokumentumot, folyamatosan kap-
csolatban legyünk egymással még akkor is, ha nem egy légtérben tartózkodunk. Hazánk-
ban az atipikus munkavégzés fogalmát még csak most kezdjük igazán ízlelgetni, pedig ilyen 
feltételek mellett kialakíthatók akár virtuális teamek is, vagy éppen könnyebben találhatunk 
megfelelő teamtagokat a világ bármely pontjáról.

Gyönyörű példa a belső motiváció és a speciális team létrejöttére egy Mick Ebeling nevű 
úriember kezdeményezése.91 Nonprofit vállalkozása, a Not Impossible Foundation (Nincs 
Lehetetlen Alapítvány) kreatív ötletek fejlesztésével foglalkozik, amelyekhez állandóan ke-
resi világszerte a legalkalmasabb csapattagokat. A hivatkozásban található videón látható, 
hogyan alakította meg saját kis különleges-alakulatát egy bénulásban szenvedő művész 
megsegítésére. Habár ő maga nem műszaki ember, válogatott csapata segítségével (prog-

88 Forrás: http://www.hrportal.hu/hr/leepites-helyett-team-munka-20100701.html 
89 Pakucs János–Papanek Gábor szerk. (2006): innováció menedzsment kézikönyv. Magyar Innovációs Szövetség, 
Budapest. 124. o. 
90 A facilitáció szó a folyamatsegítés kifejezéssel írható le a leginkább. Azt a tevékenységet fedi, amelynek során az adott 
csapatot egy azon kívüli személy átsegít valamilyen folyamaton, problémán vagy változáson, úgy hogy a csoport minden 
tagját bátorítja az aktív részvételre. Bővebben lásd: http://www.cegtrening.hu/hatekony-facilitalas/ 
91  http://www.ted.com/speakers/mick_ebeling.html 
http://www.ted.com/talks/mick_ebeling_the_invention_that_unlocked_a_locked_in_artist.html 
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ramozók, művészek, sőt, hackerek), akik korábban nem ismerték egymást, megalkotta és 
mindenki számára elérhetővé tette az „EyeWritert”, egy speciális szemüveget, amelynek 
segítségével fény-graffitik készítésére nyílik lehetőség, pusztán a szem mozgatásával.  

Az ő jelmondata lehet minden innováció alapja: Ha nem most, akkor mikor? Ha nem én, 
akkor kicsoda?
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A rövidítés a „business to business” kifejezésből származik. Marketing témakörén belül 
akkor beszélünk B2B-ről, amikor egy vállalkozás egy másik vállalkozást szólít meg, mint 
célcsoportot, és ehhez speciális marketingeszközöket használ.

A B2B marketing tárgyát általában olyan termékek és szolgáltatások képzik, amelyekre 
magánszemélyként ritkán lenne szükségünk. Gondoljunk csak pl. az orvosi műszerekre, 
speciális szerszámokra, vagy szolgáltatások terén a már említett cross docking raktározás-
ra, vagy az egyre inkább feltörekvőben lévő 3D szkennelés és -nyomtatásra.92 

Vannak ugyan olyan esetek is, amikor mind az egyéni vásárlókat, mind a cégeket szüksé-
ges megszólítani (pl. nyomtató – otthoni és irodai alkalmazásban is használt termék, vagy 
mobiltelefon szolgáltatók – flottacsomagok és egyéni felhasználók). Ezek a vegyes ügy-
félkörrel működő vállalkozások nincsenek könnyű helyzetben, de az esetek többségében 
a B2B kapcsolatok a meghatározóbbak számukra.

Eddig főként az egyéni vásárlókra koncentráltunk, de az innovációk igen jelentős hányada 
a B2B szektorra esik, elég csak a szolgáltatások során nevesített két példára gondolni. 
Mivel más az értékesítési irány, más eszközöket használunk a célcsoport eléréséhez. A kö-
vetkezőkben a B2B marketing főbb jellemzőit veszem sorra.

Innováció 
marketingje – B2B

11.2. B2B marketing

11.3. B2B marketing legfőbb jellemzői

92 A 3D nyomtató  olyan eszköz, ami háromdimenziós tárgyakat képes alkotni térbeli digitális modellekből. http://
hu.wikipedia.org/wiki/3D_nyomtat%C3%B3
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XI
A piac mérete jelentősen kisebb ebben az esetben, a termékek és szolgáltatások speciális 
jellege miatt. A B2B piacok marketing szempontú jelentősége is kezd ugyanakkor egyre 
inkább felértékelődni, mert tény, hogy a piacon minden fogyasztási célú termék és szolgál-
tatás előállítását megszámlálhatatlan üzleti tranzakció kíséri. Magyarországon ezen a szer-
vezeti piacon bonyolódik az üzleti tranzakciók kétharmada, és a szervezeti piac nagysága 
évről évre egyre csak növekszik.93 

Ezeken a piacokon kétlépcsős szegmentáció alkalmazása javasolt:

• makroszegmentációs tényezők (tevékenység jellege, szervezet típusa, mérete, te-
lephelye) – ebben nagy szerepe van a statisztikai osztályozási rendszereknek, ame-
lyek a gazdasági szervezeteket azok tevékenysége vagy az általuk előállított ter-
mék, szolgáltatás alapján azonosítják (lásd pl. TEÁOR-számok94).

• mikroszegmentációs csoportképzés: ez már a beszerzésben érintett egyénekre vo-
natkozik elsősorban (vállalaton belüli pozíció, döntési szabályok, személyi jellemzők 
stb.).

• A szegmentálás alapvető sajátosságai a szervezeti piacon is érvényesek, vagyis 
a szegmentumok közötti eltérés legyen minél nagyobb, a szegmentumon belüli kü-
lönbség pedig minél kisebb.

Gondolja végig a 3.5. fejezetben bemutatott termékosztályokat röviden. Vajon melyek le-
hetnek ezek közül a B2B marketing tárgyai? Elsősorban a termelési eszközök és nyers-
anyagok, melyeket általában nagy mennyiségben vásárolnak, illetve a szolgáltatások. Utób-

Innováció  
marketingje 

– B2B

11.3.1. Piac sajátosságai

11.3.2. Marketingmix sajátosságok

93 Kiss Mariann (2003): Marketing, Független Pedagógiai Intézet, 124. o. 
94 http://www.teaorszamok.hu/
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biak sok esetben szorosan kapcsolódnak a vásárolt termékekhez (szállítás, karbantartás, 
fejlesztés, stb.), egy részük pedig a mindennapi működés elengedhetetlen feltétele (pl. 
áramszolgáltatás). Tipikus B2B sajátosság az ún. üzleti szolgáltatások köre, amely az adott 
vállalat hatékonyabb működését segíti elő. Ide a banki szolgáltatásoktól kezdve a szakmai 
tanácsadói tevékenységen (marketing, vezetési, pénzügyi, stb tanácsadás) át a munkaerő-
közvetítésig számos tevékenység sorolható.

A szervezeti piac vásárlói nem saját maguk számára vásárolnak, így a vállalat igényeit és 
céljait tartják szem előtt. A szervezeti piacon többféle vevőcsoport különböztethető meg: 

• termelő- és szolgáltatóvállalatok, amelyek azért vesznek árukat és szolgáltatásokat, 
hogy azokkal más termékeket és szolgáltatásokat állítsanak elő (Bábolnai Hús-
kombinát, General Electric, stb);

• költségvetési szervezetek, amelyek a vásárolt termékekkel és szolgáltatásokkal vé-
delmi, oktatási, közjóléti és egyéb közösségi szükségleteket hivatottak kielégíteni 
(pl. Tűzoltóság);

• nonprofit szervezetek, amelyek csoport- vagy közösségi szükségletek kielégítésére 
törekszenek nem nyereségorientáltak (pl. Nyugat-magyarországi Egyetem, Szent 
János Kórház, közkönyvtárak stb.);

• kereskedelmi vállalatok vagy viszonteladók, amelyek mások által előállított árukat 
vásárolnak és újra eladnak (Tesco, a sarki zöldséges, Hervis, stb.). 

Az árakat tekintve bár alapvetően magasabbak, mint a fogyasztói piacon (szintén a spe-
ciális jellegük miatt, és mert nem feltétlenül képzik tömegtermelés tárgyát, sőt), ám mégis 
rugalmasabbak, hiszen egyedi árajánlat tárgyát is képezhetik. Ez egyúttal átvezet minket 
egy újabb piaci sajátossághoz: az eladó és a vásárló kapcsolatához.

Kapcsolatok sajátossága, döntési tényezők 

A beszerzési döntéseket több személy határozza meg a vállalat közös érdekei alapján, a kivá-
lasztott termékeket pedig szakmailag képzett, kifejezetten a beszerzésre specializálódott sze-
mélyek vásárolják meg. Az általuk kialakított beszerzési központ nagysága és a benne delegált 
szakértők alkalmanként változnak, függnek a vásárlás típusától, a beszerzés tárgyától. Csak 
egyszemélyes, vagy két-három főből áll a beszerzési központ, ha a vállalat napi működéséhez 
szükséges eszközökről kell gondoskodniuk, de akár hatvanfős is lehet, ha új, nagy értékű beren-
dezés vásárlásáról van szó.

A szervezeti piacon lényegesen stabilabb a vevő és eladó közti viszony, mivel mindkét fél arra tö-
rekszik, hogy hosszú távú kapcsolatot alakítsanak ki egymással. A vevő oldaláról ennek indoka 
termék esetén pl. az, hogy annak használata, beüzemelése sok esetben további szakértelmet 
igényel (esetleges hibák javítása, beszerelés). Szolgáltatások esetén főként az idő és költségek 
meghatározóak: folyton új szolgáltatót keresni óriási idő és pénz ráfordítás, ráadásul az egyen-
letes minőség is nehezen volna tartható.

Már kialakult kapcsolat esetén mindez ideális helyzetnek mondható (bár a vállalkozások so-
sem stabilan vannak jelen, születhetnek újak, szűnhetnek meg korábbiak, összeolvadhatnak, 
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stb.). Innovációnk tekintetében azonban éppen az a cél, hogy felülírjuk ezeket a kapcsolato-
kat, vagy új alternatívát teremtsünk a vállalkozás számára.

Az ismertség növelését az is nehezíti, hogy egy-egy beszerzési döntést alapos gazdasági 
és technikai-technológiai elemzés előz meg, melynek során meghatározzák a termékspe-
cifikációkat, előírják a költséghatékonysági mutatókat.

Mindezek miatt itt általában nem alkalmazhatóak sikeresen a fogyasztói piac eladási taktikái, 
ezért a következőkben a B2B piac hatékony megszólításának módszerei kerülnek bemutatás-
ra.95  

A szervezeti vásárlásokat általában szakmailag felkészült, sok esetben kifejezetten beszer-
zésre szakosodott vevők bonyolítják, akik hasonló tudással és tapasztalattal rendelkeznek, 
mint az eladók, éppen ezért az üzenet tartalmát is ehhez kell igazítani.

A hatékony marketing elemeknél említést tettünk a kommunikációs üzenet tartalmáról és 
az appeal, vagyis vonzó tényező fogalmáról. B2B esetén az ún. racionális appeal-ra alapo-
zott tartalom lehet célravezető. Ennek során a közönség önérdekének megszólítása a cél, 
a hangsúly pedig azon van, hogy a termék valóban az ígért előnyökkel jár (termék minősé-
ge, gazdaságossága, teljesítménye). 

 

27. ábra Canon nyomtató hirdetés96 

11.3.3. Kommunikációs üzenet
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Az üzenet teljesen tiszta, egyetlen képi elem van rajta, maga a nyomtató, aminek formáját 
az általa alkalmazott technológia és minőség címszavaival töltötték fel a grafikusok. Alul 
pár sorban tömören, hogy mit várhat a felhasználó a szerkezettől. Figyelemfelkeltő, letisztult, 
informatív és nem „játszik” semmi másra, csak a termék előnyeinek bemutatására.

A fejezet bevezetőjében innovatív szolgáltatásként említettem a 3D szkennelést és -nyom-
tatást. A Nyugat-magyarországi Egyetem ERFARET Nonprofit Kft. 3D Tech laboratóriuma 
rendelkezik ezzel a technológiával, amelynek piaci alkalmazása hazánkban még igen új 
cipőben jár. Tekintsük meg az ő rövid reklámfilmjüket (http://www.erfaret.hu/3d_tech_la-
bor/).97

Laikus néző számára nem feltétlenül érthető rögtön, hogy mi is történik, főként az idegen 
szavak használata miatt. Ám ez nem is az a típusú reklám, amit kereskedelmi csatornán 
fogunk viszontlátni. Itt érkezünk el a másik ponthoz, vagyis hogy mely kommunikációs csa-
tornán keresztül közvetíthető legsikeresebben a B2B piac számára fejlesztésünk.

Kommunikációs csatornák és eszközök 

Az eddig bemutatottak fényében látható, hogy a személyes kommunikációs csatorna erős 
szereppel bír a B2B piacon az innováció marketingjében. Ezen csatorna előnyeit már a 10.1. 
fejezetben tárgyaltuk, most nézzük meg, hogyan élénkíthető működése a vállalatok által:

• Befolyásos egyének és vállalatok körének meghatározása és külön erőfeszítések 
tétele megnyerésükre (pl. a beszerzési osztályok vezetői) 

• Közösségek befolyásos tagjain keresztül kifejtett hatás (pl. klaszterek, helyi vállal-
kozások vezetői, stb.)

• Befolyásos vagy hiteles személyiségek alkalmazása tanúsító reklámban
• Ajánló szájreklám csatornák kialakítása üzletfejlesztési céllal
• Elektronikus fórum létrehozása (honlapunk mellett pl. facebook oldal)

Reklámeszközök terén szintén az a legalkalmasabb, ami személyes és kapcsolatfelvételre 
buzdít, vagyis leginkább a – már több ízben említett – direkt marketing. Sikerének egyik 
alapköve az adatbázis, amelyben olyan adatokat tárolhatunk, mint:

• Név, cím, rang, szakterület
• döntéshozó vagy felhasználó
• a vásárlás története (mikor, hol)
• a vásárlás gyakorisága (utolsó vásárlás)
• marketing adatok, eladási tapasztalatok, tudnivalók 

95 Kiss, 2003, 126. o. 
96 Kép forrása: http://s3images.coroflot.com/user_files/individual_files/original_159172_m0eApgR3iemahFeBZmlw-
Badku.jpg 

97 http://www.erfaret.hu/3d_tech_labor/ - A cég készített hosszabb, részletesebb bemutatkozó filmet is tevékenységéről, 
ez a reklám a figyelemfelhívást szolgálja.
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Ezen adatbázisok lehetséges forrásai – a teljesség igénye nélkül:

• frontemberek (eladók, vevőszolgálati munkatársak, fogadószemélyzet stb.)
• számlák, nyomtatványok
• múltbéli érdeklődők, garanciális érdeklődők
• adott rendezvény látogatói (pl. termékbemutató, vagy börzék, kiállítások)
• pályázatok, versenyek résztvevői
• telefonkönyv, internet
• vásárolt céglisták

Direktmarketing leggyakrabban alkalmazott eszközei:

1. Telefonmarketing („in-bound” vagyis bejövő, amennyiben az ügyfél hívásán alapszik, 
„out-bound” vagyis kimenő, ha a cég kezdeményezi).

2. Response TV (televízióban elhangzó ajánlat, pl. Teleshop)
3. Sajtóhirdetés-megjelenés (direct response, vagyis közvetlen vásárlásra ösztönző, pl.: 

kivágható kuponnal, vagy ingyenes próbalehetőség a hirdetésben megadott kontakt 
felkeresésével)

4. Csomaggal, számlával érkező anyagok (pl. mobilszolgáltatók számlái között legfrissebb 
ajánlataik)

5. Direct mail (DM) – címre szóló küldemény, pl. bemutatkozó katalógus, prospektus az 
adatbázis szereplőinek.

6. E-DM: a fenti elektronikus változata

A direktmarketing interaktív kommunikációs és eladási technika, célja a mérhető reakci-
ót és/vagy üzletkötés a vállalat számára. Ezért sikerét nagyban meghatározza a tartalom: 
számít a megszólítás (levelek esetén különösen figyeljünk a titulusokra), a személyes hang-
vétel, a jó tagolás, a saját kezű aláírás és a lehetőség biztosítása válaszadásra (hírlevelek 
esetén ilyen válaszadási opció a hírlevélről való leiratkozás biztosítása is). 

AGYTORNA: Állítsa össze saját adatbázisát! Az álláskeresés során tulaj-
donképpen önmagunkat kívánjuk „reklámozni”. Mindezt nagyban segítheti, 
ha a klasszikus módszerek, mint az álláskereső portálok mellett megpró-
bálkozunk a „direkt marketinggel”. Keressen olyan cégeket, akiknél szívesen 
dolgozna, állítson össze róluk adatbázist, amely tartalmazza a cég nevét, 
profilját, filozófiájának kulcsszavait (amely jól jöhet a motivációs levél meg-
fogalmazásánál is), weboldalát és lehetőség szerint egy kontakt-személyt, 
akinek közvetlenül elküldheti az önéletrajzát a későbbiek folyamán! 
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A B2C, azaz business to consumer marketing az, amire a legtöbben először gondolnak 
a marketingtevékenységgel kapcsolatban. Ez az a folyamat, amelynek során a vállalat 
a nagyközönség felé kommunikál. Ezek körébe leginkább a fogyasztási cikkek és a szolgál-
tatások tartoznak, ám itt is szükséges kiemelni, van átfedés a B2B és a B2C piac termékei 
között.

A piacnak ebben az esetben különös sajátosságot már a terméket, szolgáltatást eladni 
kívánó vállalkozás ad, szegmentáció és pozicionálás útján. Nincsenek ugyanis különösebb 
szűkítő tényezők a B2C folyamatok esetében, hiszen mindenki érintett, aki tömegtermelés-
ben előállított cikkeket vásárol, s ez a nyitottság a szolgáltatói piacot is jellemzi.

A döntéshozatal itt nem szakmai csoportok feladata, a vevő gyakran egyáltalán nem ren-
delkezik pontos ismeretekkel a megvásárolni kívánt termék műszaki adatairól, a szolgál-
tatás hatásáról, stb. A vásárlást itt már nem egy nagyobb, közös cél befolyásolja, hanem 
egyéni elképzelések, tapasztalatok, gondolkodásmód és attitűd. 

Az attitűd fogalma fedi azt a viszonylag tartós viselkedési módot, tanult beállítódást, amely 
életünkben szereplő tárgyakkal, személyekkel, helyzetekkel kapcsolatos. Ezt nem lehet 
közvetlenül és tisztán lemérni, de az emberek cselekedeteiből és kijelentéseiből megfog-
hatóbbá, körülírhatóbbá válik. 

Mivel az attitűd tanult beállítódás, ezért formálják a tapasztalatok, az új tudás és ismeretek. 
Éppen ezért a marketingszakemberek, a kereskedők, a terméktervezők, innovátorok arra 

Innováció 
marketingje – B2C

12.1. B2C marketing

12.2. B2C marketing legfőbb jellemzői

12.2.1. Piac és marketingmix sajátosságai
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tesznek kísérletet munkájuk során, hogy beléphessenek az egyén ezen ismeretszerzési, 
tapasztalási folyamatába, így gyakorolva hatást az attitűdre. Természetesen ennek hát-
terében az áll, hogy kedvező képet alakítsanak ki egy adott vállalkozásról, szolgáltatásról, 
márkáról, stb.98 Nézzük, hogy ennek érdekében milyen módon alakítható a kommunikációs 
folyamat.

 

A B2B során alkalmazott racionális appeal itt is ugyanúgy érvényesülhet, főként műsza-
ki cikkek esetében, vagy akár az egészségtudatos táplálkozásban, stb. Mégis, a naponta 
feldolgozandó adatmennyiség mellett nem biztos, hogy az a legcélravezetőbb, ha innováci-
ónkkal tömegekhez kívánunk szólni. 

Emocionális appeal 

Ezek az üzenetek megpróbálnak vásárlást motiváló pozitív (humor, szeretet, büszkeség, 
öröm, lásd 28. ábra) vagy negatív (félelem, bűntudat, szégyen, lásd 29. ábra) érzelmeket 
kelteni. Sok esetben előfordul, hogy a termék hasonlít a konkurencia gyártmányaihoz, 
ugyanakkor kelthet egyedülálló asszociációkat a fogyasztókban egy életstílushoz, érzés-
hez kötődően (ahogy azt a hatékony marketing fejezetében már említettük).  Az elmúlt idők 
marketingje leginkább ebből merítkezett, egyre erőteljesebb érzelmi impulzusokat kapunk 
a reklámokon keresztül.  Ez természetesen mind összefüggésben áll a korábban leírtakkal, 
vagyis az erős kényszerrel, hogy „hangosabban” szóljon, mint a többi reklám.

Szeretetmárka

Mindezeknek köszönheti szárba szökkenését a szeretetmárka99 hullám is. A jelenség név-
adói úgy látják, hogy az érzelmek kultuszának idejét éljük, ezért hatékonyabb, ha erre hat-
nak. A legfontosabb érzelem pedig mi más lenne, mint a szeretet, amire ráadásul az egyre 

Innováció  
marketingje 

– B2CXII
12.2.2. Kommunikációs üzenet

98 Kiss, 2003, 110. o. 
99 Bővebben a témáról lásd Kevin Roberts: Lovemarks, jövő a márkák után c. könyvét
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inkább elmagányosodó társadalmunk külön ki van éhezve. Kevin Roberts szerint a szere-
tetmárkák kulcselemei az alábbiakból állnak100:

• Rejtélyesség (nagy jelentőségű történetek: múlt, jelen és jövő; mítoszok és ikonok, 
út az álmainkhoz, inspiráció)

• Érzékiség (hallás, látás, szaglás, tapintás és az íz)
• Meghittség (elkötelezettség, empátia és szenvedély)

Sokkhatás

A szeretethullám másik pólusaként a negatív érzelmek felerősítése is jelen van a reklá-
mozásban. A sokkolás, mint figyelemfelkeltő eszköz, hatásosnak bizonyulhat és jó néhány 
téma esetében akár indokolt is lehet, azonban félő, hogy ezen reklámok túlzott alkalmazása 
is hamarosan az ellenkező hatást fogja elérni, vagyis túltelítettséget, akár érzéketlenséget 
az adott témával szemben.

Morális appeal

A közönség erkölcsi érzékére, a „mi helyes” és „illő” elképzeléseire hat. Gyakran alkalmaz-
zák őket arra, hogy megszerezzék az emberek támogatását olyan társadalmi-közösségi 
ügyekhez, mint a tiszta környezet, egyenjogúság, hátrányos helyzetűek segítése, környe-
zetvédelem, stb. (lásd 30. ábra). Itt is különböző fokozatokat láthatunk az elgondolkodtatás-
tól a megdöbbentésen át egészen a már említett sokkfaktorig.101

AGYTORNA: Az alábbiakban láthat pár példát (28-30. ábra) az ismertetett 
üzenet-tartalmakra. Próbáljon meg felidézni további példákat, lehetőség 
szerint minden üzenet-tartalomnak megfelelően!

100 Forrás: http://en.wikipedia.org/wiki/Lovemark 
101 Morbid reklámok különböző fokozatokban: http://addict.blog.hu/tags/morbid
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28. ábra: Emberi kapcsolatok, mint a leggyakoribb pozitív appeal-ok egyike a Samsung Galaxy reklámjában102 

  

102 Korunk egyik legnagyobb, tömegtermelésben gyártott innovatív terméke az okostelefon, melyek reklámjai ékes példái 
annak, hogyan kell a pozitív érzelmekre hatni. Lásd reklám forrása: http://www.youtube.com/watch?v=Co79P8iWgCE 
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29. ábra: Megrázó kampány negatív appeal használatával103

  103 Az ALS olyan gyógyíthatatlan betegség, amelynek okai is majdnem teljesen ismeretlenek a források hiánya miatt. 
Emiatt és a gyógyszergyárak érdektelensége miatt azonban nem történik jelentősebb kutatási tevékenység a betegség-
gel kapcsolatban. Az ALS alapítvány ezért megdöbbentő reklámkampányt indított, forrásgyűjtési céllal: a plakátokon, 
reklámfilmekben olyan emberek láthatók, akik a hirdetés megjelenésekor már elhunytak a betegségben. Forrás: http://
addict.blog.hu/2012/08/10/megrazo_kampany_elhunyt_betegekkel#more4703952 
http://osocio.org/images/uploads/ALS_print_I_have_already_died_-_Conny_thumb.jpg
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30. ábra: Morális üzenet, figyelemfelhívó jelleggel, változtatásra ösztönözve104 

Mind a személyes, mind a nem személyes kommunikációs csatorna rendelkezésünkre áll, 
de nagyszámú és gyors elérésre a nem személyes kommunikáció ad igazi teret. Nézzük 
a főbb reklámeszközöket,105 amelyeket a promóciós mix kapcsán már röviden bemutattam 
(ez esetben már nem térek ki külön a direkt marketingre, amelyet itt is alkalmazhatunk).

1. Hirdetés

A hirdetés a termékről, a szolgáltatásról, a vállalatról, eszmékről szóló fizetett üzenet, amely 
általában tömegkommunikációs eszközökön jut el a célcsoportig. Legfőbb elemei a lát-
ványterve (layout) és a szöveg, azon belül is a címsor. Ezeket nagyban befolyásolják az 
aktuális trendek, amelyek a marketing világában is jelen vannak. Az utóbbi időben egyre 
látványosabb „minimál” hirdetések születtek a kevesebb néha több elvén, és egyúttal bizal-
mat mutatva a reklám célközönsége felé (vagyis, hogy nem kell mindent a „szájukba rágni”). 
Annak ellenére sikerült igazán „hangosan szólniuk”, hogy sok esetben még szöveg sem 
kapott szerepet rajtuk. (31. ábra)

12.2.3. Kommunikációs csatornák és eszközök 

104  Kép forrása: http://dijnyertes.hu/fajlok/pix/mid/f71510362583.jpg 
105 A reklámeszközök definícióihoz felhasznált forrás: Kiss, 2003, 474-500. o.
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31. ábra: A többszörösen is innovációs díjjal kitüntetett Bosch termékhirdetése106 

2. Eladásösztönzés

Minden olyan forgalomnövelést célzó módszer és eszköz ide sorolandó, amely vagy a fo-
gyasztókat veszi rá több és/vagy gyakoribb termékvásárlásra, vagy a kereskedőket ösztönzi 
eladási erőfeszítéseik fokozására.

Az eladásösztönzés, más néven promóció fénykorát éli, ez köszönhető gazdag tárházának 
is (ld. 32. ábra):

• Ösztönző eszközök: versenyek (gyűjtsd a csomagolásokat; küldd be a kódot; stb), 
tagsági kártyák, díjak (pl.: Spar „Dzsungelmánia” matrica-gyűjtése), ingyenes áru-
minták, költségátvállalás stb.;

• Árral kapcsolatos promóciós eszközök: kuponok, engedmények, visszatérítés, kész-
pénzfizetési engedmény, pontgyűjtőakciók (pontgyűjtő kártyák – Supershop, vagy 
kedvezményesen megvásárolható termékek pontok fejében) stb.;

• Információnyújtáshoz kapcsolódó ösztönzők: direct mail, kirakat, bemutatók, érté-
kesítési szóró anyag, katalógus, reklámtárgy stb.

106  Szlogen („Gyorsabb, mint gondolnád”) és termék gyönyörű összhangja a képi világgal, minimalista stílusban. Kép for-
rása és további példák: http://www.dzinepress.com/2010/02/30-coolest-minimalist-print-ads/ 
Lásd még: http://www.boredpanda.com/creative-minimalist-print-ads-part-2/
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32. ábra: Élménymarketinggel egybekötött promóció a Sport szelettől107 

AGYTORNA: Mondjon konkrét példákat eladásösztönző tevékenységre, 
gondolja végig, vett-e részt valamilyen promócióban!

3. Online marketing

Az egész tananyag kevés lenne a világméretű kommunikációs színtér lehetőségeinek 
hangsúlyozására és bemutatására, főként az innovációk tekintetében. Röviden bemutatva 
az innováció esetén javasolt online marketing eszközeit108, az alábbiakra támaszkodhatunk:

• Weboldal: főbb fajtái: céges bemutatkozó, értékesítésközpontú, branding- vagy 
márkaoldal.

• Display hirdetések: oldalba ágyazott (banner), kinyíló (pl. egérmozgásra reagáló), le-
begő (normál tartalom fölött megjelenő pl. autó áthajt az oldalon), felugró hirdetések.

• Szponzoráció: szponzoráció, mint valaminek a támogatása, cég, termék, stb által. 
Online környezetben: szponzorált játékok, rovatok, blogok, stb.

• PR-cikkek: vásárolt cikkmegjelenés, amely valamilyen módon látványosan elkülönül 
a többitől.

107 http://www.hullamozzamagyarokert.hu 
108 Bányai Edit–Novák Péter (2011): Online üzlet és marketing, Akadémiai Kiadó, Budapest, 158-177. o.
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• Videó: az online vírusmarketing109 egyik legfőbb „hordozói” az ún. stream videók, 
amelyek letöltés és lejátszóprogram használata nélkül, közvetlenül a weboldalon 
tekinthetők meg.

• Közösségimédia megoldások: a közösségi média platformok webalapú szolgálta-
tások, amelyek támogatják az önkifejezést, az információ-megosztást, a tartalom-
generálást, lehetővé teszik a kapcsolatteremtést és kapcsolattartást a fogyasztó-
val, lehetőséget ad arra, hogy párbeszédet, témát generáljunk a fogyasztók között 
a marketingcélok beteljesítése érdekében.

• Szöveges hirdetések: lásd. pl. keresőhirdetések (Google)

4. Public relations (PR)

A nagyközönséggel való folyamatos kapcsolattartás, ami nem egy konkrét termék vagy 
szolgáltatás eladására irányul, hanem a vállalattal, a termék gyártásával, a szolgáltatás hát-
terével kapcsolatosan kialakult közvélemény-formálására. A PR olyan programok és esz-
közök választékát kínálja, amelyek támogatják, (adott esetben, ha szükséges védelmezik) 
a megbízó, egy termék vagy egy eszme imázsát. 

Céljai:

• A vállalat megismertetése.
• A vállalattal szembeni attitűd megváltoztatása.
• Későbbi vásárlási szándék felkeltése. 

109 Bővebben lásd: http://www.virusmarketing.hu/virus-marketing/
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A Technológia Transzfer szervezetek az egyetemekhez kapcsolódóan világszerte elő kí-
vánják segíteni az innovációs folyamatokat. Felkutatják a hasznosítható kutatási eredmé-
nyeket, segédkeznek a szellemi tulajdon védelemben, a találmányok hasznosításában, ipari 
kapcsolatok kialakításában. 

A Technológia Transzfer Irodák tevékenységeik során projektfejlesztéseket végeznek inno-
vatív ötletekből, technológiákból. Támogatják a kapcsolatok kiépítését kutatók és vállalko-
zások között, elősegítik kutatási eredmények ipari és üzleti hasznosítását, illetve elvégzik 
szellemi alkotások teljes körű menedzselését. Támogatják spin-off cégek alapítását és se-
gítik indulásukat. Üzleti és műszaki tanácsadásokkal és innovációs képzések szervezésével 
támogatják az innovációs folyamatokat és terjesztik az innovációs kultúrát.

Kutatásmenedzselési feladatok:

• K+F eredmények felkutatása, találmányértékelés
• a technika állására vonatkozó kutatás
• az iparjogvédelem megszervezése
• a kutatási megállapodásokkal kapcsolatos feladatok
• közreműködés a szellemi tulajdonjogok értékesítéséből származó jövedelmek fel-

osztásában, az összeférhetetlenség és érdekkonfliktusok kezelésében

Klasszikus TT feladatok:

• a szellemi tulajdon átruházásával kapcsolatos tanácsadás
• a szellemi tulajdon hasznosításának engedélyezésével (licencia) kapcsolatos ta-

nácsadás
• spin-off vállalkozások menedzselésével kapcsolatos tanácsadás
• innovációs marketing tevékenység és
• szisztematikus ipari kapcsolatteremtés
• képzések, oktatás, rendezvények, PR, stb

Innováció
marketingje
– technológia transzfer 
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A technológiatranszfer feladata a technológia és tudás mozgatása az egyetemektől, kuta-
tóhelyektől a cégek és a piaci hasznosítás felé. 

Ezen folyamat mind az egyetemi tudáscentrumok számára lehetővé teszi  az innovatív tech-
nológiák finanszírozásának bővítését, a vállalkozások számára pedig biztosítja a fennmara-
dásukhoz és piaci előnyük fenntartásához szükséges technológiai fejlődést.

A felsőoktatási intézmények, így a soproni központú NymE szerepe a tudásalapú gazda-
ságban meghatározó: a képzett munkaerő biztosítása és új tudás létrehozása az egyik el-
sődleges feladat.  A képzett munkaerő egyrészről a meglévő álláshelyeket tölti be. Emellett 
az új tudás, amennyiben hatékonyan eljut a gazdaságba új cégekből, illetve megerősödött, 
növekedő, innovatív vállalkozásokból álló gazdasági kör kialakításához járul hozzá, így a tu-
dástranszfer folyamat új adóbevételeket generál. Hozzájárul egy versenyképes, tudásalapú, 
a fenntartható fejlődést elősegítő, az emberek életminőségét javító, modern nemzetgazda-
sághoz és európai innovációs rendszerhez.

 

A licencia111 iparjogvédelmi oltalom alatt álló szabadalom, védjegy, formatervezési minta, 
használati minta vagy know-how használatára adott engedély: ismerete és jogszerű al-
kalmazása elengedhetetlen a vállalati innováció során. A licenciadíj fogalmának megérté-
séhez fontos tisztázni a licenciaszerződés mibenlétét. Ez Lontai Endre definíciója alapján: 
„a licenciaadó köteles a licenciavevőt olyan – tényleges és jogi – helyzetbe hozni, hogy 
meghatározott műszaki megoldást meghatározott színvonalon a gyakorlatban megvaló-
síthasson, illetőleg meghatározott megjelöléseket alkalmazhasson, s ennek biztosítása 
érdekében a szükséges információkat rendelkezésére bocsátani, illetőleg a szükséges 
jogi felhatalmazást megadni; a licenciavevő pedig meghatározott ellenértéket fizetni, vagy 

Innováció marketingje  
– technológiai  

transzferXIII

13.2. A licencia: licencdíjtípusok, licencia-szerződés110

110 A fejezethez Molnár István: A szellemi tulajdon hasznosításának engedélyezése (2012) c. előadása szolgált alapul, 
minden egyéb esetben külön jelölöm a hivatkozás forrását. 
111 https://hu.wikipedia.org/wiki/Licencia
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más ellenszolgáltatást teljesíteni.”112 A licenciavevő legfontosabb kötelezettsége a licencdíj 
(másként licenciadíj), másként royalty megfizetése.

A licencia előzményéül többnyire kutatási szerződés szolgál, melyben leszögezik, hogy 
a szerződés kezdetekor még nincs kész szellemi termék, a díjazás elsősorban az elvég-
zett kutató-fejlesztő munkáért jár. A kutatási szerződésben többnyire még nem engedik át 
a hasznosítási jogokat, ez a licenciaszerződésben történik meg, a Ptk. rendelkezéseinek 
megfelelően. 

A licenciaszerződést a találmányok szabadalmi oltalmáról szóló, 1995. évi XXXIII. törvény 
27. §-a így határozza meg: „Hasznosítási szerződés (szabadalmi licenciaszerződés) alapján 
a szabadalmas engedélyt ad a találmány hasznosítására, a hasznosító pedig köteles ennek 
fejében díjat fizetni.”

A licenciaszerződés alapvetően lehet:

• Szabadalmi (klasszikus) licencia
• Know-how licencia
• Vegyes (hibrid) licencia 
• Védjegylicencia

A licenciaszerződések normatív jogi háttere: 

• 1995. évi XXXIII. tv. a találmányok szabadalmi oltalmáról: 27-30. §§;
• 1959. évi IV. tv a Polgári Törvénykönyvről;
• 1996. évi LVII. törvény a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás 

tilalmáról;
• 86/1999. (VI. 11.) Korm. rendelet a technológia-átadási megállapodások egyes cso-

portjainak a versenykorlátozás tilalma alól történő mentesítéséről;
• 1993. évi X. tv. a termékfelelősségről;
• az Európai Unió működéséről szóló szerződés (Lisszaboni szerződéssel módosított 

Római szerződés) 101. cikk (1)-(3) bekezdése;
• a Bizottság 772/2004/EK Rendelete.

A licenciaszerződés elhatárolása más szerződéstípusoktól

A licenciaszerződéseket a következő tartalombeli jellegzetességek határolják el más, szel-
lemi alkotásokkal kapcsolatos szerződésektől: 

13.2.1. A licenciaszerződés113 

112 Lontai Endre (1978): A licenciaszerződések alapvető kérdései, Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Budapest. 116. o. 
113 A fejezethez Molnár István: A szellemi tulajdon hasznosításának engedélyezése (2012) c. előadása szolgált alapul, 
minden egyéb esetben külön jelölöm a hivatkozás forrását.
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• A kutatási szerződés általában a szerződés megkötésekor még nincs megalkotott 
szellemi termék, a díjazás elsősorban munkavégzésért és nem a hasznosítási jogok 
átengedéséért jár. A kutatási megállapodást a gyakorlatban azonban gyakran kö-
vethet licenciaszerződés.

• Az anyagátadási megállapodás keretében tárgyiasult anyagátadás történik, nem-
csak szellemi tulajdonjog-transzfer, a licenciánál gyakori gazdasági tevékenységi 
körben való hasznosítás és többszörözés azonban nem megengedett. 

• A szállítási szerződés során is elsősorban tárgyiasult anyagátadás történik, és csak 
kivételesen szellemi tulajdonjog-transzfer, a díj a legyártott termék ellenértéke.

• A találmány-átruházási szerződés keretében a szellemi termék feletti mindennemű 
vagyoni jog irreverzibilis transzfere és jogutódlás következik be a szabadalmas sze-
mélyében.

A licenciaszerződés legfontosabb klauzulái

Az alábbiakban mintát szeretnénk adni egy licenciaszerződés elkészítéséhez.

Preambulum: A preambulum leírja a szerződéskötés előtt fennálló feltételeket, és segítsé-
gül szolgálhat ahhoz, hogy kizárjuk a félreértelmezéseket, amennyiben a felek állításaiban 
eltérések mutatkoznának

I. A licenciaszerződés alanyai

A licenciaszerződés a licenciaadó (adatai . . . . . . . . . . .) és a licenciavevő (adatai . . . . . . . . . . .)  között 
jön létre.

II. A szerződési fogalmak definiálása és tartalmának meghatározása

1. A szerződés tárgya szerinti szabadalom/know-how egzakt megfogalmazása (érvé-
nyes szabadalmi igénypont ügyiratszám, szabadalmi lajstromszám)

2. Hasznosítási kör: a szabadalmi igénypontok hasznosítási módjának és mértékének 
a meghatározására szolgál

3. A licencia területe: A licencia területi hatálya azt jelenti, hogy a hasznosítási szerződés 
a szerződésben meghatározott földrajzi területre (országok) enged hasznosítási jogot 
a licenciavevőnek. 

4. Licencia típusának meghatározása. A licenciaszerződés csak kifejezett kikötés esetén 
enged kizárólagos jogot a licenciavevőnek.  A szabadalmi törvény a kizárólagos hasz-
nosítási engedélynek két fajtáját ismeri. Egyrészt az ún. egyedüli licenciát, amelynek 
alapján a szabadalmas arra vállal kötelezettséget, hogy a licenciavevőn kívül másnak 
nem ad hasznosítási engedélyt, viszont magának fenntartja a hasznosítás jogát. A ki-
zárólagos licencia esetén a szabadalmas nemcsak arról mond le, hogy további haszno-
sítási engedélyt adjon, hanem azt maga sem hasznosíthatja. 
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5. Engedélyezett jog tartalmának meghatározása: Az engedélyezett jog lehet pl.: a hasz-
nosítása (előállítás, használat, forgalomba hozatal, raktáron tartás, import), eljárás 
használata, illetve alkalmazása, a védett eljárással előállított termék hasznosítása to-
vábbi licenciaszerződések kötésére.

6. Fedezeti hányad: a termék vagy szolgáltatás nettó értékesítési árának azon 0 és 1 
közötti számként kifejezett hányada, ami a termékből vagy szolgáltatásból a találmány 
által megtestesített értéket képviseli. 

III. A szerződés időtartama és megszűnése

A licenciaszerződés időtartama igazodhat a szabadalom lejártához, de ennél rövidebb idő is 
meghatározható.  A know-how, mint titkos információ mindaddig fennmarad, míg titokban 
tartják.

A szerződés megszűnhet egy előre meghatározott időpontban, vagy ennél korábbi időpont-
ban is, a felek közös megegyezésével, vagy a felmondási jog gyakorlásával a Ptk. szerződé-
sekre vonatkozó általános szabályai szerint. 

IV. A licenciaadó jogai és kötelezettségei

A licenciaadó legfontosabb kötelezettsége:

1. A licenciaadó legfontosabb kötelezettsége a találmány hasznosításának átengedése.  
A szabadalmas a licenciaszerződés egész tartama alatt szavatol azért, hogy harmadik 
személynek nincs a szabadalomra vonatkozó olyan joga, amely a hasznosítást akadá-
lyozza, vagy korlátozza (jogszavatosság). Erre a szavatosságra az előadónak a tulajdon-
jog átruházására vonatkozó szabályai az irányadóak azzal az eltéréssel, hogy a Ptk-ban 
foglat szankciós elállás gyakorlása helyett a szerződést azonnali hatállyal felmondhatja 
a licenciavevő. A szabadalmas szavatol azért is, hogy a találmánya műszakilag meg-
valósítható (kellékszavatosság). Erre a szavatosságra a hibás teljesítés jogkövetkez-
ményeire irányadó szabályokat kell alkalmazni a fent említett eltéréssel. A licencadó 
a találmány megvalósításával kapcsolatos gazdasági, műszaki és szervezési ismeretek 
átadására azonban csak akkor köteles, ha ebben kifejezetten megállapodtak. 

2. Kötelezettség a bitorlókkal szembeni fellépésre – (e jog engedményezhető), valamint 
bitorlás esetén a licenciavevővel való együttműködésre.

3. A szabadalom fenntartásának kötelezettsége és az ezzel kapcsolatos költségek vise-
lése a licenciaadót terhelik.

4. A licenciaadó nem kötelezhető a licenciaszerződés szabadalmi lajstromba való bejegy-
zésre, viszont a licenciaszerződésben vállalhat erre irányuló kötelezettséget.

A licenciaadó jogai:

1. jog a licencdíjra
2. jog a licencdíj alapjának az ellenőrzésére
3. jog a licenciához fűződő korlátozások meghatározására, és azoknak a licenciavevő ál-

tali tiszteletben tartására
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4. jog a titkossági szabályok tiszteletben tartására;

A licenciavevő jogai és kötelezettségei

A licenciavevő legfontosabb kötelezettsége:

1. Kötelezettség a találmány hasznosítására
2. kötelezettség a licenciaadói korlátozások (kizárólagosság, allicencia – reach through 

clause, területi, alkalmazási stb.) betartására;
3. kötelezettség a licencdíj megfizetésére. A hasznosító fő kötelezettsége a hasznosítási 

(licenc) díj megfizetése. A hasznosító által nyújtott ellenszolgáltatás természetesen nem-
csak pénzbeli lehet, hanem más formákat is ölthet (pl. licencia alapján gyártott termékek 
egy részének átadása, továbbá ún. keresztlicencia, amikor a hasznosítási engedély fe-
jében a licenciavevő saját szabadalmának hasznosítására ad engedélyt a másik félnek)

4. Köteles lehetővé tenni a licencdíj ténybeli alapjának ellenőrzését
5. non challenge clause: az engedélyezett szabadalom megtámadásának tilalma – ver-

senyjogilag
6. „best efforts clause”, a minőségi és mennyiségi követelmények teljesítésének kötelezett-

sége („Licenciavevő köteles a tőle elvárható legnagyobb erőfeszítést tanúsítani a talál-
mány hasznosítása érdekében. A Licenciavevő (…) mulasztása esetén a Licenciaadónak 
jogában áll a jelen szerződés szerinti kizárólagosságot megszüntetni.”)

A licenciavevő legfontosabb jogai:

1. jog a „most favoured licensee” pozícióra: Licenciavevő jogosult a legkedvezőbb 
licenciadíjra. Ez azt jelenti, hogy ha a szerződésben szabályozott bármely okból meg-
szűnne a licencia kizárólagossága, és a későbbi licenciavevők a licenciavevőnél ösz-
szességében kedvezőbb feltételek mellett kapnának engedélyt a hasznosításra, akkor 
a jelen szerződés licenciadíjra vonatkozó rendelkezései automatikusan úgy módosulnak, 
hogy a legkedvezőbb licenciadíj érvényesül.

2. jogok a kizárólagossággal és az allicenciával összefüggésben
3. jogok a szabadalmi lajstromba való bejegyeztetést illetően
4. jogok bitorlókkal szembeni fellépéssel összefüggésben
5. jog a fejlesztések alkalmazására a termékben, ha ezzel nem sérti a minőségi minimum-

követelményeket

V. A fejlesztésekből származó szellemi tulajdon

A fejlesztések adódhatnak a felek közös illetve egymástól független fejlesztéseiből. Célsze-
rű a fejlesztés fogalmát pontosan definiálni és a fejlesztésből eredő eredmények, szellemi 
tulajdonjogi sorsára vonatkozó rendelkezéseket egzakt módon meghatározni.

114 Dr Molnár István: A szellemi tulajdon hasznosításának engedélyezése
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VI. Műszaki segítségnyújtás

A találmány tárgyának megfelelő szintű műszaki megvalósításához szükség lehet 
a licenciaadó írott, vagy a licenciaadó munkatársai által birtokolt, íratlan know-how-ra. Első 
esetben ún. műszaki segítségnyújtási szerződés, a második esetben pedig egy ún. konzultá-
ciós megállapodás szükséges.

VII. Egyéb rendelkezések

1. titkossági klauzula: „Szerződő Felek kölcsönösen elismerik az átadott információ bi-
zalmas jellegét. Ezért Szerződő Felek az egymástól átvett valamennyi nem-nyilvános 
műszaki, jogi, üzleti vagy egyéb információt szigorúan bizalmasan kezelnek és csak 
a jelen szerződés teljesítésének céljából használnak fel. Ennek keretében bizalmas in-
formációt harmadik személy részére csak a bizalmas információt átadó Szerződő Fél 
előzetes hozzájárulásával adnak tovább. Szerződő Felek a titoktartási kötelezettség el-
mulasztásáért büntető- és polgári jogi felelősséggel tartoznak.” Know-how  esetében 
a titkossági kötelezettség a szerződés lejárta után is örökre fennmaradhat.

2. vis maior: azon helyzetek, amelyeket a felek nem láthatnak előre, amelyek a rendsze-
rint hosszú időtartamra létrejött licenciaszerződések alatt keletkezhetnek és megaka-
dályozhatják a szerződéses kötelezettségek teljesítését, vis maior-ként határozhatók 
meg. A licenciaszerződés rögzítheti, hogy ameddig ezen vis maior okok fennállnak a 
felek a szerződésben rögzített kötelezettségeik teljesítésével következmények nélkül 
késedelembe eshetnek.

3. Alkalmazandó jog, eljáró bíróság, hiteles nyelv meghatározása
4. Kapcsolattartó személyek meghatározása

 

A licencdíj (royalty) típusai

A licencforgalom, azaz a licencdíj fizetése során az alábbi fizetési módusok használatosak:
• upfront payment = egyösszegű fizetési kötelezettség, rendszerint a szerződés alá-

íráskor fizetendő licencdíj, melynek célja a licenciaadó találmány kifejlesztése során 
felmerülő kiadásainak részbeni megtérülése.

• minimum annual royalty = minimális éves licencdíj: az értékesítési teljesítménytől 
független, szankció jellegű díjfizetési kötelezettség; a best efforts clause-hoz tár-
suló eszköz, nemteljesítésének következménye: felmondás vagy kizárólagosság 
megszüntetése.

• milestones payment = mérföldkő eléréséhez kötött licencdíj; melyet általában akkor 
alkalmaznak, ha a licencia tárgyának kifejlesztéséhez még további lépésekre van 
szükség, pl. klinikai tesztelés.

• running royalties = százalékban kifejezett licencdíj, melyet a hasznosítás után elért 
forgalom alapján kell fizetni.

13.2.2. A licencdíj típusai, meghatározó tényezők
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Az egyes, licencszerződés alá eső termékek, szabadalmak árában a licencdíj különböző 
mértékben áll összefüggésben. Általánosságban elmondható, hogy a nagy K+F kapacitást 
igénylő fejlesztések (szoftverek, gyógyszerek) licencdíja a legnagyobb, végső árukhoz ké-
pest (11. táblázat).

SZABADALOM ROYALTY MÉRTÉKE

Szoftver 5-15%

Berendezés/Orvosi műszerek 3-5 %

Eszközök 1-4%

Félvezetők (Chip tervezés) 1-2%

Előállítási eljárások 0,2-2%

Anyagok (termékek) 0,1-1%

Gyógyszerek klinikai tesztelés állapotában 12-20%

Gyógyszerkészítmények 8-10%

Új kémiai entitás diagnosztizálásra 4-5%

Új eljárás régi entitásra 2-4%

Biotechnológiai eljárás (kizárólagos) 1-2%

 

11. táblázat: Tipikus, árra vetített royalty mértékek a különböző szerződési tárgyaktól függően114 

 
A licencdíj (royalty) meghatározása

A licenciavevő által fizetendő licencdíj alapjának meghatározása történhet:

• eladott darabszám után számolt royalty: Ha a szerződés a licencia tárgya szerinti 
termék eladását is magában foglalja, a felek kiköthetnek eladott darabszám utáni 
royalty-t (fixed unit royalty)

• eladás alapján számolt royalty: a licenciavevőnél létrejövő bevételt veszi alapul, itt 
kell figyelembe venni a nettó eladási árat(sale based royalty)

• elért haszon nagyságához kötött licencdíj (profit based royalty): fontos a díj kiszámí-
tása módjának pontos rögzítése a viták elkerülése végett.

Royaltyalapot számos tényező csökkentheti. Ha a szabadalom és/vagy know-how hasz-
nosítására adott engedély fejében fizetendő díj számításának az alapját a nettó értéke-
sítés ár képezi, a bruttó értékesítési árból bizonyos tételek levonásra kerülhetnek. Ilyen 
royaltyalapot csökkentő, levonható tételek pl:

• tranzakciós költség;
• fogyasztási adó;
• általános forgalmi adó;
• vámok és egyéb forgalmi típusú adók;
• szállítási költségek;
• csomagolási költségek;
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• raktározási költségek;
• biztosítási díj;
• általános és mennyiséghez kötődő árengedmény;
• a bevételeket terhelő egyéb levonások.

A royalty megállapításakor számolnunk kell a fedezeti hányaddal is. Ritkán fordul elő, 
hogy a termék árát 100%-ig az engedélyezett technológia határozza meg. A termék nem 
licenciaadóhoz tartozó vagy nem védett részéért nem jár licencdíj. Főleg korai fázisú inno-
vációknál a termék későbbi sikeréhez és a forgalom növekedéséhez számos más tényező 
is hozzájárul, ezért ilyenkor szokás a forgalommal csökkenteni a royalty-t (12. táblázat).

12. táblázat: Forgalom függvényében fizetendő royalty hányad

 
A royalty fizetésének időpontja és ellenőrzése fontos kérdés. Javasolt , hogy 
a licenciaszerződésben konkrét nap legyen megadva a royalty fizetése. A licenciaadó meg-
követelheti a licenciavevőtől, hogy megőrizze azokat a bizonylatokat, amelyek a fizetendő 
ellentételezés számításának alapját képezik.

A royalty mértékének meghatározásakor szerepet játszó tényezők:

• a fejlesztés állapota, fejlesztési költségek és a kívánt tőke
• fejlesztés fázisa (korai-későbbi)
• a termék típusa
• a termék piaci értéke
• az anyagok egyedülállósága
• közegészségügyi szempontok
• piaci időzítés
• a piac mérete

Forgalom [€] Fizetendő royalty hányad

0 < x< 1,533,876 1

1,533,876 ≤ x < 2,556,459 0,9

2,556,459 ≤ x < 5,112,919 0,8

5,112,919 ≤ x < 10,225,838  0,7

10,225,838 ≤ x < 15,338,756 0,6
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Az Európai Szabványügyi Bizottság (CEN) 2008 novemberében alakította meg a CEN/TC 389 
„Innovation Management" műszaki bizottságot, mely kimondottan a innovációmenedzsment 
szabványosításának kidolgozására specializálódott. „A szabványsorozat a vállalatok és 
a szervezetek számára európai szinten egyeztetett megoldást ad az innovációmenedzsment 
bevezetéséhez, továbbfejlesztéséhez és fenntartásához, ezzel segítve a versenyképesség 
folyamatos fenntartását és a gazdaság fejlődését”.115 A tervezett szabványsorozatból az első 
már magyar szabványként is elérhető: MSZ CEN/TS 16555-1:2013 Az innováció menedzse-
lése. 1. rész: Az innováció irányítási rendszere jelzettel és címmel. 

A szabványsorozat kidolgozás alatt álló, további részei:

• 2. rész: Stratégiaihírszerzés-menedzsment (Strategic intelligence management),
• 3. rész: Innovációs gondolkodásmód (Innovation thinking),
• 4. rész: Szellemitulajdon-menedzsment (Intellectual property management),
• 5. rész: Együttműködés-menedzsment (Collaboration management),
• 6. rész: Kreativitásmenedzsment (Creativity management).

Az MSZ CEN/TS 16555-1:2013 jelzetű, innovációirányítási szabvány célja, hogy útmutatást 
adjon az innováció irányítási rendszerének bevezetéséhez, fejlesztéséhez és fenntartásá-
hoz. A szabványban megfogalmazott irányítási rendszer – a szervezet méretétől függetlenül 

–a folyamatos innovációhoz szükséges tevékenységeket foglalja magában, mint például:

• a szervezet környezetének megértése;
• a vezetői elkötelezettség megléte;
• az innováció sikerének megtervezése;
• az innovációt elősegítő és motiváló tényezők azonosítása és erősítése;
• az innovációirányítás folyamatának kialakítása,

Röviden
az innovációirányítási
szabványról

115 http://www.mszt.hu/web/guest/innovacioiranyitasi-rendszerek-igazolasa
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XIV
• az innovációirányítási rendszer teljesítményének értékelése;
• az innovációirányítási rendszer javítása;
• az innovációirányítási módszerek alkalmazása.

 
33. ábra: Az innovációirányítás folyamatábrája az MSZ CEN/TS 16555-1:2013 szerint

A szabványos innovációirányítási rendszer bevezetésének előnyei, a Magyar Szabványügyi 
Testület szerint:116

• független igazolást ad, mely megfelel az európai és a hazai pályázati kiírások fel-
tételeinek

• elősegíti az innovációból származó növekedést, így növeli a bevételeket és a profitot
• friss gondolkodást és új értéket hoz
• értéket teremt a partnerekkel közösen végzett innovációból
• ösztönzi a munkavállalók bevonását a szervezet tevékenységébe, erősíti a csapat-

munkát és az együttműködést
• integrálható már meglévő ISO 9001-es rendszerbe

Röviden az 
innovációirányítási 

szabványról

Értékelés és 
továbbfejlesztés

Ötletek Innovációs 
eredmények

Ötletkezelés
Projekt

kidolgozása
Védelem és 
hasznosítás

Piaci 
bevezetés

116 http://www.mszt.hu
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A következőkben röviden összefoglalunk egy ismert autótípus piaci bevezetése során 
a valóságban alkalmazott, speciális modellt. Az adott autómárka jelen típusa speciális fo-
gyasztói szegmenst célzott meg hazánkban, ezért az alkalmazott marketingeszközök több 
tekintetben eltérőek a szokványostól.

A cél a pozicionálás során az volt, hogy az autótípus a fogyasztók tudatában mind a minő-
ségét, mind az árát tekintve a magyar piacon a prémium kategóriát képviselő gépkocsik 
között jelenjen meg. Ennek érdekében a kívánt kép a következő volt: különleges, egyedi, 
exkluzív, luxus, szabadidő terepjáró, ami megéri a (nem alacsony) árát. A pozicionálás során 
meghatározták a célpiacot és a versenyelőnyt. 

A sikeres pozícionáláshoz az alábbi tényezőkre fokozottan ügyeltek:

• Egyértelműség: foralmazás és célpiac tekintetében is
• Következetesség
• Hitelesség: pl. biztonsági tesztek
• Versenyképesség: plusz érték kínálata a versenytársakhoz képest

A célpiac meghatározásánál a márka egy hasonló, nagyobb kaliberű, sikeres típusának cél-
piaca ill. vevőköre alapján indultak el.  A „nagytestvért” alapvetően 40 feletti, tehetős, vezető 
rétegből kikerülő, aktívan sportoló férfiak vették. Ennek alapján az új modellel jó anyagi kö-
rülményekkel rendelkező, fiatalabb vásárlókört (nőket és férfiakat vegyesen) céloztak meg, 
akiknek a presztízs értékkel szemben sokkal fontosabb a sokoldalúság és a praktikum.

Esettanulmány 
– autópiaci példa
a termékbevezetés feladatairól117

15.1. Pozicionálás, célpiac meghatározása, szegmentáció

117 A fejezet az alábbi diplomamunka alapján készült: Pálmai-Pallag Gerda (2004): A BMW X3 megjelenése a Magyaror-
szágon forgalmazott luxus terepjárók piacán.  PTE Közgazdaságtudományi Kar Marketing Tanszék, Pécs. Minden más 
esetben külön jelölöm a forrást.
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A cég ezzel a modellel új piacot hozott létre, ezért kiindulási helyzetben alig volt versenytárs. 
A típus meghatározásával – sportos terepjáró – egyaránt elkülönült a hagyományos terep-
járók és a sportautók piacától. A konkurencia ugyan forgalmaz hasonló műszaki paraméte-
rekkel rendelkező típusokat, de azok presztízsértéke alacsonyabb. Elmondható tehát, hogy 
a vállalat az új modellekkel piacot teremtett, azaz proaktív innovációs stratégiát folytatott. 
A stratégia alátámasztására természetesen lefolytatták a stratégiai elemzésnél (3. fejezet) 
bemutatott elemzéseket (pl. SWOT-analízis, 34. ábra). 

34. ábra: Példa egy autótípus helyzetelemzésénél alkalmazott SWOT-analízisre

Esettanulmány – autópiaci 
példa a termékbevezetés 

feladatairól

Erősségek Gyengeségek

• xDrive technológia
• összkerék meghajtás
• terepen történő és városi használat kombinálása 

kényelem
• alacsony fogyasztás
• tágas belső, rakodótér

• terepjáró képesség alacsonyabb, mint a speciális 
terepjáróké

• versenytársakhoz képest kisebb méret
• versenytársak terepjáróihoz képest, alacsonyabb alap-

felszereltség

Lehetőségek Veszélyek

• Piacteremtés
• Dinamizmus, agilitás, újdonság
• Kevés számú tényleges versenytárs
• Növekvő diszkrecionális jövedelem, megcélzott társadalmi 

réteg növekedése
• EURO bevezetése Magyarországon
• BMW leányvállalat megjelenése a magyar piacon

• Relatív magas ár
• Kis felvevő piac
• Nem kívánt kép kialakulása a potenciális fogyasztókban, 

azonosítás a „tipikus” magyar BMW-t használókkal
• Versenytársak gyors, követő megjelenése, olcsóbb 

modellekkel

15.2. Versenytárs analízis
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Az ár a marketingmix egyetlen olyan eleme, amely közvetlenül bevételt termel, a többiek 
költséget jelentenek.118 Egy új termék bevezetése során nagy hangsúlyt fektetni a megfe-
lelő árstratégia kidolgozására, ennek sikere nagymértékben hozzájárul a termék megtérü-
léséhez és nyereség-termeléséhez. Az árak alakítása szempontjából kiemelendő a vállalat, 
a vevő és a versenytárs (3V, angolul 3C, azaz company–customer–competitors) jelentő-
sége.119 

A vállalat árképzésénél szem előtt tartotta a négy aranyszabályt:120 

1. A modell ára az értékén alapul: a fejlesztési és az előállítási költségeken túl számoltak 
a modell funkcionalitásával és az érzelmi motivációkkal (státusz, vezetési élmény).

2. Biztosította a testre szabott árazás lehetőségét: bizonyos extrák nem képezték a mo-
dell alapfelszereltségét, ezzel az alapmodell jobban idomult a vevő pénztárcájához.

3. Számolt a versenytársak reakcióival: az ár megalkotása során számoltak azzal, hogy 
az általuk létrehozott új piacra majd mások is be akarnak törni, ezért bekalkulálták 
a későbbi árcsökkentés lehetőségét. 

4. A modell árát illesztették a vállalat stratégiai pozíciójához: a vállalat alapvetően prémi-
um kategóriás autókat gyárt, ezért az új modell árának meghatározásakor is figyelem-
be vették a márka presztízsét. 

A fenti négy követelmény mellett ügyeltek a helyi piac sajátosságaira is: a kezdeti árat 
később a magyar piachoz igazították úgy, hogy a többi elvárt tényező ne sérüljön. Konkrét 
árcsökkentésre (konkurencia híján) nem volt szükség, figyelemfelhívó akciókként az aláb-
biakat alkalmazták:

• Importőri akció: a márkakereskedések támogatása pl. reklámmal
• A modell eladásának támogatása, márkakereskedő kérésére
• VIP ügyfelek, flotta kedvezmény
• Modell kedvezmény: pl. ingyenes extrák

A kommunikációs stratégia kidolgozásakor a vállalat követte a bevezetéssel kibővített 
5M-irányt:

• Breifing – bevezetés: célpiac meghatározása, termék pozicionálása, versenyhelyzet 
elemzés

15.3. Árazás

15.4. A modell bevezetése során alkalmazott kommunikáció

118 Doyle, Peter (2002): Értékvezérelt marketing. Panem könyvkiadó, Budapest, 390. o. 
119 Rekettye, 1997 
120 Doyle, 2000
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• Mission – reklámcélok: pontosan meghatározott, mérhető, működőképes célok 
megfogalmazása, válaszhierarchia modellek felállítása

• Money – kommunikáció költség: kommunikáció költségvetésének meghatározása 
különböző módszerekkel pl.: célfeladat-módszer

• Message – üzenet: üzenet magjának, tartalmának, megjelenésének, forrásának, 
kivitelezésének megtervezése

• Media – reklámeszközök: reklámeszköz-mix meghatározása, döntés az időzítésről, 
mixen belüli integráció és allokáció 

• Measurement – kommunikáció hatékonyságának mérése: előzetes, utólagos tesz-
tek, hatás eredményességének mérése

Az új, luxuskategóriás modell bevezetésekor a vállalatnak nem a tömegtermékek kommu-
nikációs stratégiáját kellett követnie, azaz pl. nem helyezett el országszerte óriásplakáto-
kat. A termék jellegéből adódóan ún. niche marketingstratégiát folytatott kis és lehatárolt 
célpiaccal, ezért exkluzív, személyes kommunikációt választott (35. ábra). Különböző elit 
rendezvényeken mutatták be az újdonságot, az internetes hirdetési lehetőségek használták 
ki, valamint minőségi katalógusokat állítottak össze.

  
 

 
35. ábra: Példa egy luxuskategóriás autómodell európai bevezetésének kommunikációs tervére (Wallis Motor Kft.)
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A marketingstratégia és a piackutatások alapján a 36. ábrán bemutatott életciklust várták 
el az új modelltől.
 

 

36. ábra: Autómodell tervezett életciklusa (Wallis Motors Kft.)

A modell európai piacra történő bevezetésének kommunikációs stratégiáját a „nyitott-
kreatív-fiatalos” kulcsszavak köré építették, szlogenje így hangzott: „Agilis és sokoldalú, 
egy fiatalos SAV az örömteli életért, amely egy új prémium kategóriát teremt, a hamisítatlan 
(márkanév)-értékekkel. Felüdítő vezetési élmény – minden úton, minden időben, minden 
céllal.”121 

A magyarországi bevezetés során exkluzív autószalonokban, zártkörűen mutatták be az új 
modellt, jól megszervezett újságírói teszteléseket biztosítottak, nagy hangsúlyt helyeztek 
a PR cikkekre, megjelenésekre. A márkakereskedésekben POS-anyagokat122 helyeztek ki.
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> The X3 will be launched in January 2004 (first 

markets). Pre-launch activities will start in the 

USA in November 2003.

X3 Launch
Situation 2003

E83 Lifecycle

121 Pálmai-Pallag, 2004, 62. o. 
122 A POS: „point of sale”, az eladás helyszínén kihelyezett, az értékesítést elősegítő reklámanyagok összefoglaló 
elnevezése.
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A bevezetés eredményességét elsősorban az eladott autók számával mérték, azonban 
a modell speciális vevőköre miatt hosszabb időt hagytak a befutásra. Fontos volt szá-
mukra a vevő elégedettségének megismerése is: az új tulajdonosokat, beleegyezésük-
kel bizonyos időközönként telefonos interjúban megkeresték.

15.5. A bevezetés eredményességének mérése
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Vállalati politika
(Fő célok)

1. Vállalati stratégia           
tervezése

Vállalati filozófia

1.1. Társadalompolitikai
célkitűzések

1.2. Pénzügyi
célkitűzések

1.3. Vezetési
célkitűzések

1.4. Teljesítmény
célkitűzések

2. Alapozó vizsgálatok

3. Strukturális elemzések 3.1. Értékelési kritériumok 
meghatározása

3.2. Termékelemzés 3.3. Piac elemzés 3.4. Gyártás elemzés 3.5. Partnerek és verseny-
társak elemzése

4. Erős és gyenge oldalak 
rögzítése

4.1. Működési kör 
meghatározása

4.2. Technológiai kör 
behatárolása

4.3.  Stratégia részletezése

4.3.1. Teermékstratégia
4.3.2. Kereskedelmi 

stratégia
4.3.3. Szociálpolitikai 

stratégia
4.3.4. Vállalatgazdálkodási 

stratégia

4.3.5. Műszaki-fejlesztési 
stratégia

4.3.6. Termelési
stratégia

4.3.7. Beruházási
stratégia

4.3.8. Szervezet-fejlesztési 
stratégia

5. Középtávú műszaki fejlesztési 
tervek készítése

5.1. Műszaki fejlesztés tervek 
strukturálása

5.1.1. Piac-vonzati 
fejlesztések

5.1.2. Termék-vonzatú
fejlesztések

5.1.3. Technológiai vonzatú 
fejlesztések

5.1.4. Anyag-vonzati
fejlesztések

2.1. Tényállapotok 
rögzítése

2.2. Prognózisok 
készítése

2.3. Visszatekintő 
elemzések

– műszaki színvonal 
– technológiai színvonal
– költségek
– kapacitások

– vevőigény
– piacok
– versenytársak
– változási tendenciák

– selejtanalitika
– vevőszolgálati elem-
zések
– tapasztalatok

A 1
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A 1

2

5.1. Műszaki fejlesztési 
tervek strukturálása

5.1. Műszaki fejlesztési 
tervek strukturálása

5.2.1. Termék  
átvétel

5.2.2. Termék  
utánozás

5.2.3. Új ötlet 
keresés

5.3.1. Termék 
módosítás

5.3.2. Gyártás 
módosítás

5.3.2. Választék 
bővítés

5.1. Műszaki fejlesztési 
részletterveinek elkészítése

5.4.1. Termék  
bevezetési terv

5.4.2. Gyártmány 
fejlesztési terv

5.4.3. Gyártásfej-
lesztési terv

5.4.4. Gyártásfejlesz-
tési beruházási terv

5.4.5. Kutatási 
terv

5.4.6.Szerve-
zési terv

5.4.7. Finan-
szírozási terv

6. Éves műszaki fejlesztési 
tervfejezetek eklészítése

7. Műszaki fejlesztési terv-
fejezetek összehangolása

8. Műszaki fejlesztési 
tervek eklészítése

8.1. K+F tervek prioritásának 
meghatározása

8.2. K+F tervek erőforrás-szük-
ségletének meghatározása

8.3. K+F tervek kombinációs 
értékelése

8.4. K+F tervek  
rangsorolása

8.5. K+F témajegyzék 
véglegesítése

8.6. Erőforrás allokációs 
változatok képzése

8.7. K+F témák  
összehangolása

8.8. Várható eredmények 
számszerűsítése

8.9. Várható ráfordítások
számszerűsítése

8.10. Várható gazdaságosság 
számszerűsítése

9. K+F tervek jóváhagyá-
sa, ütemezése

10. Műszaki fejlesztési 
akcióprogramok készítése

10.1. Kutatási  
program(-ok)

10.2. Gyártámány-
fejlesztési progam(-ok)

10.3. Gyártásfejleszté-
si program(-ok)

10.4. Gyártásfejleszté-
si program(-ok)

10.5. Beruházási 
progam(-ok)

10.6. K+F szervezet 
kialakítása

10.7. K+F közreműkö-
dők kiválasztása

11. K+F csoportok mű-
ködtetése, irányítása

11.1. Ötlet-gyűtjés 11.2. Értékelési kritériu-
mok rögzítése
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11.3. Ötlettároló  
értékelése

11.4. Koncepció  
körvonalazása

Kutatás Fejlesztés

12. Kutatás-fejlesztési cél-
program megvalósítása

12.1. Termékfejlesztés

12.1.1. Gyártmánytervezés

12.1.2. Gyártmány-
szerkesztés

12.1.3. Prototípus készítése

12.2. Technológiai fejtlesztés

12.2.1. Gyártástechnológia 
tervezése

12.2.2. Gyártóeszközök 
tervezése

12.2.3. Minőségszabályozás 
tervezése

12.3. Gyártásfejlesztés

12.2.1. Beruházási program 
kidolgozása

13. Kísérletek végrehajtása

13.1. Termék tesztelése 13.2. Kísérleti gyártások Beruházás

14. Műszaki alapdokumentá-
ció komplettálása

15. Gyártás-tervezés és 
szervezés

16. „0” széria gyártása

17. Piaci tesztelés

18. Gyártásbeadás műszaki 
előkészítés

Gyártás

19. Értékesítés

19.2. Installálás

20. Vevőszolgálati informáci-
ók gyűjtése

21. Célprogram kiértékelése

17.1. Marketing akciók 
megtervezése

15.1. Logisztikai rendszer 
megtervezése

19.1. Eladás 19.3. Szervizelés
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