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ABSTRACT 
 
Most product development companies have been facing 
a decrease in the number of new inventions and new 
patents. The lack of intellectual capital has been nega-
tively affecting their international competitiveness. A 
potential solution to this problem is to apply inventive 
problem solving methods at all levels of the develop-
ment process with the result that there are a greater 
number of novel solutions. However only a few compa-
nies are adapting these methods because the introduc-
tion takes too long and the application in practice 
doesn't bring the anticipated results immediately. 
In this paper we evaluate the adoptable inventive prob-
lem solving methods focusing on their values, scopes 
and introduction strategies. Based on the results we 
determine the necessary knowledge and skills for the 
participants of the adaptation process. Depending on the 
roles of the individuals involved in the design and de-
velopment process within the company we provide 
improvement suggestions for the implementation pro-
cess according to the required functional knowledge of 
the designers. 
 

1. BEVEZETÉS 
 
A termékfejlesztéssel foglalkozó vállalatok növekv , 
egyre inkább el térbe kerül  problémája, hogy egyre 
kevesebb a saját találmány, az új szabadalom, pedig a 
nemzetközi versenyképesség elengedhetetlen feltétele a 
szellemi t ke megléte. A probléma megoldásának egyik 
lehet sége az innovatív módszerek alkalmazása a fej-
lesztés minden szintjén, amely magában hordozza az 
újszer  megoldások létrejöttének lehet ségét. 
Kevés számú vállalat alkalmaz ilyen módszereket, mi-
vel a bevezetés folyamata általában túl hosszú, illetve a 
gyakorlatban való alkalmazás nem hozza rögtön a várt 
eredményt. A vállalaton belül, az egyes személyek fej-
lesztési - tervezési folyamatban betöltött szerepét l 
függ en javaslatot dolgoztunk ki arra, hogy minél 
eredményesebb legyen a bevezetés, tevékenység szerint 
lebontva mely tervez nek milyen ismeretekre van szük-
sége. 

A publikáció áttekinti az eredményesen alkalmazható 
módszereket, értékeli, kijelöli az alkalmazási területü-
ket, ez alapján meghatározza az egyes területeken tevé-
kenyked knek szükséges ismereteket és a bevezetés 
stratégiáját. 
 

2. PROBLÉMAFELVETÉS 
 
A huszadik század a tudományos és technológiai fejl -
dés id szaka volt, az új felfedezések és technológiák 
átrajzolták az életmin ség standardjait. Az innováció 
hatékonysága er sen függ azon képességeinkt l, ame-
lyek segítségével sikeres ötleteket hozunk létre, ame-
lyek megvalósíthatók életképes termékek és technológi-
ák formájában. Ugyanakkor beszélni kell a termelé-
kenységr l is; amennyiben versenyképességünket meg 
kívánjuk rizni, képesnek kell lennünk folyamatosan 
növelni és szinten tartani innovatív termelékenységün-
ket. A tapasztalat az, hogy a magas min ségi nívójú 
ötletek alacsony hatékonysággal történ  megalkotására 
a következ k adhatnak magyarázatot: 
- nincs átlátható átfogó módszertan: az innovációt sok 
esetben összemossák a (tisztán) gazdasági módszerek-
kel és megközelítésekkel; 
- nem jellemz  az innovatív kultúra a szervezet egészére 
nézve: az új termékek/technológiák létrehozását sok 
esetben kizárólag a K+F részlegt l várják, ahelyett, 
hogy az összes részleg részt venne az innováció megte-
remtésében; 
- hiányzik az el író folyamat-modell: számos létez  
módszer támogatja az innovációt, ám az innováció 
megvalósításához és menedzseléséhez nincs letisztult 
el írás; 
- nincs megfelel  ötlet-menedzsment: a vezérelv még 
mindig a „próba-hiba” megközelítés az ötletek generá-
lása esetén; 
- hiányzik a tudás-menedzsment: az innovációs tevé-
kenységek során keletkez  tudás 70-80 %-a elveszik, 
elfelejt dik; 
- hiányzik az átfogó innováció-menedzsment: a felel s-
ségeket a legtöbb esetben megosztják. 
A globalizálódó termelési és fogyasztói piacokon a 
kibocsátási volumen és a költségcsökkentés helyett az 
érték és a versenyképesség növelése irányába szükséges 
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elmozdulni. A jöv  piacain azok a vállalkozások lesz-
nek sikeresek, amelyek a technológiák birtoklásán túl 
képesek a szellemi tulajdon létrehozására és elosztására. 
Ennek a célnak eléréséhez több kell, mint színvonalas 
tudományos és m szaki oktatás. 
A sikeres innovációhoz elengedhetetlen messzebbre 
látni, mint az adott sz k szakterület, szükséges a jöv -
beni változások megfelel  jóslásának képessége, és a 
képesség más m szaki vagy üzleti területekr l származó 
ötletek megtalálására, és átültetésére. Ahogy azt 
Altshuller [1] kiemeli, a találmányok 98%-a olyan elven 
m ködik, amely korábban is ismert volt, és csak az elv 
alkalmazásában és adaptációjában tér el a korábbiaktól. 
A megoldások tehát léteznek, de hogyan lehet megtalál-
ni azokat? 
Számos vállalat próbál a koncepciókeresési fázishoz 
módszeres megközelítést találni. Általában rövid id  
után ezek kudarcba fulladnak. A cégek véleménye alap-
ján ez azért következik be, mert nem tudnak minden 
lehet séget kipróbálni, illetve a management kevés 
figyelmet, kevés id t tud ezekre a feladatokra fordítani. 
Megfigyelhet , hogy a mérnökök egy csoportja az új 
módszeres szemléletmód elsajátításánál csak egy-két 
napos képzésen vesz részt, és utána a vezet ség elvárja, 
hogy tudásukat széles körben alkalmazzák [2]. Egy 
termék tervezési folyamatát egy fejleszt  gondozza az 
els  ötlett l a piacra dobásig. Ez termékt l függ en 3-5 
évig is tarthat. A koncepciókeresésre csak fél év jut, így 
a legtöbb esetben ezeket a módszereket ezután hosszú 
ideig ismét nem alkalmazzák. Ahhoz, hogy a kés bbi-
ekben az újabb koncepciókeresési fázisokban ezt a 
módszert ésszer en tudják használni, a fejleszt knek 2-
3 projektet kell végigvinni. A problémát általában az 
jelenti, hogy a fejleszt  az új módszert még gyakorlat-
lanul alkalmazza az els  termékfejlesztésnél. Néhány 
évvel kés bb, amikor a termék piacra kerül, újabb elmé-
leti képzésre van szüksége, hogy átismételje az évekkel 
korábban alkalmazott módszertant.  
Ezek a megfigyelések is az egyre növekv bb különbsé-
gekre hívják fel a figyelmet az elméleti tudás és a gya-
korlati alkalmazás között, mégis vannak vállalatok, 
amelyek különös módon éppen az elméleti oktatás terü-
letére fordítanak nagyobb hangsúlyt. 
 

3. PROBLÉMÁTÓL A MEGOLDÁSIG 
 
Az innovatív termékek fejlesztésében akkor lehet sike-
reket elérni, ha a problémától a megoldásig szisztemati-
kusan jutunk el. A legmegfelel bb megoldás vízióját 
nem sikerül mindenkinek els re meglátnia. Általában a 
tapasztalatok azt mutatják, hogy ez az eset elég ritkán 
figyelhet  meg. Miután túl vagyunk az els  ötletgenerá-
láson, a legtöbben úgy gondolkodnak, hogy már meg is 
találták a zseniális megoldást. Ezután meg kell állapíta-
nunk, hogy véletlenszer  tévúton indultunk, ami általá-
ban kerül  úton juttat el minket a jó megoldáshoz. A túl 
hosszú megoldáskeresés általában szembet n . Az 

empirikus út rengeteg hibalehet séget és zsákutcát rejt 
magában.  
Amennyiben módszeres úton közelítjük meg a problé-
mát iteratív ugrásokkal, kevesebb megoldási javaslatot 
szükséges kidolgoznunk, hogy végül elérjünk a kívánt 
megoldáshoz. A módszeres eljárással a teljes megoldási 
teret lefedhetjük, miután a legjobb megoldást csak ki 
kell választanunk. Így lépésenként juthatunk el a prob-
lémától a megoldásig. A lépcs zetes el rehaladásnál 
minden lépcs fok világos, egyértelm  és követhet . 
 

 
 

1. ábra: Problémától a megoldásig [2] 
 
A felismerés a módszeres tervezéssel és a korszer  
eszközök intenzívebb használatával kapcsolatban az, 
hogy a módszeres megoldáskeresés a megoldási teret a 
tökéletes megoldás víziójához képest ugyan lassabban, 
de a véletlenszer  kereséshez képest biztosabban bejár-
ja. 
 
4. A MÓDSZEREK SZINTJEINEK BESOROLÁSA 
 
Termékfejlesztésnek számos iskolája, módszere ismert, 
[3] mindegyik más megközelítését hangsúlyozza a fo-
lyamatnak, az ezzel együtt járó er sségekkel és gyenge-
ségekkel. 
A koncepcionális tervezés lépéseit a német tervez i 
iskola fejlesztette ki, és a hagyományos tervezési mód-
szertan leírásával Pahl és Beitz [4] foglalta össze. A leírt 
folyamat magában foglalja a lényeges problémák elvo-
natkoztatását, a funkcionális elemzést, a funkcióstruktú-
ra-változatok és a megoldási elvek létrehozását, vala-
mint a koncepcióváltozatok értékelését, kiválasztását. 
A tapasztalatok azonban azt mutatják, hogy a koncepci-
onális tervezési fázis nem mindig érheti el a megkívánt 
hatékonyságát, mert a hagyományos tervezésmódszer-
tan több modern tervezési szempontnak nem felel meg, 
így: 
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- A tervezési folyamat el írására és leírására korlátozot-
tan alkalmasak, kevés konkrét módszertani támogatást 
nyújtanak.   
- Túl nagy hangsúlyt fektetnek a piaci igényeknek tör-
tén  megfelelésre. A piaci igények felmérése szükséges, 
de nem elégséges feltétele az innovációnak, és önmagá-
ban nem jelent versenyel nyt, hiszen a versenytársak is 
ugyanazt az utat járják. A piac másrészr l nem képes 
megjósolni saját jöv beni igényeit. 
- Nem innováció-orientáltak, a tervez i tevékenysége-
ket, ezen belül az inventív gondolkodást és az innovatív 
termékek létrehozását nem támogatják kell  mértékben. 
 

1. táblázat. A 2. ábrában ismertetett módszerek 
 bet szavainak eredete 

 
TRIZ   Teorija Resenija Isobretatelskih Zadac 
TIPS Theory of Inventive Problem Solving 
USIT Unified Structured Inventive Thinking 
SIT Systematic Inventive Thinking 
WOIS Widerspruchsorientierte 

Innovationsstrategie 
PI Problemzentrierte Invention 
CROST Constructive Resource Oriented 

Strategy of Thinking 
MIS  Marktorientierte Innovationsstrategie 

Az ábrán szerepl  egyes módszerek több ponton javítot-
ták a hagyományos tervezés módszertan hibáit, mások 
teljesen új megközelítést alkalmaztak. A m szaki inno-
váció és kreatív problémamegoldás új megközelítései 
közül napjainkban a TRIZ (Inventív problémamegoldás 
elmélete) módszer és ennek változatai kapnak egyre 
nagyobb hangsúlyt. 
A különböz  komplexitású módszerek elsajátításához 
különböz  id sávokra van szükség. A módszertanok 
súlyozásával meghatározhatunk szinteket, amelyek 
elsajátítása egymásra épülve történhet: 

1. A vezetés megnyerése, általános vezet i tréning 
2. Alkalmazó szint, több lépcs  
3. Képz , innovátor, szakért i szint 
4. Innovatív vállalat 
5. Innovációs díj 

 
5. AZ INNOVÁCIÓS AKADÉMIA  

KONCEPCIÓJA 
 
Az „innovációs akadémia” koncepció els dlegesen a 
találmány- és szabadalomorientált vállalatok számára 
nyújt egy új módszeres lehet séget, az innovatív ter-
mékfejlesztési módszerek elsajátítására. Az innovációs 
akadémia koncepciójának f  elve, hogy a vállalat min-
den dolgozójának ismernie kell és különböz  szinteken 
jártasnak kell lennie az innovatív fejlesztési módszerek-
ben. Ennek lényege, hogy az elérhet , korszer  
tervezésmódszertani eszközöket a szervezet módszere-
sen megtanulja. A tapasztalatok azt mutatják, hogyha a 
szervezet különböz  szintjein minden tervezésben köz-

2. ábra. A terméktervezési / -fejlesztési módszertan áttekintése 
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rem köd  a szerepének megfelel  eszközrendszerrel 
rendelkezik, az az innovációs folyamatot oly mértékben 
javítja, hogy utóbb az innováció úgymond „kikénysze-
ríthet vé”, de legalábbis tervezhet vé válik.  
A célcsoportok többszintes képzésben vesznek rész, 
mely során a munkakörük, vállalaton belül betöltött 
szerepük szerinti mértékben elsajátítják a megfelel  
innovatív  
módszereket. Ezzel bizonyos el re definiált lépcs t 
érnek el, mely a kés bbiekben fejleszthet . A bevezeté-
si stratégia el nye, hogy nem szükséges minden fejlesz-
téssel foglalkozó munkatársnak a teljes oktatási folya-
maton részt venni, csak addig a lépcs ig, amit érdemben 
tud alkalmazni munkája során.  
Figyelemmel kísérve a multinacionális vállalatok inno-
vatív termékfejlesztési gyakorlatát, azt a megállapítást 
tehetjük, hogy a cégek a piaci versenyt valójában a 
termék koncepciójának szintjén vívják meg. Ennek 
megfelel en, annak érdekében, hogy a fejlesztési költ-
ségek lényegesen ne emelkedjenek, az innováció és 
innovatív gondolkodás támogatásának súlypontját szer-
vezeti szinten az oktatás felé mozdították el.  
 

6. MEGFELEL  TUDÁSSZINTEK  
MEGHATÁROZÁSA 

 
Sok esetben a dolgozók motivációja, szakismeretei 
jelentik a módszerek bevezetésének, alkalmazásának 
gátját. [5] A rendszermenedzsment és a vállalatme-
nedzsment feladata ezeknek az akadályoknak az elhárí-
tása. Lényeges feladat a vállalaton belüli besorolás. Az 
elvégzett feladatok, vállalaton belül betöltött szerep, 
munkafolyamatban való részvétel alapján történ  rang-
sor felállítása. Ez a besorolás adja a kés bbi továbbkép-
zési rendszerben való részvétel alapját.  
 

7. ÖSSZEFOGLALÁS 
 
A publikáció kifejti, miként tudják a vállalatok az elmé-
leti tudást minél hatékonyabban alkalmazni. Bemutatja 
a bevezetés stratégiáját, az alkalmazható módszereket, 
és azok vállalathoz, feladathoz való illesztésének lehe-
t ségeit. 
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