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 mert arra alapított vállalatot-vállalkozást, hogy folyamatosan új 

termékeket fejlesszen

- Jellemző rájuk, hogy piaci trendeket befolyásolnak, időzítetten 

jelennek meg az új termékekkel, a céljuk, hogy azonos 

termékből nagy darabszámot gyártsanak.

- Folyamatosan folyik a fejlesztés, az évek múlva megjelenő új 

termékeket már napjainkban fejlesztik, a technológiát védik.

- Optimalizálják a fejlesztéseiket, több termékben is 

felhasználható (univerzális) részegységeket használnak.

Miért akar valaki terméket fejleszteni?
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 mert az ügyfelei által megfogalmazott igények alapján képes 

kifejleszteni a megfelelő berendezést.

Pl.: egyedi gépek, célműszerek, prototípusok, a tudomány 

területén alkalmazott kísérleti berendezések.

- Jellemző rájuk, hogy ezek a termékek kereskedelmi 

forgalomba nem kerülnek, csak az adott célcsoport számára 

elérhető.

- A célcsoport ismeri ezeket a fejlesztőket, folyamatosan 

megbízásokkal látják el őket.

Miért akar valaki terméket fejleszteni?
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 mert megtalált egy olyan területet, amire nincs kész megoldás a 

piacon és úgy gondolja, hogy a megfelelő termékkel ki tudja 

szolgálni ezt az új szegmenset.

- Jellemző rájuk:

- egy konkrét termék kifejlesztésére hoznak létre 

vállalkozást (START-UP)

- már működő vállalkozás a tevékenysége során találja 

meg azt a területet, amire érdemes fejleszteni.

( a tevékenysége során szerzett tapasztalata segíti a 

fejlesztési folyamatot)

Miért akar valaki terméket fejleszteni?
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Piackutatás

A fejlesztés gazdasági 
feltételei

Termékértékesítés 
pénzügyi feltételei

Új termék fejlesztés esetében a kezdő 

lépések
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 Nincs megoldás a piacon az adott 

problémára?

 Hasonló megoldás sincs?

 Valós igény merül fel az új termékre?

Piackutatás
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 Kalkuláció készítés a fejlesztési költségekre

 Rendelkezésre áll elegendő saját erő és fejlesztési kapacitás?

 Mennyi idő szükséges a teljes fejlesztési folyamatra?

 Van lehetőség pályázati forrásból finanszírozni?

 Van olyan vevő, aki hajlandó a fejlesztési költségeket 
finanszírozni?

 El tudja-e anyagilag viselni a vállalkozás, ha a fejlesztési 

költségek nem térülnek meg, vagy a fejlesztés nem hoz létre 

értékesíthető terméket?

A fejlesztés gazdasági feltételei
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 Mennyi az eladható darabszám?

 Hány darab értékesítése után térül meg a fejlesztés?

 Más forrásból szerezhető-e ártámogatás a termékre? (pl. 

környezetvédelmi termékdíjból, stb.)

 Marketing költség?

Termékértékesítés pénzügyi 

feltételei
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A megvalósításra váró „ÖTLET”, amire 

nem található kész megoldás…
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Egy benzinkútnál ez látható egy nyitott 

hulladéktárolóban:

8 db PET palack látható, ami újrahasznosítható lenne, mégis a 

vegyes hulladékkal együtt dobták ki.
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Ugyan annál a benzinkútnál ott a szelektív 

gyűjtősziget:

Ami elég kihasználatlannak látszik.
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Távolság, elhelyezkedés:

A hagyományos hulladék tároló a shop melletti parkolóban van, a 

szelektív sziget attól kb 100 m távolságra, a teher- és a személyautó 

parkoló közötti területen.
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 Miért nem a szelektív gyűjtőszigetet használják a 

hagyományos kuka helyett?

- Környezettudatos a vásárló, de messze van a shop-tól a

gyűjtősziget, nem ott áll meg az autóval.

(Kényelmesebb az ember, mint amennyire 
környezettudatos.)

- Nem környezettudatos, ahol lehet, kidobja az 

útközben keletkező szemetet.

Kérdések:
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 Mitől lenne hajlandó több ember szelektíven 

gyűjteni a hulladékot?

- Érdekeltté kell tenni.

 Hogyan lehet érdekeltté tenni?

- Jutalmazni kell a tevékenységéért. (pénzzel, 

hűségpontokkal, kedvezmény kuponokkal, stb.)

Kérdések:
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 Egy olyan berendezést kell felállítani a 

hagyományos kuka MELLÉ, ami a szelektív 

gyűjtésért járó „Jutalmat” ki tudja adni az 

embereknek.

A jutalmazás feltételei:
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 Tervezni kell egy berendezést a szelektív hulladék 

gyűjtésére és a használatáért járó érték kifizetésére

Feladat:
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Gyűjtött típusok:

 PET palack (térfogat csökkentés miatt darálással) 

 papír italos doboz (gépi préseléssel, sorba rendezve)

 fém italos doboz (gépi préseléssel)

Tárolás:

 szabványos hulladéktároló edényzet használata a gépi 

ürítéshez

Kompromisszumok nélküli első elképzelés:
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Kezelő felület:

 Érme kifizető egység a bedobott hulladék ellenértékének a 

kifizetésére

 Nyomtató egység a kedvezmény kuponok kinyomtatására és 

kiadására

 Kártyaolvasó egység a hűségpontok felírására

 Interaktív érintőképernyő a vásárló tájékoztatására

Kompromisszumok nélküli első elképzelés:
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Műszaki feltételek:

 Könnyű hozzáférhetőség az ürítő jármű részéről

 Fizikai védelem (lefogatás, zárhatóság, vandál biztos kivitel)

 Energia ellátás

 Kommunikációs képességek a távfelügyelettel és a központi 
rendszerekkel

 Kompakt kivitel

Kompromisszumok nélküli első elképzelés:
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 Sorra kell venni az elképzelés minden elemét és meg kell 

vizsgálni műszaki, gazdasági, jogi szempontból a megoldást.

Megvalósíthatósági tanulmány készítése:
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 egyszerű megvalósíthatóság

 hibamentes működés

 gondozásmentes vagy csökkentett karbantartási igényű 

megoldás

 moduláris rendszer, kereskedelmi forgalomban kapható 
részegységekből könnyen felépíthető megoldás

 saját termékpalettában használt megoldások újra 

felhasználása

Műszaki szempontok: 
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 Költséghatékony, takarékos műszaki megoldás választása

(minden plusz költség emeli a termelői árat)

 Fejlesztés során az időráfordítás minimalizálása, bevált 

megoldások alkalmazása

 Ár-érték arány megtartása

Gazdaságossági szempontok:
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 Berendezésre vonatkozó előírások, szabványok, ajánlások 

azonosítása

 Hatósági vizsgálatok, engedélyeztetési eljárások, minősítő 

eljárások meghatározása, akkreditáló szervezetek bevonása.

Jogi szempontok:
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 A tanulmány alapján el kell dönteni, hogy a szempontok 

figyelembe vételével a termékfejlesztést el lehet-e végezni:

- Műszakilag megfelelő a megoldás 

- Gazdaságosan fejleszthető és fenntartható a termék

- Megfelel a hatályos előírásoknak

A megvalósíthatósági tanulmány célja:
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 Informatikai berendezés lesz?

 Igen, mert az üzleti logikát (árak, használati szabályok) és a 

berendezés felügyeletét beépített számítógéppel lehet egyszerűen 

ellátni.

 Vonatkozó szabvány:

Alapkérdések eldöntése

Lásd: Szabvány 115. oldal

Lásd: FSZ-1 Mérési lap
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 Kültéri berendezés lesz?

 Igen

 Vonatkozó szabvány:

Alapkérdések eldöntése

Lásd: Szabvány 25-26. olda

Lásd: EN_60950_1_JKVl
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 Gépnek minősül a berendezés?
Gép fogalma: 

nem közvetlenül emberi vagy állati erőt alkalmazó hajtási rendszerrel 
felszerelt vagy felszerelésre szánt, összekapcsolt alkatrészek és 
alkotóelemek együttese, amelyek közül legalább egy mozog

Ha igen, akkor gép direktíva alkalmazása.

Lásd: Gép_alapkövetelmények

Alapkérdések eldöntése
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 Mi lesz a berendezés működési feszültségtartománya?

 Ha a berendezés működéséhez szükséges feszültség 50 VAC vagy 

75 VDC értéknél nagyobb:

2006/95/EK KISFESZÜLTSÉGÜ IRÁNYELV (LVD) alkalmazása

Alapkérdések eldöntése
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 LVD irányelv: http://ec.europa.eu/growth/sectors/electrical-engineering/lvd-directive_hu

Alapkérdések eldöntése
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 Lesz a berendezésnek elektromágneses kisugárzása?

 Igen

 EMC direktíva alkalmazása

Alapkérdések eldöntése

Lásd: EMC jegyzőkönyv
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 A hulladék átvétel súly alapján történik?

 Ha igen, akkor a mérésügyről szóló törvény betartása

Alapkérdések eldöntése

Hitelesítési kötelezettség, 

plombálhatóság
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Az ötlet

Megvalósíthatósági 
tanulmány

Lehetőségek

• Változott az eredeti 
elképzelés?

• Meghatározásra 
került minden 
elvégzendő 
feladat?

• Rendelkezésre áll 
minden szükséges 
erőforrás?

Fejlesztési irány
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 A megszerzett információk alapján a tervezett berendezés 

funkcionalitását újra kell gondolni.

 A cél: ráfordítások csökkentése, amit úgy lehet elérni, hogy a 

lehetőségekhez képest minimalizálni kell a rá vonatkozó 
előírásokat.

A fejlesztési terv véglegesítése

33



- A berendezés üzemi feszültségét 50 VAC és 75 VDC alatt tartani, így nem 

szükséges az LVD direktíva alkalmazása.

Pl.: kapcsolószekrényből biztosítani 24 VDC tápellátást a szükséges 
minősítésekkel rendelkező tápegységről.

- Az elszámolást nem súly alapján kell végezni, hanem darabszám alapján, 
így nem kell alkalmazni a mérésügyi törvény előírásait (üzemeltetési költség 
is csökken, mivel nincs rendszeres újrahitelesítési költség)

- Ne legyen a berendezésben hajtási rendszer, mozgó részegység, így nem kell a 

gép direktívát alkalmazni

(a megoldás hátránya, hogy csak tömörítetlenül lehet tárolni a hulladékot, ezért 

a kapacitás csökken)  

- Mivel a berendezésnek kültérben kell üzemelnie és az elektromágneses 

kisugárzását nem lehet elkerülni, ezért az EMC direktívát és a EN 60950-22 

szabványt alkalmazni kell.

Műszaki paraméterek 

meghatározása
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- A meghatározott műszaki paraméterek alapján megtervezhető a 

berendezés. 

- Ha szükséges a külső tanúsító szervezet vagy vizsgáló laboratórium 
bevonása, akkor azokkal már a tervezési szakaszban egyeztetni kell.

- A berendezésben csak olyan részegységek használhatók, amelyeknek 
rendelkezésre áll a megfelelő minősítése, különben a beépítőnek kell 
bizonyítania, hogy a részegység a szabvány előírásainak megfelel.

- A kapcsolási rajzok, méretezések, számítások a termék dokumentáció 
részét képezik

Tervezés
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- Az elkészült tervek alapján megépíthető az első prototípus.

- A funkcionális tesztek során szerzett tapasztalatok alapján - amennyiben 
szükséges - módosítani kell a terveket.

- A prototípus csak tesztelésre használható, minden egyéb felhasználás 
forgalomba hozatalnak minősül.

- Forgalomba hozni a terméket csak az összes szükséges vizsgálat és az EK 
megfelelőségi tanúsítvány kiállítása után lehet.

Prototípus készítés
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EK tanúsítvány
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- A műszaki tervek alapján elkezdett sorozatgyártásnál minőségbiztosítási 

eljárással biztosítani kell, hogy minden termék azonos minőségben készül 
el.

- Vizsgálatokkal rendszeresen ellenőrizni kell a  megfelelőséget.

- Minden egyes darabot gyártmány címkével kell ellátni, amely 
tartalmazza a CE jelet, a termék megnevezését, egyedi azonosítóját, a 
gyártás időpontját, a gyártó elérhetőségét.

Sorozatgyártás
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- A forgalomba hozott termékeket bejelentés alapján, vagy 

szúrópróbaszerűen a Hatóság ellenőrizheti.

- Az ellenőrzés során vizsgálja a EK nyilatkozat valódiságát, bekérheti a műszaki 

dokumentációt.

- Szankcióként: - bírság, - termék kivonása a piacról

Ellenőrzések
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- A gyártás során, amennyiben időközben változnak az előírások, 
folyamatosan aktualizálni kell a műszaki megoldást. 

- Az adott termék forgalomba hozatalakor érvényes szabályoknak kell 
megfelelnie a megoldásnak.

Jogkövetés
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