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Előszó 
 

A mai világban és gazdasági helyzetben a piacon egyre kiéleződött verseny alakult ki. Ebben 

a versenyben csak azok a cégek tudnak bent maradni, és a piacon maradni, akiknek nem csak 

jó minőségű termékük van, melyet a konkurens cégekhez képest alacsonyabb áron kínálnak; 

hanem azok is, akik gyors innovációs munkával rendelkeznek, és megfelelően felépített, 

racionálisan működő szervezet is egyben.  

A kulcsszó: termék! Hiszen a termék nem csak a vállalkozás elemi formája, az innováció 

hordozója, hanem egyéni elvárásaink alapvető forrása is, mint például a boldogság, vagy a 

gazdagság. A termékek egyre gyorsabban váltják egymást a piacon, rövidülnek a 

termékpályák. Egyre nagyobb igény van a társadalmi fejlődésre, és ez a két szemlélet 

egymással ellentétben állnak.  

A vállalatok hatékonysága javítható a termékek folyamatos innovációjával, mélyre hatoló 

vizsgálatával, és egy megfelelő szervezettel. Az értékelemzési módszer alkalmazásával a 

vállalati munka minden területe gyorsan és hatékonyan fejleszthető. Az értékelemzés olyan 

rendszerszemléletű eljárásmód, amely hatékony műszaki-gazdasági gondolkodásra készteti a 

vállalatot, és nem csodaszer a vállalat gazdasági problémáira! A termékek piacképességének 

javítását minimális költségszinten valósítja meg. Úgy gondolom, egyre aktuálisabbá válik a 

mai helyzetben az értékelemzés használata, ahol a cégek, vállalatok sorra mennek csődbe, és 

egyre élesebb a verseny a piacon való maradásért. Arra a kérdésre keresek választ, hogy mitől 

lesz egy értékelemzés, projekt?  

Elemzésem tárgyát elsősorban azért választottam, mert nagy rajongója vagyok a Volkswagen 

autóknak, és mert szeretem is az autókat. Másodsorban azért, mert úgy gondolom, hogy egy 

autót értékelemezni nagyobb kihívás, mint egy radírt, egy tollat, vagy egy kalapácsot. Hiszen 

az autó, sokkal összetettebb, bonyolultabb, több alkatrésszel rendelkező elem. Másrészt a 

válság ugyan úgy érintette az autópiacot, mint bármely más területet, így az értékelemzést erre 

a területre hasznosnak találtam.  

Elemzésem során sok segítséget kaptam, a magyarországi Volkswagen telephelytől, 

pontosabban a Porsche Hungaria Kereskedelmi Kft.- től, és itt két nevet említenék meg: Papp 

László – műszaki oktatási csoportvezetőét, és Zsitnik András – értékesítési koordinátorét. 

Segítségükkel nagyban hozzájárultak projektmunkám megvalósulásához. Szeretném még 

megemlíteni a Team – tagokat is, akik türelmükkel és lelkes segítségükkel szintén 
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hozzájárultak a team munkámhoz. Tagok: Lázár Lászlóné, Lázár László, Tóth Gábor, Szer 

László, Barna Ferenc és László Ferenc.  

Elsőként az értékelemzés elméletét és módszertanát mutatom be, majd értékelemzésem 

okának és céljának ismertetésével folytatom. Így választ tudtam adni arra a kérdésre, miért is 

fontos az értékelemzés. Majd ezt követően választ adok arra a kérdésre is, hogy mitől projekt 

az értékelemzés. Utána termékismertető következik, melyben bemutatom röviden a Porsche 

Hungáriát, és betekintést nyújtok az olvasónak a Volkswagenek világába. Ezen belül pedig 

értékelemzésem tárgyát, a Volkswagen CC – t. Projektemet részletesen végig vezetem az 

értékelemzői folyamatokon. 

Értékelemző projektem azért készült, hogy megtudjam, hogyan tehetném jobbá a terméket 

anélkül, hogy a ráfordítás csökkentésével ne csökkenjen a minőség, vagy növelésével ne 

csökkenjen a termék iránti igénye és a vevői igények is ki legyenek elégítve. A másik pedig, 

hogy miért van az, hogy annak ellenére, hogy az autó rendelkezik egy nem éppen előnyös 

funkcióval, mégis igényt tartanak rá a vásárlók.  
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1. Az értékelemzés bemutatása 
 

„A II. világháború idején a nyersanyagok árai világszerte, így az Amerikai Egyesült 

Államokban is rendkívüli módon megemelkedtek. Ezzel párhuzamosan, a hirtelen 

megnövekedett hadiipari megrendelések következtében bizonyos nemesfémekből (titán, réz, 

molibdén) hiány mutatkozott. A tervezők ezért kénytelenek voltak új, helyettesítő 

megoldásokat alkalmazni. A szállítók azt tapasztalták, hogy a megrendelő, az amerikai 

hadsereg nem reklamálta meg az árut, azaz a módosított kivitelű, anyagú termékek is 

megfeleltek az igényeknek.”1  

A szállítók visszatértek a drágább, eredetileg alkalmazott anyagokra, megoldásokra, amint a 

nyersanyagok árai az eredeti szintre süllyedtek, ill. a hiány megszűnt. A General 

Electric vezetői felfigyeltek erre a jelenségre.  1946-ban már felismerték a téma jelentőségét 

Erlicher és Winnie. 1947-ben pedig megbízták L. D. Miles-t, a General Electric mérnökét, 

hogy dolgozzon ki egy olyan, általánosan alkalmazható eljárást, amely költségcsökkentést 

eredményez az elvárt minőség biztosítása mellett. 

Így fogalmazta meg Miles a funkcióelemzési koncepcióját, és integrálta azt a fejlesztési 

folyamatukba. Value Analysis néven vált ismertté ez az eljárás. Miles megértette, hogy a 

termékek azáltal értékesíthetők, amit nyújtani, produkálni képesek a fogyasztó számára. A 

termékek egyrészt valamilyen munkát végeznek, másrészt kényelmet, esztétikát, minőséget, 

presztízst nyújtanak a fogyasztók számára. Ennek biztosítása érdekében a termék 

alkotóelemeinek megértett funkcióira fókuszáltak, amit cselekvő igével és mérhető főnévvel 

írtak le. A funkcióelemzés a legfőbb és eredeti találmánya a VA-nak. 

Az értékelemzés elsődleges fejlesztő módszerré vált az USA-ban kormányzati projekteknél, a 

privát szektorban, a gyártásban, és az építőiparban. A különböző területek részben eltérő 

elvárásokat támasztottak a módszertannal szemben. A további elterjedést az értékelemzés, 

specifikus technológiák kialakításával segítette. Ezek után a módszertan angol gyűjtő 

elnevezése Value Methdology-ra (továbbiakban VM) változott, ami magában foglalja az 

értékelemzés (Value Analysis), az értéktervezés (Value Engineering) és az értékmenedzsment 

(Value Management) néven ismert folyamatokat. 

 

 

                                                 
1 http://www.microva.hu/ertekelemzes/az_ertekelemzes_kialakulasa__tortenete 

http://www.microva.hu/ertekelemzes/az_ertekelemzes_kialakulasa__tortenete
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Az értékelemzés egy olyan problémamegoldó eljárás, amelynek során a csoportos (team- ) 

munka és egyéb eljárások alkalmazásával, a termék funkcióinak igényelt szintű teljesítése 

mellett, a termék funkciói és funkcióköltségei viszonyának alkotóan bíráló elemzése és 

alakítása révén, a funkciók maradéktalan teljesítése mellett, a legkisebb ráfordítással, a 

sokoldalú optimumot megközelítő kedvező érték elérésére törekednek.  Az értékelemzés 

egyben egy döntési-előkészítő módszer is.  

 

Az értékelemzés célja, hogy valamely megoldással (termékkel) támasztott igény 

maradéktalanul kielégítse, a komplex, sokoldalú optimum megközelítése, a felesleges 

költségek feltárása révén azok megszüntetése.  

„Az értékelemzés a gazdasági egységnél meglévő szellemi tőkét, az értékelemzés sajátos 

szemléletét, az értékelemzéshez kidolgozott eljárási rendet alkalmazza. ”2 

Az igényt kielégítő terméket nem egészében, hanem tulajdonságaira (funkcióira) lebontva 

vizsgálja. Meghatározza a funkciók kielégítéséhez szükséges költségeket. A funkciót és a 

költséget szétválaszthatatlan egységként kezeli. Sajátos szemlélete, hogy igyekszik pontosan 

meghatározni a megoldással támasztott igényt, keresi a legjobb megoldást, keresi a legolcsóbb 

megoldást. Így a következő képletet kapjuk: 

 

Érték =   Funkció 

Költség 

 

1.2. Az értékelemzés módszerei 

 

Az értékelemzés legfontosabb módszerei: 

- a csoportos (team) munkamódszer 

- az alkotó bírálat és az alkotóerő alkalmazása 

- az értékelemzés tanácsai.  

 

 

 

                                                 
2 Dr. Nádasdi Ferenc: Az értékelemzés alapjai 



 6 

1.2.1. A csoportos (team) munkamódszer 

 

Eredményes munkát csak valamennyi érintett szakterület összes információjával lehet 

végezni.  

Team-nek, valamely konkrét feladat elvégzésére, a feladat megoldásához legtöbb 

információval rendelkező egyénekből, egyszeri munkára összeállított csoportot nevezik.  

Munkamegosztás (szakmai ismeret és feladat szerint) a tagok között a tagok kreatív képessége 

jobban kiaknázható.  

 

Motiváció 

 

Egy dolog biztos: a közös munkának és a folyamatnak van egy fantasztikus mellékhatása, 

amely már önmagában is megéri a befektetést: és ez a motiváció! Valamily olyat adunk a 

munkatársaink, team tagjaink kezébe, amit nemcsak a cégnél tudnak hasznosítani, hanem a 

személyes életükben is. Kevés olyan ember van, akit a team munka és az értékelemzés ne 

inspirált volna. Fontos megemlíteni, hogy a folyamathoz szükséges a türelem és a kitartás.  

 

1.2.2. Az alkotó bírálat alkalmazása 

 

A funkcióval támasztott követelmények folyamatosan változnak. Folyamatosan változik még 

a költség és az idő múlásával minden elavul. A bírálat sohasem személyek ellen irányul.  

A cél kizárólag az alkotás lehet, a javítás, az optimumkeresés. A legfontosabb, hogy a 

személyi érdekek nem sérthetők.  

 

1.2.3. Az értékelemzés tanácsai 

 

A legfontosabb tanácsok: 

 

1, Kerüljük az általánosításokat!  

2, Szerezzünk meg minden hozzáférhető költségadatot! 

3, Csak a legjobb forrásból származó információt fogadjuk el!  

4, Bontsuk elemeire, találjunk fel hozzá újat!  

5, Használjuk fel alkotóképességünket!  
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6, Az akadályokat tárjuk fel, győzzük le!  

7, Alkalmazzunk szakértőket!  

8, Értékeljük a főbb tűréseket költségekben! 

9, Használjuk fel a szállítók funkcionális termékeit!  

10, Hasznosítsuk (fizessük meg) a szállítók szakértelmét! 

11, Alkalmazzunk speciális gyártási eljárásokat!  

12, Használjuk a szabványokat!  

 

Értékelemzési alapvető módszerei:  

1, Értékjavítás (Value Analysis) 

2, Érték tervezés (Value Engineering) 

3, Érték ellenőrzés (Value Control) 

4, Értékelemzés szervezése 

5, Értékfejlesztés 

 

 

 

1.3. Az értékelemzés szakaszai 

 

- Előkészületek 

- Értékfejlesztés 

1, Információs szakasz (teammunka) 

2, Funkcióelemzési szakasz (teammunka) 

3, Alkotó szakasz (teammunka) 

4, Értékelési szakasz (teammunka) 

5, Fejlesztési szakasz (egyéni munka és teammunka) 

6, Prezentációs szakasz 

- Utómunkálatok 
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1.4. Értékelemzés folyamata 

 

Maga a folyamatnak a legfontosabb lépése, és egyben az első is, az értékelemzés tárgyának 

meghatározása. Fontos, hogy illeszkedjen a vállalat közép- és hosszú távú stratégiájához.  

Három fő szempontot kell figyelembe venni:  

  1, Vállalati szempontok 

 2, Nagyság szerinti szempontok 

 3, Fejlesztési szempontok 

 

 

A vállalati szempontoknál a következőket kell vizsgálni: 

  - a termék versenyhelyzetét 

 - az előállításhoz szükséges anyaghányad csökkentését 

 - csökkenteni kell az előállításhoz szükséges előmunka - hányadot 

 - növelni kell a minőséget és a megbízhatóságot 

 

Nagyságrendi szempontoknál:  

A nagyságrendi szempontoknál az ABC elemzést kell alkalmazni, ahol lehetnek olyan 

termékelemek, amelyek száma és költsége nagyobb viszont a megtakarítás is nagyobb lehet.  

 

Fejlesztési szempontok:  

Itt a termék életgörbéjén figyelni kell, hogy milyen piaci keresletre lehet számítani a 

különböző életciklusoknál (fejlesztés, gyártásbeindítás, felfutás, teljes gyártás, kihalás).  

Nézni kell, hogy melyik stádiumban készült, ha: 

 - gyártás időszakban: akkor értékjavítás (Value Analysis) 

 - fejlesztési időszakban: érték tervezés (Value Engineering) 

 - funkcióteljesítésnek a vizsgálata, ellenőrzése meglévő terméknél (Value Control3 

 

 
 

 

 

                                                 
3 http://menedzser.ymmf.hu/files/menedzser/tantargyak/koltsegelemzes_ertekelemzes/ertekelemzes.pdf 

http://menedzser.ymmf.hu/files/menedzser/tantargyak/koltsegelemzes_ertekelemzes/ertekelemzes.pdf
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1.4.1. Alkotó technikák 

 

1, Brainstorming („Ötletroham”)  

 

A legelterjedtebb ötletkeltő módszert Alex Osborn dolgozta ki, azon tapasztalatai alapján, 

hogy a vitákban az egymás véleményével szemben kimondott, vagy éreztetett éles kritika 

túlságosan visszafogja a hozzászólókat.  

 

A brainstorming egy csoport intuíciójának felerősítése, és a résztvevők ösztönzése arra, hogy 

mások ötleteihez asszociatív módon kapcsolódva azokat szóban tovább fejlesszék. Ennek 

feltétele, hogy minden résztvevő nyitott legyen a mások által megfogalmazott gondolatokra, 

és a felmerült ötleteit gátlás nélkül merje kimondani.  

 

 

A brainstorming módszer szabályai:  

- az ötletekkel kapcsolatban tilos a kritika, az értékelés, a véleménynyilvánítás 

- a gondolatok szabad áramlására, gátlások nélküli kimondására kell törekedni 

- legfontosabb az ötletek minél nagyobb mennyisége és nem a minősége. 

- a résztvevőknek az ötletek megragadására, kombinálására, továbbfejlesztésére kell 

törekedniük.  

 

A módszer menete:  

 

1, Ötletgyűjtő fázis:  

- A kérdés, a probléma közérthető megfogalmazása, mindenki által jól látható módon való 

megjelenítése. Esetünkben ez a funkciót jelenti, annak terv paramétereivel együtt.  

- A résztvevők a felmerült gondolataikat a felmerülés pillanatában hangosan elmondják. A 

megfogalmazás tömör, „címszavas”. 

- Az ötleteket, gondolatokat azonnal – mindenki által jól látható módon – leírják. 

 

2, Kiértékelő fázis:  

- Az ötletek értelmezése, pontosítása. 

- Az ötletek csoportosítása, súlyozása, a team által választott szempontok alapján (fontosság, 

megvalósíthatóság, a megvalósítás időigénye, a gondolat kiforrottsága, stb… szerint). 
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- A további feldolgozásra alkalmas megoldások kiválasztása. 

 

A kiválasztott megoldások továbbfejlesztésére, részletesebb kibontására újabb brainstorming 

ülés szervezhető ( a „legőrültebb ötletek technikája – a brainstorming ülést követően). 

 

A brainstorming Osborn által alkalmazott fajtája a kétlépcsős ötletroham. Ennek szakaszai:  

- A probléma vázolása, megbeszélése. 

- A probléma újravázolása, a „hogyan?” kérdés segítségével. Lényege, hogy a megoldandó 

problémával kapcsolatban legalább 20 „Hogyan lehetne….?”  kezdetű kérdést tegyünk fel, 

amely segít azonosítani, megérteni a probléma lényegét, igazi természetét.  

- Az újravázolt problémák közül kiválasztásra kerülnek azok a kérdések, melyeket a team a 

legígéretesebbnek tart. 

- Az ötletbörze most már csak ezen kérdések feldolgozása mentén történik, azaz a 

legalapvetőbb újravázolt problémákra kerül lebonyolításra.    

 

2, A Philips- 66 módszer: 

 

A Philips-66 módszer brainstorming alapú kreatív-technika. Az alkalmazás során 6 fős 

csoportokat állítanak össze. A kiscsoport a problémát megismerve a cél elérésének módjait 6 

perc alatt megbeszéli, ezután az elgondolásaikat rögzítik.  

A csoportok ezt követően ismertetik javaslataikat, amit a többiek kritika nélkül hallgatnak 

meg. Ez a szakasz a gondolattársítást segíti elő.  

Egy rövid szünet után, a csoportok egymás közötti gondolatcseréjét követően a csoportok újra 

összeülnek 6 percre, és továbbfejlesztik ötleteiket.  

 

3, Brainwriting  

 

A brainwriting módszer során arra törekszenek, hogy a felmerülő ötletek bemutatása ne 

befolyásolja a teamtag saját elképzeléseit. A brainwriting technikák alkalmazása során az 

asztal körül helyet foglaló résztvevők elképzeléseiket külön papírlapon rögzítik, majd az 

asztal közepére helyezik. Amikor a teamtag kifogy az ötletekből, a középre tett lapokat 

végignézve próbál a többiek elképzeléseire alapozva továbblépni, újabb elképzeléseket 

előhívni.  
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4, A 635-ös módszer 

 

Brainwriting jellegű technika, mely a nevét onnan kapta, hogy a team hat résztvevője, 

három-három ötletet ír le 5 perc alatt. A résztvevők mindegyike kap egy 6x3 mezőből álló 

papírlapot, melyen a megoldási javaslatai rögzíti. A három ötlet megfogalmazását követően a 

náluk lévő táblázatot továbbadják, majd a megkapott táblán lévő ötletek alapján, azokat 

továbbfejlesztve fogalmazzák meg az újabb három ötletüket. Az ötletek gyarapodásával a 

körök időtartama egy-egy perccel növekedhet. A hatodik kör végére a táblázatokon összesen 

108 ötlet kerül rögzítésre – legalábbis ennyi az elméletileg lehetséges ötletek száma. A 

lényeg, hogy a résztvevők az előző ötleteket folyamatosan finomítják, továbbfejlesztik, de 

persze tehetnek nagy gondolati ugrást is az ötletek között.  

 

Természetesen az ismertetett csoportos ötletelési technikákon túl is alkalmaznak az 

értékelemzők alkotó technikákat. Ilyenek lehetnek a : 

- Nominális Csoport Módszer (NCM) 

- Közvélemény-kutatás alkalmával: „Mit változtatna Ön a tervező helyében?” 

- Szakértői véleménycsere, interjú, irodalom – és szabadalomkutatás, …. 

- Körlépések módszere (Skip writing – „írt szökdécselés”) 

- Morfológiai séma 

- Kérdéslista (általános, speciális)  

- Sajátos Csoport Módszer (SCM) 

- Szinektika 

- Bionika 

- Ellenőrző listák (egyéb felhasználhatóság? alkalmazás? változtatás? nagyítás? 

kicsinyítés? helyettesítés? átrendezés? megfordítás? kombináció? stb..)  

- Delphi- módszer  
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2. Az értékelemzés, mint projekt ciklus menedzsment 
 

Szeretném néhány mondatban bemutatni, hogy napjainkban hogyan illeszkedik egymáshoz az 

értékelemzési eljárás és annak módszertana az új módszertanokat alkalmazó vezetési 

tanácsadási eszközeinek egyikéhez, a projekt ciklus menedzsmenthez.  

 

2.1. Projekt 

 

Azt már tudjuk, hogy mi az értékelemzés, de azt még nem, mit is jelent a projekt. Több 

meghatározása is van a projekt fogalmára, de én hármat emelnék ki: 

1. „ A projekt egy speciális cél elérése érdekében végrehajtott komplex munka 

meghatározott időn, költségen és teljesítményen belül. Egyedi és nem meghatározott 

korábbi munkák folytatása.” 

2. „Projekt minden olyan tevékenység, amely egy/vagy több szervezet számára egyszeri, 

komplex feladatot jelent, a kezdés és befejezés időtartama, a költségek, erőforrások 

meghatározottak, és egy határozott cél elérésére irányul.” 

3. „A projekt egyedi folyamat, amely egy sor összehangolt és szabályozott, a kezdeti és a 

befejezési időpontok megjelölésével kitűzött olyan tevékenységekből áll, amelyeket 

konkrét követelményeknek megfelelő cél elérésére végeznek, figyelembe véve az idő, a 

költségek és az erőforrások korlátjait.” 4 

 

Két fogalmat szeretnék még tisztázni, és ez a projekt ciklus fogalma, és a projekt ciklus 

menedzsment fogalma. Előbbi egy olyan ábrázolási mód és folyamat leírás, amely a 

projektmegvalósítási folyamat elméleti keretét adja. Utóbbi pedig olyan tudás, képességek, 

eszközök és technikák, amelyeket a projekthez tartozó tevékenységek során alkalmaznak. 

Lényege, hogy a projektet olyan szakaszokra bontsa, amelyek jól kezelhetőek legyenek. 

Ehhez az értékelemzési eljáráshoz hasonlóan információkat, különböző döntéseket és a 

megfelelő felelőst rendel. Ennek pedig szigorú eljárásrendje van.  

 

 

                                                 
4 Forrás: Dr. Nádasdi Ferenc: Az értékelemzés alapjai 
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2.2. Azonosságok és különbségek  

Ezt az ismérvek által, egy táblázatban szeretném szemléltetni:  

 

Ismérvek Értékelemzés 
Projekt Ciklus 

Menedzsment 

Csapat munka X  

Költségtudatos szemlélet X X 

Funkcióban való gondolkodás X  

Rendszerszemlélet X X 

Korszerű eljárások, résztechnikák alkalmazása X X 

Emberi tényezők figyelembevétele X X 

Tudományköziség X  

Megvalósítandó céllal rendelkezik X X 

Terv alapján készül X X 

Projektszervezetet működtet  X 

A projekt jól tagolható szakaszokra osztható X X 

Minden szakaszhoz hozzárendel információigényt X X 

Minden szakaszhoz hozzárendel felelősségi viszonyt, 

kulcsdöntést  
X 

Adott idő- és költségkerettel rendelkezik X X 

Bizonytalansági tényezők, akadályok nehezítik a 

megvalósulását 
X X 

Minden szakasz előfeltétele a megelőző szakasz 

befejezésének sikere 
X X 

Átlátható X X 

A folyamatos értékelés és a tapasztalatok hasznosítása  X 

 

Megjegyzés: a táblázat saját készítésű  

Dr. Nádasdi Ferenc – Az értékelemzés alapjai - 6.1. ábra alapján 

 

A hasonlóságok annyira egyértelműek, hogy magyarázatra kevésbé szorulnak, annál inkább a 

különbözőségek.   
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1. Csapatmunka – Projektszervezetet működtet: 

Míg a csapatmunka megjelenik az értékelemzésben, addig a projekt ciklus menedzsmentben 

nem. A projektszervezetet működtet, pedig pont fordítva van. Ez azért van, mert bár az 

értékelemzés szigorú eljárásrenddel működik, az mégsem írja elő a projektszervezet 

működését. Van egy csapata a gyakorlatban, amely a csapatmunka szabályai szerint működik. 

Ez azért van, hogy megőrizhessék a kreativitást. A projekt ciklus menedzsment során pedig 

fontos, hogy felálljon a projektszervezet, rögzítve legyenek a feladatok és a felelősségi körök. 

Fontos még, hogy a folyamatos értékelés, ellenőrzés és döntés az egész projekten át kell, hogy 

hasson. Nagyon egyszerűen véleményem szerint az értékelemzés ezen a téren rugalmasabb, 

mint a projektszervezet működése, amire a merevség jellemző.  Ez nem azt jelenti, hogy az 

értékelemzési munkára nem állítható fel projektszervezet.  

 

A fent említettek miatt alakult ki az, hogy a „Minden szakaszhoz hozzárendel felelősségi 

viszonyt és kulcsdöntést” megtalálható a Projekt ciklus menedzsmentben, és nem található 

meg az Értékelemzésben. Előbbinél fontos, hogy a munkafázisban egymást követő szakaszok 

le legyenek zárva, és hozzá legyen rendelve egy kulcsdöntés. Míg utóbbinál, az 

értékelemzésnél nem. Ez nem azt jelenti, hogy a csapat össze-vissza ugrál a szakaszok között, 

hanem azt, hogy a csapat maga dönti el, hogy tovább lépnek e a következő szakaszra, vagy 

pedig még pontosítanak néhány részletet, mielőtt előbbre mennének. Természetesen ezt az 

adott szakaszban elért eredmények alapján döntik el.   

 

 

Következő hiányt a „Funkcióban való gondolkodás” ismérvnél fedezhetünk fel. Jellemzője az 

értékelemzésnek, de nem jellemzője a projekt ciklus menedzsmentnek. Ez azért van, mert 

egyedül az értékelemzés módszertanára jellemző az a funkcióban való gondolkodás, amely 

igények alapján kerülnek meghatározásra, majd azok rendezése után egy mély 

funkcióelemzés következik.  

 

Ugyan ilyen okból nem szerepel ismérvként a projekt ciklus menedzsmentben a 

„Tudományköziség” ismérv. Az értékelemzésnek azért ismérve, mert több tudomány 

eredményeit és módszertanait alkalmazza. Ilyen tudományág például a 

Természettudományok, a Műszaki tudományok, a Társadalomtudományok, a 

Bölcsészettudományok és a Művészetek. 
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Ezekkel ellentétben a „Folyamatos értékelés és tapasztalatok” ismérv nem szerepel az 

értékelemzésnél, viszont a projekt ciklus menedzsmentben igen. Ez azért van, mert a projekt 

ciklus menedzsment alapja a folyamatos értékelés és tapasztalatok érvényesítése. Ez az 

értékelemzésben gátló tényezőként hatna a csapat munkájára. Visszafogná a kreativitást. 

Természetesen felhasználhatók a különféle tapasztalatok, de az értékelemzés során kiderült, 

hogy ezek a tapasztalatok teljesen más terület és iparág megoldásai közül kerülnek ki. A 

termékfejlesztés során az új megoldások nem tudnának úgy megszületni, hogy csak az 

értékelést és a tapasztalatokat vennék alapul.  

 

Ahogy az ismérvek között is vannak különbözőségek, úgy a munkafolyamat szakaszai között 

is vannak. Ezeket a különbségeket egy ábrával szeretném szemléltetni, melyhez nem tartom 

szükségesnek a magyarázatot, mert egyértelműen önmagáért beszél az ábra. Az ábrák saját 

készítésűek, Dr. Nádasdi Ferenc – Az értékelemzés alapjai című kiadványa alapján (6.3. és 

6.4. ábra) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projekt Ciklus 

Menedzsment 

(PCM) 

Értékelés 

Programozás 

Témaelhatárolás 

Kidolgozás 

(Logikai keretmátrix) 

Végrehajtás 

Döntés 
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Mindkét ábrán az látható, hogy a folyamatok folytonos körforgásban követik egymást.  

Mielőtt még belekezdenék a Volkswagen CC értékelemzésébe, egy angol idézettel zárnám az 

értékelemzés bemutatását. 

 

„It is not products but the processes that create products that bring companies long-term 

success. Good products don’t make winners; winners make good products.”5 

 

Hammer-Champy 2001, 27.o. 

 

                                                 
5 IFUA Horváth & Partners Management Consultants: Folyamatmenedzsment a gyakorlatban  

Előkészítő szakasz 

Információs szakasz 

Alkotó szakasz 
Értékelő 

szakasz 

Tervezési szakasz 

Kivitelezési szakasz 

Értékelemzési 

Projekt 

ÉE 
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3. Értékelemzés - Előkészítő szakasz 

3.1. Témaválasztás 

 

A témát egyéni döntés alapján határoztam. Szerettem volna egy nem hétköznapi autót 

bemutatni az olvasónak, és választásom a Volkswagen CC-re esett.  

Elemzésem tárgya már meglévő termék, célkitűzésem pedig minőségjavítás és 

költségcsökkentés. A Team összetétele vállalati érintettekből áll és külső szakértőkből áll.  

 

3.2. Értékelemzésem oka 

 

Amint már az előszóban is említettem, szeretnék egy olyan lehetőséget felkínálni 

projektemmel, amivel a terméket jobbá, olcsóbbá lehetne tenni, úgy, hogy közben ne 

csökkenjen a termék minősége, és eszmei értéke a vásárlók szemében.  

A válság hatása az autóiparban is érződik éppen ezért manapság a vásárlók egyre 

következetesebben, megfontoltabban vásárolnak, főleg, hogy az említett autó nem 1-2 millió 

Forintba kerül. Így nem mindegy, hogy mennyit fizetnek a minőségért. Mindenkinek sokkal 

jobb, ha egy minőségi autóért kevesebbet kell fizetnie. Elsősorban itt a gyári költségek 

csökkentésére gondolok, hogy a fogyasztó is olcsóbban juthasson hozzá a termékhez, amely 

minőségmegtartással rendelkezik. Így nem kell lemondania kedvenc márkájáról. De lehet, 

hogy az autó megváltoztatott dizájnja is megemelné az eladások számát.  

 

Van egy másik kérdés, melyet említettem. Ez a kérdés a Papp Lászlóval folytatott beszélgetés 

alapján merült fel. Véleményünk az, hogy a CC – nek van egy olyan tulajdonsága, hogy lapos, 

emiatt a kiszállás nem mindig a legmegfelelőbb és legkényelmesebb. Röviden, a vezető 

kiszálláskor beveri a fejét, hacsak nem 170 centi alatt van jóval. Illetve, ennek a laposságnak 

köszönhetően, hátul szintén nem fér meg egy 170 centi fölött lévő utas/ ember, mert beveri a 

fejét. Itt megjegyezném, hogy ettől eltekintve az autó gyönyörű és igen szemre való.  

 

Visszatérve a kérdésre. Annak ellenére, hogy egy ilyen viszonylag fontos szempont (mert 

valljuk be, azért lényeges, hogy én relatíve, hogyan tudok kiszállni az autóból – fejemet 



 18 

bevágósan, vagy fájdalommentesen.  ) , mint a ki – és beszállás, a CC-nél igen nehézkes és 

fájdalmas, mégis van igény az autóra. Ami a kereskedőknek persze jó. De mégis az ember 

képes lenne feladni a kényelmet, cserébe azért, hogy „villoghasson” az autójával? Belső 

kényelem, kontra külső szépség? Ezt akarom megcáfolni.  

 

3.3.  Értékelemzésem célja 

 

Értékelemzésem célja az volt, hogy kutatásaimmal és elemzéseimmel rájöjjek, és 

bemutassam, hogy a termék miért is ilyen sikeres. Melyek azok a funkciók, amiket a 

legjobban teljesít, és amelyekkel kielégíti a vevők igényeit, és melyek azok a funkciói, 

amiken javítani kéne. 

Célom, hogy megvizsgáljam a fogyasztók igényeit és összehasonlítsam az autó által nyújtott 

funkciókkal, hogy mennyire elégíti ki. Ha valahol ütközés van, akkor arra javaslatokat tenni, 

hogy hogyan lehetne orvosolni a problémát. Illetve választ kapni arra a kérdésre, hogy miért 

van ez a hiba?  

Elemzésemet úgy készítettem, hogy lehetőség legyen akár egy új termék kidolgozására, vagy 

pedig felhasználható legyen egy Benchmarking – ra. Utóbbinál segítség lehet, hogy olyan 

funkcióhelyeket kerestem, amelyeknél költségeket lehetne csökkenteni, úgy, hogy ne 

csökkenjen vele együtt a minőség, és a vevői érdeklődés. Ezt az értékjavítás módszerével 

próbáltam elérni.  

3.4. Team megalakítása 

 

Értékelemzésem során, én a csoportos (team) munkamódszert választottam.  

A Team két belső hozzáértőből áll:  

1. Papp László - műszaki oktatási csoportvezető, és  

2. Zsitnik András – értékesítési koordinátor. 

 

És 7 külső szakértőből:  

1. Lázár Lászlóné: Autó iparban könyvelő 

2. Lázár László: benzinkutas szakember 

3. Tóth Gábor: banki szférában dolgozó szakember 
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4. Szer László: csopo rtvezető, munkairányító 

5. Barna Ferenc: közlekedés üzemviteli - gépjármű üzemi szakember  

6. László Ferenc: gépjárművezető  

7. Günter Csaba: AutóCity Kft. – Szekszárd – Értékesítési vezető 

 

3.5. Termékismertetés – Porshe Hungária bemutatása 

 

A Porsche Hungária Magyarország legnagyobb importőre. 

2011. Január 1-én volt 20 éve, hogy a Porsche Hungaria hivatalosan is megkezdte importőri 

tevékenységét. A cég alapító okiratát 1990. október 30-án írták alá, és ezzel létrejött az egyik 

legnagyobb osztrák magánvállalkozás, a Porsche Holding első kelet-európai leányvállalata. 

Ennek előkészítését az először itthon létrehozott Porsche-Inter Auto Kereskedelmi Képviselet 

végezte, mely október 23-án alapító tagként jegyezte az MGE alapításáról szóló 

megállapodást is. Az akkor megnyíló kelet-európai határok és gazdasági befektetési 

lehetőségek kiaknázásában a Porsche Holding hosszú távú stratégiai célt látott, és itt 

alkalmazták először az Ausztriában már bevált értékesítési és hálózatépítési módszereket, a 

„minden az autó körül” filozófia jegyében. Ugyancsak az alapítók stratégiai szemléletét jelzi, 

hogy a cég működtetésére a kezdetetektől magyar menedzsment kapott megbízást. 

 

A Porsche Hungaria az alapításkor 4 márka, a Porsche, a Volkswagen, az Audi és a 

Volkswagen Haszonjárművek importőri képviseletére kapott megbízást, és hozzájuk 1992-

ben csatlakozott a SEAT és a Skoda, valamint 2000-ben a garanciális használt autók 

értékesítésére létrejött Weltauto. A Skoda képviselet 1992-től még külön cégként, Autó 

Hungária néven működött, és 1996-ban integrálódott a többi Volkswagen csoporthoz tartozó 

márka importőréhez. 

 

A Porsche Holding első Közép- és Kelet-Európai képviseleteként úttörő szerep is hárult cégre. 

Közismert a Volkswagen háború utáni első vezérigazgatója, Heinz Heinrich Nordhoff 

véleménye: "Minden autó annyit ér, amennyit a mögötte álló szolgáltatási háttér nyújtani 

tud." Az autókat tehát nem elég csak értékesíteni, hanem szakszerű és hatékony 

szervízhálózattal, szolgáltatásokkal is a vásárlók rendelkezésére kell állni. 
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Ebből eredően az osztrák know-how alapján a Porsche Hungaria mindig elsődlegesnek 

tekintette a sikeresen működő országos hálózat létrehozását, és gyors fejlesztését. Kiemelkedő 

eredménynek számít, hogy az addig is Volkswagenekkel foglalkozó, és sikeresen működő 

Óbudai Autójavító mellett beindított Porsche Képviselet alapítását követő második évben már 

96, az azt követő években több mint száz márkaképviselet volt a vásárlók számára elérhető a 

hat márka országos hálózatában.  

Ma a Porsche Hungariához tartozó hét márka hálózata 196 helyen áll új- és használt autók 

értékesítésére szakosodott márkakereskedésekkel a vásárlók rendelkezésére. 

 

A Porsche Holding Ausztriában több évtizede sikeresen alkalmazott gyakorlata volt tehát az 

alap a Porsche Hungaria számára, és ezt követve került sor már a '90-es években az 

autókereskedelmet támogató széleskörű szolgáltatási háttér kiépítésére. Így ma már az 

importőr mellett sikeresen működik a banki-, biztosítási-, lízing-  és biztosítói hátteret adó 

Porsche Pénzügyi Csoport, az ehhez tartozó Europcar autókölcsönző, és az alkatrészek 

valamint tartozékok ellátását 1 napon belül lehetővé tévő logisztikai központ, a Parts Center, 

mely ma már a régió alkatrész ellátásában is központi szerepet tölt be. 

 

1991 és 2010 októbere között - a Porsche Hungaria hálózatából a magyar piacra 484.512 új 

gépkocsi került. A hálózat fejlesztésének köszönhetően igen dinamikusan fejlődött a márkák 

értékesítési tevékenysége is, 1996-ra az összes kiszállítás elérte az 50.000, 1999-re 100.000, 

2004-re a 250.000, 2007-re pedig a 400.000-es számot. Hasonlóan jól alakult a cég piaci 

részesedése, mely az első évek 13-16%-os aránya után 2006-tól 20% körül alakult, 2010-re 

pedig elérte a 25%-ot. 

 

Természetesen a legnagyobb hazai importőr sikereihez valamennyi képviselt márka sikerei is 

elengedhetetlenek voltak. Ma a Volkswagen, a Skoda és a Volkswagen Haszonjárművek 

stabilan a márkák közötti verseny dobogójának éllovasa, az Audi - melynek elismertségéhez 

kiemelkedő támogatást adott az 1994 óta kiemelkedően sikeresen működő győri Audi gyár - 

hosszú évek óta vezeti a prémium kategória eladási listáját, a SEAT 9.-ként megerősítette 

helyét a hazai TOP 10-ben, és a Weltauto is élen jár a használt autók piacán. Ugyancsak első 



 21 

helyen áll a sportautók értékesítésében a Porsche, melynek importőri feladatait 2008-ban a 

Porsche Inter Auto Hungaria vette át. 

 

A Volkswagen Csoport 2011 első féléve során is sikerrel haladt tovább nyereséges 

növekedési pályáján, világszerte tovább erősítve piaci pozícióit. „Márkáink egyedülálló 

sokszínűsége, vonzó termékeink, a környezetkímélő technológiák területén elfoglalt vezető 

pozíciónk, szilárd pénzügyi hátterünk, valamint a világ legfontosabb régióiban tanúsított mind 

szélesebb körű jelenlétünk együttesen alapvető versenyelőnyt biztosítanak a Volkswagen 

Konszern számára“ – jelentette ki Prof. Dr. Martin Winterkorn, a Volkswagen AG 

igazgatótanácsának elnöke a vállalat féléves pénzügyi jelentésének nyilvánosságra hozatala 

alkalmával.   

 

Európa legnagyobb autóipari csoportja 14,3 százalékos növekedéssel illetve 4,1 millió (2010. 

első féléve: 3,6 millió) kiszállított járművel az előző év azonos időszakának eleve kedvező 

eredményét is felülmúlta. Teljes piaci részesedése 2010 első feléhez képest 11,7-ről 12,4 

százalékra bővült, míg a 2011 első hat hónap alatti 77,8 milliárd (61,8 milliárd) euró forgalma 

25,8 százalékkal alakult magasabban a tavalyi első félévnél. Működési eredménye 2,8-ről 6,1 

milliárd euróra ugorva több mint megkétszereződött, míg operatív forgalomarányos nyeresége 

a tavalyi első félév 4,6 százalékáról 7,8 százalékra emelkedett. A Csoport működési nyeresége 

nem tartalmazza a kínai vegyesvállalatok eredményének arányos hányadát, ami együttesen 

1,2 milliárd (0,8 milliárd) eurót tesz ki, e vállalatok hatása „At Equity” konszolidációjuk 

következtében a pénzügyi eredményben jelenik meg. A Porsche Zwischenholding GmbH 

lejárati nap szerint értékelt put/call opciós jogainak hatásai szintén pozitívan befolyásolták a 

pénzügyi eredményt. Az adózás előtti eredmény az első félév során 8,2 milliárd (2,6 milliárd), 

míg az adók levonása után 6,5 milliárd (1,8 milliárd) eurót tesz ki.   

 

Szintén elégedettségének adott hangot a vállalat tevékenységének alakulásával kapcsolatban 

Hans Dieter Pötsch, az igazgatótanács pénzügy területéért felelős tagja. „Sikerrel fokoztuk 

még tovább jövedelmezőségünket“ – emelte ki Pötsch. A Volkswagen Csoport a világ szinte 

minden régiójában tapasztalható dinamikus növekedésből profitálhatott, bővülő értékesítése 

mellett pedig többek között mérsékelt termékköltségei járultak hozzá nagyban nyereségessége 

további emelkedéséhez. „Bátran szembesülhetünk a világgazdaság kihívásaival, amennyiben 

megőrizzük fegyelmezett beruházási és költségpolitikánkat, illetve tovább erősítjük pénzügyi 

helyzetünket“ – hangsúlyozta Pötsch.     
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A Csoport autós ágazatának 19,4 milliárd eurós nettó likviditása a tartósan szilárd pénzügyi 

háttér jele.   

 

A Csoport autós ágazatának nettó likviditása az első hat hónap során 2010 decemberéhez 

képest 0,8 milliárd euróval, összesen 19,4 milliárd euróra emelkedett. A Volkswagen Csoport 

január és június közötti, ágazatbeli beruházásai 6,5 milliárd (4,5 milliárd) eurót tettek ki. 

Ebben már a Porsche Holding Salzburg értékesítési részlegének átvételéből adódó első félévi 

kiadások, az MAN SE müncheni haszongépjármű- és dízelmotor-gyártóbeli részesedés a 

szavazati jogok 30,47 százalékáig végrehajtott növelése, valamint az SGL Carbon SE 

vállalatbeli összesen 3,3 milliárd euró nagyságú részesedés is szerepel. „E továbbra is igen 

magas likviditás a Volkswagen Csoport nagyfokú pénzügyi stabilitásának egyértelmű jele“ – 

kommentálta Pötsch. „Mindemellett a jövőben is biztosítja számunkra beruházásainkhoz 

illetve ’Strategie 2018’ tervünk megvalósításához szükséges pénzügyi rugalmasságot.“   

 

A Volkswagen Csoport az első félév során mindvégig fegyelmezett beruházási politika 

mentén autós üzletágában 3,7 (3,5) százalék forgalomarányos beruházási hányadot produkált, 

amelynek a teljes évre vonatkozóan is a forgalom legfeljebb mintegy hat százalékáig terjedő 

céltartományban kell maradnia. A beruházások fokozott volumene ellenére a forgalomarányos 

beruházási hányad a forgalom jelentős bővülése eredményeképpen csupán kismértékben 

haladja meg tavalyi szintjét.6 

                                                 
6 Forrás:    http://www.porschehungaria.hu/cegunkrol 
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4. Információs szakasz  

4.1. Termék bemutatása  

 

 

Bátran kijelentem, hogy a Volkswagen népautó.  2008-ban gurult le az első Volkswagen 

Passat CC a gyártósorokról. Idén viszont a gyártók úgy döntöttek, hogy nem gyártanak több 

ilyen autót. Az új autó sokban hasonlít elődjéhez, viszont egy biztosan változott. A neve. Az 

új csoda neve: Volkswagen CC. A CC új értelmet kapott az autóban. A CC a Comfort Coupé 

rövidítéséből származik, és nem a Coupé – Cabrio.   

 

Külsejét vonzó karizmából valódi rajongás jellemzi.  

 

Az elegáns vonalú kupé azonnal rabul ejti a tekintetet, s egyből az új Volkswagen CC magas 

fényű bevonattal ellátott 

hűtőrácsára vezeti. Egyedülálló 

személyiségét karakteresen 

kiformált „Bi-Xenon” fényszórói 

hangsúlyozzák, miközben a 

nappali menetfény csíkjai 

biztonságot sugároznak. A sportos 

négyajtós dinamikus körvonalai 

tökéletes harmóniában állnak 17-

colos „Phoenix” illetve „Spa” (V6 4Motion: széria, 103-155 kW: extrafelszerelés) könnyűfém 

keréktárcsáival. Kívánságra vonzó 18-colos keréktárcsák, illetve a „Volkswagen Exclusive” 

19-colos „Lugano” dizájnja is rendelkezésre áll, de a semmi mással össze nem téveszthető 

világítási kép jellemezte, LED-technikájú hátsó lámpákra tekintve végképp egyértelmű: az új 

Volkswagen CC számára a dizájn félreérthetetlen és vérpezsdítő állásfoglalás is egyben. 
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Az autót sikerült megtekintenem élő nagyságban is, és biztosan mondhatom, hogy tényleg 

gyönyörűt alkottak a németek. 

 

Belső - Igényességből komoly megbecsülés 

Fényes küszöbléceivel az új Volkswagen CC már beszálláskor az autózás jól érzékelhető 

kultúráját közvetíti. Mesterien kidolgozott, igényes 

anyagok, mint például a kormány vagy a 

sebességváltókar bőrbevonata teremtenek a beltérben 

izgalmas kontrasztot a „Titán-ezüst” 

díszítőberakásokkal és az ülések minőségi 

„Silversprint” szövetkárpitjával. A műszerfal tekintetet 

csalogató különlegessége a tradicionális stílusú analóg óra.  

Az extrafelszerelésként rendelhető hangulatvilágítás elemei egészen különleges atmoszférájú 

fénybe burkolják a Volkswagen CC utasterét, még tágasabb térérzetet biztosítva, s még 

jobban kiemelve kényelmes, színvonalas stílusát. 

 

 

Vezetői segédrendszerek - Megbízhatóságból feltétlen bizalom 

Az új Volkswagen CC egyedi eleganciája biztonságot is sugároz, s mindez széria 

felszereléseiben is megnyilvánul. Ezek egyszerre szolgálják 

vezetője és utasai biztonságát és kényelmét. Ilyenek például 

biztonsági fejtámlái, vagy éppen a szériafelszereltségét bővítő 

gumiabroncs-nyomásellenőrző illetve a V6-os modellek 

gumiabroncs-nyomásmérő berendezése. Extrafelszerelésként a 

„Side Assist” sávváltást segítő rendszer figyelmeztet 30 kilométer/óra felett a visszapillantó 

tükrök holtterében érkező járművekre. Az intelligens fáradtság-érzékelő technika szintén az új 

Volkswagen CC alapkivitelének részeként ajánl bizonyos jelek érzékelésekor a vezetőnek 

pihenőt. Kívánságra ugyancsak a biztonságot növeli a távolsági fény „Dynamic Light Assist” 

dinamikus szabályzása, amely mindenkor kerüli a közlekedés többi résztvevőjének vakítását. 

 

Kényelem - Pihentető vezetésből valódi élmények 

Az új Volkswagen CC öt teljes értékű ülésével minden egyes utasát különösen kényelmes 

autózásra invitálja.  
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Kívánságra a négyüléses csomag még intenzívebb sportos hangulattal ruházza fel a 

Volkswagen CC utasterét. A hátsó ülések között ekkor fedeles rakodórekeszt, két pohártartót 

rejtő konzol húzódik. A vezetőt és az első utast a már szériában 

kínált első sportüléseken kifejezetten dinamikus élmény 

várja. Kívánságra az ülések aktív klíma-funkciójukkal és integrált 

belső szellőztetésükkel minden utas számára különleges 

közérzetet biztosíthatnak, míg a klímakomfort-ülések masszázsfunkciója különösen a hosszú 

túrák során kellemes lazítással szolgál. Nagyobb tárgyak szállításakor a hátsó ülés a 

csomagtérből egyszerű gombnyomással vezérelhető, opcióként kapható mechanizmus 

segítségével reteszelhető ki, hogy ezután önműködően és lágyan lecsukódjék. 

 

 

Mindennapos használatra - Egyszerű problémamegoldásból színvonalas kényelem 

Az új Volkswagen CC átgondolt részletmegoldásaival a különösen sokat úton lévőket is 

minden bizonnyal meggyőzi. Széria felszerelésként kínált „Auto Hold” funkciója araszoló 

(stop-and-go) forgalomban, torlódáskor vagy emelkedőn indulva hatékonyan tehermentesíti a 

fékpedált nyomó lábat. Mindemellett az elektromos rögzítő fék az emelkedő-asszisztenssel 

együtt gondoskodik a fokozott kényelemről és biztonságról. Kívánságra a Volkswagen CC 

„Easy Open” funkciójának köszönhetően még a csomagtér pakolásakor is segít: „Keyless 

Access” kulcsnélküli nyitási és indítási rendszere részeként a csomagtér-ajtó nyitásáról külön 

szenzor gondoskodik, amely az autó mögött érkező személy lábmozdulatokkal adott jelzését 

érzékeli. A szintén opcióként kínált, elektromos reteszelésű vonóberendezés kezelése is igen 

egyszerű, s használaton kívül mindössze néhány mozdulattal és egy gombnyomással az autó 

alá hajtható. 

 

Dinamika - Puszta vonóerőből a vezetés igazi élménye 

Az új Volkswagen CC a karosszériáját mélyebbre süllyesztő sport futóműve segítségével 

mindenkor hatékonyan juttatja tekintélyes vonóerejét az útra.  

E technikát 125 kW teljesítménytől az adaptív futómű-szabályzás (DCC) és az elektronikus 

differenciálzár-hatású funkció (XDS) is széria felszerelésként egészíti ki, de opcióként az új 

Volkswagen CC további erőforrásaihoz is rendelkezésre állnak. Minden TSI-motor 

változatában, illetve a V6 4Motion kivitelében az új négyajtós kupé a fékezési fázisok alatti 

energia-visszatáplálás (rekuperáció) rendszerét is tartalmazza.  

http://www.volkswagen.hu/lexikon/4motion.html
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Benzines erőforrásaival a Volkswagen CC 118 kW/TSI, 155 kW/TSI és 220 kW/V6 4Motion, 

dízelként pedig 103 kW/TDI és 125 kW/TDI változataiban szerepel a palettán.  

A TDI-motorok a BlueMotion Technology révén kiemelkedően kedvező üzemanyag-

fogyasztási és károsanyag-kibocsátási értékeket produkálnak. Az automatikus motorleállítás 

és - indítás rendszere (Start-Stop System) ennek keretében alapjáraton a tengelykapcsoló 

pedál kinyomásakor önműködően leállítja a motort. 

 

Az új Volkswagen CC Sky  

Az új Volkswagen CC Sky igényes panoráma toló-/billenő tetejével szinte határtalan 

távlatokat nyit az ég felé. Ám előre is a legjobb kilátással szolgál: a LED - technikájú nappali 

menetfénnyel kiegészített „Bi-Xenon” fényszórói és krómszegélyű ködfényszórói révén 

intenzív fénybe borítja az utat, még biztonságosabbá és pihentetőbbé téve az éjszakai 

utazásokat. Az új Volkswagen CC Sky emellett olyan exkluzív felszerelések sokaságával is 

szolgál, mint a fáradtságérzékelő funkció, a sebességszabályzó automatika vagy a 

„Climatronic” légkondicionáló berendezés, amelyek egyaránt a  legmagasabb színvonalú 

kényelmet szolgálják. 

Az új Volkswagen CC árak:  

 

Típus cm3 
seb. 

fokozat 
teljesítmény 

(kW/LE) 
ár Ft 

 1,8 TSI 1798  6 118/160 9 374 250 

1,8 TSI DSG   1798   7  118/160  9 985 120 

2,0 TFSI  1984  6 155/210 9 962 730 

2,0 TFSI tiptronic   1984   6  155/210  n.a. 

3,6 V6 DSG 4Motion   3597   6  220/300  n.a. 

2,0 CR TDI BMT   1968   6  103/140  9 206 610 

 2,0 CR TDI BMT DSG 1968  6 103/140 9 823 830 

 2,0 CR TDI BMT  1968  6 125/170 9 601 580 

2,0 CR TDI BMT DSG   1968  6 125/170 n.a. 

Forrás: http://www.vezess.hu/teszt/volkswagen_cc/35108/ 

 

Projektembe a következő modellt választottam ki: 

Típus: Volkswagen Volkswagen CC 1.8 TSI 4-ajtós 

Motor, váltó: 1798 ccm 

Teljesítmény: 118 KW / 160 LE  

Bruttó ár extra felszereltség nélkül: 9.327.260 Ft7 

 

                                                 
7 A későbbiekben ezzel az árral dolgoztam munkám során. Az ár, ajánlati ár, amely tartalmazza a regisztrációs 

adót és a 27% ÁFA-t.  

http://www.volkswagen.hu/lexikon/4motion.html
http://www.vezess.hu/teszt/volkswagen_cc/35108/
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4.2. Információk egy autó előállításához szükséges anyag 

költségeiről 8 

 

 

 

 

 

 

 

Forrás: A táblázat saját készítésű. 

 

Megjegyzés: a mellékletben található azon alkatrészek, amelyeket csoportosítottunk a fő 

autóalkatrészekhez. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
8 Az adatok egyéni körülbelüli érték, illetve interneten található adatok alapján jött ki.  
9 Az ár már ÁFA és regisztrációs adómentes. A későbbiekben ezzel az árral fogok már dolgozni. 

Sorrend Megnevezés Költség 

1 Karosszéria 850 160 Ft 

2 Motor 1 935 986 Ft 

3 Futómű 1 515 686 Ft 

4 Utastér 1 325 568 Ft 

5 Elektromos berendezés 1 046 500 Ft 

Összesen:   6 673 900 Ft9 
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4.2.1. Vállalaton belüli információk 

Típus Január Február Március Április Május Június Július Aug. Szep. Október Nov. December Összesen 

Polo 83 145 144 136 138 152 124 151 136 246 131 99 1 685 

Golf  65 93 140 131 118 149 100 80 88 133 67 45 1 209 

Golf Plus  24 30 28 31 26 26 17 21 19 30 57 8 317 

Golf Variant 74 22 40 35 35 26 31 30 60 55 26 28 462 

Touran  36 22 39 19 28 33 23 17 7 31 33 14 302 

Beetle 0 0 0 0 0 0 0 5 3 5 4 4 21 

Beetle Cabrio 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

EOS 1 1 0 1 4 3 2 0 0 2 1 2 17 

Jetta 60 90 69 91 129 68 52 50 79 104 63 65 920 

Tiguan 6 3 4 7 8 9 48 27 38 38 21 24 233 

Scirocco 0 2 2 0 1 0 0 1 0 1 0 2 9 

Passat  80 74 65 49 57 69 43 43 68 70 45 24 687 

Passat CC 18 21 18 16 20 18 9 9 13 16 5 1 164 

Passat Variant  30 50 41 44 44 42 29 28 51 54 29 29 471 

Sharan  18 9 12 12 10 5 11 12 10 15 11 8 133 

Touareg  3 7 5 2 1 3 1 3 7 3 5 5 45 

Phaeton 0 0 2 0 0 1 0 0 1 0 2 0 6 

Gesamt 498 569 609 574 619 604 490 477 580 803 500 358 6 681 

 

Megjegyzés: Az értékesítési adatok 2011-re vonatkoznak, és tényleges eladási darabot jelentenek. Azért jelöltem ki a Passat CC-t mert a 

Volkswagen CC szinte majdnem ugyanaz. Külsőségekben változott némelyest, és névben főként.  

1 CC jut 5db Passatra.
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4.2.2. Vállalaton kívüli információk 

 

Top 10 márka Magyarországon 2011-ben (személyautó és kishaszon gépjármű 

összesen)10 

 

1. Ford 6432 jármű; 11,38 százalék piaci részesedés 

2. VW 6237; 11,03% 

3. Opel 6167; 10,93% 

4. Renault 5179; 9,16% 

5. Skoda 4696; 8,31% 

6. Toyota 3147; 5,57% 

7. Fiat 2886; 5,11% 

8. Peugeot 2598; 4,6% 

9. Citroen 2318; 4,1% 

10. Nissan 2078; 3,68%  

 

A ranglista is azt mutatja, hogy a Volkswagen igen népszerű a gazdasági piacon. Hogy tovább 

növeljem a Volkswagen hírét, nem rég olvastam, hogy a Volkswagen Up! lett a Világ Év 

Autója. 11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
10 Forrás: 

http://automenedzser.hu/auto_tipp/2012/1/3/Top_10_a_legnepszerubb_automarkak_2011ben_KPJA9V 
11 Forrás: http://www.origo.hu/auto/20120406-vilag-ev-autoja-2012-volkswagen-up.html 

http://automenedzser.hu/auto_tipp/2012/1/3/Top_10_a_legnepszerubb_automarkak_2011ben_KPJA9V
http://www.origo.hu/auto/20120406-vilag-ev-autoja-2012-volkswagen-up.html


 30 

5. Igények feltárása, igénylista összeállítása  
Igénylista 

 

1. elvigyen egyik helyről a másikra 

2. biztonságos legyen 

3. megbízható legyen 

4. kényelmes legyen 

5. helymeghatározó és GPS rendszer legyen benne 

6. többzónás klímával rendelkezzen 

7. ülésfűtéses legyen 

8. legyen benne lopás gátló és váltózár 

9. elegáns legyen 

10. legyen benne légkondicionáló  

11. légzsákkal felszerelt 

12. rendelkezzen esőérzékelős ablaktörlővel 

13. sötétített ablakok 

14. UV- szűrős szélvédő 

15. stabil futómű  

16. teleszkópos motorháztető 

17. kevés fogyasztás mellett magas legyen a teljesítmény 

18. belülről nyitható csomagtér ajtó és 

17. bőséges színválasztékú kárpithuzat 

18. benzinsapka ajtónyitó 

19. a kerék könnyűfém felnis legyen  

20. nyomatékos motor 

21. legyen hibrid (elektromos és motorbenzines) 

22. TIPTRONIC sebességváltó (fél és teljes automata váltó) 

23. comfort line legyen (csomagon belüli változatosság) 

24. legyen rajta leszerelhető vonóhorog 

25. elektromos ablakemelő  

26. gyerekzár 

27. napfénytető 

28. elektromosan behajtható visszapillantó tükör 

29. hosszú távú garancia legyen rá 

30. rövid féktáv 

31. megbízható tapadás 

32. Alacsony fogyasztás 

33. Világos utastér 

34. Alacsony szerviz ár 

35. Minőségi hifi rendszer 

 

Az igények közül 15 darabot választottunk ki pontozás alapján a Teammel és rangsoroltuk 

őket.  

A következő lett az igényrangsor:   

1. elvigyen egyik helyről a másikra 

2. biztonságos legyen 

3. megbízható legyen 

4. kényelmes legyen 
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5. legyen benne lopás gátló és váltózár 

6. elegáns legyen 

7. legyen benne légkondicionáló  

8. légzsákkal felszerelt 

9. UV- szűrős szélvédő 

10. stabil futómű 

11. hosszú távú garancia legyen rá 

12. rövid féktáv 

13. megbízható tapadás 

14. alacsony fogyasztás 

15. kevés fogyasztás mellett magas legyen a teljesítmény 

 

 

6. Funkcióelemzés 
 

6.1. Termék funkció elemzése 

 

Termék 

(tárgy) 

Funkció (főnév) Funkció (ige) Funkció paraméter 

Karosszéria Biztonságot nyújt 

Hosszúság: 4902 mm 

Szélesség: 1855 mm 

Magasság: 1417 mm 

Tengelytáv: 2711 mm 

Nyomtáv elől: 1552 mm 

Nyomtáv hátul: 1559 mm 

Motor Haladást biztosít 
1798 ccm 

118 KW/ 160 LE 

Futómű Menetstabilitást biztosít 

Tengelytáv: 2711 mm 

Nyomtáv elől: 1552 mm 

Nyomtáv hátul: 1559 mm 

Utastér Kényelmet biztosít 

Belső tér hossza: max. 1797 

mm 

Csomagtartó térfogat: 535 l 

 

Motor 1.8 TSI (DSG) 

Lökettérfogat (ccm) 1798 

Teljesítmény (LE/ford.) 160/5000-6200 

Nyomaték (Nm/ford.) 250/1500-4200 

Végsebesség (km/h) 223 

Gyorsulás 0-100 km/h (s) 8,5 

Vegyes fogyasztás(l/100 km) 7,1 (7,2) 

CO2-kibocsátás (g/km) 165 (167) 

Alapár (Ft) 
9 374 250  
(9 985 120) 
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Motor, Sebességváltó, Villamosrendszer 

Motor felépítés 4 hengeres benzinmotor 

Lökettérfogat, liter/cm³ 1,8 / 1798 

max. teljesítmény, kW (LE) 1/min 118 (160) / 5000-6200 

max. forgatónyomaték, Nm 1/min 250 /             1500-4200 

Károsanyag kibocsátási osztály Euro 5 

Sebességváltó 6 fokozatú kéziváltó 

Generátor, A / Akkumulátor, A (Ah) 140 / 340 (70) 

Tömeg, kg 

Saját tömeg 1) 1427 

Megengedett össztömeg 2030 

Hasznos terhelhetőség 603 

Megengedett tengelyterhelés elöl/hátul 1090 / 990 

Megengedett vontatmánytömeg 12%, 8% 
emelkedőnél 2) 

1500 / 1700 

Megengedett vontatmánytömeg fék nélkül 2) 750 

Megengedett vonófej-/ tetőterhelés 90 / 100 

Legnagyobb sebesség, km/h 

6 fokozatú kéziváltóval 220 

Gyorsulás 0-80 / 0-100 km/h, s 

6 fokozatú kéziváltóval 6,0 / 8,5 

Üzemanyagfogyasztás, l/100 km és CO2-kibocsátás, g/km 3) 

Üzemanyag 
Szuper plusz benzin, ólommentes, vagy 

szuperbenzin, ólommentes min. 95 oktán. 4) 
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Városban 9,6 

Városon kívül 5,3 

Vegyes 6,9 

Széndioxid-kibocsátás, vegyes 160 

Méretek 

Külső méretek 

Hossz, mm 4769 

Szélesség, mm 1820 

Magasság, mm 1) 1470 

Tengelytávolság, mm 2712 

Nyomtáv elöl/hátul, mm 1552 / 1551 

Kerékméret 
7J x 16 (Comfortline) 
7,5 J x 17 (Highline) 

Forduló kör, m kb. 11,4 

Üzemanyagtartály, l kb. 70 

Belső méretek 

Beszállás elöl, szélesség/magasság, mm 1) 899 / 1292 

Beszállás hátul szélesség/magasság, mm 1) 862 / 1318 

Tényleges fejtér, elöl, mm 973 (951 üveg toló-/billenőtető esetében) 

Tényleges fejtér, hátul, mm 961 (960 üveg toló-/billenőtető esetében) 

Vállszélesség, elöl / hátul, 5 ajtós, mm 1466 / 1511 

Üléstér elöl, mm 725 - 1038 

A belső tér hossza, mm 1797 

Csomagtér 

Hosszúság normál helyzetű / lehajtott hátsó 
üléspaddal, mm 

1164 / 1958 
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12 

                                                 
12 Forrás: 

http://www.volkswagen.hu/modellek/passat/passat/tenyek_es_szamok/technikai_adatok/?mot

or=273 

Legnagyobb szélesség, mm 1412 

Kerékdobok közötti szélesség, mm 1014 

Magasság, mm 409 

Csomagtér 5) 565 

Garázsméretek 

Teljes hosszúság vontatóhoroggal 4874 

Magasra nyitott motorháztető / padló, mm 1) 1798 

Magasra nyitott csomagtértető / padló, mm 1) 1766 

Szélesre nyitott ajtók elöl/hátul, 5 ajtós, mm 3723 / 3587 

Autó középvonal / k 

ülső tükör, bal / jobb 

1002 / 989 

  

http://www.volkswagen.hu/modellek/passat/passat/tenyek_es_szamok/technikai_adatok/?motor=273
http://www.volkswagen.hu/modellek/passat/passat/tenyek_es_szamok/technikai_adatok/?motor=273
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6.2. Funkciófa  

 

 

Megjegyzés: A funkció fa saját készítésű. 
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6.2.1. Funkciók megállapítása, rangsorolása 

 

A funkció-fa alapján állítottuk össze a termék funkcióit.  

1. Megbízhatóság kölcsönöz 

2. Minőségről biztosít 

3. Sérüléstől véd 

4. Környezetet véd 

5. Fényerőt szabályoz 

6. Információt nyújt 

7. Vezetési komfortot biztosít 

8. Felsőkategóriás élményt nyújt 

9. Tehermentesítést biztosít a vezetőnek 

10. Térkínálatot biztosít 

11. Stílusos eleganciát kölcsönöz 

12. Dinamikus átmenetet képez 

13. Összetéveszthetetlen megjelenést nyújt 

14. Tájékoztatást ad az átlagfogyasztásról 

15. Multifunkcionális kijelzőt biztosít 

 

A rangsorba állított funkciók meghatározása után kitöltöttük a Ross-féle optimális 

párelrendezést és megcsináltuk a Preferencia- mátrixot. A kitöltött Preferencia-mátrix alapján 

összeállítottuk az Értékelő táblát13.  

 

Szeretnék magyarázatot adni a funkciókra. Vannak köztük olyan funkciók, amelyek 

hasonlítanak egymásra, de még sem. Vannak funkciók, amelyekre önmagukban is 

alapfunkcióként gondol egy autóvásárló. A megbízható funkciót arra értelmeztük, hogy ha 

ránézek egy autóra, akkor azt tudjam mondani, hogy megbízható. Vegyünk például egy törött 

autót, arra valószínűleg nem fogom azt mondani, hogy megbízható. Vagy egy olyan autót, 

aminek nyikorog a féktárcsája, vagy csörög-zörög. Egy másik egyszerű példa, hogy tudjam, 

ez az autó el fog vinni engem akár Münchenbe, akár Frankfurtba, anélkül, hogy lerobbanna. 

Egy Ladáról kevésbé mondanám el, hogy megbízható, mint egy CC-ről.  

Minőségről biztosít. Ennél a funkciónál a márkahűség a legfontosabb szempont. Valakinél a 

Ford, valakinél a Suzuki jelenti a minőséget. Nálam például a Volkswagennél kezdődik. 

Sérüléstől véd funkció: nem minden autó véd a sérüléstől. Vegyünk például egy Smart-ot. 

Valószínűleg ha egy ilyenben ütközöm, kevés esélyem van a túlélésre, mintha egy CC – vel 

ütköznék. Ha márkán belül akarunk maradni, vegyük alapul a Volkswagen Bogár –t. Ha egy 

olyan autóval ütköznék, mondjuk egy másik, nagyobb autóval, mint például egy Ford 

Mondeo – val, akkor kevés esélyem van arra, hogy épségben szállok ki az autóból.  

                                                 
13 Mellékletben a minták (Ross-féle optimális párrendezés, Preferencia-mátrix, Értékelő tábla) 



 37 

Ellenben ha egy CC-vel ütközök, nagyobb esélyem van arra, hogy túlélem, és talán még az 

autó sem sérül annyira (bár utóbbi nagyon sok mindentől függ). A sérüléstől véd funkció alatt 

még értettük a töréstesztet. A CC – nél a törésteszt 5 csillagos.  

A környezetet véd funkciót azt hiszem, nem kell megmagyarázni. Sokan nem értették a 

következő funkciót: Fényerőt szabályoz. A fényerőt szabályoz funkciót arra a berendezésre 

értettük, amely az új CC – ben is megtalálható. Az automatikus fényszóró bekapcsolási 

funkció gondoskodik az autó optimális kivilágításáról anélkül, hogy a vezetőnek manuálisan 

be- vagy ki kellene kapcsolnia a világítást. A rendszer jelentősen növeli a komfortot és 

biztonságot a vezető számára. A rendszer sötétedéskor vagy nappal, alagútban való haladás 

során, a sötétedésérzékelő útján automatikusan bekapcsolja a világítást. A rendszer akkor is 

bekapcsolja a világítást, ha esik az eső (az ablaktörlő 5 másodpercet meghaladó folyamatos 

működtetése esetén), vagy ha az autó gyorsan halad (10 másodpercnél hosszabb ideig 140 

km/h feletti sebesség). Ha a sebesség újra lecsökken, vagy leállítják az ablaktörlőt, a rendszer 

rövid idő után automatikusan kikapcsolja a világítást. Az autót sokkal jobban észlelhetővé 

válik a többi közlekedő. Ennek köszönhetően tartósan javul a komfort és a biztonság. 

Információt nyújt funkció azt jelenti, hogy a műszerfalon lévő kis kijelzőn láthatjuk, hogy 

éppen melyik ülést fűtöttük be, és mennyire, illetve jelzi, ha bekapcsoljuk a sávtartó 

asszisztenst.  

Vezetési komfort: az autóvezetésnél két dolog különösen fontos: a biztonság és a komfort. 

Az extraként rendelhető „Prémium” multifunkciós kijelző mindkettőhöz hozzájárul. A vezető 

közvetlen látóterében helyezkedik el, így a járművel kapcsolatos fontos információk – például 

a járműbeállítások és - adatok – azonnal áttekinthetők. A nagyfelbontású színes kijelző és a 

szemléletes menürendszer rendkívül informatív és jól olvasható. Az opcionális 

gumiabroncsnyomás-ellenőrző rendszerrel így igen kényelmesen, a vezetőülésből 

ellenőrizhető az egyes abroncsok nyomása.   

Felsőkategóriás élményt a klímatizált első ülések is jelentik, melyek masszázsfunkcióval 

vannak ellátva. Emellett az autóba sportülések találhatók, amelyek szintén hozzájárulnak az 

élményhez. Kívánságra az új CC számos intelligens vezetőasszisztens – rendszerrel szerelhető 

fel. Ezek a rendszerek tehermentesítik a vezetőt, segítik koncentrációját, így nagyobb 

kényelmet és biztonságot garantálnak szinte minden menethelyzetben. Említésre méltó 

például az extraként kapható fáradtságfelismerő funkció, amely kimerültségre utaló jelek 

ismétlődése esetén optikai és akusztikus figyelmeztetéssel pihenést javasol a vezetőnek.  

http://www.volkswagen.hu/lexikon/multifunktionsanzeige_mfa.html
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Térkínálatot biztosít az a tény, hogy a hagyományos kupéhoz képest érezhetően nagyobb 

térkínálattal rendelkezik az autó, és az ülések is úgy vannak megtervezve és beépítve, hogy 

nagyobb csomagteret biztosítsanak, amikor szükséges. 

Stílusos eleganciát kölcsönöz funkció alatt azt értettük, hogy a Coupé jellegnek 

köszönhetően sportos, mellette még elegáns is. Mondhatjuk, hogy 2 in 1.  

Dinamikus átmenetet képez az autón például a különösen elegáns kialakítású hűtőrács, vagy 

a nyújtott körvonal. Itt főként a 

külső dizájnra gondoltunk.  

Összetéveszthetetlen megjelenést 

nyújt funkció alatt szintén a külső 

megjelenést vettük alapul. A 

különböző extra keréktárcsák, a, 

különleges kialakítású fényszórók 

amik biztosítják az összetéveszthetetlenséget az elődjétől vagy más autótól. Az intelligens bi-

xenon fényszórók tökéletes összhangja a fekete fényezésű, krómdíszítésű hűtőráccsal, szintén 

hozzájárul. Az egész autó azt hangsúlyozza, hogy ez nem egy Suzuki, ez nem sima, egyszerű 

Golf, vagy Touran, hanem egy CC! Egy limuzin kategóriás autó!  

 

A műszerfalon található egy olyan kijelző, amivel 

nyomon követhető az átlagfogyasztás.  

A CC-be vásárolható egy olyan multifunkcionális 

kijelzővel rendelkező rendszer, amellyel 

csatlakoztathatjuk mobiltelefonunkat és onnan is 

intézhetjük a telefonhívásainkat. Illetve még ha hosszú útra indulunk akár navigációs 

rendszert is kérhetünk bele.  
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6.3. Értékelő Tábla

Szempontok 
Értékelők Össz. 

Pont 
Rang- 

sor 
Súly- 
szám 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 12 13 12 13 13 14 12 13 11 13 126 2 0,12 

2 12 12 10 14 11 13 7 10 11 9 109 3 0,104 

3 14 14 14 12 14 12 14 9 14 14 131 1 0,125 

4 4 6 8 9 12 6 13 7 12 11 88 5 0,084 

5 2 1 5 1 9 2 8 6 2 3 39 11 0,037 

6 9 6 8 6 7 6 4 5 5 7 63 7 0,06 

7 12 10 12 11 4 10 11 11 9 9 99 4 0,094 

8 10 11 6 7 5 8 8 9 5 4 73 6 0,07 

9 0 1 6 5 9 3 6 4 11 3 48 11 0,046 

10 6 4 6 6 9 1 8 14 9 7 70 7 0,067 

11 8 9 0 9 2 7 4 2 4 4 49 10 0,047 

12 1 4 3 1 1 2 1 1 4 2 20 13 0,019 

13 3 8 1 3 0 3 2 0 1 4 25 12 0,024 

14 7 2 4 6 3 10 1 11 0 5 49 9 0,047 

15 5 4 10 2 6 8 6 3 7 10 61 8 0,058 

Összesen: 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 1050   1 

 Következetesség 99,29% 94,29% 84,29% 90,72% 82,14% 91,07% 98,57% 97,86% 91% 76%     100% 
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Az értékeléshez csak egy 80% alatti következetesség mutatóval rendelkező kitöltő adatait 

vettem figyelembe. A többiek, mind 80% felettiek, ami úgy gondolom értékelhető és 

megbízható.  

Az értékelő tábla alapján megtudhatjuk, hogy kinél melyek a legfontosabb funkciók és 

melyek a legkevésbé érdekes funkciók egy autónál, jelen esetben a Volkswagen CC-nél. 

Funkció és súlyszám ütköztetéssel szeretném szemléltetni:  

 

Funkció és súlyszám ütköztetés          

   Súlyszám Rangsor    

F11 Megbízhatóságot kölcsönöz 0,122 1. 0,124 F21 

F12 Minőségről biztosít 0,104 2. 0,122 F11 

F21 Sérüléstől véd 0,124 3. 0,104 F12 

F22 Környezetet véd 0,079 4. 0,093 F32 

F23 Fényerőt szabályoz 0,041 5. 0,079 F22 

F31 Információt nyújt 0,066 6. 0,067 F33 

F32 Vezetési komfortot biztosít 0,093 7. 0,066 F31 

F33 Felsőkategóriás élményt nyújt 0,067 8. 0,066 F35 

F34 Tehermentesítést biztosít a vezetőnek 0,041 9. 0,058 F52 

F35 Térkínálatot biztosít 0,066 10. 0,054 F51 

F41 Stílusos eleganciát kölcsönöz 0,047 11. 0,047 F41 

F42 Dinamikus átmenetet képez 0,018 12. 0,041 F23 

F43 Összetéveszthetetlen megjelenést 
nyújt 0,023 13. 0,041 F34 

F51 Tájékoztatást ad az átlagfogyasztásról 0,054 14. 0,023 F43 

F52 Multifunkcionális kijelzőt biztosít 0,058 15. 0,018 F42 

 

Az ütköztetésből az derül ki, hogy a vásárló számára a legfontosabb funkciók, elvárások egy 

autóval szemben az, hogy Sérüléstől védjen (F21), Megbízhatóságot kölcsönözzön (F11) és 

Minőségről biztosítson (F12). A legkevésbé fontosabb pedig, hogy Fényerőt szabályozzon 

(F23), Tehermentesítést biztosítson a vezetőnek (F34), Összetéveszthetetlen megjelenést 

biztosítson (F43) és Dinamikus átmenetet képezzen (F42).  

Ebből azt a következtetést lehet levonni, hogy a tulajdonosnak sokkal fontosabb a belső és a 

biztonság, mint a külső dizájn.  

A súlyszám azt érzékelteti, hogy a 100%- nak hányad részét teszi ki az adott funkció.  

 

Az autóval szemben támasztott követelmények rangsorolása az előzőekben már megtörtént. A 

megkapott súlyozási értékek segítségével lehet elvégezni a funkciósémában szereplő 

részfunkciók rangsorolását illetve súlyozását, melyek elvégzése után a meghatározott 
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alkatrészköltségeket el kell osztani a súlyozott funkciórangsor arányában, majd elkészíthető a 

költségmátrix, melynek oszlopai a termékséma elemi, sorai a részfunkciók. A költségmátrix a 

későbbiekben látható.  

 

A költségmátrix összeállításakor egy- egy termékegységet kiválasztva sorra vizsgáltuk meg 

azt, hogy az adott termékegység a feltárt funkciók melyikét hordozza, és milyen arányban. 

Ezek az értékek a költségmátrixban találhatók meg.  

 

Költségkritikus pontnak nevezzük, amikor a tényleges költségtől a funkcióköltség jelentősen 

eltér. A két költségoszlop összevetésének alapján az eltéréseket a táblázat vége felé tüntettük 

fel, melyek a költségkritikus pontokat mutatják, és amelyek alapján a gyenge pontok 

meghatározhatók. 

 

Gyenge pontnak pedig azokat nevezzük, amelyek a költségkritikus pont alapján vagy a 

funkcióteljesítés mértékének a hiánya miatt az adott termékrész funkcióját nem a vevő 

igényeinek megfelelően látja el. 
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7. Költség - mátrix 

  Karosszéria Motor Futómű Utastér Elektromos berendezés 

Tényleges költség Tervezett költség   % Költség % Költség   Költség   Költség   Költség 

F11  
5% 42 508 Ft 20% 387 197,2 Ft 10% 151 568,6 Ft 3% 39 767,04 Ft 9% 94 185 Ft 715 225,84 Ft 800 868,0 Ft 

F12  5% 42 508 Ft 15% 290 397,9 Ft 15% 227 352,9 Ft 5% 66 278,4 Ft 9% 94 185 Ft 720 722,20 Ft 694 085,6 Ft 

F21  80% 680 128 Ft 20% 387 197,2 Ft 7% 106 098,02 Ft 2% 26 511,36 Ft 10% 104 650 Ft 1 304 584,58 Ft 834 237,5 Ft 

F22  0% 0 Ft 20% 387 197,2 Ft 3% 45 470,58 Ft 0% 0 Ft 1% 10 465 Ft 443 132,78 Ft 560 607,6 Ft 

F23  0% 0 Ft 0% 0 Ft 0% 0 Ft 0% 0 Ft 3% 31 395 Ft 31 395 Ft 246 934,3 Ft 

F31 0% 0 Ft 0% 0 Ft 0% 0 Ft 20% 265 113,6 Ft 25% 261 625 Ft 526 738,60 Ft 400 434,0 Ft 

F32 
0% 0 Ft 10% 193 598,6 Ft 30% 454 705,8 Ft 10% 132 556,8 Ft 5% 52 325 Ft 833 186,20 Ft 627 346,6 Ft 

F33 
0% 0 Ft 15% 290 397,9 Ft 15% 227 352,9 Ft 10% 132 556,8 Ft 5% 52 325 Ft 702 632,60 Ft 467 173,0 Ft 

F34 
0% 0 Ft 0% 0 Ft 10% 151 568,6 Ft 5% 66 278,40 Ft 3% 31 395 Ft 249 242 Ft 306 999,4 Ft 

F35  1% 850,16 Ft 0% 0 Ft 0% 0 Ft 15% 198 835,2 Ft 0% 0 Ft 199 685,36 Ft 447 151,3 Ft 

F41 
3% 25 504,8 Ft 0% 0 Ft 5% 75 784,3 Ft 15% 198 835,2 Ft 0% 0 Ft 300 124 Ft 313 673,3 Ft 

F42  
3% 25 504,8 Ft 0% 0 Ft 2% 30 314 Ft 0% 0 Ft 0% 0 Ft 55 818,80 Ft 126 804,1 Ft 

F43  

3% 25 504,8 Ft 0% 0 Ft 3% 45 470,58 Ft 0% 0 Ft 0% 0 Ft 70 975,38 Ft 160 173,6 Ft 

F51  
0% 0 Ft 0% 0 Ft 0% 0 Ft 0% 0 Ft 5% 52 325 Ft 52 325 Ft 313 673,3 Ft 

F52  

0% 0 Ft 0% 0 Ft 0% 0 Ft 15% 198 835,20 Ft 25% 261 625 Ft 460 460,20 Ft 387 086,2 Ft 

Össz 100% 850 160 Ft 100% 1 935 986 Ft 100% 1 515 686 Ft 100% 1 325 568 Ft 100% 1 046 500 Ft 6 673 900 Ft 6 673 900 Ft 
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7.1. ABC - elemzés 

 

 

                                                 

                                                      

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Har- 
mónia 

F.telj. ABC Krit. 

  SZ A   

  SZ A   

X T A XX 

X A A   

XXX A A X  

X SZ A   

X SZ A   

XX T A X 

  SZ B   

XXX A B XXX 

  SZ B   

XX  A B XXX 

XX  A B XXX 

XXX A C X 

X  SZ C   

        

ABC elemzés 6 673 900 Ft  

A  75% 5 005 425 Ft  

B 20% 1 334 780 Ft 6 340 205 Ft 

C 5% 333 695 Ft 6 673 900 Ft 
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8. Pareto - görbe  
 

Funkciók Árak Sorrend 
Kummulált 
összeg Funkciók 

Kummulált 
összeg  

F11 800 868,0 Ft 834 237,5 Ft 800 237,5 F11 800 237,5 A 

F12  694 085,6 Ft 800 868,0 Ft 1 601 105,50 F12  1 601 105,50 A 

F21  834 237,5 Ft 694 085,6 Ft 2 295 191,10 F21  2 295 191,10 A 

F22  560 607,6 Ft 627 346,6 Ft 2 922 537,70 F22  2 922 537,70 A 

F23  246 934,3 Ft 560 607,6 Ft 3 483 145,30 F23  3 483 145,30 A 

F31  400 434,0 Ft 467 173,0 Ft 3 950 318,30 F31  3 950 318,30 A 

F32  627 346,6 Ft 447 151,3 Ft 4 397 469,60 F32  4 397 469,60 A 

F33  467 173,0 Ft 400 434,0 Ft 4 797 903,60 F33  4 797 903,60 A 

F34  306 999,4 Ft 387 086,2 Ft 5 184 989,80 F34  5 184 989,80 B 

F35  447 151,3 Ft 313 673,3 Ft 5 498 663,10 F35  5 498 663,10 B 

F41 313 673,3 Ft 313 673,3 Ft 5 812 336,40 F41 5 812 336,40 B 

F42  126 804,1 Ft 306 999,4 Ft 6 119 335,80 F42  6 119 335,80 B 

F43  160 173,6 Ft 246 934,3 Ft 6 366 270,10 F43  6 366 270,10 B 

F51  313 673,3 Ft 160 173,6 Ft 6 526 443,70 F51  6 526 443,70 C 

F52  387 086,2 Ft 126 804,1 Ft 6 653 247,80 F52  6 653 247,80 C 
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Pareto - görbe  

800 237,5 

1 601 105,50 

2 295 191,10 

2 922 537,70 

3 483 145,30 

3 950 318,30 

4 397 469,60 

4 797 903,60 

5 184 989,80 

5 498 663,10 

5 812 336,40 

6 119 335,80 
6 366 270,10 

6 526 443,70 
6 653 247,80 

0,0 

1 000 000,0 

2 000 000,0 

3 000 000,0 

4 000 000,0 

5 000 000,0 

6 000 000,0 

7 000 000,0 

F11 F12  F21  F22  F23  F31  F32  F33  F34  F35  F41 F42  F43  F51  F52  
Funkciók 

Kummulált 
összeg A 

B C 
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9. Kritikus pontok meghatározása 
 

A Költségmátrixban a kritikus pontokat halványszürkével húztuk ki, így könnyebb az 

áttekinthetőség.  

Az első kritikus pont:  

F21, ahol a tényleges költség nagyobb, mint a tervezett költség. Ez túlteljesített, mégis „A” 

minősítést kapott. Az F21 a Sérüléstől véd funkció. A javaslat az lenne, hogy a minőség 

megtartása mellett próbáljanak költséget csökkenteni.  

 

F23, ahol a tényleges költség kisebb, mint a tervezett, és alul teljesítés mellett mégis „A” 

kategóriás funkció. Az F23 a Fényerőt szabályoz funkció. Munkám során azt vettem észre, 

hogy még sok embernek nincs információja erről a funkcióról. Ezért az lenne a javaslatom, 

hogy költség szinten tartása mellett növeljék a funkció teljesítését.  

 

F33. Itt a tényleg nagyobb volt, mint a tervezett. Ami azt jelenti, hogy túl van teljesítve. Ez is 

„A” kategóriás funkció. Ez a funkció a Felsőkategóriás élményt nyújt funkció. Úgy 

gondolom, hogy a gyártók sokkal nagyobb hangsúlyt fektetnek erre a funkcióra, mint 

amennyit kéne. Ezért a javaslat az lenne, hogy a költséget csökkentsék, ami igaz, hogy a 

minőség rovására fog menni, de az értékelő táblát elnézve, nem tartozik a legfontosabb 

igények és funkciók közé. Így nyugodtan megtehető ez a lépés.  

 

F35 funkció – Térkínálatot biztosít. A tényleges költség kisebb, mint a tervezett, ezért alul 

teljesített funkcióról beszélünk. „B” osztályzást kapott. Ezt a funkciót növelni kéne többlet 

költség mellett, amit úgy lehetne elérni, hogy felmérjük a célcsoport ízlésvilágát, a vevők 

igényeit ezzel a funkcióval kapcsolatban.  

 

F42 – Dinamikus átmenetet képez. Tényleg költség < ,mint a tervezett költség. Alulteljesített, 

„B” osztályzású. Erre a funkcióra nem találtunk megfelelő megoldást. A táblázat alapján a 

vevő többet lenne hajlandó érte fizetni. Akkor itt azt lehetne megtenni, hogy még több alkotó 

elemet beletenni az autóba, ami növeli a dinamikus átmenetet, persze költség növelése nélkül. 
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F43 – Összetéveszthetetlen megjelenést nyújt. A tényleges költség itt is kisebb, mint a 

tervezett, alul van teljesítve és „B” osztályzású. Ennél a funkciónál azt tudnánk javasolni, 

mint az előzőnél, hiszen mindkettő a külsőre vonatkozik.  

F51 – Tájékoztatást ad az átlagfogyasztásról funkciónál a tényleges költség kisebb, mint a 

tervezett, alulteljesített és „C” kategóriás. Ami azt jelenti, hogy a fogyasztó hajlandó lenne 

többet fizetni érte, ha magasabb lenne a teljesítése. Itt a funkció teljesítésének növelését 

javasolnák.  
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10. Javaslatok 
 

 

JAVASLATI LAP                                                                                        2012. október 11.  

 

TÁRGY: Új Comfort Coupé bevezetése a termékpalettára 

Melyik javaslathoz kapcsolódik: 

Az olyan vezetők számára megtervezett autók gyártásának bevezetése, akik számára nem 

csak az a fontos, hogy az autó sportos és elegáns legyen, hanem belül kényelmes is.  

Jelenlegi helyzet: 

A cég jelenleg nagyon magas pozíciót ért el az autóiparban. Mind a fiatalabbak, mind az 

idősebbek megtalálják a hozzájuk leginkább illő autót. Nem feledkeztek meg a vállalatokról 

sem, akiknek széles választékot nyújtanak cégautókkal kapcsolatban. Az autók mind a 

magánszférában, mind a közszférában dolgozók igényeit kielégíti.  

A márka elismerést vívott ki, nem csak külföldön, de itthon is.  

 

 

Javaslati megoldás:  

A piacra csakis jó minőségű, megbízható autókkal lehet bent maradni. Fontos, hogy a vevői 

igényeket is kielégítsék az autók. Az igényelemzésből az derült ki, hogy a vevők számára a 

legfontosabb a megbízhatóság, a minőség és, hogy sérüléstől védjen az autó. Azt javaslom, 

hogy erre a cég / gyártó továbbra is nagy hangsúlyt fektessen. A megkérdezettek alapján 100-

ből 89-en mondták, hogy számukra fontosabb a belső kényelem, mint az, hogy éppen egy 

felsőkategóriás autóban üljön.  

 

Az alkotórész – funkció elemzésből (Költség-mátrix) az derül ki, hogy túl nagy hangsúlyt 

fektetnek a külsőre és a belső tudásra, mint a belső kényelemre. Éppen ezért gondoltam arra, 

- tudván, hogy a CC, a régi PASSAT CC és a Volkswagen Phaeton keveréke - , hogy miért 

ne lehetne megtervezni egy olyan autót, ami a CC és a régi Passat együttese? Nevet 

változtatnék, hiszen nem coupé-ról beszélnénk. Viszont comfortos lenne. Külsőre CC , 

belsőre Passat lenne. Hiszen egy Passat kényelmesebb (legalábbis a beszállást tekintve és a 

belmagasságot), mint egy CC. Előtte persze nem ártana egy véleménykutatást végezni, hogy 

lenne-e rá igény.  
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Eredmény kimutatás:  

Mivel a cég termékei között korábban is szerepeltek ilyen kategóriájú autók, ezért az új autó 

gyártása nem járna jelentős technológiai beruházással. A vevői igényfelmérés jó módszer 

lehetne. Vagy számítógépes grafikával (3D-s megoldások) próbálnám meg szemléltetni, vagy 

egy miniatűr modellen mutatnám be az új előnyöket. Ez több szempontból is előnyös lenne:  

 - A vevők révén visszajelzést kapnánk nem csak a termék minőségéről, és az igényről, 

hanem magáról az ötletről is. Jó ötlet lenne –e bevezetni egy új autót? Egy olyan autót, amit 

két autóból raktunk össze. 

- A prototípust el lehetne vinni kiállításokra, így hamar híre menne, ha jó ötletnek bizonyult a 

fejlesztés.  
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10.1. Javaslattétel képpel illusztrálva: 

        Volkswagen Phaeton Volkswagen Passat   Volkswagen CC 

 

Saját javaslat:  

                   Volkswagen CC                                                         Volkswagen Passat 
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Felhasznált irodalom:  
Idegen nyelvű: 

- Lawrence D. Miles: „Techniques of Value Analysis & Engineering,  3rd Edition. 

– Lawrence D. Miles Foundation, USA; 

- Samuel J. Mantel Jr. – Project management in practice 

 

Magyar nyelvű:  

- IFUA Horváth & Partners Management Consultants: Folyamatmenedzsment a gyakorlatban 

- Dr. Nádasdi Ferenc: Az értékelemzés alapjai  

- Hegedűs József: Értékelemzés a termékfejlesztésben 

- Iványi Attila Szilárd: Értékelemzés 

- Körmendi Lajos: Értékelemzés 

- Ifj. Czinkóczi Sándor: Projektmenedzsment 

 

Linkek:  

http://www.volkswagen.hu/modellek/volkswagen_cc/ 

http://www.autonavigator.hu/ujdonsag/passat_nelkul_puccosabb_az_uj_volkswagen_cc-6947 

http://www.vezess.hu/teszt/volkswagen_cc/35108/ 

http://www.porschehungaria.hu/a_volkswagen_csoport_folytatja_nyereseges_novekedeset 

http://www.origo.hu/auto/20120127-volkswagen-ccmenetproba.html 

http://www.volkswagen.hu/volkswagen_koeruel/innovacio/m_szaki_lexikon/fahrlichtschaltun

g_automatisch.html 

 

Volkswagen katalógusok 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.volkswagen.hu/modellek/volkswagen_cc/
http://www.autonavigator.hu/ujdonsag/passat_nelkul_puccosabb_az_uj_volkswagen_cc-6947
http://www.vezess.hu/teszt/volkswagen_cc/35108/
http://www.porschehungaria.hu/a_volkswagen_csoport_folytatja_nyereseges_novekedeset
http://www.origo.hu/auto/20120127-volkswagen-ccmenetproba.html
http://www.volkswagen.hu/volkswagen_koeruel/innovacio/m_szaki_lexikon/fahrlichtschaltung_automatisch.html
http://www.volkswagen.hu/volkswagen_koeruel/innovacio/m_szaki_lexikon/fahrlichtschaltung_automatisch.html
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Mellékletek 
 

 

 

CC 1.8 TSI    1.8 l - henger   6 sebességes 

118/160 lóerő 

9 374 250,- Ft  ára és részletes tartozékai 
 

 

Karosszéria: 

Bi-Xenon – fényszóró 

Fehér első irányjelzők 

Fényezett első ütközésvédő díszléc 

Fényezett külső tükörházak 

Fűthető ablakmosófúvókák 

Gumiabroncs légnyomás kontrol – lámpa 

Hátsó ködlámpa 

Hátsó lámpa LED- technikával 

Horgonyzott karosszéria 

Hővédő üvegezés 

Ködfényszóró elöl, kanyarodási fénnyel 

Középső borítás könnyűfém keréktárcsához 

Krómbetétes hűtőmaszk 

Krómozott díszléc az ablakkeretekben 

Krómozott oldalvédő és hátsó ütközésvédő 

Oldalsó irányjelzők 

Pótféklámpa 

Rakodórekesz a tetőbe integrálva  

Rögzítőszem a csomagtérben (2db)  

 

Motor: Főtengely, Vezérmű alkatrészek, Olajtartály   

 

Futómű: 

Blokkolásgátló (ABS) 

Kipörgésgátló (ASR) 

Tárcsafék elöl, hátul 

Abroncs 235/45 R17 

Biztonsági kerékcsavarok 

Elektro-mechanikus szervokormány 

Kormányoszlop állítás 

Könnyűfém keréktárcsa 8J X 17 „Phoenix” 

Multifunkciós bőrkormány  

Normál méretű könnyűfém pótkerék 

Sportfutómű 
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Utastér: 

Analógóra a középkonzolon 

Belső tükör automatikus elsötétedéssel 

Belsővilágítás 

Belülről nyitható tanksapka 

Biztonsági öv elöl és hátul 

Biztonsági öv kontroll elöl 

Bőr váltógomb borítás 

Dekorbetét „Titansilber” 

Elakadásjelző háromszög 

Fejtámla hátul (2db) 

Fejtámlák elöl 

Figyelmeztető lámpa 

Fordulatszámmérő 

Függönylégzsák elöl/ hátul 

Fűthető első ülések 

Gerinctámasz a vezető oldalon 

Gerinctámasz az utas oldalon 

Könyöktámasz elöl, rakodórekesszel 

Krómkeretes műszerek 

Külső hőmérsékletjelző 

Magasság állítható első ülések 

Megvilágított piperetükrök 

Oldallégzsák elöl 

Olvasólámpa elöl (2db) 

Olvasólámpa hátul (2db) 

Osztott, dönthető hátsó üléstámla 

Pohártartó elöl (2db) 

Sízsák nyílás a hátsó könyöktámaszban 

Sportülések elöl 

Szőnyegbetét elöl/hátul 

Üléshuzat „Silversprint” (szövet) 

Vezető – és utasoldali légzsák elöl 

Vezetőoldali háttámla 

Zárható kesztyűtartó világítással  

 

Elektromos berendezés 

Automatikus fényszóró bekapcsolás 

Csatlakozó a csomagtérben 

Elektromos ablakemelők elö/hátul 

Elektromos rögzítőfék (EPB) 

Elektromosan behajtható külső tükrök 

Elektronikus differenciálzár (EDS) 

Elektronikus indításblokkoló 

Elektronikus kézifék 

Elektronikus stabilitás vezérlés (ESP) 

Esőérzékelős ablaktörlő – berendezés 

Fáradtságérzékelő szenzor 

ISOFIX előkészítés nélkül 

Kétszólamú kürt 
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Klímaberendezés, „Climatronic” 

Komfort indításfunkció „Press & Drive” 

Komfort irányjelző 

Külső tükrök, elektromosan állítható 

Multifunkciós kijelző „Plus” 

Park Assist 

Por- és pollenszűrő 

Rádió „RCD 510” CD – váltóval 

Rádió – távirányítású központi zár 

Tolató kamera „Rear Assist”  

 

 

Megjegyzés: az alkatrészek egy lekért árlista és annak részletes autó alapfelszereltsége alapján 

lett rendszerezve. 

 

Ross – féle optimális párelrendezés 
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Preferencia – mátrix segédtáblával 

 

 


