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1. BEVEZETÉS 
 

Hazánk élelmiszergazdasága jelentős szerepet játszik a bőséges belföldi élelmiszerkínálat 
megteremtésében, a külpiaci egyensúly biztosításában, a vidék munkaerő-megtartó képességének 
fenntartásában. A harmadik évezred küszöbét átlépve számos új kihívással kellett szembenéznie 
a hazai gazdasági élet szereplőinek. Az Európai Unióhoz történő csatlakozásunk, valamint a 
világkereskedelem liberalizálása nagyban hozzájárult az élelmiszertermelés és -fogyasztás 
gazdasági és társadalmi feltételeinek megváltozásához. 

Valamennyi piaci résztvevőnek tudomásul kellett vennie, hogy a világpiac vált értékmérővé 
minden ország minden terméke és szolgáltatása számára. Itt kell megfelelni, itt kell olyan 
termékeket/szolgáltatásokat kínálni, amelyeket a vevő elfogad, és azt olyan áron kell kínálni, 
amely fedezi a költségeket, és nyereséget eredményez. Ezen feltételek együttes teljesülését 
azonban egy minőségbiztosítási rendszer sem képes önállóan szavatolni, mint ahogyan azt a 
kapcsolódó szakirodalmak oly gyakran hangsúlyozzák.  

Az előzőekben meghatározottak megvalósítása érdekében olyan komplex, naprakész vállalati 
irányítási rendszerek, módszerek szükségesek, amelyek képessé teszik a vállalatot, hogy időben 
érzékelje a piaci elvárások változását, továbbá, az kellően rugalmas legyen a minél gyorsabb 
válaszra, reakcióra. Képes legyen az elvárt minőséget, az idő-, a költség-, valamint a környezeti 
és biztonsági tényezőkkel összhangban, eredményesen irányítani. Legyen jelen az adott időben 
és az adott helyen a piaci igényeket kielégítő, jelentős hozzáadott értéket tartalmazó 
termékkel/szolgáltatással, és ez ne kerüljön többe, ne igényeljen nagyobb ráfordítást, mint a 
versenytársaké.  

Ma már a legtöbb vállalat vezetősége felismerte, hogy a vállalati irányítási rendszerek és 
módszerek hatékonyságának növelése gazdasági kényszer, nélkülözhetetlen a túléléshez. Olyan 
menedzsmentelvekre és -módszerekre van szükség, amelyek a gazdasági környezet gyors és 
állandó változásainak követését, az ahhoz való alkalmazkodás képességét javítják. Ebben a 
versenyben a győztes az a gyorsabban és jobban alkalmazkodó szervezet, amelyik képes a 
folytonos változás és változtatás szükségszerűségének elfogadására és tudatos alkalmazására. A 
hazai közvélemény hosszú időn keresztül úgy gondolta, hogy a biztonságos élelmiszerek 
előállításának feladata már teljes mértékben megoldódott, holott a biztonságos élelmiszerek 
előállítása és forgalmazása még a leggazdagabb országokban is jelentős feladatokat – ebből 
adódóan nehézségeket – támaszt az élelmiszerlánc valamennyi szereplője elé (Bánáti et al., 
2003).  

Az elmúlt évek során egy sor olyan hatósági intézkedésről hallhattunk a híradásokból, 
amelyek élelmiszer eredetű megbetegedések vagy romlott, hamisított élelmiszer-forgalmazás 
miatt kerültek a közvélemény elé (pl.: paprikabotrány, gombamérgezések, szalmonella 
fertőzések stb.). Hamar rá kellett döbbennünk arra, hogy közel sincs minden rendben a hazai 
élelmiszergazdaság háza táján. A magyar élelmiszergazdaság egésze számára sorsdöntő 
kérdésként fogalmazódott meg az EU-s csatlakozásunk révén, hogy az képes lesz-e megtartani az 
akkori piacait, és sikerül-e kialakítani, megvalósítani az új, nyereséges piaci szegmensekbe való 
behatolás stratégiáját. 

A magyar élelmiszeripari vállalkozásoknak szembe kellett nézniük azzal a ténnyel, hogy 
termékeik versenyképességéhez a termékek kiváló minőségi színvonala már nem 
versenytényező, hanem alapfeltétel. A termék-előállítás feltételeinek és körülményeinek a mind 
szélesebb körben való elismertsége – tanúsítottsága – az, ami értékmérővé válik a világpiacon. 

Tudományos kutatómunkám alapvető céljának azt tekintettem, hogy az élelmiszergazdaság 
szereplői közül az élelmiszeripar, azon belül is a baromfi-feldolgozó iparág helyzetét 
megismerve feltárjam annak a megváltozott piaci követelményekhez való alkalmazkodó-
képességét. Ennek érdekében többek között azt vizsgáltam meg, hogy az alapvető élelmiszer-
előállítási feltételek teljesítésén túl miként képesek a vállalkozások lépést tartani a piac 
minőségügyi, környezetvédelmi és munkabiztonsági feltételeinek, elvárásainak teljesítésével. 
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1.1. A kutatás célja, vizsgálati aspektusai 
 

Kutatásaim alapvető célja az volt, hogy különböző aspektusból világítsam meg az élelmiszer-
feldolgozó iparra jellemző alapvető stratégiai tervezési tevékenységek és a baromfi-feldolgozó 
iparággal szemben támasztott minőségi és biztonsági követelmények közötti kapcsolatot. A 
baromfi-feldolgozás szakterület alatt kizárólag az élőállat elsődleges feldolgozásának (vágóhídi) 
tevékenységeit, valamint az elsődleges feldolgozás során előállított fő- és melléktermékek 
további, másodlagos feldolgozási folyamatát (félkész- és késztermékgyártás) értem. Ebből 
adódóan a vevői igények fogalma és annak hatóköre természetesen az adott vállalat tevékenységi 
területétől függően változik, hiszen az elsődleges feldolgozás során keletkezett termékek részben 
közvetlenül fogyasztói értékesítésre, részben pedig a továbbfeldolgozó vállalkozásokhoz – mint 
vevőhöz – kerülnek. Ebből adódóan a vevői igények két – eltérő, de nem egymásnak 
ellentmondó szempontokat érvényesítve – értelmezési aspektusban jelennek meg. 

Munkám során alkalmaztam mind a rendszer-, mind a folyamatszemléletű megközelítés 
módszerét, és igyekeztem nemcsak vertikális síkon, hanem horizontálisan is feltárni az 
összefüggéseket, megismerni a kapcsolódási pontokat. Törekedtem a kutatás során alkalmazott 
módszereknek a kutatást determináló célokkal és az elért tudományos eredményekkel való 
összhangjának megteremtésére. 

A témát tárgyaló hazai és nemzetközi szakirodalmi háttér mind szélesebb körét igyekeztem 
feltárni, és első lépésként elméleti síkon megalapozni gyakorlati kutatásaimat. Arra törekedtem, 
hogy a témakört tárgyaló különböző szellemiségű szakirodalmi anyagokban használt fogalmak 
között egységet teremtsek. Ezért a minőségmenedzsment fogalmára vonatkozóan saját definíciót 
alkottam meg a könnyebb értelmezhetőség, valamint annak következetes alkalmazása érdekében. 

További célom volt, hogy olyan módszereket dolgozzak ki, folyamatmodelleket állítsak össze, 
és összefüggéseket határozzak meg, amelyek nemcsak a vizsgált szakterület empirikus síkján 
tárnak fel újszerű eredményeket, hanem a szakma számára is legyenek képesek rendeltetésszerű 
szerepüket betölteni. Célom volt továbbá annak bizonyítása is, hogy a vizsgálat tárgyához 
kapcsolódó rokon szakterületekhez (vállalatgazdaságtan, humán-erőforrás menedzsment, 
controlling, marketing, munkavédelem, környezet-gazdaságtan stb.) jól illeszkedik a minőség- és 
biztonságmenedzsment, azaz a munkahelyi egészségvédelem és biztonság témaköre, és ez által 
azoknak újszerű értelmezési módjait lehet majd meghatározni.  

Alapvető célkitűzésként fogalmaztam meg a különböző menedzsment irányítási rendszerek 
ökonómiai elemzését, amely ökonómiai elemzésbe a költség-ár-haszon arányokat is szerettem 
volna megvizsgálni, azonban a kérdőíves felmérés során megállapítottam, hogy a válaszadók e 
kérdésekre csak kis arányban adtak – és akkor is „bizonytalan” adatokat tartalmazó – válaszokat, 
ezért az e területre vonatkozó vizsgálatokat nem állt módomban elvégezni. 

A vizsgálataim során nem került sor a tulajdonosi viszonyok feltárására, ami véleményem 
szerint a jövő szempontjából kiemelendő vizsgálati szempontnak tekinthető, ezért a megkezdett 
tudományos kutatómunkám további folytatása során – többek között – e szempont vizsgálatával 
kiemelten kívánok foglalkozni. 

 

1.2. A téma aktualitása 
 

Minőség, biztonság, minőségügy, minőség- és biztonságmenedzsment…  
….. olyan fogalmak, amelyek egyre gyakrabban hangzanak el és jelennek meg gazdasági 

életünk valamennyi színterén. A témakör kutatói a világ minden táján mind több aspektusból 
vizsgálják azok kialakításának körülményeit, feltételeit, paramétereit, mindent, ami kapcsolatba 
hozható velük. Az élelmiszerek gazdasági jelentősége, valamint az emberi létben betöltött 
nélkülözhetetlen szerepe miatt a társadalom elsődleges érdekének kell lennie az élelmiszer-
biztonság feltételeinek megteremetése az élelmiszerlánc teljes körében.  

Magyarországnak az Európai Unióhoz történő csatlakozása jelentős mértékben megnövelte az 
élelmiszeripari vállalatokkal szemben támasztott minőségi és biztonsági követelményeknek való 
megfelelés.  
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A magyar élelmiszer-gazdaság piacai között kitüntetett szerepet tölt be az európai régió, ahol 
a hazai termékek csak úgy képesek helytállni, ha azok bizonyítható módon, valamilyen 
nemzetközi előírás szerint működő feltételek mellett kerültek előállításra.   

A fogyasztók számára – úgy a belföldi, mint a külföldi piacon – mindig biztonságos és kiváló 
minőségű termékeket kell kínálni, bármely tagállamból érkeznek is azok. Ahhoz, hogy ez 
megvalósulhasson az élelmiszer-előállítási lánc minden elemének egyformán erősnek kell lennie. 
Az Európai Unió élelmiszerpolitikája magas szintű élelmiszerbiztonsági előírásokra épül, ami a 
fogyasztók egészségének védelmét és támogatását szolgálja.  

Mindezeken túl egyre nagyobb figyelem hárul a környezettudatos termelés feltételeinek 
biztosítására is. További gazdasági előnyt eredményezhet a vállalkozások számára, ha 
tevékenységeiket biztonságos és egészséges környezeti feltételek mellett folytatják. Ennek 
megfelelően valamennyi tagállamban egységesíteni kell a termékeknek azon minőségi 
jellemzőit, amelyek fontos szerepet játszanak: 

• a fogyasztók egészségének védelme érdekében, 
• a fogyasztók érdekvédelmében, 
• a környezet védelmében, 
• az egészséges és biztonságos munkakörnyezet megteremtésében és 
• a piaci verseny tisztasága terén. 

E feltételek hazai teljesítése érdekében egy sor olyan intézkedés látott napvilágot, amelyek az 
Európai Unióhoz való csatlakozásunk révén gyökeres változtatásra késztették mind a 
jogalkotókat, mind a gazdasági élet szereplőit. Ennek eredményeképpen tapasztalható olyan 
irányú elmozdulás a minőségügy, a környezet- és munkavédelem területén, amely biztatónak 
tűnik, de számos területen még jelentős a lemaradásunk. Esetenként pedig éppen a 
túlszabályozásból adódóan, illetve a tisztázatlan viszonyok miatt alakultak ki olyan korlátok, 
amelyek sajnos gyakran ellehetetlenítik a piaci verseny résztvevőinek helyzetét. 

Jelentős költségekkel jár az egyes területeket irányító menedzsment rendszerek kiépítése és 
tanúsíttatása, viszont ezek valóban szükségesek az élelmiszeripari termékek higiéniai, 
közegészségügyi megfelelőségének garantálásához, a minőségi színvonal ingadozásának 
csökkentéséhez, a környezetkímélő működéshez, továbbá az egészséges és biztonságos 
munkakörülmények megteremtéséhez. Mindezen feltételek együttes teljesülése járulhat hozzá 
egy-egy vállalkozás már korábban megszerzett piaci pozíciójának megtartásához, 
stabilizálásához, illetve újabb piacok megszerzéséhez. A különböző tanúsított menedzsment 
rendszerek alkalmazása alapvető piaci elvárásként jelenik meg, ezért valamennyi vállalkozásnak 
arra kell törekednie, hogy felismerje a piac vele szemben támasztott követelményeit, és azokra 
képes legyen reagálni. 

 
1.3. Hipotéziseim 

 
• A minőség- és biztonságmenedzsmentnek a vállalati irányítási funkciók között 

való alkalmazásának szükségességét a vállalkozások téves és/vagy pontatlan 
információkra alapozva ítélik meg.  Következésképpen elengedhetetlen az 
alapvető irányítási funkciók újszerű megközelítési és értelmezési módjait 
megfogalmazni. Ezek segítségével egyértelművé tehető, hogy a minőség- és a 
biztonságmenedzsment területek bevonásával a vállalat irányítási mechanizmusa 
nemcsak a működési folyamatok gördülékenyebbé tételéhez járul hozzá, hanem a 
cég külső – úgy a vevői, mint hatósági oldalon – megítélésében is meghatározó 
szerepet játszik. A minőségmenedzsment területén alkalmazott fogalmak 
értelmezési különbözőségeinek tisztázásával, annak tudatos alkalmazásával 
magasabb szintű elkötelezettséget lesz képes tanúsítani a szervezet mind a 
minőségi és biztonságos termék-előállítás, mind a környezettudatos, egészséges 
munkafeltételek megteremetése iránt.  
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Ehhez kapcsolódóan szükségesnek ítélem a minőségmenedzsment definíciójának 
az élelmiszeriparra egységesen alkalmazható, újszerű, egzakt megfogalmazását, 
ugyanis a kapcsolódó hazai és nemzetközi szakirodalmak nem kezelik egységesen 
e fogalmat.  
A minőségmenedzsment fogalmával kapcsolatban fennálló értelmezésbeli 
anomáliák jelentős hatást gyakorolnak a vállalkozások minőségüggyel 
kapcsolatos megítélésére. Egységes fogalom meghatározása szükséges, amellyel 
egyértelművé tehető annak a vállalat irányítási mechanizmusában történő 
szerepvállalása. 

 
• Az élelmiszeripari vállalkozásokban működő minőség-, és biztonságmenedzsment 

rendszerek eredményességét – valamint az azok iránt jelentkező igény 
kielégítésének további növelését – véleményem szerint a különböző irányítási 
rendszerek integrált módon való alkalmazása biztosítja. Ennek felismeréséhez, 
megértéséhez és gyakorlati alkalmazhatóságához olyan modellek, minták 
kidolgozása szükséges, amelyek átláthatóvá teszik valamennyi érintett számára a 
közös kapcsolódási pontokat.  
Az élelmiszeripari vállalkozásokban működő minőség- és biztonság-
menedzsment rendszerek eredményességét és továbbfejlesztési lehetőségét a 
különböző irányítási rendszereknek az integrált módon való alkalmazása 
biztosítja. 

 
• Az élelmiszeriparban alkalmazható menedzsment területeket szabályozó 

nemzetközi szabványoknak való megfelelés mellett egyre több esetben szükséges 
a vállalkozásoknak bizonyítaniuk a különböző – elsősorban az élelmiszer-
biztonsági területekre irányuló – beszállítói szabványoknak való megfelelésüket 
is, ami tovább nehezíti – vagy esetenként magas költségvonzata miatt 
ellehetetleníti – a kis- és közepes méretű vállalkozások fennmaradását.  
Az élelmiszeriparral szemben támasztott magas minőségi követelmények 
teljesítése túlmutat a vizsgált nemzetközi menedzsment szabványok 
alkalmazásán. A különböző beszállítói szabványok (pl. IFS, BRC) 
követelményeinek történő megfelelés determinálja az iparág résztvevőinek piaci 
részvétei lehetőségét, valamint a vevői igények magas szintű kielégítését. Ezen 
szabványok követelményei is integrálhatóak. 

 
• A jövőben csak azok a vállalkozások lesznek képesek termékeikkel a piacon 

megmaradni, amelyek bizonyítottan képesek megfelelni a minőség- és 
biztonságmenedzsment területén a piac által támasztott ilyen irányú elvárásoknak. 
Amennyiben az élelmiszeripari vállalkozások a jövőben nagyobb hangsúlyt 
helyeznek diverzifikációs törekvéseikben arra, hogy mind szélesebb körben 
rendelkezzenek tanúsított minőség- és környezetirányítási, élelmiszer- és 
munkabiztonsági területeket lefedő irányítási rendszerekkel – leginkább integrált 
menedzsment irányítási rendszerként alkalmazva azokat –, akkor képesek lesznek 
megfelelni a piaci elvárásoknak, amelyben természetesen a gazdálkodásuk 
feltételrendszerének determináló hatása van.  
Az élelmiszeripari vállalkozásoknak gazdálkodásuk feltételrendszerét – a 
folyamatosan bővülő piaci elvárások teljesítése érdekében – úgy kell 
kialakítaniuk, hogy képessé váljanak a menedzsment irányítási rendszerek mind 
szélesebb körének komplex módon történő, integrált alkalmazására.  
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2. IRODALMI ÁTTEKINTÉS 
 

2.1. A minőség fogalmának különböző értelmezési aspektusai 
 

A minőség fogalmának szakirodalmi értelmezését vizsgálva e fejezetben mutatom be a 
szakterületen kutatásokat folytató neves képviselők által meghatározott különféle 
meghatározásokat. A minőség megvalósulásának szintjeinek ismertetésétől kiindulva veszem 
számba előbb a klasszikus értelemben vett minőség-definíciókat, majd az élelmiszeripari 
termékek sajátos minőségi jellemzőit ismertetem. 

  Az iparszerű termékelőállítás elterjedésével azokat a műszaki paramétereket, amelyek a 
használatra való alkalmasságot legjobban jellemezték előírásokban, szabványokban rögzítették. 
A terméket akkor tekintették használatra alkalmasnak, ha megfelelt az előírásokban rögzített 
követelményeknek. A vevők, a fogyasztók számára azonban gyakran nem is értelmezhetők a 
műszaki jellemzők. Számukra az a fontos, hogy a termék (élelmiszer) az elvárásaiknak 
megfelelő legyen. A piaci versenyben az a gyártó érhet el nagyobb eredményeket, aki időben 
felismeri, hogy nem elegendő az elvárásoknak megfelelő terméket előállítani, hanem fel kell 
ismerni, és fel kell kelteni a vevők rejtet – látens – igényeit, és a fejlesztés során ezeket az 
igényeket ki kell elégíteni (Veress, 1999).  Bálint (1999) munkájában az előzőekben leírtakhoz 
hasonló megközelítésben tárgyalja a minőség szintjeit, amit az 1. ábra mutat be.  

 

 
1. ábra: A minőség megvalósulásának szintjei 

       Forrás: Bálint, 1999. 
 
Összefoglalva a különböző kapcsolódó szakirodalmi értelmezési módokat a minőség 

megvalósításának szintjeit saját értelmezésem alapján úgy ítélem meg, mint  
• a használatra való alkalmasságot, 
• a követelményeknek való megfelelést, 
• a megfelelést a vevő nyilvánvaló igényeinek, 
• a megfelelést a vevő rejtett (látens) igényeinek. 

Attól függetlenül, hogy a különböző szakirodalmak milyen elnevezéseket alkalmaznak az 
egyes szintek kapcsán, megállapítható, hogy a legalacsonyabb szintjén a használatra való 
alkalmasság alapvető kritériumán túl a követelményeknek, a szabványoknak való megfelelés, 
míg a legmagasabb szint a vevők rejtett – még számukra sem teljesen nyilvánvaló, tehát látens – 
igényeinek a kielégítése áll. 

1. Megfelelés a szabványnak 

4. Megfelelés a vevő látens igényeinek 

2. Megfelelés a vevő ismert igényeinek 

3. Megfelelés az alacsony költségnek (ár) 

minőség 
(Q) 

idő (t) 
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2.1.1. Klasszikus minőség-definíciók 
A klasszikus minőségdefiníciók közül a szakirodalomban „minőségguruk”-nak nevezet jeles 

szakmai képviselők által meghatározott minőség fogalmakat mutatom be. 
 
Feigenbaum (1983) szerint a minőség a termék, szolgáltatás mindazon értékesítési, tervezési, 

gyártási jellemzőinek teljes összetettsége, amely által a termék és szolgáltatás használat során 
kielégíti a vevő elvárásait. 

Juran (1988, 1989, 1993) megfogalmazása szerint a minőség: „Kifejezi azt, hogy valamely 
meghatározott termék vagy szolgáltatás milyen mértékben elégíti ki egy bizonyos fogyasztó, 
felhasználó igényeit”. A minőség relatív fogalom, hisz mindig tartalmaz bizonyos 
viszonylagosságot, összehasonlítást is. 

Crosby (1989) szerint a minőség az „igényeknek való megfelelést és nem az eleganciát 
jelenti”. 

Taguchi (1989) a minőséget a társadalomnak okozott veszteségként határozza meg, miszerint 
minél kisebb a termék társadalomnak okozott veszteség alapján, annál jobb a termék minősége. 

Deming (1982, 1986) szerint a termékeknek és szolgáltatásoknak azon tulajdonsága a 
minőség, hogy azok megfelelnek a kimondott és a kimondatlan igényeknek. 

 
Nagy (2001) szerint a minőség egy termék vagy szolgáltatás azon jellemzőinek összessége, 

amelyek alkalmassá teszik a vele szemben rögzített és elvárt igények teljesítésére. 
A korábbi nemzetközi minőségügyi szabványosításban a minőség fogalmát úgy határozták 

meg, hogy a termék vagy a szolgáltatás azon jellemzőinek összessége, amelyek befolyásolják 
képességét, hogy meghatározott és elvárt igényeket kielégítsen (ISO 9000:1994).  

A legújabb nemzetközi minőségügyi szabványban – az ISO 9000:2005 Minőségirányítási 
rendszerek. Alapok és Szótár. című része – ez a megfogalmazás található:  

„Minőség: annak mértéke, hogy mennyire teljesíti a saját jellemzők egy csoportja a 
követelményeket.” 

A minőségügyi alapfogalmak legkézenfekvőbb, nemzetközi szinten egységesített és 
elfogadott fogalmi meghatározásait tartalmazza az ISO 9000:2005 szabvány, amely alkalmazása 
elengedhetetlen a minőségmenedzsment területtel foglalkozó személyeknek.  

2.1.2. A élelmiszeripari termék minőségének sajátos jellemzői 
Az élelmiszer sajátos jellegéből adódóan mással nem helyettesíthető termék (Bíró – Bíró, 

2000), annak minőségi jellemzőit körültekintően kell meghatározni. Az előzőekben értékelt 
minőség fogalmak és meghatározások általánosságban érvényesek az élelmiszerekre is. Az 
élelmiszerek különleges jellege azonban bizonyos kiegészítéseket tesz szükségessé. Az utóbbi 
évek társadalompolitikai eseményei és az ennek közvetett, illetve közvetlen hatásaként létrejövő 
gazdasági átalakulások a minőség fogalmában – s így az élelmiszerminőség fogalmában is – 
bizonyos változásokat hoztak. Az élelmiszeripari minőség legfontosabb elemei Molnár (1992) 
szerint korábban a következők voltak:  

• az egészségügyi alkalmasság (az élelmiszerek a fogyasztók egészségét nem 
károsíthatják),  

• az élvezhetőséget kifejező érzékszervi tulajdonságok (az élelmiszernek 
étvágygerjesztőnek, ízletesnek kell lennie),  

• a kémiai összetételi jellemzőkkel meghatározható táplálkozásbiológiai érték (az 
élelmiszereknek az emberi szervezet működéséhez energiát és különféle 
anyagokat kell szolgáltatniuk),  

• az alkalmasság, azaz az élelmiszereknek egyrészt egy megadott ideig meg kell 
őrizniük tulajdonságaikat (ha a tárolási körülmények követik az előírást), 
másrészt olyan csomagolásban és előkészítésben kell megjelenniük a 
forgalomban, ahogyan azt a fogyasztó megkívánja.  
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Dries és Mancini (2006) az előbbieket még kiegészítik olyan élelmiszer-minőségi elemekkel, 
mint:  

• a jelölés (a fogyasztót kielégítő, nem félrevezető tájékoztatás),  
• a meghatározott tömegben árusított terméknél pedig a tömeg (a fogyasztó 

védelme).  
Amilyen mértékben ezek a minőségi jellemzők kielégítik a fogyasztó elvárásait (tudatos, ill. 

nem tudatos – látens – szükségleteit), olyan értelemben beszélhetünk jó, megfelelő vagy rossz 
minőségű termékről. 

Lehota et al. (1999) szerint a piacgazdaság hazai fejlődése mára olyan műszaki-gazdasági-
marketing elemekkel egészítette ki a minőség, illetve élelmiszer-minőség fogalmát, amelyeket a 
fejlett nyugat-európai országokban már régóta ismernek. Ez a bővülés főleg az úgynevezett 
alkalmassági kategórián belül jelentkezett. A szerzők néhány példát is említenek: 

• Egyre nagyobb jelentősége van az élelmiszerek ún. pszichológiai vagy szociális 
értékének. Ennek megítélése és az élelmiszer valóságos objektív tulajdonságai 
között sokszor alig lelhető összefüggés, de a hullámzó divathatások miatt a 
minőségnek nehezen megfogható elemére nagyobb figyelmet kell fordítani. 
Megfigyelték, hogy az élelmiszer-túlkínálattal rendelkező piacgazdaságokban 
növekszik azon fogyasztók száma, akik közepes vagy alacsony árfekvésű 
élelmiszerek mellett egyes esetekben igen drága különlegességeket vásárolnak. 
Ebben főként úgynevezett presztízs okok (az élelmiszer, mint státusz-szimbólum) 
játszanak jelentős szerepet. Az ilyen termékek változó kínálata és kereslete olyan 
piaci rés, ahová az elvárások kedvező felismerése esetén, arra alkalmas 
termékekkel jó piaci pozíciók szerezhetők. 

• A vallási előírások, aspektusok figyelembe vételével előállított élelmiszerek közül 
például a kóser élelmiszerek vagy az iszlám előírásainak megfelelő termékek, 
egyúttal különleges minőségi kategóriát is jelentenek. Elsősorban a húsiparban 
érezhető egyes termékek mellőzése vélt egészségügyi okokból (vegetáriánus 
táplálkozás, „vörös” hús elutasítása). 

• Az utóbbi években az úgynevezett ökológiai érték fogalma a fogyasztók egyre 
nagyobb csoportjánál válik meghatározóvá. Ide sorolhatók a bio-, naturális, natúr 
élelmiszerek, amelyeknek puszta jelölése akkor is értékítéletet befolyásoló 
tényező, ha az élelmiszer összetételében nem mutatható ki semmiféle különbség a 
megszokott termékekhez képest. A természetesség iránti igény egyes esetekben el 
is mozdította a fogyasztói szokásokat és értékítéletet a kevésbé feldolgozott 
élelmiszerek irányába. 

Egyes fogyasztók újabban figyelemmel vannak a termék előállításának energiaigényére, és az 
energia-előállítás környezetszennyező hatásának elkerülésére előnyben részesítik a kevesebb 
energiával előállítható terméket. A természeti környezet szennyezését mindinkább igyekeznek 
csökkenteni, így erősödik az igény a csomagolás újrafelhasználhatósága vagy a csomagolóanyag 
„természet-”, „környezetbarát” jellege iránt is. Ugyanezen törekvés keretében ismeretesek 
környezetkímélő eljárásokkal előállított élelmiszerek is (Marselek, 2006). 

 
2.2. A minőségmenedzsment fogalmának értelmezése  

 
A minőségügy történeti fejlődését tanulmányozva azt tapasztaltam, hogy korszaktól, 

nemzetiségtől, alkalmazási célterületektől függően mást és mást értenek a minőségi gondolkodás 
képviselői a mai szóhasználatban vett minőségmenedzsment fogalma alatt. Nem alakult ki az 
idők folyamán olyan egységes szemlélet, amely biztosítaná a fogalom jelentéstartalma és az 
alkalmazott szókincs közötti egységet, nem egzakt módon történik azoknak sem a szakmán 
belüli, sem a hétköznapi használata. 
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Annak tisztázásaként, hogy a kutatásom homlokterében álló minőségmenedzsment fogalma 
alatt mit értek, azokat a fogalom-meghatározásokat veszem számba, amelyek a leginkább 
tükrözik az általam képviselt nézeteket, és kapcsolódnak az élelmiszeripar szakterületéhez. Arra 
törekszem, hogy az élelmiszeriparra egységesen vonatkoztatható, olyan minőségmenedzsment 
definíciót fogalmazzak meg, amely ötvözi a különböző szakirodalmi álláspontokat a saját 
értelmezési szempontjaimmal.  

Berde (2003) munkájában számba veszi a menedzsment fogalmának nemzetközi 
értelmezéseit. Az angol szóhasználatból átvett és leginkább elterjedt management elnevezés 
mellett a leading, a leadership, a direction és a controll, valamint az administration kifejezések 
használatosak. Német nyelvterületen a Leitung, a Führung, a Verwaltung – hol különböző 
értelmezéssel, hol szinonimaként – mellett, angol hatásra már legalább két évtizede teret 
hódítottak a management és a controll kifejezések is (Kurucz – Vályi, 1982). A francia nyelvben 
a Fayol nyomán kialakított kifejezések hierarchiájában a következők jelennek meg: governer, 
administrer, commander.  

A magyar nyelvbe átvett, és oly gyakran használatos angol kifejezéseknek, mint a 
management, a leading, a leadership, nem alakult ki pontos magyar megfelelője, és az ezen 
kifejezéseket alkalmazó szakterületek egységesen értelmezik és kezelik azokat. (Az írásmódban 
azonban gyakran találkozhatunk a „magyar megfelelővel”.) A tankönyvi értelmezések szerint a 
menedzsment fogalma alatt azok a szervezeti célok megvalósításának irányába ható 
tevékenységek értendők, amelyek összehangolják az erőforrások (anyag, energia, munkaerő, 
pénz, információ) egyidejű rendelkezésre állását. Dinnyés (1997) szerint az utóbbi évtizedben, a 
hazai szóhasználatban elterjedt menedzsment tevékenység fogalma és tartalma lényegében 
azonos a vezetéssel, amely mint feladatrendszer felöleli a szervezeti tevékenységek irányítását, a 
szervezet működtetését, az emberek vezetését, valamint a termelési-gazdálkodási folyamatok 
célirányos működtetéséhez szükséges vezetési eszközök felhasználását. 

Husti (2003) értelmezése szerint a minőségügy a közgazdaságtanra, a menedzsment-
tudományra, a jogtudományra és a műszaki tudományokra épülő, önállósodó tudományág, s mint 
ilyen, a társadalmi-műszaki tudományterületek egyike. 

Hajdúné és Lakner (1999) munkájukban úgy fogalmaznak, hogy a menedzsment fogalma 
legáltalánosabban a szervezetek vezetését és irányítását jelenti.  

A különböző szakirodalmi források (pl.: Bakacsi, 1988, 1991, 2001; Dobák, 1991, 1997) más-
más csoportosításokat alkalmaznak a menedzsment egyes részterületeinek meghatározására 
vonatkozóan.  

A leggyakrabban a menedzsmentet öt részre bontják: 
• a tervezés, 
• a szervezés, 
• a feladatok megoldásához szükséges emberi és anyagi erőforrások biztosítására, 
• a szűkebb értelemben vett vezetés, valamint 
• az ellenőrzés feladatára. 

Más szerzők a menedzsment hét funkcióját különítik el: 
• a tervezést, 
• a szervezet felépítést és kialakítást, 
• a szervezeten belüli felelősségi és hatáskörök egyértelmű meghatározását és 

elkülönítését, 
• a szervezeti célok eléréséhez szükséges személyi feltételek kialakítását, 
• a szervezetben részt vevő alrendszerek és személyek munkájának irányítását, 
• a szervezeten belüli kapcsolatrendszer, valamint a vállalkozás és a külvilág 

közötti kapcsolat koordinálását, a szervezet munkájáról adott folyamatos 
jelentéstételt és beszámolást, valamint 

• a szervezeti feladatok megvalósításához szükséges pénzügyi feltételek biztosítását 
és folyamatos finanszírozást (Drucker, 1991; Desewffy, 1989; Donk-Sanders, 
1993). 
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Megállapítható tehát, hogy a menedzsment feladata a szervezettel szemben támasztott 
követelményeknek megfelelő vezetői döntések meghozatala a korlátozó tényezők (pl.: 
erőforrások, jogi előírások stb.) figyelembevételével (Hajdúné – Lakner, 1999). 

A fogalmakról folytatott vitát különösen nehezíti az angol nyelvű terminusok megfelelőinek, 
illetve az ezekre vonatkozó közmegegyezéseknek a hiánya (Bakacsi, 1988). A minőség és 
menedzsment fogalmak összekapcsolása tulajdonképpen a múlt század közepéig nyúlik vissza, 
ugyanis a teljes körű minőségmenedzsment elméletének (TQM - Total Quality Management) 
megalkotásával az önálló minőségmenedzsment fogalmat és életre hívták a különböző 
minőségiskolák képviselői.  

Természetesen ekkor még ez az elnevezés – szinte kizárólag – a TQM elvben jutott érvényre, 
és csak később – az 1900-as évek második felére – bővült ez a fogalom rendszerelemekkel (pl.: 
ISO, HACCP stb.). Deming (1982) azt vallotta, hogy egy cég számára az egyetlen sikerhez 
vezető út az, hogy minden cég a saját kultúrájának legjobban megfelelő módszert dolgozza ki és 
azt alkalmazza. Az 1950-es évek elején a cég teljes egészére vonatkozó minőség olyan elveit 
tanította a mérnököknek és menedzsereknek, amelyeket ma a teljes körű minőségirányítás, 
vagyis a TQM részének tekintenek (Berde, 2003). A teljes körű minőségmenedzsment egy olyan 
filozófia, amely azon alapul, hogy az az emberi és az anyagi erőforrások leghatékonyabb 
koncentrálását segíti elő a minőségi célok elérése érdekében (Szenesné, 1997).  

A teljes körű minőségirányítás – vallja Csath (1999, 2001) – különféle diszciplínákkal 
ötvözött menedzsmentfolyamat, amelynek célja, hogy a szervezet minden tevékenységének 
folyamatos javításával, tökéletesítésével, valamint minden dolgozó minőség iránti 
elkötelezettségével a vevő teljes mértékű elégedettségét érje el a termék vagy a szolgáltatás 
használata során. A TQM a vállalati szervezet minőségközpontú irányítási eljárása, amely összes 
tagjának részvételén alapul, azt célozza, hogy a termékek és a szolgáltatások folyamatos 
javításával, és a költségek egyidejű minimalizálásával hosszútávon sikerrel szerezze meg a 
vevők megelégedettségét és a vállalat összes tagjának, valamint a társadalomnak hasznára legyen 
(Tenner – Detoro, 1997). A szervezet olyan irányítási koncepciója, amelynek központjában a 
minőség áll; amely összes tagjának részvételén alapszik; amely azt célozza, hogy hosszú távon 
sikert érjen el a vevő megelégedettsége révén és hasznára legyen a szervezet összes tagjának és a 
társadalomnak (Tar, 1998).  

Feigenbaum (1991) szerint a TQM nem más, mint valamely szervezet azon képességeinek 
kialakítása és működtetése, amelyek lehetővé teszik a folyamatosan változó külső és belső 
igények kielégítését; vezetési filozófia, amely összefogja a szervezeti potenciált a folyamatos 
fejlesztés irányába; egy minőségkultúra, amely különböző eszközöket használ ennek a 
kultúrának a kifejlesztésére és folyamatos fejlesztésére. A minőségirányítás (Quality 
Management) a szervezet minőségi célkitűzéseinek megvalósításához szükséges folyamatok 
tervezése és működtetése, az ehhez szükséges erőforrások biztosítása. Attól teljes körű (Total), 
hogy mindenki részt vesz benne, a szervezet minden tevékenységére és minden egységére 
vonatkozik (Evans, 1993.; cit. Kovács, 2003). Gödény (2000) szerint a teljes körű 
minőségmenedzsment koncepciója azt jelenti, hogy a szervezet valamennyi funkcióját be kell 
vonni a minőségszabályozásba, nemcsak a gyártást és minőség-ellenőrzést. 

Az élelmiszeriparban az ISO 9001 minőségirányítási, valamint a HACCP 
élelmiszerbiztonsági rendszerek azon menedzsmentszempontokat és elvárásokat összegzik, 
amelyek alkalmazása ahhoz szükséges, hogy folyamatosan biztosítható és bizonyítható legyen az 
egyenletes és megbízható minőség elérése (Szenesné, 1997). 

Tehát ezen rendszerek olyan menedzsmenteszközök, amelyek biztosítani képesek a termék-
előállítási folyamatok és tevékenységek szabályozottságát.  

A felgyorsult piaci liberalizáció következtében azonban hamar fel kellett ismerniük az iparág 
szereplőinek, hogy ezen menedzsmenteszközök nem képesek betölteni mindazon funkciójukat, 
amit a piac elvár tőlük. Nevezetesen a környezettudatos működés igazolására nem képesek, ezért 
a korábban már jól bevált működési struktúrába be kell illeszteni a környezetvédelemre irányuló 
feladatokat szabályozó ISO 14001 környezetirányítási rendszer elemeit is.  
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Az előzőekben vizsgált különböző értelmezési aspektusok szerint tárgyalt és esetenként 

jelentős megközelítésbeli, szakmai, tartalmi és egyéb eltérésekkel megalkotott fogalmi 
meghatározások alapján – azok figyelembe vétele mellett – szükségesnek tartom egy olyan, az 
élelmiszeripari vállalkozások körében egységesen értelmezhető, és jól alkalmazható definíciónak 
a megfogalmazását, amely egzakt módon adja meg a minőségmenedzsment tényleges tartalmát: 

 
A minőségmenedzsment – az élelmiszeripari vállalkozások körében –, a vállalati irányítási 

funkciók között helyet foglaló olyan rendszerelem, amely magában foglalja a termék-
előállítási folyamatokhoz kapcsolódó valamennyi élelmiszerbiztonsági, higiéniai, minőségi és 
környezetvédelmi tevékenység irányítását, felügyeletét és folyamatos fejlesztését. 

 
Az általam meghatározott definíció szerint a minőségmenedzsment fogalmába – az 

élelmiszeripari cégek körére vonatkozóan – egyaránt beletartozhat az alapvető 
élelmiszerbiztonsági, higiéniai és minőségi követelmények teljesítésén túl a környezetvédelmi 
tevékenységek felügyelete is, mivel a különböző menedzsment feladatokon belül a vállalkozások 
nem önálló szakterületként kezelik azt – ellentétben a munkavédelmi és munkaegészségügyi 
feladatokkal, amelyek önálló szakterületet alkotnak (biztonságmenedzsment) –, hanem valamely 
más területtel vonják össze. Továbbá fontosnak tartom annak hangsúlyozását is, hogy a 
minőségmenedzsmentnek a vállalati irányítási mechanizmus szerves részét kell képeznie. 

 
 

2.3. A minőség-felügyelet fejlődésének fázisai 
 
A minőség-felügyelet fejlődési fázisainak vizsgálatát olyan aspektusból vizsgálom e 

fejezetben, amely során részletesen ismertetem az azokhoz kapcsolódó ellenőrzési 
tevékenységeket és rendszereket. 

 A minőség-felügyelet fejlődési fázisainak különböző szintjeit mutatja be a 2. ábra, amelyben 
nyomon-követhető, hogy milyen állomásai voltak a mára egyre népszerűbbé váló teljes körű 
minőségirányítás rendszerének kialakulásáig tartó folyamatnak: 

 

• 1900 - 1920: önellenőrzés, 
• 1920 - 1940: önállósult minőség-ellenőrzés, 
• 1940 - 1960: minőségszabályozás, 
• 1960 - 1980: statisztikai minőségszabályozás, 
• 1980 - 2000: minőségbiztosítás, 
• 2000 -         : teljes körű minőségirányítás. 

 
 

A 3. ábrában ismertetem az egyes minőség felügyeleti szintekhez tartozó ellenőrzési 
tevékenységeket, az azokhoz kapcsolódó rendszereket, amelyek működési, alkalmazási 
mechanizmusait jelen fejezet alpontjaiban részletesen tárgyalok. 

 

2.3.1. A minőség ellenőrzése 
 

A minőség ellenőrzés fogalma azt jelenti, hogy a kitűzött célnak és a valóságos helyzetnek az 
összehasonlítása oly módon, hogy eldönthető legyen, mennyire felel meg az aktuális, valódi 
helyzet a kitűzött céloknak. 
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2. ábra: A minőség felügyelet fejlődésének fázisai 

   Forrás: Pallaginé, 1999. alapján saját feldolgozás 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

3. ábra: A minőségügyi tevékenységek hatásköre és célja 
Forrás: Pallaginé, 1999. alapján saját feldolgozás 
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Az élelmiszer-ipari minőség-ellenőrzés gyakorlatának különböző formáit fogalmazza meg 
Sósné (1996), Julian (1996) és Szenesné (1997) munkáik alapján a következő csoportosítási 
módok határozhatóak meg: 

- legegyszerűbb csoportosítás: 
•  külső vagy hatósági minőség-ellenőrzés; 
•  belső vagy vállalati minőség-ellenőrzés; 

- a végrehajtó személy vagy szervezet szerinti megkülönböztethető: 
•  önellenőrzés, 
•  vezetői ellenőrzés, 
•  független minőség-ellenőrzés, 

- a vizsgálandó terület szerinti lehet: 
•  alapanyag (nyers-, adalék-, segédanyag) ellenőrzés, 
•  gyártásközi félkésztermék-ellenőrzés, 
•  gyártásellenőrzés, 
•  késztermék-ellenőrzés. 

A minőség-ellenőrzés lényegében nem más, mint azoknak a módszereknek és 
tevékenységeknek az összessége, amelyekkel megállapítják, hogy a nyersanyag, a félkész- vagy 
késztermék kielégíti-e a minőségi előírásokat (Sebők, 1996).  

A minőség-ellenőrzés súlypontja hagyományosan – és nem ésszerűen – a késztermék 
ellenőrzése, ami már semmilyen javítási, módosítási, szabályozási lehetőséget nem ad. Célja a 
hibás, nem megfelelő termék kiszűrése, és annak megakadályozása, hogy az elhagyja a 
vállalatot. Az ilyen ellenőrzés a hiba tényét, megtörténtét rögzíti, annak megakadályozására, 
megelőzésére nem tesz lépéseket (Molnár, 1992).  

Számos vállalat az ellenőrző apparátus bővítésével próbálja a hibás termékek forgalmazását 
megakadályozni. A terméket a vállalatnál a gyártás minden egyes szakaszában ellenőrzik, 
felügyelik a hibás tételek elkülönítését. Ez hatalmas méretű ellenőrző tevékenység. Az ezzel járó 
nagy költség abból adódik, hogy maga a vállalati rendszer sok hibával terhelt. A termékek 
minőségének ellenőrzése elengedhetetlen, de nem elég az egyenletesen jó minőségű termékek 
gyártásához. A folyamatot és a rendszert is ellenőrizni kell. A minőség-ellenőrzés 
végrehajtásához Erdész – Czeglédi Jankó (1994) szerint a következők szükségesek: 

• világosan megfogalmazott minőségi előírások, 
• megfelelő (reprezentatív) mintavétel és statisztikai minősítés, 
• alkalmas vizsgálati módszerek és eszközök, 
• a mért adatok megfelelő feldolgozása, értékelése és dokumentálása, 
• alkalmas személyi állomány és szervezeti keret. 

A fogyasztók védelme céljából valamennyi ország élelmiszertörvényének előírása szerint 
minden gyártónak ellenőriznie vagy ellenőriztetnie kell termékei minőségét. Amennyiben a 
gyártónak nincs saját üzemi laboratóriuma, úgy erre a célra felszerelt külső szervezetekkel is 
vizsgáltathat. Alapvető szempont, hogy az emberi egészséget veszélyeztető, valamint a 
fogyasztót valamilyen formában „becsapó” termék ne kerüljön forgalomba (Fábri, 1995). 

2.3.2.  A minőség szabályozása 
A minőségszabályozás azokat az operatív módszereket és tevékenységeket foglalja magában, 

amelyek a minőségi követelmények teljesítését szolgálják (Szenesné, 1997). A minőségi 
követelmény az adott termék vagy szolgáltatás jellemzőire vonatkozó igények olyan átalakítása, 
amely lehetővé teszi azok megvalósítását és vizsgálatát.  

A minőségszabályozás alapvetően két tevékenységből áll: az ellenőrzésből és a hibaokok 
megszüntetésére irányuló korrigáló, javító intézkedésekből. A minőségellenőrzésnek a 
különböző gyártási lépésekben (fázisokban) kapott adatait vissza kell csatolni a megfelelő 
pontra, és ott kell korrigálni a problémát előidéző hibát. Ez a folyamatos szabályozás szükséges 
– a minőségellenőrzés adatait felhasználva – jó minőségű termék gyártásához.  
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A minőség javítását sokszor félreértik, és azonosítják a hibák, hiányosságok szigorúbb 
felügyelettel és -ellenőrzéssel elérhető csökkentésével. A minőségellenőrzés és -szabályozás 
különbözőségének lényege: a minőségszabályozás a hiba megelőzésére, elkerülésére irányul, 
tehát nemcsak a hiba előfordulását rögzíti. Ha meg tudjuk határozni a hibák okát, és azok 
szisztematikus megszüntetésére törekszünk, akkor csökken az ellenőrző tevékenység területe és 
így költsége is. A hibák okainak megszüntetése növeli a nyereséget (Juhász, 2001). 

A vállalatok hagyományosan a konkrét eredmény elérésére összpontosítanak. Sokkal 
hatásosabb azonban, ha az erőfeszítéseket, az eredményt létrehozó folyamat javítására, 
fejlesztésére összpontosítják. Így fogalmazható meg az a fontos szemléletváltás, ami az új piaci 
igényeknek is megfelelő vállalkozások alapelve kell, hogy legyen (Hellriegel – Slocum, 1992). 

2.3.3.  A minőség biztosítása 
Róth (1998) munkájában kifejti, hogy a jó piaci pozíciók eléréshez az élelmiszert előállító 

üzemeknek arra kell törekedniük, hogy termékeik a gyártása, tárolása, forgalmazása során 
mindig biztonságosan, változatlanul jó minőségűek legyenek, illetve maradjanak.  

Az a bonyolult, soktényezős rendszer, amely jó működésével mindezt folyamatosan 
megvalósítja, a minőségbiztosítás. A legismertebb rendszerek alapelveit nemzetközi szabványok 
rögzítik (ISO 9000 szabványsorozat). 

A minőségbiztosítás mindazon tervezett és rendszerezetten végzett tevékenységek összessége, 
amelyeket a kialakított minőségügyi rendszerben hajtanak végre (és szükség esetén igazolnak) 
annak érdekében, hogy folyamatosan garantálják a termék vagy szolgáltatás megfelelését a 
minőségi követelményeknek (Käferstein et al., 1995). 

A minőségbiztosítási rendszer nem cél, hanem eszköz, fogalmazza meg Győri (1996), 
amelyet később Sósné (1996) is hasonló értelemben használ. Véleményük szerint a 
minőségbiztosítási rendszer előnyei a következőkben foglalhatók össze: 

• hatékonyabbá teszi a vállalat működését, 
• a nemzeti és nemzetközi elvárásoknak való megfelelés biztosításával megkönnyíti 

a piaci pozíciók szerzését, ill. megtartását, 
• megfelelő hátteret biztosít a minőség folyamatos javításának és a termelési 

költségek csökkentésének. 
Bizalmat kell kelteni a vevőkben, hogy a vállalat képes termékeinek minőségét folyamatosan 

egy meghatározott szinten tartani. Ez az egyenletesség azért fontos, mert ha a vevők megszoktak 
és megkedveltek egy adott terméket, akkor azt keresik, és elvárják, hogy az mindig azonos 
minőségű legyen. Ettől függetlenül kedvező irányban módosítani, javítani is lehet a terméket 
(Harrigan – Park, 1994). 

A korszerű minőségügy napjainkban nemcsak minőségvizsgálati funkciót jelent, hanem 
kiemelt, rendszeres közreműködést a minőség irányításában, beleértve a menedzsment 
feladatokat is. A termelő vállalatok még jó minőségű termékeikkel sem érhetnek el megfelelő 
forgalmat és árat, ha minőségbiztosítási rendszerüket erre hivatott, független szervezetek nem 
vizsgálták meg, és nem látták el azt a megfelelő tanúsításokkal szögezi le Lakner – Réti (2005). 
A termékek kedvező eladásához tehát a következő két feltételnek mindenképpen teljesülnie kell: 

• a vállalati minőségbiztosítási rendszer működésének áttekinthető dokumentálása, 
azaz a minőségbiztosítási rendszer szabályainak írásos rögzítése (minőségügyi 
kézikönyv, eljárási és műveleti utasítások stb.), 

• a rendszer alkalmasságának hitelt érdemlő bizonyítása (tanúsítás) független és 
elfogadott (akkreditált) szervezet által. 

Csete és Láng (1999, 2005) munkáikban kifejtik, hogy a minőségbiztosítás tanúsítása nem 
mentesít az élelmiszer-ipari termék további folyamatos vizsgálata alól. A minőségbiztosítás 
ugyanis piaci kategória. A hatósági (vagy azzal egyenértékű) minőség-felügyelet egyik fontos 
feladata továbbra is a fogyasztóhoz kerülő termék minőségének (és ezzel együtt egészségügyi 
biztonságának) folyamatos ellenőrzése.  
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A minőség biztosítása a kisebb üzemekben éppúgy gazdasági érdek és piaci 

versenykövetelmény, mint a nagyüzemekben. Az egyenletes és jó minőség, az élelmiszer-
biztonság, továbbá az elengedhetetlen higiéniai feltételek érvényesítése rendszerszerű 
megközelítést igényel a kisüzemekben is. 

2.3.4.  A minőség irányítása – a teljes körű minőségirányítás  
A minőségirányítás egy adott vállalaton belül az általános irányítási (vezetési) feladatkörök 

mindazon tevékenysége, amelyek meghatározzák és megvalósítják 
• a minőségpolitikát, 
• a minőségre vonatkozó célkitűzéseket a minőségügyi rendszeren belül (Csath, 

2001). 
Minden vállalkozásnak már megalakulásakor tisztában kell lennie azzal, hogy gazdaságos, 

nyereséges működéséhez milyen termékkel, szolgáltatással, melyik fogyasztói kör igényeit 
kívánja kielégíteni. A célok nem érhetők el rendezett és következetes irányítás nélkül. A 
minőségi célok megvalósításához a minőségpolitikában megfogalmazott, rendszeres és 
felelősségteljes minőségirányítás szükséges (Tenner – Irving, 1997). 

Minden rendszer elemekből és a köztük lévő kapcsolatokból épül fel. Maguk az elemek is 
lehetnek összetettek, ún. alrendszerek. A nyílt rendszer környezetével és a környezetében lévő 
rendszerekkel kapcsolatban áll. A minőségügyi rendszer a minőségirányítás, a minőségbiztosítás 
megvalósításához szükséges szervezeti felépítés, felelősség, eljárások, folyamatok és erőforrások 
(anyagi és emberi) összessége (Ishikawa, 1972; 1985; 1989). 

A minőségügyi rendszer nyílt, és a teljes vállalati rendszer részét képezi. A kitűzött fő cél a 
termék vagy szolgáltatás állandó jó minősége.  

A minőség alakításában szerepet játszanak a rendszer együtt mozgó tényezői: beszállítói 
minőség; technológiai folyamatok; személyi, tárgyi feltételek stb. A minőségügyi rendszerek 
(minőségbiztosítási, minőségirányítási rendszerek) a fogyasztó érdekében születtek, a termelési, 
gyártási folyamatokra, azok megfelelőségére összpontosítva. A rendszert írásos formában, a 
minőségügyi kézikönyvekben rögzítik (Tenner – Irving, 1997). 

Feigenbaum (1991) szerint a teljes körű minőségirányítás átfogó minőségvezetési rendszer, 
amely a minőségbiztosítás legfejlettebb formája, és egyre nagyobb teret hódít. A TQM 
minőségközpontú menedzsmentfilozófia és vállaltirányítási rendszer (vállalati stratégia), amely a 
vállalat valamennyi tagjának részvételén alapul. Súlyt helyez a változások megértésére, a 
mérések, a vizsgálatok és a vevő megelégedettségének fontosságára. Jellegzetessége, hogy a 
vezetőségnek adja a kulcsszerepet: a pazarlás, a hibák, a tévedések zöméért a felelősséget a 
vezetőkre hárítja, de ugyanakkor a minőségjavításból eredő nyereséget ugyancsak a vezetők 
tevékenységéből származtatja.  

A TQM alkalmazását nagyobb vállalatok vezették be elsőként. A kis- és középüzemek 
ugyanazokkal a problémákkal kerülnek szembe, mint a nagyok, de sokkal kevesebb pénzügyi és 
emberi erőforrással rendelkeznek, viszont őket is kényszeríti a rájuk nehezedő nyomás a 
minőségügyi rendszer minél átfogóbb bevezetésére. Ezt felismerve a fejlett ipari országokban 
több olyan program van, amely a kisebb vállalatokat segíti mérésügyi rendszerük kiépítésében 
(Hammer – Champy, 1996).  

A kisebb vállalatoknak lényeges szervezeti változások végrehajtásával kell számolni, ha 
minőségügyi rendszer kialakítását tűzték ki célul, és ragaszkodniuk kell ahhoz is, hogy a 
vállalaton belül a minőség mindenki ügyévé váljék. Szóba jöhet olyan társulások szervezése is, 
amelyek együttesen oldják meg minőségbiztosítási terveiket. Ilyenekben ésszerűen az egymást 
kiegészítő tevékenységeket folytató kisüzemek vehetnének részt (Burns – Stalker, 1961). 
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2.4. A „minőség gondolkodás” legismertebb nemzetközi képviselői 
 
A minőség nagyon népszerű terület, számos neves szakember, kutató foglalkozik a minőség 

kérdéseivel. Sok ismeretterjesztő és tudományos cikk, könyv jelenik meg a minőségről, számos 
módszer, eljárás ismert, új szabványok, rendszerek kerülnek bevezetésre. A rendelkezésre álló 
irodalom olyan bőséges, hogy már a bennük való eligazodás is problémát jelent. 

Az alábbiakban Gödény (2000) nyomán annak a nemzetközileg legismertebb néhány 
minőségszakértő – kutató munkásságát mutatom be és foglalom rendszerbe, akik meghatározó 
hatással voltak a minőségi gondolkodás fejlődésére. Ezeket a szakértőket „minőségguruknak” is 
szokták nevezni.  

 
• Az első csoportba tartoznak, az „amerikai iskola” képviselői: W. Edwards 

Deming, Joseph M. Juiran, Armand V. Feigenbaum. 
• A második csoportba a „japán minőségiskola” képviselői tartoznak, akik az 

amerikaiak által kidolgozott módszerek adaptálása és továbbfejlesztése révén 
alakították ki sajátos új koncepciójukat: Kaoru Ishikawa, Genichi Taguchi, 
Shoji Shiba. 

• A harmadik csoportot egyre inkább az „új hullám” jelzővel illetik. Ide 
sorolható: Philip Crosbi, Tom Peters és az angol John Oaklan. 

 
Mindegyiküknek saját minőségfilozófiája és megközelítése van, megfogalmazásaikban 

ellentmondások is tapasztalhatók, mégis valamennyien az alábbi azonos elveket képviselik: 
 

• A minőség kulcs az üzleti sikerekhez. A minőség nem megfelelő figyelembe 
vétele hosszú távon az üzlet tönkremeneteléhez vezet. 

• A minőségjavítás a vezetés elkötelezettségét igényli. Ez az elkötelezettség 
folyamatos kell, hogy legyen. 

• A minőségjavítás kemény munka. A sikeres minőségfejlesztés gyakran az egész 
szervezet kultúrájának a megváltoztatását követeli meg. 

• A minőségjavítás minden esetben kiterjedt képzést igényel. 
• A sikeres minőségjavítás az összes dolgozó aktív bevonását igényli. 
 

Azonban közös elveik mellett különbség van közöttük az általuk ajánlott megközelítési 
módokban. Mindegyiküknek saját ajánlása van. Kihangsúlyozzák, hogy nincs általános szabály, 
és mindenkinek a vállalkozás és a környezet által meghatározott legmegfelelőbb módszert kell 
kiválasztania. Minden cég egyedi sajátosságokkal bír és ezért minden javító programot egyedileg 
kell „testre szabni” saját maga számára. A folyamatos minőségfejlesztésnek nincs egyedüli 
helyes módja (Berde, 2003). 

 

2.5. A minőségmenedzsment helye a stratégiai tervezésben és a szervezeti struktúrában  
 

A stratégia kialakítása és a vállalkozás annak megfelelő működtetése átfogó szervezési 
koncepció szerint történhet. Az ennek megfelelő irányítási folyamatot stratégiai 
menedzsmentnek nevezi a szakirodalom (Montgomery – Porter, 1991). A stratégiai 
menedzsment alapelemeit a 4. ábra mutatja be. 

A vállalkozás küldetése a küldetésnyilatkozatban kerül megfogalmazásra. Ebben a 
nyilatkozatban a minőség iránti elkötelezettségnek is meg kell jelennie, amely a 
minőségpolitikában válik kézzelfoghatóvá (David, 1991. cit. Keleti – Rácz, 1999). A minőség, 
mint vezetési filozófia azt jelenti, hogy a vezetés képes arra, hogy olyan módon tervezze meg a 
munkafolyamatokat és irányítsa az embereket, hogy a végeredmény, a termék vagy szolgáltatás 
minősége, konzisztens módon feleljen meg, illetve lépje túl a vevők elvárásait.  
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 A vállalkozás  

jövőképének kialakítása 
 

   

Külső (környezeti) 
vizsgálatok 

 Vállalati belső 
elemzés 

- lehetőségek 
- fenyegetések 

 - erősségek 
- gyenge pontok 

    

 A stratégia 
megfogalmazása 

 

   
 Stratégiai  

programozás 
 

   
 Éves tervezés 

(operatív költségvetés) 
 

   
 Menedzsment 

kontroll 
 

 

4. ábra: A stratégiai menedzsment alapelemei 
   Forrás: Székely, 2001. 
 

A jövőképet a nagyobb szervezetekben a felsőszintű vezetés vagy a vezető testület alakítja 
ki, amely kiterjed a vállalkozás: 

• küldetésére (missziójára), 
• üzleti szegmentációjára, 
• horizontális és vertikális integrációjára, 
• vezetői (testületi) filozófiájára és kultúrájára, 
• vezetési infrastruktúrájára. 

Ez tulajdonképpen a tények alapján való vezetés, amikor a minőség biztosítása érdekében 
folyamatos adatgyűjtésre és értékelésre van szükség és a döntéseknek erre és nem véleményekre, 
feltételezésekre kell hagyatkoznia (Juhász, 2002).  

Az emberek bevonása a folyamatba nélkülözhetetlen. Tőlük kell várni a vállalkozási 
tevékenységek eredményességének folyamatos javításának megvalósítását. A folyamatos 
javításnak két tényezője van: a minőség folyamatos javítása, és a hulladék, a selejt, a nem 
hatékony munkavégzés – azaz a hibák – megszüntetése. Az állandó javítás igényének a vállalati 
kultúra részének kell lennie (Fazekas, 1988. cit. Klein, 2001). A minőségbiztosítási rendszer 
bevezetése ezért jelentős változást igényel a szemléletben, az alkalmazott módszerekben és a 
szervezeti megoldásokban egyaránt.  

Ezek közül néhányat a következőkben sorolok fel. 
• Változások a jövőképben, stratégiában: 

o a minőség, mint cél központi kérdéssé válik, 
o a stratégia vevőorientáltsága megnő, 
o a vevők megelégedettsége a teljesítmények mércéjévé válik. 

• Változások a munkával és annak értékelésével kapcsolatban: 
o központi kérdéssé válik a minőségbiztosítási rendszer kiépítése és 

működtetése, 
o ehhez kötődik az emberek érdekeltsége is. 
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• Változások a vezető-beosztott kapcsolatokban: 
o megnő a beosztottak tudásának, döntésképességének, önállóságának, 

kreativitásának szerepe, 
o ezt fejezi ki a vállalati kultúra is. 

• Változások a formális struktúrában: 
o a tervezési, szervezeti, érdekeltségi, szervezési, információs rendszerek 

kiépítésének és működtetésének közös célja a minőség  konzisztens 
biztosítéka lesz. 

A hagyományos vezetési-szervezeti megoldásokhoz képest jelentős változásokat igényel tehát 
a minőségi szemléletre való áttérés. A változtatás sikerének növelését az Ishikawa diagram (5. 
ábra) nyolc olyan tényezőre vezeti vissza, amelyek a változtatás hajtóerőiként kell 
megfeleljenek. 
 

 

Technikai
támogatás

Mérés és
információ

Oktatás Eszközök

Kommunikáció Elismerés Formális
struktúrák

Vezetői
magatartás

Minőség-
orientált
vezetés

 

5. ábra: Ishikawa diagram 
Forrás: Schumpeter, 1980. 
 

A vállalkozásoknak az üzletági versenyhelyzetük elemzésekor számos tényezőt figyelembe 
kell venniük. Meg kell határozniuk, hogy melyek a vállalat erős és gyenge pontjai, milyen 
szervezeti és gazdálkodási erőforrásokat képesek mozgósítani terveik megvalósítása érdekében, 
milyen az akció- illetve a reakcióképességük (6. ábra).  
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6. ábra: Porter-féle öttényezős modell 
  Forrás: Porter, 1990. 
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A vállalat külső és belső környezetének vizsgálatánál fontos szerepet kap a minőség kérdése 
is. A külső környezeti elemzés a vállalkozás tevékenységét érő fenyegetések és az adódó 
lehetőségek feltárására szolgál. A makrokörnyezetből a nemzeti/nemzetgazdasági környezet, a 
mikrokörnyezetből a versenytársak, illetve a már oly sokszor említett, s talán legfontosabb elem, 
a vevők jelentik a legnagyobb hajtóerőt a minőségbiztosítási rendszerek kialakításának irányába. 
Ehhez az elemzéshez, amely egyidejűleg vizsgálja az említett tényezőket, számos segédeszköz 
áll rendelkezésre. Legismertebb ezek közül is a SWOT elemzés (Chikán, 1999). 

A belső elemzés a vállalkozás érősségeinek és gyenge pontjainak felmérését, tehát a 
versenyelőnyök és -hátrányok megismerését jelenti (Antal – Mokos, 1990).  

Az elemzést az érték előállítási folyamatának mentén célszerű elvégezni (érték-láncolat modell 
alapján). Ezen belül kiemelt jelentőséget kapnak a piaccal való kapcsolattartás tevékenységei, tehát 
nem csak az átalakításra koncentrál (Porter, 1985). Megkülönböztet elsődleges és támogató 
tevékenységeket (7. ábra). 
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7. ábra: Érték-láncolat modell Porter felfogásában 
       Forrás: Porter, 1985. 
 
A 7. ábra tényezőinek érékelése során a különböző vonatkozó szakirodalmi állásfoglalások, 

valamint személyes gyakorlati tapasztalataim alapján azt fogalmaztam meg, hogy a humán 
erőforrásokkal való gazdálkodás a támogató tevékenységek között kiemelt helyet foglal el. A 
megfelelő minőségű és összetételű emberi erőforrásnak a szervezeten belüli rendelkezésre 
állásáról elsődlegesen a vezetésnek szükséges gondoskodnia. Elengedhetetlennek tartom ezért 
a vezetési feladatok részletes vizsgálatát. 

Az alapvető vezetési feladatokat Donelly és munkatársai (1992) három nagy csoportba 
sorolják be (1. táblázat): a szervezet, az emberi erőforrás és a folyamatok menedzselésével 
kapcsolatos tevékenységekre. Ezen három nagy csoporton belül a minőségmenedzsment a 
folyamatmenedzsment elemei között – a logisztikai menedzsment mellett – önálló 
tevékenységgé differenciálódott, és a folyamatirányítás egyik alapfeladatává vált (Berde, 
2003). 

A változásokat megfelelően menedzselő vállalati kultúra kialakításához pontosan ismerni 
kell az aktuális folyamatokat, az alá- és fölérendeltségi viszonyokat, valamint a felelősségi és 
hatásköröket, továbbá a feladatokat egyértelműen el kell különíteni, munkamegosztást kell 
megvalósítani (Berde, 1999). A szervezeti felépítés (illetve a felépítés minőségügyre 
koncentráló szervezéseinek) fő eleme, hogy a vállalati hierarchiában a minőségügyet – kiemelt 
feladatának megfelelően – közvetlenül a vállalatvezetés alá rendelik, és ez által nem csupán 
egyenrangú a vállalat egyéb feladataival, hanem a minőségbiztosítási/minőségirányítási 
megbízottnak még kiemelt szerepe is van a többi terület fölött. A minőségbiztosító rendszerek 
sajátossága, hogy azokat be kell építeni a szervezett adott struktúrájába, ki kell alakítani a saját 
szervezeti egységét, kapcsolatrendszerét, aminek be kell épülnie a vállalati hierarchiába.           
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1. táblázat: Alapvető vezetési feladatok 

1. Szervezetmenedzsment 
kialakítása 

2. Emberi erőforrás- 
menedzsment 3. Folyamatmenedzsment 

1.1. Szervezeti struktúra 
1.2. Szervezetfejlesztés 
1.3. Szervezeti kommunikáció 
 
1.4. Információmenedzsment 
 
1.5. Szervezeti kultúra 
 
1.6. Csoportmenedzsment 
1.7. Vezetési struktúra és 

hierarchia kialakítása 
1.8. Változásmenedzsment 

2.1. Motivációmenedzsment 
2.2. Konfliktusmenedzsment 
2.3. Emberi erőforrás-tervezés,   

-szervezés 
2.4. Munkaerő-kiválasztás,       

-toborzás 
2.5. Munkakör-kialakítás,         

-elemzés 
2.6. Teljesítményértékelés 
2.7. Emberi erőforrás-fejlesztés
 
2.8. Karriermenedzsment 
 

3.1. Stratégiamenedzsment 
3.2. Tervezés 
3.3. Döntés 
 
3.4. Végrehajtás 
 
3.5. Szervezés 
 
3.6. Logisztikai menedzsment 
3.7. Ellenőrzés 
 
3.8. Minőségmenedzsment 

     Forrás: Berde (2003) 
  

A minőségbiztosító szervezetet célszerű közvetlenül a legfelső szintű vezető (vezetés) 
irányítása alá rendelni. Ezzel elérhető, hogy a vállalat hosszú távú stratégiai elképzeléseit, 
minőségi célkitűzéseit a minőségügyi szervezeten keresztül könnyebben tudja érvényre juttatni 
(Berde, 2003). A termelésirányítással való kapcsolatát pedig mellérendelt viszonyban érdemes 
meghatározni. Egy jól kialakított minőségmenedzsment jelentősen meghatározza a cég 
működésének eredményességét (Papp, 1997), hosszú távú fejlesztéseinek lehetőségét, 
feltételezve azt, hogy megfelelő módon történt meg annak értelmezése (2. táblázat). 

A vállalati minőségmenedzsment hatékonyságát alapvetően a minőségügyi tevékenységet 
végző vállalati minőségügyi rendszere határozza meg (Fekete, 2006). 

Ahhoz, hogy a vezetés által meghatározott minőségcélok teljesülhessenek, körültekintően 
kell eljárni a feladatok ellátásához szükséges erőforrások meghatározásakor, különös tekintettel 
a humán erőforrásra (Mc. Kenna – Beech, 1998). Biztosítani kell a megfelelő számú és 
képzettségű szakember rendelkezésre állását a szervezeten belül annak érdekében, hogy a 
termelési stratégia és a minőségi célkitűzések egyaránt teljesülhessenek (Molnár, 2003).  

 

2. táblázat: A minőségmenedzsment értelmezése 

HAGYOMÁNYOS FELFOGÁS MODERN FELFOGÁS 

a termelékenység és a minőség  
egymásnak ellentmondó rendszercélok 

termelékenység és nyereség  
csak a minőségfejlesztés révén érhető el 

a minőség = megfelelés az előírásoknak, 
szabványoknak 

a minőség = felhasználók igényeinek való 
megfelelés 

a minőséget a nem megfelelés foka  
alapján mérik 

a minőséget a folyamatos folyamat- és termék- 
javítás-fejlesztés és a felhasználók elégedettsége 
alapján mérik 

a minőséget az erős minőségellenőrzés 
segítségével kívánják elérni 

a minőséget a termékdizájn határozza meg  
és a hatékony szabályozással kívánják elérni 

néhány hiba (selejt) megengedett,  
ha a termék eléri a szabványminimum szintjét 

a hibákat folyamatszabályozási technikákkal 
kívánják megelőzni 

a minőség egy önálló funkció, amely  
a termelés ellenőrzésére koncentrál 

a minőség szerves része a termék-életciklus 
valamennyi fázisának 

a dolgozókat hibáztatják a rossz minőségért a menedzsment a felelős a minőségért 
a beszállítókkal a kapcsolat  
rövidtávú és költségorientált 

a beszállítókkal a kapcsolat  
hosszú távú és minőségorientált 

Forrás: saját feldolgozás 
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A minőség- és biztonságmenedzsment különböző irányítási rendszereinek a vállalkozás 
stratégiai tervezési tevékenységeibe való be-, illetve ráillesztését a 8. ábrában bemutatott, 
általam összeállított piramis modellel szemléltetem. 

 

8.  ábra: A minőség- és biztonságmenedzsment rendszerek élelmiszeripari 
alkalmazásának általános modellje 

Forrás: saját feldolgozás  
 

Véleményem szerint a stratégiai tervezés során egy minőség iránt elkötelezettséget vállaló 
szervezet akkor lesz képes a vállalat irányítási mechanizmusát megfelelő módon működtetni, ha 
az felismeri a különböző irányítási rendszerek integrációjából eredő előnyöket. A különböző 
szakterületeket lefedő irányítási rendszerek szabványosított megfelelői alkotják a piramis négy 
oldalát – a piramis felépítményét –, amelyeket véleményem szerint a stratégiai alapra ráillesztve 
jó lehetőség kínálkozik az egyes rendszereknek a vállalkozás alapvető, stratégiai tevékenységei 
közé, vagy azokra ráilleszteni. 

Elkészítettem ehhez kapcsolódóan az előzőekben említett szabványok előírásainak az 
összehasonlító értékelését is (M. 13. melléklet), amelyben az ISO 9001 rendszer követelményeit 
alapul véve rendeltem egymás mellé a többi rendszerét. Megállapítottam, hogy az egyes 
rendszerek csak nagyon kis mértékben térnek el egymás követelményeitől, kifejezetten csak a 
különböző szakterületekre jellemző követelmények kapcsán találtam eltérést, kiegészítést. 

 
2.6. A munkahelyi egészségvédelem és biztonság szerepe a vállalkozások működési 

stratégiájában 
 
A minőség fogalma a különböző menedzsment-területeken belül egyaránt vonatkoztatható a 

szervezet egyes részfolyamataira, illetve a teljes folyamatrendszerére, így a minőségi 
alkalmasság kiterjeszthető a vállalati tevékenység egészére is. A „minőségi vállalat” célja, hogy 
minden részelemében és tevékenységében minőségi teljesítményt hozzon létre.  
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A szervezet minőségének folyamatos fejlesztése tehát többet jelent, mint csupán 
„minőségfunkciót”, jelenti egyben a hatékony vállalatvezetés megvalósítását is (Morvay, 2002). 
A szervezet minőségi teljesítménye a kibocsátott termék kívánalmakat kielégítő létrehozásán túl, 
jelenti „a rendszer minden eleme és ezek tevékenysége, folyamata, művelete, mozzanata 
eredményének (produktumának) magas minőségi színvonalú, célirányos, hibátlan megvalósításra 
való képességét” (Parányi, 2002). A minőségképesség kifejezi a szervezet minőségi 
teljesítményre alkalmasságát, amely magában foglalja a humán vonatkozásokat is, ami által 
előtérbe kerül a munka minősége. A munkaminőség meghatározó dimenziója a munkahelyi 
egészség és biztonság. Az Európai Bizottság által megfogalmazott munkaminőség dimenzióin 
belül „biztosítani kell azt, hogy a munkakörülmények biztonságosak, egészségesek és 
támogatóak legyenek fizikai és pszichológiai értelemben egyaránt” (Molnár, 2002). 

A jogharmonizáció keretében kidolgozott, a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény 
állami feladatként határozza meg, az egészség és munkavégző képesség megóvása érdekében a 
munkavédelem országos programja (MOP) megvalósítását. A MOP kiemeli, hogy a modern 
munkavédelem nem korlátozódhat a baleset és egészségkárosodás megelőzésére, hanem ki kell 
terjednie a dolgozó ember jó közérzetére is. „Életünk jelentős részét munkahelyünkön töltjük, 
ezért a munkavégzéssel összefüggő testi és lelki közérzet alapvető jelentőségű” (Varga, 2001. 
cit. Piros, 2002). 

A MOP fontos stratégiai szempontú nemzetgazdasági érdekként határozza meg: 
• a munkabalesetek számának és súlyosságának csökkentését, 
• a munkavégzésből és a munkakörnyezetből eredő vagy azokkal 

összefüggésbe hozható egészségkárosodások számának és súlyosságának 
a csökkenését, 

• a fizikai és a pszichoszociális értelemben is jó közérzetet biztosító 
munkakörnyezet kialakítását. 

2.6.1.  A munkahelyi egészségvédelem és biztonság kialakításának jogi követelményei és 
felügyelő intézményrendszere 

A munkavédelem szabályrendszerét a Magyar Köztársaság Alkotmánya és a 
munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény határozza meg. Emellett kiemelt jelentősége 
van az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvénynek, az Állami Népegészségügyi és 
Tisztiorvosi Szolgálatról szóló 1991. évi XI. törvénynek és a bányászatról szóló 1993. évi 
XLVIII. törvénynek. 

Hazánk a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet (a továbbiakban: ILO) egyezményei közül a 
legjelentősebbeket ratifikálta. Így a munkavédelem szempontjából is a két alapegyezményt a 
kapcsolódó ajánlásokkal: 

• a 155. számú Egyezményt a munkavállalók biztonságáról, egészségéről és a 
munkakörnyezetről, a hozzá kapcsolódó 164. számú Ajánlással, 

• a 161. számú Egyezményt a foglalkozás-egészségügyi szolgálatokról, a hozzá 
kapcsolódó 171. számú Ajánlással. 

Az elmúlt években jelentős előrelépés történt az ILO egyezmények hazai ratifikálása terén. A 
legfontosabb, hogy ezek a nemzetközi vállalások a hazai gyakorlatban is mind 
maradéktalanabbul megvalósuljanak (Hajós, 2001).  

Az 1999. évi C. törvény rendelkezik az Európai Szociális Karta kihirdetéséről. Ezek között 
található a 3. cikk - a biztonságos és egészséges munkafeltételekhez való jogról. Az 1994. évi I. 
törvény hirdette ki az Európai Megállapodást, amely szerint hazánk az Európai Unió tagjelölt, 
"társult" tagja lett. A törvény előírta integrációs alapfeltételként, hogy az ország akkori és 
jövőbeni jogszabályait közelítsék az Unió jogszabályaihoz. Ezen jogközelítés területei között 
kiemelt helyen szerepel a dolgozók munkahelyi védelme, az emberek életének és egészségének 
védelme, a műszaki szabályok és szabványok. A törvény alapján megszületett kormánydöntések 
előírták, hogy 2001. december 31-ig a munkavédelem területén teljes jogharmonizációt kellett 
megvalósítani (derogáció, halasztás nélkül).  
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Ez egyaránt vonatkozik 
• a munkahelyi munkavédelmi intézkedések keretirányelvére és a hozzá kapcsolódó 

egyedi irányelvekre, 
• a munkahelyi veszélyes hatások elleni keretirányelvre és a hozzá kapcsolódó egyedi 

irányelvekre, 
• a munkavédelem egyéb (szektorális, szakmai, szociális) irányelveire, továbbá 
• a termékek általános biztonságát szabályozó intézkedések megtételére 

(szabványosítás, megfelelőség értékelése, tanúsítása, jelölése, ellenőrzése). 
A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény (Mvt.) 1998. január 1-jétől hatályos 

módosítása (54. § (2) bekezdés) kimondja, hogy "a munkáltató köteles minőségileg, illetve 
szükség esetén mennyiségileg értékelni a munkavállalók egészségét és biztonságát veszélyeztető 
kockázatokat". Ennek megfelelően a vállalkozások ezen a jogilag előírt kötelezettségüknek 
minimális szinten való megfelelés érdekében igyekeztek eleget tenni, és – az esetek nagy 
többségében – egy külsős szakemberrel elkészíttetni a vállalkozás munkahelyi kockázatainak 
értékelését. Ezzel a feladatot végrehajtottnak tekintették, és azzal a jövőben nem is kívántak 
többet foglalkozni. A munkavédelem hazai szabályrendszere lényegében megfelel az Európai 
Unió követelményeinek, ugyanakkor figyelembe veszi a korábban kialakult hazai gyakorlatot is 
(biztonsági szabályok rendszere stb.).  

A munkavédelem hazai szabályrendszerének szerkezete a következő: 
• Törvényszint. 

o Alkotmány. 
o Munkavédelemről szóló törvény (1993. évi XCIII. törvény). 
o Foglalkoztatási jogviszonnyal összefüggő törvények. 
o Védelmi jellegű törvények (környezet, tűz stb.). 
o Műszaki jellegű törvények (termékfelelősség stb.). 
o Ellenőrzési, biztosítási, felelősségi törvények. 

• Kormányrendeleti szint. 
• Miniszteri rendeleti szint. 

o Munkaügyi típusú rendeletek. 
o Egészségügyi típusú rendeletek. 
o Ágazati miniszteri rendeletek. 

• Szabályzatok. 
o Műszaki jellegű egyéb ágazati rendeletek. 
o Speciális rendeletek (BM, HM, IM stb.). 
o Kötelező alkalmazású nemzeti szabványok. 

• Szabványosítás. 
• Munkáltatói szabályozási szint. 

 
A munkavédelemről szóló törvény alapján az állami feladatok végrehajtásáért felelős az 

Országgyűlés és a kormány, s döntéseik alapján: 
• a szociális és családügyi miniszter és a felügyelete alatt működő Országos 

Munkabiztonsági és Munkaügyi Főfelügyelőség (a továbbiakban: OMMF); 
• az egészségügyi miniszter és a felügyelete alatt működő Állami Népegészségügyi és 

Tisztiorvosi Szolgálat (a továbbiakban: ÁNTSZ – ami jelenleg átszervezés alatt áll); 
• a gazdasági miniszter és a felügyelete alatt működő Magyar Bányászati Hivatal (a 

továbbiakban: MBH). 
Az OMMF, valamint fővárosi és megyei szervei immár ismét önálló szervezeti keretek között 

végzik munkájukat. Az OMMF szabályozási feladatai alapvetően a munkabiztonságot érintő 
jogalkotásban és műszaki tartalmú szabályozásban való részvételben jelenik meg.  
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Az OMMF-fel együttműködő intézmények: 

• Munkavédelmi Kutatási Közalapítvány (a továbbiakban: MKK), 
• Országos Munkavédelmi Képző és Továbbképző Kft. (a továbbiakban: OMKT Kft). 

 
A munkavédelem intézményrendszeréből többek között hiányzik a balesetbiztosítási rendszer, 

mint a társadalombiztosítás önálló ágazata, valamint az állami információs-tájékoztató rendszer. 
Szükségesnek tartom e felügyeletek személyi, tárgyi feltételeinek mielőbbi megteremtését. Az 
ÁNTSZ és az OMMF közötti kooperáció igénye évről-évre nő. Ennek érdekében 
együttműködési szerződés aláírására került sor. Ugyanakkor a kapcsolattartás országos és területi 
szinten változatlanul eseti jellegű volt, ezért a munkavédelmi törvény módosítása vált indokolttá 
e kérdéskör tisztázására, a két intézmény kapcsolatát minőségileg új helyzetbe kellett hozni. A 
munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII: törvény legutóbbi módosításában – többek között – sor 
került a foglalkozás-egészségügyi felügyelet ellátásának módosítására. Ennek értelmében e 
jogkör gyakorlása a továbbiakban az OMMF hatáskörébe került át az ÁNTSZ-től. 

2.6.2.  A munkabiztonság és egészségvédelem feltételeinek megteremtése és igazolásának 
módszerei 

A gazdaságilag fejlett országokban az egészség-, és biztonságvédelem jogilag kötelezően 
szabályozott feladat. Az Európai Unióban ez az egyik legszabványosítottabb terület. Az EU 
világos, egyértelmű utasításokat ad a specifikus egészség- és biztonságvédelmi problémákról, sőt 
az arra irányuló prevenciós munka tekintetében is, amelyeket a tagállamoknak kötelezően át kell 
venniük, és saját jogrendjükbe azt be kell illeszteniük. Ennek megfelelően törvényi szintre kell 
emelni ezt a kérdéskört, és megfelelő intézményi hátteret kell biztosítani az előírások 
betartásának ellenőrzéséhez (Anwar et al. 2004). 

Hazánk is követte a vonatkozó Európai Uniós előírásokat, és elvégezte a meglévő egészség- 
és biztonságvédelemi előírások harmonizációját, a felügyeletet ellátó intézményrendszer feladat- 
és hatáskörét is hozzáigazította.  

Véleményem szerint a vállalkozásoknak arra kell törekedniük, hogy stratégiai tervezési 
folyamataikba a minőség, a környezetvédelem és a munkabiztonság szempontjait úgy illesszék 
bele, amelyek megvalósulásáért a vezetés teljes elkötelezettséget vállalhasson, és annak 
megfelelően irányítja a vevői igények maradéktalan kielégítését szolgáló folyamatokat, hogy 
megelőzhetővé váljanak a munkahelyi balesetek, az üzemzavarok, a környezeti ártalmak és az 
ezekből adódó természeti katasztrófák. 

Az elmúlt években számos rendszer született azzal a céllal, hogy csökkenjen a munkahelyi 
balesetek és a hozzájuk kapcsolódó költségek nagysága (Morvay, 2002). Az 1990-es évek 
közepétől több nemzetközi szervezet (köztük az ISO) és az ipar is komoly figyelmet fordított 
Munkahelyi Egészségvédelmi és Biztonsági Irányítási Rendszerek (MEBIR) kidolgozására.  

Több mint 20 ilyen rendszer-előírás készült el. Ezek közül a legáltalánosabban alkalmazott és 
ismert két rendszer a British Standard Institut (BSI) által kiadott BS 8800 és az amerikai OHSAS 
18001. A Magyarországon alkalmazott MSZ 28001:2003 szabvány nem más, mint az OHSAS 
18001-nek a fordítása. A BS 8800 és OHSAS 18001 rendszerek nagyon hasonló felépítésűek, 
ezért azokat közösen tárgyalom. 

A BS 8800 irányelveket tartalmaz, hogy hogyan kell a MEBIR elemeinek, a MEBIR 
politikájának és céljainak megfelelően működnie, illetve a MEBIR milyen módon válhat 
integrált részévé a vállalati irányítási rendszernek.  

A szabvány célja a szervezetek MEB teljesítményének javítása, azaz 
• az alkalmazottakat és másokat érő kockázatok minimalizálása, 
• az üzleti teljesítmény növelése és 
• a szervezet arculatának javítása. 
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A szabvány az ISO 9001-el és az ISO 14001-el közös irányítási elveket tartalmaz, de 
hangsúlyozza, hogy a szabványok nem előfeltételei a BS 8800 alkalmazásának. Két lehetőséget 
mutat be a MEBIR kialakítását illetően. Az egyik alapja a HS(G)65 (UK Health and Safety 
Executive booklet) „successful health and safety management”, a másiké az ISO 14001 
szabvány.  

Komoly vevői igények fogalmazódtak meg egy „tanúsítható munkahelyi egészségvédelmi és 
biztonsági irányítási rendszer” szabvány kidolgozására. Ennek eredményeként dolgozták ki az 
OHSAS 18001-et.  

Számos korábbi dokumentum szolgált az új szabvány alapjául, pl. BS 8800: 1966, BVQI 
SafetyCert, DNV OHSMS: 1977. Az OHSAS 18001:1999 kompatibilis az ISO 9001:2001 és az 
ISO 14001:2005 szabványokkal. A rendszer szigorúan követi a PDCA-modellt, ezért könnyen 
igazodik egy integrált irányítási rendszerhez. 

A rendszer kialakítása során fő hangsúly a megelőzésen van, ennek eszköze a veszélyek 
azonosítása és a munkával kapcsolatos kockázatok értékelése és csökkentése. 

A Munkavédelem Országos Programja (MOP) (2000) alapján született országértékelés 
eredményeit vizsgálva megállapítottam, hogy a különböző vállalkozási méreteknél sajátos 
munkavédelmi helyzet figyelhető meg. Ezeket a jellemző sajátosságokat a következőkben 
foglalom össze. 

A multinacionális cégek egyre nagyobb szerepet töltenek be a magyar gazdaságban. Ezen 
nagy- és középvállalatok döntő hányada szinte teljes körűen megfelel a hazai munkavédelmi 
előírásoknak. Ezt a kérdést, a környezetvédelmi kérdésekkel együtt már be- vagy letelepedésüket 
megelőzően alaposan megvizsgálták. A munkabiztonsági és foglalkozás-egészségügyi színvonal 
általában jobb a multiknál, mint a magyar nagy- és középvállalatoknál. Tudják, hogy érdekük a 
magyar jogszabályok és szabványok betartása, amelyek ma már lényegében az Európai Unió 
normáinak megfelelőek. Ügyelnek arra, hogy munkabiztonsági és foglalkozás-egészségügyi 
problémák ne legyenek náluk és ebben a magyar átlag előtt járjanak. Ez már csak PR-
szempontból is fontos számukra. 

A hazai nagy- és középvállalatok jelentős része magas színvonalú munkavédelmi 
tevékenységet folytat (pl. MOL, MALÉV, TVK). Élenjárnak a kockázatelemzésen alapuló 
feladat meghatározásában.  

A multinacionális cégekre, a hazai nagy- és középvállalatokra, de a kisvállalkozásokra is 
egyre jellemzőbb, hogy a korábbi minőségellenőrzés magas szintű, nemzetközi certifikációt 
nyújtó minőségbiztosítássá alakult át. Magyarországon a MSZ EN ISO 9001 szabvány szerint 
tanúsított minőségirányítási rendszerrel rendelkező (MIR) tanúsított szervezetek száma ma már 
több ezer, s a munkahelyi egészségvédelmi és biztonsági irányítási rendszert (MEBIR) irányítási 
rendszerükbe integráló cégek száma is egyre több. A munkavédelmi menedzsment rendszer 
gyakorlati megvalósítása stratégiai kérdés. Ennek az első, és legfontosabb lépése annak 
felismerése, hogy ez a terület nagyban befolyásolja a gazdasági eredményt, a vállalati morált és a 
vállalat külső megítélését is.  

A munkahelyi veszélyforrások kockázatelemzés alapján megelőző módon való 
azonosításának, megszüntetésének vagy kontrollálásának folyamata az emberi, a technológiai és 
a pénzügyi erőforrások felhasználásának legjobb módja. Ezen erőforrások optimális 
felhasználása lehetővé teszi a legnagyobb termelékenység elérését. 

Az integrált irányítási rendszer bármelyik elemének beépítése a vállalati működési rendbe 
növeli annak tervszerű működését, szervezettségét, a MEBIR bevezetése pedig közvetlenül is 
magas színvonalú, tanúsított munkavédelmi tevékenységet jelent. A kisvállalkozásoknak van egy 
olyan csoportja is, amelyek megpróbálják lehetőségeikhez képest legalább az alapvető 
követelményeket teljesíteni. Általános tapasztalat azonban, hogy a kistelepüléseken ehhez nincs 
meg a szaktudásuk, szakemberük.  

A munkabiztonsági, a munkahigiénés, a foglalkozás-egészségügyi problémák megoldására 
igénybe vett külső szakemberek felkészültsége, hozzáállása sokat segíthet ezen vállalkozások 
helyzetén is. 
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2.7. A minőség- és biztonságmenedzsment szerepe a Nemzeti Fejlesztési Terv 

megvalósításában 
 
A következőkben azt mutatom be, hogy a Nemzeti Fejlesztési Terv (NFT) programjaihoz 

milyen módon illeszthetők a minőség- és a biztonságmenedzsment elemei. Megítélésem szerint 
kevesen fogalmazták meg ez idáig a Nemzeti Fejlesztési Terv ilyen irányú illeszkedési 
lehetőségeit a különféle menedzsment rendszerekhez, de véleményem szerint a Pónyai (2005) 
által feltárt összefüggések kiválóan alkalmasak arra, hogy rávilágítsanak ezen kapcsolatokra.  

A társadalomtudományok kutatói az 1990-es évek elején arra a következtetésre jutottak, hogy 
a világ fejlettebb régióiban a második világháborút követő időszak három alapvető, egymástól 
jellegében elkülöníthető részre bontható (9. ábra). 

 

 
9. ábra: Gyarapodási-fejlődési periódusok 1945-től napjainkig 

        Forrás: Pónyai, 2005. 
 
 

 

Az első, mintegy 15 évig tartó időszakot a STABILIZÁCIÓ vágya, illetve a stabilizáció meg-
teremtésére irányuló erőfeszítések jellemzik. Az egyén saját helyének és jövőképének, továbbá 
távoli, vágyott céljainak meghatározása a stabilizáció időszakában a túlélést, a rossz 
körülmények elmúlásába és az egyéni felemelkedésébe vetett hitet, a jövőkép kialakulását 
szolgálta, felszabadítva ezzel a fejlődéshez szükséges energiákat.  

A stabilizáció időszakának végét jelentette az 1960-as évek elején, amikor az egyéni és a 
közös jövőképben már a GYARAPODÁS igénye jelent meg elsődleges célként. Akkor már az 
egyén jólétet, luxust, hatalmat akart. Ennek érdekében óriási méretű fejlesztések kezdődtek, 
korlátozás és minden megfontolás nélkül kihasználva a természeti és az emberi, azaz a humán 
erőforrásokat. Ez, a mintegy harminc évig tartó időszak 1960 körül kezdődött, és a '80-as évek 
végén fejeződött be. 

Az 1990-es évek elején kezdődött el és ma is tart a MINŐSÉG periódus. Az egyén, miután 
stabilizálódott a helyzete, és a gyarapodáson is túljutott, rádöbbent, hogy életminőségén kell 
javítani. Ennek érdekében fokozottan kell óvnia természeti környezetét és saját egészségét is.  
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A gyarapodási periódusban elkövetett környezeti károkat tehát helyre kell állítania, és 
további cselekedeteit elsődlegesen a környezet megóvásának kell napjainkban meghatároznia.  

A gyarapodás okozta "mentális környezetszennyezés" ellensúlyozása érdekében az egyéni 
célok között megnőtt súllyal jelentkezik az az igény, hogy az egyén megfelelő hivatást találjon, 
képzettségének és adottságainak megfelelő munkát végezzen, amelynek jövedelmébő1 jól élhet. 
A mindenki számára közös cél ebben az időszakban már a megfelelő pozíció kivívása és meg-
tartása a világpiacon. 

Az előzőek szerinti folyamatok a világ különböző országaiban – a gazdasági és a politikai 
feltételek függvényében – eltérő ütemben és bizonyos átfedésekkel mentek, illetve mennek 
végbe. Ez különösen igaz abban a gazdaságföldrajzi régióban, ahova Magyarország is tartozik. 
Ezt tükrözi a magyar Nemzeti Fejlesztési Terv (NFT) is (10. ábra), hiszen ebben egyidejűleg 
szerepel a gyarapodási periódusra jellemző jövedelemszint-növelés, az infrastruktúra fejlesztése, 
valamint a minőségperiódusra jellemző gondoskodás a humán erőforrásról, a környezet védelme 
és a világpiaci megjelenéshez szükséges versenyképesség-növelés. 

 

 
10. ábra: A Magyar Nemzeti Fejlesztési Terv felépítése 

      Forrás: Pónyai, 2005. 
 

Az NFT specifikus céljainak, valamint a gyarapodás és a minőségperiódus jellemző elemeinek 
egymáshoz rendelése jól szemlélteti a két fejlődési szakasz közötti különbségeket és átfedéseket.  

Nyilvánvalóvá válik az is, hogy versenyképesség és széles körű foglalkoztatottság nélkül 
(gyarapodás) nem valósítható meg a még magasabb és igényesebb szintű foglalkoztatás, a 
körültekintően végzett humántőke-fejlesztés, a környezet és az egészség megóvása. 
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 Ezek az összefüggő, egymásra épülő feladatok és célok eredményezik az életminőség 
javulását. Egy olyan, az egész nemzetgazdaságot átfogó program, mint az NFT, csak akkor lehet 
sikeres, ha céljaival és fejlesztési irányaival azonosak a gazdaság részfolyamatainak céljai és 
irányultságai. Minél inkább támogatja az NFT végrehajtását egy-egy tevékenység, illetve 
részfolyamat, az annál nagyobb támogatást és elismerést érdemel, hiszen fejlődése, fejlesztése a 
nemzetgazdaság céljának elérését is szolgálja. 

Az előzőek szerint alapvető fontosságúnak ítélem – Pónyaival (2005) egyetértésben – annak 
igazolását, hogy az irányítási rendszerek az NFT végrehajtását segítő eszközöknek tekinthetők. 
A bizonyításhoz véleményem szerint ésszerűnek látszik a minőségirányítási rendszer nyolc 
alapelvéből kiindulni (az ISO 9001 alapján), hiszen annak az a célja, hogy egy az ezen alapelvek 
szerint működő szervezet legyen piacképes, hatékony, folyamatos megújulásra képes, a 
külvilággal hasznos és jó kapcsolatokkal rendelkezzen, erőforrásaival jól gazdálkodjon. 

 
Az ISO 9001 alapelvei: 

• vevőközpontúság, 
• vezetői elkötelezettség, 
• munkatársak aktív bevonása valamennyi munkafolyamatba, 
• folyamatszemléletű megközelítés, 
• rendszerszemléletű irányítás, 
• folyamatos fejlesztés, 
• tényeken alapuló döntéshozatal, 
• kölcsönösen előnyös kapcsolat a szállítókkal. 

 
Az NFT specifikus céljainak és az irányítási rendszerek nyolc alapelvének összerendelésével 

arra mutatok rá, hogy a nemzetgazdasági szintű specifikus célokkal milyen mértékig állnak 
összhangban a különböző irányítási rendszerek vállalati szinten érvényesülő alapelvei, amelyeket 
a 3. táblázatban mutatok be. 

 
3. táblázat: Az NFT specifikus céljainak és a minőségirányítási rendszer                       

nyolc alapelvének kapcsolata 

Specifikus célok Alapelvek 

A versenyképesség növelése 

Vevőközpontúság 
Folyamatos fejlesztés 
Tényeken alapuló döntéshozatal 
Kölcsönösen előnyös kapcsolatok a szállítókkal 
Vezetői elkötelezettség 
Rendszerszemlélet az irányításban 

A foglalkoztatás növelése, 
a humántőke fejlesztése 

Munkatársak bevonása 
Folyamatszemléletű megközelítés  
Gazdálkodás az erőforrásokkal 
Vezetői elkötelezettség  

A környezet és az egészség 
javítása 

Vezetői elkötelezettség 
Munkatársak bevonása 

  Forrás: Pónyai, 2005. 
 
Az összevetés eredményeképpen megállapítottam, hogy minden specifikus célhoz több 

alapelv is hozzárendelhető. A versenyképesség az irányítási rendszerek alapelvei által 
legerőteljesebben támogatott cél.  

Ha egy vállalat különböző irányítási rendszereket működtet, akkor versenyképessége 
vélelmezhető. Ez a szervezet növeli tehát a nemzetgazdaság versenyképességét.  
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A foglalkoztatás emelése, de kiemelten a humántőke fejlesztése, specifikus cél is, és 
támogatott az irányítási rendszerek által, hiszen vállalati szinten az irányítási rendszer 
megköveteli a képzést, az erőforrásokkal való körültekintő bánásmódot, a munkatársak 
bevonását a döntési folyamatokba. 

A környezet és az egészség javítása specifikus cél, amely az irányítási rendszerektől vállalati 
szinten a vezetői elkötelezettség (munkafeltételek megteremtése), a munkatársak bevonása (saját 
környezetük alakítása) és az erőforrásokkal való gazdálkodás formájában kap segítséget. 

Megállapítottam továbbá, hogy az irányítási rendszereket működtető szervezetek 
tevékenysége az NFT által meghatározott irányba mutat, azt minden területen támogatja, erősíti. 
Az elvi alapok, azaz a specifikus célok és az irányítási rendszerek alapelvei egybeesésén és 
összehangoltságán túl azt is megvizsgáltam, hogy az NFT területéből mennyit képesek lefedni a 
különböző irányítási rendszerek. Véleményem szerint a versenyképesség növelését és a 
humántőke fejlesztését egy széleskörűen alkalmazott ISO 9001, a környezet és az egészség 
javítását az lSO 14001, és az MSZ 28001 (ami egyben a BS 8800) rendszerek támogatják, 
valamint a HACCP rendszer alkalmazása biztosítja a biztonságos élelmiszer-előállítási és            
-forgalmazási követelmények teljesülését. Egyértelmű tehát, hogy a specifikus célok fedettsége 
teljesnek tekinthető az irányítási rendszerek által.  

Az NFT operatív programjai közül a Gazdasági Versenyképesség Operatív Program (GVOP) 
fejlesztési irányaihoz rendelve azokat az elemeket emelem ki az ISO 9001 szerinti irányítási 
rendszerbő1, amelyeknek az operatív programot támogató hatása a legmarkánsabban érvényesül 
(4. táblázat). Az NFT bármely más operatív programjának fejlesztési irányaihoz hasonló módon 
hozzárendelhetők az irányítási rendszerek elemei, esetenként azonban már nem csak az ISO 
9001, hanem az ISO 14001, az MSZ 28001 vagy a HACCP rendszerekből. 

 
4. táblázat: A GVOP és az ISO 9001 kapcsolata 

Fejlesztési irányok ISO 9001 

Kutatás, fejlesztés, innováció A vezetőség elkötelezettsége (5.1.) 
(gondoskodik az erőforrásokról)  

Megújulás, modernizáció 
beruházással, infrastruktúra-

fejlesztéssel 

Vevőközpontúság (5.2.) 
Gazdálkodás az erőforrásokkal (6.) 
(folyamatokhoz; vevői elégedettség 
fokozásához; emberi erőforrások) 

Felkészültség, tudatosság, képzés (6.2.) 

Információs társadalom és 
gazdaság 

Infrastruktúra (6.3.) 
(épület, munkahely, hardver, szoftver, 

szállítás, kommunikáció stb.) 
Munkakörnyezet (6.4.) 
Termék-előállítás (7.) 

(tervezés és fejlesztés, folyamatok, igazolások, 
megfigyelő- és mérőeszközök,  

nem megfelelő termék kezelése) 
Kis- és közepes méretű 

vállalatok modernizálása, 
bekapcsolódásuk a nemzetközi 

munkamegosztásba 

Mérés, elemzés és fejlesztés (8.) 
(folyamatos fejlesztés, helyesbítő tevékenység, 

megelőző tevékenység) 

  Forrás: Pónyai, 2005. 
 
 

Az előzőek alapján véleményem szerint egyértelműen bizonyítottá vált, hogy a minőség-, a 
környezetközpontú és más irányítási rendszerek céljai egybeesnek az NFT céljával. A vállalati 
szinten működő irányítási rendszerek hatása összegződik, és minden külön intézkedés vagy 
koordináció nélkül erőteljesen támogatja az NFT végrehajtását.  
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Az irányítási rendszerek vevőközpontúságot, a folyamatos fenntartható fejlődést, a humán 
erőforrással, a környezettel való körültekintő gazdálkodást (gondoskodást) és a 
versenyképességet megfogalmazó követelményeikkel az NFT fő célját, az ÉLETMINŐSÉG 
javulását szolgálják. Ez a tény mindenképpen alapul szolgálhat arra a reményre, hogy az NFT 
végrehajtása során az irányítási rendszerek elterjedése és működése újabb lendületet és még 
nagyobb támogatottságot kap mind az NFT végrehajtásáért felelős kormányzat, mind a gazdaság 
szereplői részéről. 

 

2.8. A baromfi-feldolgozó iparág helyzetének rövid értékelése 
 

Kutatásaim színteréül a hazai baromfi-feldolgozó iparágat – az elsődleges- és a másodlagos 
feldolgozási tevékenységeket folytató vállalkozások körét – választottam. Nagyon röviden, 
felvázolom az iparág kialakulásának és fejlődésének fázisait, majd néhány mutatószámot 
ismertetek, amelyekkel alapjaiban kívánom jellemezni ezt az iparágat. 

A világ baromfitartásában évek óta óriási mértékű fellendülés tapasztalható, a 
baromfitermékek egyre fontosabb szerepet töltenek be a Föld lakóinak élelmezésében. A 
fehérjében gazdag, zsírban szegény szárnyasokból egyre többet eszünk, az összes 
húsfogyasztáshoz viszonyítva kétévenként 1%-kal többet. Magyarországon az 1960-as években 
kezdődött el a hagyományos baromfitenyésztés fejlesztése, a nemzetközi együttműködésbe való 
bekapcsolódás. A korszerű vágó-feldolgozó technológia átvételével a magyar baromfiipar 
meghatározó tényezővé vált mind a hazai, mind a nemzetközi piacokon. A baromfi ágazat 
jelentőségét jelzi, hogy az I. világháború előtt az ország kivitelének közel 5%-át adta, 1938-ban 
pedig már 10%-át. A II. világháború után először szerény mértékben indult meg az külpiac, majd 
1948-ban – a nagyobb vágóhidak államosítása után – a hatvanas években kezdődött meg a 
baromfiipar fellendülése (Nyárs – Papp, 2002). 

A magyar baromfiipar sikerét elsősorban az biztosítja, hogy az összes baromfifaj termelése 
jelentős, és ezek iránt nemcsak belföldön, hanem külföldön is nagy a kereslet. Korszerűsége 
mellett a magyar ipar hagyományőrző jellegét is megtartotta, hiszen a régóta külföldre szállított 
magyar termékek (libamáj; füstölt, pácolt libamell; különböző egyéb, márkázott termékek) ma is 
forgalomban vannak. A magyar baromfi húsában közvetlenül a magyar kukoricán és más hazai 
takarmányon keresztül érvényesülő napfény, a magyar táj és vidék speciális zamata – még a 
legmodernebb technológiával gyártott termékeknél is – ízben az átlagosnál jóval gazdagabb 
ételek elkészítését eredményezi (Nyárs et al., 2004).  

A magyar baromfiipar modern technológiája (vágás-feldolgozás) mellett további erőssége a 
biológiai alapok biztonságos előállítása, a kiváló genetikai alapanyag, a tenyésztés tradíciói, az 
ország kedvező területi, földrajzi adottságai.  

Az elsődleges vágóüzemek az ország egyes területein viszonylag sűrűn helyezkednek el 
(Bács-Kiskun, Békés, Csongrád és Szolnok megye által határolt Dél-Alföld), elsősorban azokon 
a területeken, ahol a hagyományok igen jelentősek voltak. Viszonylag kevés az egy baromfifajra 
szakosodott, specializált üzem, inkább a többfajúság jellemző. A HU (Hungary) 
állategészségügyi ellenőrző számmal rendelkező üzemek olyan élelmiszerhigiéniai-
élelmiszerbiztonsági rendszert működtetnek, amely megfelel az Európai Unió követelményeinek. 
Egyre több elsődleges vágóüzem rendelkezik ún. továbbfeldolgozó termékek előállítására 
alkalmas részleggel is.  

A nagyüzemek döntően brojlercsirke vágásra alkalmasak. A külpiacra is termelő üzemekben a 
feldolgozás eléri a 4000-8000 darabot óránként. Ezekben az üzemekben a legmodernebb, 
automata gépekkel felszerelt, a világ élvonalának megfelelő technikát alkalmazzák. A regionális 
ellátásra vállalkozó kisüzemek teljesítménye jóval szerényebb, 500-1200 db/óra vágásra 
képesek, és döntően a belföldi piacra dolgoznak. Természetesen ezen belül már vannak 
specializált üzemek is, amelyek pulyka, illetve víziszárnyas feldolgozására szakosodtak. A 
vágást követő továbbfeldolgozó tevékenység és az ebből adódó termékkínálat évről évre 
dinamikusan bővül.  
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Míg eleinte csak virsli és párizsi előállítására voltak alkalmasak a berendezések, manapság 
már képesek különböző panírozott készítmények, készételek vagy a húsipari kínálattal vetélkedő, 
sőt az azt meghaladó széles áruválaszték előállítására. A piaci, főleg a külpiaci igények 
indokolták a darabolt áruk, mell-comb termelésének növelését. Nem ritka, hogy egy-egy vállalat 
a rendelkezésre álló árualap 90-95%-át képes ledarabolni. A magyar baromfiipar a piaci 
igényeknek megfelelő friss, előhűtött termékekből összesen mintegy 270 tonnát képes előállítani 
óránként.  

Magyarországon az egy főre jutó baromfitermelés és -fogyasztás mutatói nemzetközi 
viszonylatban is kiemelkedők. A baromfi az egyetlen húsféleség Magyarországon, amelynek 
fogyasztása az elmúlt tíz évben emelkedett, ráadásul az egy főre jutó fogyasztásban megelőzzük 
az Európai Uniót. Amíg az Európai Unió lakossága átlagosan 18,8 kg baromfihúst fogyaszt 
évente, addig Magyarországon ez az arány 1996-2000 között átlag 26,2 kg/fő, 2001-2004 között 
átlag 33,7 kg/fő volt a KSH mérései alapján.  

A felnőtt lakosság 93%-a szívesen fogyasztja a baromfit, a fogyasztás gyakorisága átlagosan 
heti 2-3 alkalom. Az egészséges táplálkozásra törekvő felnőttek 15%-a hetente háromszor is 
fogyaszt szárnyast, sertéshúst viszont az átlagnál jóval ritkábban, hetente mindössze egy 
alkalommal (Pénzes, 2001). 

A magyar fogyasztói szokásokat tekintve a csirke a meghatározó, de emelkedő tendenciájú a 
pulykahús hazai kereslete is. A lúd egyértelműen "magyar" baromfifaj, a fogyasztása is 
viszonylag magas hazánkban. Kisebb intenzitással, de igaz ez a kacsára is. A hazai 
baromfitermék-forgalom megközelítőleg 55%-át adják a nagyobb vágóhidak feldolgozott 
késztermékei. A fennmaradó mennyiség részben háztáji állattartásból származik, továbbá a csak 
belföldi piacra termelő kisebb regionális üzemek adják. A belföldi baromfitermékek 
forgalmazásában döntően ugyanazok a vállalatok, üzemek töltenek be meghatározó szerepet, 
melyek a külpiacokra is termelnek.  

A baromfifelvásárlás, -termelés és -értékesítés legfrissebb adatait vizsgálva (5. táblázat) az 
állapítható meg, hogy a baromfifajták értékesítése közül a kacsa és a pulyka termékek aránya 
kimagasló értékeket képviselnek.  

A 2005. I-IV. hónapjára vonatkozó adatokat a 2006. év azonos időszakához viszonyítva 
megállapítottam, hogy kacsa esetében 53,2%-os a belföldi értékesítési arány növekedése, míg 
pulyka esetében mind a belföldi (41,6%), mind a külpiaci arány (1,3%) egyaránt növekedést 
mutat. Továbbá a liba- (24,4%) és a kacsamáj (37,6%) külpiaci értékesítési aránya is növekedett. 

 A leginkább közkedvelt csirkehús értékesítési aránya mind a belföldi piacokon (-6,8%), mind 
pedig a külpiacokon (-36,3%!) csökkenést mutat. 

Összefoglalva megállapítható, hogy amíg az összesített belföldi értékesítés aránya 3,4%-os 
növekedést mutat, addig a külpiacokon való értékesítésben közel 14%-os csökkenés figyelhető 
meg. Ez utóbbi érték alakulását – véleményem szerint – részben a hazánkban is megjelenő 
madárinfluenza miatt kialakult helyzet is magyarázza, részben pedig az Európai Unió más 
tagállamaiban alacsonyabb költséggel előállított baromfi termékekkel nem képes a hazai 
baromfi-feldolgozó ipar felvenni a versenyt. A hazai gazdasági viszonyok kedvezőtlenül 
befolyásolják az iparág külpiaci részvételét. Továbbá ez az az ágazat, amely jelentős 
tőkehiánnyal küzd, viszonylag magas az élőmunka felhasználása, továbbá kedvezőtlen az 
infrastruktúrális adottsága, amellyel csak jelentős anyagi beruházásokkal teljesíthetőek a 
folyamatosan változó, egyre növekvő színvonalú minőségi követelmények. 

Ezek azok a tényezők, amelyek külön-külön is, de együttesen kifejtve hatásukat jelentős 
nyomást gyakorolnak az iparág piaci részvételére, annak kedvezőtlen irányú alakulására. 

A legfrissebb hazai élelmiszeripari adatok alakulását vizsgálva – amelyet a 6. táblázat mutat 
be – az figyelhető meg, hogy mind a baromfihús feldolgozás, tartósítás (közel 10%-os), mind a 
hús-, baromfihús-készítmény gyártásának területén (mintegy 30%-os) csökkenés tapasztalható. 
Ez a tendencia valószínűleg az Európai Uniós tagságból adódó élelmiszerpiac kiszélesedésével, 
az élelmiszer termékskála bővülésével magyarázható. 
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5. táblázat: Baromfi felvásárlása, termelése és értékesítése (2005-2006) 

                                                                                                        Me.: t.;% 
 

2006            2005          06/05          Megnevezés           I-IV. hó           I-IV. hó              % 
 Csirke    

felvásárlás 75 636 74 009 102,2
termelés 57 870 57 355 100,9

értékesítés    
belföld 48 296 51 809 93,2
külpiac  6 189 8 404 73,7

 Tyúk-kakas    
felvásárlás 2 197 1 874 117,2
termelés 1 212 1 188 102,0

értékesítés    
belföld 651 776 83,9
külpiac 54 110 49,3

 Pulyka    
felvásárlás 41 979 36 083 116,3
termelés 33 135 27 350 121,2

értékesítés    
belföld 14 213 10 035 141,6
külpiac 8 288 8 185 101,3

 Liba    
felvásárlás 6 948 6 974 99,6
termelés 5 296 5 884 90,0

értékesítés    
belföld 2 921 2 902 100,7
külpiac 1 930 2 796 69,0

 Kacsa    
felvásárlás 14 345 10 290 139,4
termelés 10 917 7 526 145,1

értékesítés    
belföld 5 086 3 319 153,2
külpiac 3 926 4 123 95,2

 Baromfi összesen    
felvásárlás 141 105 129 230 109,2
termelés 108 430 99 303 109,2

értékesítés    
belföld 71 167 68 841 103,4
külpiac 20 387 23 617 86,3

    
 Hízott libamáj (külpiac) 484,0 389,0 124,4
 Hízott kacsamáj (külpiac) 324,9 236,2 137,6

              Forrás: www.fvm.hu 
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6. táblázat: Főbb élelmiszeripari adatok 2005-ben 

Megnevezés 

A termelés 
volumen 
-indexe 

2005/2004 
% 

Élelmiszerek, italok és  
dohánytermékek gyártása 95,6 
Húsfeldolgozás, -tartósítás 110,6 
Baromfihús feldolgozása, 
tartósítása 90,3 
Hús-, baromfihús- 
készítmény gyártása 68,7 
Gyümölcs-  
és zöldség-feldolgozás 81,8 
Tejtermékek gyártása 98,1 
Malomipari termékek gyártása 81,4 
Takarmánygyártás 102,7 
Kenyér, friss tésztaféle gyártása 104,5 
Cukorgyártás 90,5 
Édesség gyártása 101,1 
Desztillált szeszesital gyártása 107,7 
Bortermelés 87,8 
Söripari termékek gyártása 103,7 
Üdítőital gyártása 114,8 
Dohánytermékek gyártása 53,5 

            Forrás: KSH, 2005. 
 

2.9. Az élelmiszeripari működés sajátos jellemzői 

2.9.1.  Az élelmiszeripar élelmiszerláncban betöltött szerepe 
Az élelmiszerláncon belül (11. ábra) – az elsődleges alapanyag-termeléstől a fogyasztóig, 

azaz „a farmtól az asztalig” – az élelmiszerminőség és -biztonság szempontjainak érvényesítése 
három érdekelt fél együttműködésén alapszik, szögezik le a témakört vizsgáló neves 
szakemberek (Pallaginé, 1999; Sósné, 2004; Bánáti – Popp, 2006). Ezek a következők: 

• az élelmiszer-előállítás és -forgalmazás szereplői (mezőgazdaság, 
feldolgozóipar és élelmiszer-kereskedelem), 

• a vevő, fogyasztó (tárolás és ételkészítés a háztartásokban), 
• az állami szabályozás és felügyelet (a kormány szerepe a törvények, 

rendeletek, hatósági felügyelet, követelmények megállapításában és 
érvényesítésében). 

Az élelmiszerek alapvető minőségi kritériumait elsősorban a mezőgazdasági termelés 
minőségi szempontjai determinálják. Ez a helyzet azt indokolná, hogy a minőségbiztosítási 
rendszereknek először a mezőgazdasági termelésben kellett volna általánossá válni. Ezzel 
szemben, mint azt Berde (1999) munkájában kifejti, a mezőgazdaság a minőségügyi rendszerek 
kiépítésében jelentősen lemaradt az iparhoz képest, és ez a lemaradás nagyobb mértékű annál, 
mint amit a termelési folyamatok sajátosságai, a vállalati méretek és a tulajdonosi viszonyok 
indokolnának.  
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11.  ábra: Az élelmiszerlánc szereplői 

 Forrás: Pallaginé, 1999. 
 
Az élelmiszer-előállítást és -forgalmazást végző vállalkozások esetében a felső vezetőség 

elkötelezettsége az, amely elsősorban determinálja a végrehajtó szervezeti szint 
minőségtudatosságát, amely nélkül lehetetlen a biztonságos élelmiszer-előállítás és -forgalmazás 
feltételeit biztosítani. Valamennyi résztvevőtől elvárás, hogy az általa előállított, illetve 
forgalmazott élelmiszertermékek biztonságát szolgáló rendszert alakítson ki és tartson fenn. A 
fogyasztók számára az élelmiszer-biztonság kiemelkedő fontosságú (Bánáti et al. 2003).  

Ez a fogyasztói magatartás idézi azt elő, hogy sokkal tudatosabb és átgondoltabb stratégiai 
vonalak mentén szükséges az élelmiszer-előállítóknak és -forgalmazóknak az élelmiszer-
biztonság feltételeit megteremteni és fenntartani. Az élelmiszerválaszték rohamos bővülése, az új 
konyhatechnikai eljárások és tárolási lehetőségek ismerete szükségessé teszik a vevők, 
fogyasztók felkészültségének javítását (Pallaginé, 1999). El kell érni, hogy az élelmiszerlánc 
utolsó láncszemét képező fogyasztók is tudatosan törekedjenek az élelmiszerek biztonságos 
tárolási, kezelési, ételkészítési eljárásainak alkalmazására (Bánáti, 2004). 

Az állalmi szabályozást a kormányok rendszerint az egészségügyi ellenőrző szervezeteken 
keresztül gyakorolják, hozzák létre annak törvényi alapját. Kialakítják, érvényesítik az 
élelmiszer-minőség és -biztonság érdekében követendő jogszabályokat, rendeleteket, gyakorlati 
útmutatókat. Kötelezik az élelmiszer-előállítókat, hogy tevékenységüket azok figyelembe 
vételével folytassák (Bánáti – Lakner, 2002).  

A felügyelő hatóságok jelentős részt vállalnak a fogyasztók ismereteinek bővítésében, a 
biztonságos élelmiszerkezelés és ételkészítés érdekében ez például információnyújtás, ajánlások 
megadása, ismeretterjesztő kampányok révén történik (Pallaginé, 1999). Meggyőződésem, hogy 
az élelmiszeripari vállalatoknak folyamatosan arra kell törekedniük, hogy a termékeik előállítása, 
tárolása, forgalmazása során mindig képesek legyenek azok biztonságos, egyenletesen jó 
minőségét garantálni. 

2.9.2.  Az élelmiszeripari tevékenységet szabályozó és felügyelő jogrend és 
intézményrendszer felépítése 

Az élelmiszerek ipari méretű előállítása és forgalmazása a XIX. század második felében 
kezdett kialakulni, és a XX. század elején vált általánossá. Ezzel egy időben jelentek meg a 
fogyasztók védelmét szolgáló első általános jellegű élelmiszer jogszabályok. 

A minőségi előírások rögzítése az élelmiszer jellegénél fogva nem volt annyira fontos, mint 
más műszaki termékeknél (pl. fogaskerékgyártás), amelyek minőségét már régen is szabványok 
rögzítették.  

Amikor (és ahol) egyes termékek részletes minőségi szabályozásának igénye felmerült, akkor 
(és ott) az élelmiszer szakma nem a szabványosítás, hanem (talán a jól ismert, régóta minden 
országban létező Gyógyszerkönyv példájára) az Élelmiszerkönyv rendszerét választotta.  

 
 

alapanyag- 
előállítás 

élelmiszer- 
gyártás 

élelmiszer- 
kereskedelem 

élelmiszer- 
fogyasztás 

     mezőgazdaság        élelmiszeripar      kereskedelem        fogyasztók  
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Először Ausztriában, majd Svájcban, végül a múlt század közepén Németországban és 
Franciaországban létesítettek ilyen nemzeti rendszert. Az ENSZ két szakosított szervezete pedig 
1962-ben létrehozta az élelmiszerkönyv nemzetközi rendszerét, a FAO/WHO Codex 
Alimentariust. 

A nemzeti és nemzetközi példák alapján az 1976-os élelmiszer törvény előírta a Magyar 
Élelmiszerkönyv létrehozását. Megalakult a Magyar Élelmiszerkönyv Bizottság, megkezdődtek 
a szakértői munkák. Mindennek azonban semmiféle látható eredménye nem volt, semmiféle 
dokumentum nem jelent meg. Világossá vált ugyanis, hogy az akkori magyar szabályozási 
rendszerben – ahol a nemzetközi gyakorlattal ellentétben az élelmiszerekre kötelező jellegű 
termékszabványok működtek – az élelmiszer könyv jellegű szabályozásnak nincs helye.  

A Magyar Élelmiszerkönyvnek az 1990-es gazdasági-társadalmi rendszerváltás adta új 
helyzet hozta meg a valós lehetőséget. Az új helyzet e szempontból leglényegesebb feladatai a 
következők voltak: 

• Gyorsan át kellett venni az Európai Gazdasági Közösség élelmiszer szabályait. 
• A szabványok kötelező jellegét az európai gyakorlathoz igazodva meg kellett 

szüntetni. 
• Az élelmiszertermékek szabványosítást (miután az európai országokban 

ismeretlen) célszerű volt kiváltani. 
E feladatokra 1994-ben egy kormányrendelet – amelyet az élelmiszerekről szóló 1995. évi 

törvény szó szerint átvett – létrehozta a Magyar Élelmiszerkönyv most már valóban működő 
rendszerét. A feladatot a magyar élelmiszer szabályozás EU harmonizációját a rendszer 
sikeresen teljesítette.  

A magyar EU-tagságtól hatályos új élelmiszer törvény a Magyar Élelmiszerkönyv rendszerét 
némi – az EU tagként való működés általános szabályaihoz való igazodást szolgáló – változással 
fenntartotta. Az élelmiszerekről szóló 2003. évi LXXXII. törvény 17. §-a szerint a Magyar 
Élelmiszerkönyv három fő részből áll: 

• Az I. kötet kötelező előírásként átveszi az EU (bizonyos) irányelveit, továbbá 
bizonyos (az EU-ban nem szabályozott) termékek nemzeti előírásait 
tartalmazza. Az előírásokat a földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter, az 
érdekelt miniszterek egyetértésével, rendelettel adja ki. 

• A II. kötet az egyes termékekre/termékcsoportokra vonatkozó (nem kötelező) 
irányelveket tartalmazza. Ezeket a földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 
(a minisztérium közlönyében való meghirdetéssel) teszi közzé. 

• A III. kötet – a Hivatalos Élelmiszervizsgálati Módszerkönyv – kötelező 
előírásként átveszi az EU vizsgálati módszereket tartalmazó irányelveit. 
Irányelvként (tehát nem kötelező jelleggel) más módszereket ad meg, illetve 
nemzeti (MSZ) szabványokat hivatkozik meg. 

Az előírásokat az I. kötetnek megfelelően az FVM miniszter rendelettel hatályba lépteti, az 
irányelveket a II. kötetnek megfelelően közzé teszi. A törvény 18. §-a szerint az előírásokat és 
irányelveket a Magyar Élelmiszerkönyv Bizottság dolgozza ki, amely a tudomány, a gazdaság, a 
fogyasztóvédelem, az élelmiszer ellenőrzés, valamint a Magyar Élelmiszer-biztonsági Hivatal, a 
Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium, az Egészségügyi Minisztérium, a Gazdasági 
és Közlekedési Minisztérium, a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium képviselőiből áll. 

Az Európai Unióban a 178/2002/EK rendelet, Magyarországon az élelmiszerekről szóló 2003. 
évi LXXXII. törvény (Ét.) fektette le az új típusú élelmiszerjog alapjait. Ezekhez kapcsolódik az 
a higiéniai rendeletcsomag, amelynek valamennyi elemét hazánk átvett és alkalmaz az 
élelmiszertermeléssel és ellenőrzéssel kapcsolatban, és amely a következő elemekből áll: 

• 852/2004/EK rendelet (2004. április 29.) az élelmiszerhigiéniáról. 
• 853/2004/EK rendelet (2004. április 29.) az állati eredetű élelmiszerek különleges 

higiéniai szabályainak megállapításáról, 
• 854/2004/EK rendelet (2004. április 29.) az emberi fogyasztásra szánt állati 

eredetű termékek hatósági ellenőrzéséről, 
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• 882/2004/EK rendelet (2004. április 29.) a takarmány- és élelmiszerjog, valamint 

az állat-egészségügyi és az állatok kíméletére vonatkozó szabályok 
követelményeinek történő megfelelés ellenőrzésének biztosítása céljából 
végrehajtott ellenőrzésekről. 

 
Az Európa Parlament és a Tanács által 2002. január 28-án kiadott 178/2002/EK rendeletet az 

EU élelmiszertörvényének is szokták nevezni. Ennek legfőbb megállapítása a következő:  
„(28) Tapasztalatok igazolják, hogy az élelmiszer és a takarmány belső piacának működését 

veszélyezteti, ha az élelmiszerek és a takarmányok útja nem követhető nyomon. Ezért az 
élelmiszer- és takarmányiparban fel kell állítani egy átfogó nyomonkövetési rendszert, amelynek 
segítségével el lehet végezni a különböző termékek célzott és pontos kivonását a piacról, illetve 
tájékoztatni lehet a fogyasztókat vagy az ellenőrzéssel megbízott személyeket; e rendszer 
segítségével élelmiszerbiztonsági problémák esetén elkerülhető a piac működésének felesleges, 
nagyobb értékű megzavarása.” 

 Az említett jogforrások, a kapcsolódó területeket felölelő szabályok, valamint az Ét. 
felhatalmazásai alapján megalkotott hazai rendeletek alkotják az élelmiszeripart érintő jogi 
szabályozás magját. A nemzetközi és hazai jogszabályokban, az EU direktívákban egyértelmű, 
hogy alapvetően az élelmiszer-termelő, a feldolgozó felelős az élelmiszer biztonságáért.  

Az élelmiszer nyersanyagának, a feldolgozás folyamatának kell olyannak lennie, amely 
biztosítja az élelmiszer aggálytalan fogyasztását. Ennek érdekében a termelő és feldolgozó 
alkalmazza és érvényesítse a Jó Gyártási Gyakorlat (GMP) és a Jó Higiéniai Gyakorlat (GHP) 
szabályait. Ki kell építeni a termelés és a feldolgozás, majd az élelmiszer-lánc minden 
szakaszában a belső ellenőrzési rendszert (Mikáczó, 1999). 

A Nemzeti Élelmiszer-biztonsági Program (NÉP) az országos helyzet felmérése után elemzi a 
nemzeti sajátságokat. Ennek értelmében egyre nagyobb szerepet kell adni az élelmiszertermelő, 
feldolgozó és forgalmazó egységek belső ellenőrzési rendszerének, a Veszélyelemzés Kritikus 
Szabályozási Pontok rendszernek (Hazad Analysis Critical Control Points – HACCP). Ez a 
rendszer nemzetközi szinten elfogadott és ajánlott, a jogszabályaink is tartalmazzák, így nemcsak 
a hazai fogyasztóközönség élelmiszerbiztonságát szolgálja, hanem az élelmiszer külpiaci 
értékesítését is elősegíti.  

A hazai jogszabályaink, így az élelmiszertörvény, az állategészségügyi törvény, az 
egészségügyi törvény nem tartalmazza az élelmiszer-biztonság megfogalmazását. Ez annak is 
tulajdonítható, hogy a FAO/WHO Codex Alimentarius fogalmi meghatározásai az említett 
jogszabályaink megalkotása, illetve megjelenése után, jórészt 1997-ben kerültek közlésre  

Természetesen az említett törvények és rendeletek közvetett megfogalmazásában az 
élelmiszerbiztonságról szólnak. Szükségesnek tartom azonban – különösen a hatósági élelmiszer 
ellenőrzés egységesítésével foglalkozó szabályozásban – az élelmiszerbiztonság nemzetközi 
megfogalmazását átvenni.  

A HACCP rendszer hazai bevezetésében a FAO/WHO Codex Alimentarius Bizottság 
ajánlásának érvényesülését a Magyar Élelmiszerkönyv 2-1/1969. Codex Alimentarius CAC/RCP 
1-1969., 4. felülvizsgált kiadás melléklete (2003) „A Veszélyelemzés Kritikus Szabályozási 
Pontok (HACCP) rendszerének alkalmazása” előírása biztosítja.  (12. ábra).  

Mint ahogyan a 12. ábrából is kitűnik, az élelmiszerek minőségének biztosítását célzó 
HACCP élelmiszerbiztonsági rendszer alkalmazásának kötelezettsége „már csak” a 
mezőgazdaságban hiányzik. Véleményem szerint talán innen kellett volna kiindulnia az egész 
szabályozásnak, hiszen az alapanyagok minőségi paraméterei fogják meghatározni a végtermék 
minőségét. A hazai jogrend ezzel szemben nem így rendelkezik.  
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12.  ábra: A HACCP alkalmazás jogi szabályozása 

       Forrás: saját feldolgozás 
 

A kormány 2003-ban döntött úgy, hogy az élelmiszer-előállításon túlmenően a kereskedelmi 
tevékenységre nézve is kötelezően előírja az élelmiszer-biztonsági rendszerek alkalmazását. Ezt 
a 90/2003. (VII.30.) sz. FVM-ESZCSM rendeletben, amely rendelet a  Magyar Köztársaságnak 
az Európai Unióhoz történő csatlakozásáról szóló nemzetközi szerződést kihirdető törvénnyel 
egy napon lépett hatályba. Ezzel is egy lépéssel előrébb kerültünk ahhoz, hogy Magyarországon 
is megvalósulhasson a „Farmtól az asztalig” történő biztonságos élelmiszer-előállítás. 

A termékfelelőség szabályozását az EU 178/2002 EP-EC rendelete szabályozza, amelynek 
betartása kötelező érvényű hazánk állampolgárai számára is. 

Rácz (1997), Biacs (1999, 2004) és Szeitzné (2004) közös álláspontja szerint az élelmiszer 
biztonságáért azonban végső soron az állam felelős. Az állam a hatósági élelmiszer ellenőrző 
szolgálaton keresztül ellenőrzést gyakorol az élelmiszer-lánc minden szakaszában. A hatóság 
szükség esetén a jogszabályi előírások kényszerítő eszközeivel (figyelmeztetés, kizárás, letiltás, 
lefoglalás, bírság, szabálysértés, büntetőeljárás) kikényszeríti a felek előírásszerű cselekedeteit, 
tevékenységét. 

Véleményem szerint a hatósági ellenőrzési tevékenységek, hatáskörök tisztázása – a hazai 
adottságok és lehetőségek figyelembe vételével – még nem tekinthető egy lezárt folyamatnak. 
Valamilyen formában az élelmiszer ellenőrzés egységesítése elkerülhetetlen.  

Ennek jogszabályi rendezése során meg kell határozni az ellenőrző intézmények működési 
területét és feladatait. Lehetőség szerint egy területen egy intézmény működjön, amely 
intézményt a terület fő tevékenysége alapján kell kijelölni. Az azonos területeken kizárólag 
eltérő feladatokkal működjenek az ellenőrző intézmények.  

A területek és feladatok rendezése lehetőséget adhat arra, hogy a szervezetileg külön működő 
intézmények egy funkcionális együttműködés keretében tevékenykedjenek. 

Az EU szabályozással harmonizált jogszabályrendszer kialakításakor az élelmiszer-biztonság 
témakörével kapcsolatosan az alábbi feladatokat kellet hazánknak teljesítenie: 

 

• egységes, összehangolt hatósági élelmiszer ellenőrzés kialakítása, 
• egységes ellenőrzési és vizsgálati módszerek előírása, 
• korszerű vizsgáló eszközök, berendezések, üzemeltetése, 
• képzett szakemberek alkalmazása az ellenőrzés és vizsgálat területén, 
• folyamatos képzés és továbbképzés szervezése, 
• elemzési és kutatási tevékenység, 
• információ és felvilágosítás a fogyasztó számára. 

 

Mezőgazdaság Élelmiszer-
feldolgozás Kereskedelem Vendéglátás 

kötelező kötelező kötelező ajánlott 

      90/2003. FM-ESZCSM                   80/1999. EüM-FVM 
      54/2001. GKM-ESZCSM-FVM          41/2001.GM-EüM-FVM 

2003. évi LXXXII. tv.

852/2004/EK, 853/2004 EK, 854/2004/EK direktívák 
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Az élelmiszerek előállításában, feldolgozásában és forgalmazásában korszerű technológiák és 
belső ellenőrzési rendszerek támogatása szükséges (Berceli – Sebők, 2004). Különösen azokat 
kell támogatni, amelyek széleskörű hatást gyakorolnak az élelmiszer-biztonságra. Szakmai, 
társadalmi szervezeteket, egyesületeket, érdekképviseleteket támogatni kell az ismeretátadás és 
szemléletformálás elősegítésére (Sósné, 2004).  

Az állami feladatok pénzügyi támogatásánál mérlegelni kell az élelmiszer-biztonsággal 
kapcsolatos esetleges negatív tényezők érvényesülését az egészségügyi-, szociális-, társadalmi 
kihatások, közgazdasági vonatkozások terén. 

2.9.3. Élelmiszer-ellenőrző hatósági szervek 
A 2003. LXXXIII. évi  Élelmiszer Törvény felsorolja az élelmiszer-ellenőrző hatósági 

szerveket. Ezeknek a kizárólagos feladata a hatósági ellenőrzés, amely során a fogyasztók 
egészségének, érdekeinek és a piaci verseny tisztaságának védelmére vonatkozó jogszabályok 
érvényesülésén őrködnek. A hatósági ellenőrzés kiterjed a belföldön előállított, az országba 
behozott minden élelmiszer előállítására és forgalmazására. 

 
Élelmiszer- ellenőrző hatósági szervek: 

• a közegészségügyi, járványügyi és egészségvédelmi feladatokat ellátó szervezet, 
• a fogyasztóvédelmi feladatokat ellátó szervezet, 
• a megyei (fővárosi) állategészségügyi és élelmiszer-ellenőrző állomás. 

 
Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat (ÁNTSz)  
 
A Szolgálat feladata a közegészségügyi, járványügyi és egészségvédelmi tevékenység 

irányítása és felügyelete. 
Az élelmiszer vonatkozásában a törvény a következő feladatokat jelöli meg: 

• az élelmiszerek, italok feldolgozása és forgalmazása során a közegészségügyi 
követelmények érvényre juttatása, 

• az élelmiszerek összetevőinek, biológiai károsító anyagainak kimutatása, az 
ezekre vonatkozó határértékek megállapítása, 

• az élelmiszerek útján, közvetítésével bekövetkezett egészségkárosodások okainak 
vizsgálata, megelőzése, 

• a táplálkozás és az egészségi állapot közötti összefüggésekre vonatkozó 
vizsgálatok végzése, táplálkozási ajánlások kidolgozása. 

 
Fogyasztóvédelmi Főfelügyelőség és a területi felügyelőségek  
 
A rendkívül széles, minden árura kiterjedő ellenőrző tevékenység keretében a meghatározott 

célú élelmiszer ellenőrzés és vizsgálat is a felügyelőségek feladata.  
 
Feladatai közül kiemelhető 

• a fogyasztók életének, egészségének és biztonságának a védelme, 
• a kereskedelmi hibákból eredő minőségromlások kiszűrése, 
• a kereskedelmi és vendéglátóhelyeken ellenőrzi a HACCP rendszer működését, 
• a termékek mikrobiológiai, kémiai, fizikai szennyeződéseinek kiszűrése. 

 
Ha az áru biztonságát jogszabály vagy nemzeti szabvány nem határozza meg, az áru akkor 
minősül biztonságosnak, ha a fogyasztó életét, egészségét, testi épségét a rendeltetésszerű vagy 
az ésszerűen várható használati időtartam alatt nem veszélyezteti. 
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Országos Állategészségügyi Intézet – Megyei (Fővárosi) Állategészségügyi és Élelmiszer 
Ellenőrző Állomások  

 
Az állategészségügyi és élelmiszer-ellenőrző állomások feladatai közül, élelmiszerhigiéniai 

jellegűek: 
 

• az emberre vagy állatra veszélyes kórokozók behurcolásának, illetve kivitelének 
megakadályozása, 

• az egészségre ártalmas élelmiszerek forgalmának megtiltása, 
• a hús- és élelmiszervizsgálat ellátása, 
• a forgalmazott élelmiszerek vizsgálata és ellenőrzése, 
• az élelmiszer feldolgozó hely működési engedélyének megadása, 
• az új élelmiszer és új termék engedélyezése, 
• az külpiac és import élelmiszerek vizsgálata és ellenőrzése. 

 
A fent említett valamennyi hatósági szerv (ÁNTSZ, Fogyasztóvédelmi Főfelügyelőség, 

ÁÉEÁ) gyakorolja a jogot a HACCP élelmiszerbiztonsági rendszerek működésének felügyelete 
fölött. Ellenőrzik a jogszabályi előírásokban meghatározott követelmények teljesülését, végzik a 
folyamatos felülvizsgálatokat, illetve a feltárt nemmegfelelőségek arányában bírságokat szabnak 
ki.  

A legfőbb problémát azonban véleményem szerint az idézi elő, hogy nem kellőképpen 
lehatároltak a hatósági ellenőrző, felügyelő jogkörök, valamint eltérően történik a jogforrások 
értelmezése is, ami gyakran a helyszíni ellenőrzések során kerül felszínre. Továbbá a hatósági 
szakemberek ilyen irányú szakismereteinek színvonala közötti különbözőségek is számos 
alkalommal ellentmondásos helyzetet teremtenek, amelyet véleményem szerint mielőbb rendezni 
szükséges. 

A fennálló probléma kezelésére hozták meg a jogalkotók a 274/2006. (XII. 23.) Kormány 
rendeletben megfogalmazott határozatot, amely szerint létrehozták a Mezőgazdasági 
Szakigazgatási Hivatal (továbbiakban MGSZH).  

Az MGSZH 2007. január 1-jével megkezdte működését, amely a jövőben egységesen kezeli 
az élelmiszerbiztonsági követelmények teljesítésének, valamint felügyeletének rendszerét és 
követelményeit. Az MGSZH-nak, mint a mezőgazdaság új irányító szervezetének fő feladata az 
ágazati szakigazgatás. 
E hivatalba került összevonásra a korábban önállóan működő: 

• Állami Erdészeti Szolgálat; 
• Állatgyógyászati Oltóanyag-, Gyógyszer- és Takarmányellenőrző Intézet; 

Földművelésügyi Költségvetési Iroda; 
• Növény- és Talajvédelmi Központi Szolgálat;  
• Országos Állategészségügyi Intézet; 
• Országos Borminősítő Intézet; 
• Országos Élelmiszervizsgáló Intézet; 
• Országos Mezőgazdasági Minősítő Intézet. 

 

A korábbi Állategészségügyi és Élelmiszer Ellenőrző Állomások az átszervezés 
eredményeként Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Igazgatóságként folytatják 
munkájukat, amelynek során a MGSZH-n belül önálló intézményként látják el a járványügyi és 
állatvédelmi, az élelmiszerhigiéniai, a minőségellenőrzési és a takarmány-felügyeleti 
tevékenységeket.   
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2.10. Az élelmiszeripari minőségbiztosítás vetületei 
 
Minőségbiztosításnak nevezzük azt a bonyolult, soktényezős rendszert, amely jó működésével 

folyamatosan garantálja, hogy a gyártott termékek mindig azonosan jó minőségűek lesznek. 
 Anwar és szerzőtársai (2004) szerint a minőségbiztosítás a minőségrendszeren belül 

alkalmazott és szükség esetén igazolt minden tervezett és rendszeres tevékenység, amely 
megfelelő biztosítékot hivatott nyújtani arra, hogy a tevékenység, vagy folyamat, termék, 
szervezet, rendszer, személy, illetve ezek kombinációja teljesíti a minőségkövetelményeket. 

Sósné (1996) meghatározása szerint a minőségbiztosítási rendszer nem cél, hanem eszköz, 
amely biztosítja 

• a hatékony működést, valamint 
• a megfelelést a nemzeti és nemzetközi elvárásoknak, továbbá 
• a vásárlók igényeinek mind magasabb szintű kielégítését, 
• megkönnyíti a világpiacra való bejutást, illetve bennmaradást, 
• megfelelő hátteret biztosít a minőség folyamatos javításának és a termelési 

költségek csökkentésének. 
Az előállítóknak biztosítaniuk kell vevőiket, hogy képesek termékeik minőségét folyamatosan 

egy előre meghatározott szinten tartani, illetve igényeiknek megfelelően módosítani. A már 
elkövetett hibák, hiányosságok korrigálására, eltávolítására kialakított korábbi ellenőrző 
rendszerek nem felelnek meg korunk minőségkövetelményeinek. Az egyetlen elfogadható, a 
jelen versenyhelyzetben sikerre vezető közelítés a hibák megelőzésének, ismételt előfordulásuk 
kiküszöbölésének elérésére alkalmas rendszer kiépítése, és az a minőségbiztosítás. 

A minőségbiztosítás úgy definiálható, mint azon tevékenységek rendszere, amelyet a gyártó 
tart fenn annak biztosítására, hogy termékei és szolgáltatásai a vevők (fogyasztók) minőségi 
elvárásait folyamatosan kielégítsék (Sósné, 1996). 

 

 Az alapvető élelmiszerbiztonsági szabályozó előírások 
 

A minőségbiztosítási rendszerekben a kitűzött cél a termék vagy szolgáltatás állandó jó 
minősége. Mindig figyelemmel kell kísérni a rendszer olyan együtt mozgó tényezőit, amelyek a 
minőség kialakításában szerepet játszhatnak (beszállítói minőség, technológiai folyamatok, 
személyi feltételek, tárgyi feltételek, a műszerek megfelelősége és állapota, információáramlás, 
dokumentáció) (Földháziné – Őszné, 2002). 

A hatvanas évek gyógyszerből, élelmiszerből eredő tömegkatasztrófái gyorsították meg a 
minőségfejlesztési folyamatokat, állapítja meg Maczák (2004). Először az USA illetékes 
hatósága, az FDA (Élelmiszer és Gyógyszer Hivatal – Food and Drug Administration), valamint 
az ICMSF (International Commission of Microbiological Specifications for Foods – 
Élelmiszerek Mikrobiológiai Előírásainak Nemzetközi Bizottsága) figyelt fel a gyártó cégek 
körében eluralkodni látszó ellenőrizetlen és/vagy nem eléggé szabályozott gyártási 
tevékenységekre.  

Szükségesé vált mind a vizsgálati adatok előállításának, mind a gyártási folyamatok 
minőségbiztosításának részletes jogszabályokban rögzített kidolgozása is. Ekkor születtek meg a 
következő szabályozási rendszerek, amelyek egy-egy célterület ún. „minőségbiztosítási 
rendszere” lettek, és vonultak be a közéletbe. 

 
• GMP: Good Manufacturing Practice = Helyes Gyártási Gyakorlat – 

feldolgozóipar. 
• GLP: Good Laboratory Practice = Helyes Laboratóriumi Gyakorlat – kutatás, 

fejlesztés. 
• GALP: Good Automated Laboratory Practice = Helyes Automatizált 

Laboratóriumi Gyakorlat – kutatás, fejlesztés.  
• GHP: Good Hygiene Practice = Helyes Higiéniai Gyakorlat – egészségügy, 

élelmiszeripar. 
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 Az élelmiszerbiztonságot szabályozó tanúsítható nemzetközi és nemzeti előírások 
 

Az élelmiszeriparban a folyamatok alapvető minőség-, és élelmiszerbiztonsági irányítási 
tevékenységeit szabályozó, nemzetközileg elfogadott és tanúsítható rendszerei közül az alábbi 
rendszerszabványok emelhetők ki: 

 
• HACCP: Hazard Analysis Critical Control Points = Veszélyelemzés Kritikus 

Szabályozási Pontok rendszere – élelmiszer-előállító és -forgalmazó szervezetek 
számára. (MÉ 2-1/1969) 

• ISO 9001: International Standardizing Organization = Nemzetközi Szabványügyi 
Szervezet által elfogadott szabvány a Minőség Irányítás Rendszerének (MIR) 
kialakításához. (MSZ EN ISO 9001:2001) 

• ISO 22000: International Standardizing Organization = Nemzetközi 
Szabványügyi Szervezet által elfogadott szabvány az élelmiszerbiztonsági 
irányítási rendszer (ÉBIR) kialakításához. (MSZ EN ISO 22000:2005)  

 
A HACCP élelmiszerbiztonsági rendszer előírásait a Codex Alimentarius Bizottsága alkotta 

meg, amelyet az egyes nemzetek saját szabályozásai közzé beemelnek és alkalmaznak. 
Magyarországon a Magyar Élelmiszerkönyv kötetei tartalmazzák e rendszer előírásait (MÉ 2/1-
1969 jelzettel). A két ISO szabvány nemzetközileg elfogadott, és az ISO világszervezetéhez 
tartozó valamennyi országa elismeri és alkalmazza (Mikáczó – Hajós, 2001). 

Az Európai Unió tagállamai közül néhányan – Anglia, Franciaország, Belgium, Németország 
– sajátos piacvédelmi eszközként önálló nemzeti szintű élelmiszerbiztonsági előírásokat tett 
közé, ami azt jelenti, hogy csak azon élelmiszeripari vállalatok termékeit engedik be saját 
piacaikra, amelyek bizonyítani tudják, hogy alkalmazzák a vonatkozó nemzeti előírásokat. 
Elsősorban a kereskedelmi hálózatok saját márkanéven forgalmazott, külső beszállítók által 
gyártott termékek élelmiszer-biztonsági feltételeinek igazolására fogalmazták meg ezen nemzeti 
előírásokat (Szabó et al., 2006). 

• IFS: International Food Standard – Nemzetközi Élelmiszerszabvány 
• BRC: British Retailer Consortium – Brit Kiskereskedelmi Konzorcium 

élelmiszerbiztonsági követelmeényei 
• EFSIS: Europen Food Safety Inspection Service – Európai Élelmiszer-biztonsági 

Felügyelő Szolgálat élelmiszerbiztonsági előírásai (2005-ben megszűnt, beolvadt 
a BRC rendszerébe) 

Amelyik vállalkozás a német, a francia és az angol piac lehetőségein egyszerre gondolkozik, 
vagy – mint a legtöbben – az ezeknek az országoknak az érdekkörébe tartozó más-más 
élelmiszer-kereskedelmi láncoknak kíván egyidejűleg beszállítani, ma nehéz helyzetben van.  

Az eltérő szabványok eltérő országok érdekeihez kötődnek, és a kölcsönös elfogadás 
rendszere még nem forrott ki. Az IFS-szabvány és tanúsítási rendje köré egész érdeklánc 
szerveződik, a tanúsító szolgáltatás is üzlet, és mára ez is az európai versengés színterévé vált.  

Talán az „egy audit – több szabvány – több tanúsítvány” tanúsítói szolgáltatás létrejötte 
segíthet, hiszen például az IFS- és a BRC-szabvány auditja tartalmában (vállalati hátterében) 
szinte egyezik. Csak az eltérő értékelés, eltérő jelentési mód duplázza az értékelési időt, vagyis 
kb. „másfél audittal” kétfelé lehet továbblépni. Egy „szabványálló” rendszernek egyszerűnek 
kell lennie: mindennek megfelel, ami csak felbukkan a hazai (európai) szabályozásban, a BRC-
szabványban és az IFS-szabványban. 

A nemzetközi szinten is egységesített és elfogadott szabványnak azonban az ISO 22000 
tekinthető. Ez a szabvány szakmaspecifikus, kifejezetten az élelmiszeripari termelés sajátosságait 
tartja szem előtt; ötvözi a HACCP és az ISO 9001 követelményterületeit. 
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2.11. A vállalati irányítási rendszerek integrálásnak lehetőségei az élelmiszeriparban 
 
Az eddig általam vizsgált és megismert menedzsment irányítási rendszerek alapvető 

működési mechanizmusainak megismerésén túl fontosnak tartom annak vizsgálatát is, hogy 
miként lehet e rendszerek integrációját elvégezni és azt a gyakorlatban alkalmazni. 

 A legátfogóbb meghatározás szerint a rendszerintegráció a vállalkozás anyagi, információs, 
döntési és ellenőrzési folyamatainak olyan átfogó kialakításából áll, amelyik összekapcsolja a 
funkciókat az információval, az erőforrásokkal, az alkalmazásokkal és az emberekkel, a 
vállalkozáson belül fejleszti a kommunikációt és az együttműködést annak érdekében, hogy a 
vállalat egyetlen egészként viselkedjen a vállalati stratégiának megfelelően (Árnyos – Szabóné, 
2002). 

Az irányítási rendszerek integrációjának szükségszerűségét, valamint lehetőségeit vizsgálva – 
amit már a 2.7. pontban már előre vetítettem – az a véleményem alakult ki, hogy a vállalkozások 
alapvető irányítási mechanizmusába a piac és a vevők által támasztott egyre magasabb 
színvonalú minőségi elvárások teljesítése érdekében elengedhetetlen a különböző minőségüggyel 
foglalkozó irányítási rendszerelemek beillesztése.  

Az irányítási rendszerek integrálásának egyik kulcskérdését Erdős (1997, 2004, 2005) az 
erőforrások hatékony felhasználásában látja biztosítottnak. „Igen fontos kérdés az, hogy 
holisztikusan, vagy ne önálló menedzsmentrendszerekben gondolkodjunk, amelyek az összes 
többitől függetlenül működnek, hanem egyesítsük a rendszereket, ahol csak lehet. Az integrált 
rendszer innovatív módja a szabványok, auditok és rendszerek összekapcsolásának, általa időt 
lehet nyerni, és a költségek csökkenthetők”. 

Hagyományosan a gazdálkodó szervezeteknél létezik pénzügyi rendszer, gazdasági rendszer, 
humán erőforrás menedzsment, újabban minőségirányítási rendszer. Egyre inkább természetessé 
válik, hogy létezik környezetközpontú irányítási rendszer, továbbá munkaegészségügyi és 
biztonsági irányítási rendszer (Szabó et al., 2006). 

E rendszereknek sajátos funkciói és közös elemei vannak (13. ábra).  Érdemes megvizsgálni, 
milyen módon lehet a közös elemeket hatékonyabban alkalmazni. 
 

                                                                                          a vállalat eredeti 
                                                                                        irányítási rendszere 
 
 
 
 
 
 
                                                                                            a vállalat eredeti 
     funkcionális                                                                 irányítási rendszere 
      alrendszer                                                                       (hagyományos 
                                                                                                   szakmai- 
(például minőség-                                                                    szervezeti 
      biztosítás)                                                                            rendszer) 
 
 
 
 

a funkcionális alrendszerhez, például minőségbiztosításhoz   kapcsolódó, de az eredeti 
irányítási rendszerben is működő területek 

(például beszerzés vagy újabb alrendszerként a gyártásirányítás) 

13.  ábra: A vállalat hagyományos és új irányítási rendszereinek integrálása 
Forrás: Erdős, 1997. 

A

B C
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Amennyiben az integrációt a szabványos rendszerek összehangolásaként, egyesítéseként 
értelmezzük, akkor az integráció célját a következőkben lehet megadni Steenkamp (1990) 
szerint: 

• hatékonyság, 
• biztonság, 
• rugalmasság, 
• innováció, 
• stratégiai következetesség, 
• egységes profil. 

Az integrált irányítási rendszer – Integrated Management System (IMS) – tehát egy olyan 
irányítási rendszer, amely a vállalat minden részét, összetevőjét egységes összefüggő egésszé, 
egyetlen rendszerbe integrálja, amellyel feladatait és küldetését megvalósíthatja. Minden részleg, 
amelynek hatása van az üzleti eredményekre, az irányítási rendszer része kell legyen.  

Az IMS integrálja az egyes parciális irányítási területeket, és középpontjában a minőség, a 
munkahelyi egészség és biztonság, a környezetvédelem, a pénzügy stb. áll. Ez maga után vonja, 
hogy az egyes rendszereket leíró dokumentumok és folyamatok egyúttal mind integrálttá válnak. 
Jelenleg nem léteznek nemzetközi, nemzeti vagy ágazati szabványok az integrált 
minőségirányítási rendszerek kialakítására (Mikáczó – Hajós, 2004).  

 
Integrálási modellek kiválasztása 
Shegezzi (2001) kutatási eredményei azt mutatják, hogy a szervezetek alapvetően három 

módszert alkalmaznak rendszereik integrálására: 
 

• hozzáadás (addition), 
• egyesítés (merger), 
• beillesztés (integration). 

 
Ahhoz, hogy egy szervezet képességeihez, adottságaihoz mérten a legjobb módszert válassza, 

az integrálás folyamatát megelőzően célszerű néhány megfontolást tenni: 
 

• az új rendszerfejlesztéseket érdemes összhangba hozni az eddig megkezdett 
projektekkel, szervezeti stratégiával, újonnan bevezetett szabványokkal, 

• a részrendszerek integrálása során célszerű az egyszerűbb megoldásokat keresni, 
• az integráció során vegyik figyelembe a szervezet méretét, a termékek jellegét, a 

részrendszerek közötti átjárhatóságot, 
• érdemes egyéb modellek alkalmazását is mérlegelni, mint az EFQM modell, 

Balanced Scorecard, Hat Szigma stb. 
 
Az International Quality Organisation integrált rendszer megközelítése annak vizsgálatán 

alapszik, hogy a szervezet az integrálás előtt milyen felépítésű, fejlettségű rendszerszerrel 
rendelkezik. Ennek függvényében három kategóriát állít fel: 

• átalakítás, 
• rendszerek egyesítése és 
• a systems engineering (rendszermérnöki) megközelítés. 

 
Az „Átalakítás” lépései 
 

Ha egy szervezet rendelkezik tanúsított minőségirányítási rendszerrel, akkor arra alapozva 
hozzáillesztheti a munkaegészségügyi, biztonsági, környezetvédelmi folyamatokat és az 
irányítási rendszerek egyéb követelményeit.  
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Minden rendszernek tartalmaznia kell a következő folyamatokat: 
 

• fejlesztés és ellenőrzés dokumentálása, 
• oktatás, 
• belső audit, 
• vezetőségi átvizsgálás, 
• javító tevékenység, 
• megelőző tevékenység. 

 
Az integrálás az új gyakorlatoknak a már meglévő folyamatokhoz való hozzáadásával valósul 

meg, és ez által módosítja a dokumentációt. A továbbiakban ez tartalmazza az összes területre 
vonatkozó dokumentumot. A megközelítés gyengesége, hogy az eredmény minősége 
nagymértékben függ attól, hogy milyen módon vezette be a szervezet az eredeti 
minőségirányítási rendszert. 

 
A „Rendszerek egyesítése” módszer 
 

Amennyiben egy vállalatnak több mint egy formális rendszere és szervezet is van, pl. MIR és 
KIR, egyesíthetik a két rendszert, és a továbbiakban integrálhatják az újabb rendszereket azok 
kialakítása során. Ezzel a módszerrel a szervezet egyesítheti a dokumentációt, ahol az azonos 
folyamatokat szolgál, ugyanakkor megmarad a két szervezet. 

 
A „Rendszermérnöki megközelítés” 
 

Függetlenül attól, hogy van-e a szervezetnek formális rendszere vagy nincs, irányítási 
rendszerének fejlesztéséhez alkalmazhatja a rendszermérnöki (systems engineering) módszert. 
Előnye, hogy összefüggő rendszer alakítható ki, amely független a szabványoktól, és alapvetően 
a szervezet igényeinek megfelelően alakítható. E megközelítés szerint a szabványok a feladatok 
és folyamatok azonosítására használatosak. A szervezetet egészében kell nézni, célját, misszióját 
és a kulcsfolyamatokat kell meghatározni, amelyek a cél megvalósításához szükségesek. 

Kirkby (2004) (cit. Erdős, 2005) nézete az IMS kialakítását illetően az, hogy az integrált 
irányítási rendszer kidolgozásához az egyes irányítási rendszerszabványokra kell kialakítani egy 
közös szerkezetet. Így a vállalat céljainak megfelelően használhatja a szabványokat együtt vagy 
külön-külön is. Ezzel a nézettel én azonban nem tudok azonosulni, mert véleményem szerint 
pótlólagos erőforrások felhasználásával valósítható csak meg ez a módszer, ami pedig nem 
költségtakarékos. 

Az ISO 9001:2000, az ISO 14001 és az OHSAS 18001 szabványoknál a kompatibilitás 
biztosítható a Deming-féle irányítási modellel (PDCA-modell). Fontos megjegyezni, hogy az 
érintettek tekintetében nagy a különbség a szabványok között. Amíg az ISO 9001-nél a vevő a fő 
megcélzott, addig az ISO 14001-nél és az OHSAS 18001 modellnél ennél szélesebb az érintettek 
köre, maga a társadalom. Az ISO/CASCO TC 176 vitái során alakult ki az a gondolat, amely 
szerint nem az irányítási rendszerszabványok integrálásáról, hanem inkább azok 
kompatibilitásáról érdemes beszélni. Az elképzelés három lehetséges modellt vázol fel: 
különálló, egymás mellé felsorakoztatott és integrált irányítási modell. 

Különálló irányítási rendszerek (14. ábra) mindegyike a saját különálló követelmény-
készletének tesz eleget. 
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14.  ábra: Különálló irányítási rendszerek működése 

             Forrás: saját feldolgozás 
 

A három fő szabvány az irányítás különböző területeit érinti, ezért a vállalatnak lehetősége 
van a három rendszer egymás melletti működtetésére. Első ránézésre ennek a megközelítésnek 
hátránya a feladatok ismételt végrehajtása. Az egymás mellé felsorakoztatott irányítási modellek 
(15. ábra) a szabványok közös területeit hasznosítják.  

 

 
15.  ábra: Az egymás mellé felsorakoztatott irányítási modellek 

            Forrás: saját feldolgozás 
 
Ezek a közös területek: 

• belső auditok, 
• vezetőségi átvizsgálás, 
• helyesbítő és megelőző intézkedések, 
• oktatás, 
• szervezet és felelősség, 
• irányítási politika. 

 
A három főszabvány egyidejű alkalmazásával lehetővé válik egy felső szintű rendszer 

létrehozása, amely az előbb említett közös elemeket tartalmazza, és egy második szint, amelyben 
a három különböző szabvány részeként működnek.  

Egészség és 
munkavédelem 

Átvizsgálások Átvizsgálások 

Minőség 

Kétlépcsős rendszer, közös és 
különálló auditok és folyamatok 

Átvizsgálások 

Környezet-
védelem 

Közös pontok 

Egészség és 
munkavédelem 

Átvizsgálások Átvizsgálások 

Minőség 

Különálló auditok és folyamatok 

Átvizsgálások 

Környezet-
védelem 
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A módszer előnye, hogy bizonyos mértékig szabadon funkcionálnak az irányítási rendszerek, 
de a közös elemek egyetlen rendszer keretében működnek. Így a közös (azonos) problémák, 
illetve trendek azonosíthatók, és könnyebben megoldhatók a feladatok. 

Az integrált irányítási rendszerek magukban foglalják a három irányítási rendszert, és 
egyetlen közös irányítási rendszert alakítanak ki. Egy ilyen rendszer (16. ábra) előnyei: a 
vállalati fejlesztések ösztönzése mind a folyamatok működtetése, mind az irányítási rendszerek 
területén, az ismétlések kiiktatása, a kockázatcsökkenés, a részlegek és funkciók közötti falak 
ledöntése. Mindez a vállalat versenytársakkal szembeni előnyét is növelheti (Parányi, 2002). A 
rendszer hátránya, hogy a specializáció csökkenésével a szakértők tudása inkább általánossá 
válik. 

 

 
16.  ábra: Az integrált megközelítésű irányítási rendszer 

            Forrás: saját feldolgozás 
 
Az elméleteket összegezve az a megállapításom, hogy bármely IMS típusnál elengedhetetlen 

a szabványokban alkalmazott PDCA modell figyelembevétele és az, hogy ennek megfelelően az 
irányítási rendszerek, vagy szeparált, egymás mellett felsorakoztatott, vagy integrált 
rendszerként működjenek. A vállalatoknak nem szabad előírni, hogy milyen módon integrálják 
irányítási rendszereiket, hanem olyan eszközt kell a vállalatok kezébe adni, amellyel kialakítható 
a megfelelő irányítási rendszer az adott vállalat üzleti szokásainak, terveinek és 
továbbfejlődésének megfelelően. 

Ashen és Funck (2003) (cit. Koczor, 2003) azt vizsgálták, hogy miért és hogyan vezettek be 
IMS-t az általuk vizsgált vállalatoknál. Szerintük jelentős számbeli növekedést mutat a minőség- 
és környezetközpontú irányítási rendszerek integrálása. Kutatásuk során különböző integrálási 
modelleket vizsgáltak.  

Az eredmények szerint az ISO 9001 és az ISO 14001 szabványok mellett sokan alkalmaznak 
egyéb szabványosított eszközt, így pl. az EFQM kiválóság modelljét. Az EFQM modell 
együttesen tartalmazza a minőségre és a környezetvédelemre vonatkozó követelményeket.  

A szervezeti felépítés jellege befolyással van az integráció kialakítására, nagyon gyakran 
integráció címén a rendszer „papírmunkával” (kézikönyv, dokumentált eljárások stb.) 
kapcsolatos részeiről esik szó. Az integrált rendszer leírása, jellemzése is nagy jelentőségű, de 
fontos, hogy a környezetvédelmi, minőségirányítási, egészség- és munkavédelmi/biztonsági 
szervezet vezetői megfelelően kommunikáljanak egymással. További tapasztalatok azt 
bizonyítják, hogy integrált rendszer bevezetésének az esélye sokkal nagyobb, ha az integrációért 
felelős személyek a felső vezetéshez – lehetőség szerint közvetlenül a legfelső vezető alá – 
tartoznak. 

Egyetlen audit 

Minőség, környezet, egészség és munkavédelem 

Integrált megközelítés 

Egyetlen folyamat 

Közös vezetőségi átvizsgálás 
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A minőségi, környezeti, egészségi és biztonsági kockázatok azonosítási, mérési, és kezelési 
módjának alaposnak és megbízhatónak kell lennie, részben azért, hogy a harmadik fél által 
végzett auditok során megfeleljen a követelményeknek, de ami ennél fontosabb, hogy az 
érintettek felé igazolva legyen a kellő alapossággal végzett munka, az adatok logikus kezelése és 
feldolgozása, valamint az ebből következő megfelelő döntések meghozatala. 

A fontos érdekelt felek csoportja függ a kockázatok típusától. A környezetirányítás érintettjei 
a hatóságok, és maga a környezet, míg a minőség területén a „vevő a király”. Egészségi és 
biztonsági irányítási területeknek az alkalmazottak, a vállalat tevékenysége által érintett 
személyek, illetve a hatóság a legfőbb érintettjei.  

Egy jelentős célja lehet az IMS-nek, hogy szorgalmazza a jobb kapcsolatrendszer, a növekvő 
bizalom kialakítását a fontosabb érdekelt felekkel oly módon, hogy a szervezet dolgozóit, 
hírnevét és a vállalkozás sikerességét káros hatások ne érjék. 
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3. ANYAG ÉS MÓDSZER  
 

Kitűzött vizsgálati céljaim eléréséhez első lépésben feldolgoztam a témához kapcsolódó hazai 
és nemzetközi szakirodalmat, amelyet összevetettem a saját véleményemmel. A szakirodalom 
feldolgozása során részletesen áttekintettem a minőség- és biztonságmenedzsment témaköreihez 
kapcsolódó különböző fogalmi értelmezéseket, amelynek során igyekeztem a saját gyakorlati és 
empirikus kutatási tapasztalataim alapján önálló véleményt megfogalmazni. Rendszereztem a 
témakörhöz kapcsolódó jogi előírásokat, valamint bemutattam az azokat felügyelő 
intézményrendszer működését is. 

A kutatásom elméleti megalapozása mellett kiemelt hangsúlyt helyeztem arra, hogy a 
kvantitatív és kvalitatív primer adatok mind szélesebb körét összegyűjtsem, amelyhez a 
kérdőíves felmérést és az interjú módszert tartottam a legalkalmasabbnak. A rendelkezésemre 
álló primer adatokat az összetartozó szakterületek alapján csoportosítottam, rendszereztem, és 
elvégeztem azoknak a különböző statisztikai módszerekkel való feldolgozását. 

Dokumentumelemzés keretében elvégeztem az élelmiszeriparban leggyakrabban alkalmazott 
minőségügyi, környezetvédelmi, munkabiztonsági és -egészségügyi területeket szabályozó 
szabványok összehasonlító értékelését, kiemelve a kapcsolódási pontokat, amely alapján 
összeállítottam egy olyan folyamatmodellt, amelyben az integrációs folyamat lépéseit mutatom 
be. 

Tudományos kutatásaimat a Magyarországon működő, hatóságilag engedélyezett (HU 
számmal rendelkező) baromfi-feldolgozó iparág (az elsődleges- és a másodlagos feldolgozást 
egyaránt) teljes sokaságának körében végeztem. 

A vizsgálati bázist az Országos Élelmiszervizsgáló Intézet (OÉVI) nyilvántartása alapján 
határoztam meg, amely legfrissebb nyilvántartás – 2006. június 11. – szerint 163 vállalkozás 
tekinthető vizsgálati alanynak, akik elsődleges baromfi-feldolgozást (vágóhídi), illetve tovább-
feldolgozást végeznek. 

Kvantitatív vizsgálati módszerként – részben nyitott, részben zárt kérdéseket tartalmazó – 
kérdőíves felmérést (M. 2. melléklet) alkalmaztam, amelyben arra vonatkozóan fogalmaztam 
meg kérdéseimet, hogy az adott vállalkozás általános alapadatainak megismerésén túl, képet 
kaphassak a cég általános minőség- és biztonságmenedzsmentjének állapotáról, valamint 
azokhoz kapcsolódó egyéb vállalati irányítási funkciókról is. A kérdőív szerkezetileg három fő 
egységből áll. 

 
• A vállalkozás általános alapadatai. 

A kutatás szempontjából a vállalkozást jellemző alapvető jelentőségű alapadatok. 
 

• A vállalkozás általános minőség- és biztonságmenedzsmentje. 
A vállalkozások által kialakított minőség- és biztonságmenedzsment elemeinek feltárása, 
az alkalmazott irányítási rendszerek körének és az ahhoz kapcsolódó humánerőforrás 
rendelkezésre állásának feltárása. 
 

• A vállalkozás minőség- és biztonságmenedzsmentjének működése. 
A vállalkozások által alkalmazott különböző irányítási rendszerek működési 
körülményeinek vizsgálata. 
 

A kérdőívem összesen 47 kérdést – köztük négy nyitottat – tartalmaz. A kérdőív összeállítása 
során arra törekedtem, hogy a kérdések sorrendjének meghatározásánál a visszacsatolások jól 
azonosíthatóak legyenek. A kérdőív kitöltését a vállalkozás azon vezetőjétől kértem, aki a 
leginkább kompetens a cég irányítási paraméteriről – azon belül is a minőségügyi és 
munkabiztonsági szakterületekről – információkat szolgáltatni. Postai úton küldtem ki a 
kérdőívet 2006. júliusában mind a 163 – az OÉVI hivatalos nyilvántartásban szereplő – baromfi-
feldolgozó vállalkozásnak, a cégvezető/minőségügyi vezető részére.  
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A kiküldést követően postafordultával 8 küldeményt a posta visszajutatott a címzett 
megszűnése miatt, amelyek valódiságáról aztán személyesen is meggyőződtem a 
cégnyilvántartási adatok alapján. További ellenőrzésként információt kértem a területileg 
illetékes Fővárosi és megyei Állategészségügyi és Élelmiszerellenőrző Állomásoktól is (mind a 
19 megyéből), és maguktól a cégektől (telefonos megkeresés útján) arra vonatkozóan, hogy 
vannak-e olyan üzemek, amelyek szüneteltetik tevékenységüket, vagy – az adatbázis utolsó 
frissítése óta – időközben teljes mértékben felszámolásra kerültek. 

Az EU 854/2004. sz. rendelete alapján – 2006. január 1-i érvénybe lépéssel – a területileg 
illetékes állategészségügyi szakhatóságnak valamennyi baromfi-feldolgozó üzemben részletes 
hatósági vizsgálatot kell(ett) lefolytatni annak céljából, hogy a már korábban (2006. első 
félévében) féléves időtartamra korlátozott működési engedélyek további fenntarthatóságáról 
meggyőződjenek. A fenti indokokra való hivatkozással a kapott adatok alapján további 47 
üzemet kell kizárnom a vizsgálati mintából. A fenti többszintű ellenőrzések eredményeként a 
tényleges vizsgálati bázisnak tekinthető vállalkozások száma összesen 114-re csökkent. 

2006. szeptemberében második alkalommal is kiküldtem a kérdőíveket az érintett cégeknek, 
mivel alacsony (23%) volt az első kérdőíves felmérés után a visszaküldött kérdőívek aránya. Ezt 
követően ugrásszerűen megnőtt a visszaküldési hajlandóság (58%).  

Alapvető célkitűzésemnek megfelelően arra törekedtem, hogy a teljes sokaság mind szélesebb 
körét be tudjam vonni a kutatásomba, ezért úgy döntöttem, hogy még telefonos megkeresést is 
folytatok, amelynek útján sikerül további értékelhető választ kapnom az érintett cégek köréből. 
A telefonos megkeresések eredményeképpen lehetőségem nyílt az elektronikus úton való 
kommunikációra is, amelynek során tovább nőtt a visszaküldött értékelhető kérdőívek száma. 
2006. október 30.-ra összesen 71 db értékelhető kérdőív birtokában voltam, ami a vizsgált minta 
62,3%-át jelenti. Ekkor zártam le ezen adatgyűjtésemet. 

A kitöltött kérdőívek feldolgozásához kiválasztottam a leginkább megfelelő statisztikai 
módszereket: varianca-analízist, regresszió-analizist, kontingencia vizsgálatot, valamint rangsor 
vizsgálatot, amelyek elvégzéséhez az SPSS 14.0 programot alkalmaztam. A kétváltozós 
sztochasztikus kapcsolatok elemzéséhez a következő módszerek bizonyultak megfelelőnek 
primer kutatási adataim feldolgozásához: 

• Variancia-analízis: egy minőségi (vállalkozás méret, értékesítés iránya stb.) és egy 
mennyiségi (alkalmazott rendszerek számai, értékesítési arány stb.) ismérv közötti 
kapcsolat vizsgálatára alkalmazható módszer (ANOVA - egyutas variancia-analízis). 

• Regresszió-analízis: két mennyiségi változó közötti kapcsolat vizsgálatára alkalmas 
módszer. 

• Kontingencia táblázatok elemzése: két minőségi változó kapcsolatának vizsgálatára 
alkalmazott módszer (Chi-négyzet próba, Cramer-féle kontingencia együttható 
számítások). 

Az alapvető leíró és elemző statisztikai módszerek alkalmazása mellett a keresztösszefüggés 
vizsgálatok eredményeiből meghatároztam az általam legfontosabbnak ítélt olyan 
összefüggéseket, amelyekkel értékelhetővé váltak felállított hipotéziseim. 

A kérdőíves felmérés mellett kutatómunkám során számos céggel személyes kapcsolatban is 
álltam, ezért lehetőségem nyílt kvalitatív jellegű mélyinterjúkat készíteni az illetékes vezetőkkel 
(M. 3. melléklet). Összesen 32 felső vagy középvezetői státuszban dolgozó személlyel 
készítettem interjút, amelynek eredményeit a kérdőíves felmérés eredményeinek bemutatásához 
kapcsolva ismertetek. A mélyinterjúk során kapott válaszok jó kiegészítésként szolgáltak a 
kérdőíves felmérés eredményeinek értékeléséhez. A meginterjúvoltakat 12 üzemből választottam 
ki, akik üzemvezetői, műszakvezetői, MEO vezetői munkakörökben dolgoznak. Egy-egy interjú 
1-1,5 órát vett igénybe, amelynek során lehetőségem nyílt a válaszadókkal olyan kapcsolatot 
kialakítani, amelynek eredményeképpen a szükséges információk igen széles körére sikerült 
szert tennem.  
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4. EREDMÉNYEK 
 

4.1. A kérdőíves felmérés és a mélyinterjúk eredményeinek értékelése 
 
E fejezetben kerülnek bemutatásra a kvantitatív (kérdőíves felmérés) és kvalitatív 

(mélyinterjú és dokumentumelemzés) módszerekkel végzett felmérés alapján rendelkezésemre 
álló primer adatok és információk matematikai-statisztikai módszerekkel történt feldolgozásának 
eredményei.  

4.1.1.  A vizsgálati minta összetételének alakulása  
 

A kutatásom során első lépésként azt vizsgáltam meg, hogy a kérdőíves felmérésben 
résztvevő vállalkozások hogyan oszlanak meg regionálisan, azaz milyen volt az egyes régiókban 
működő vállalkozások válaszadási hajlandósága (17. ábra). Átlagosan 50% körül alakul az egyes 
régiók képviselete a vizsgálati mintában, amit igen kedvezőnek ítélek, mivel így az országos 
reprezentativitás jól alátámasztható. A baromfiipari vállalkozások számának alakulását részben 
az OÉVI nyilvántartásaiban szereplő adatok alapján, részben saját kutatómunkám során szerezett 
információk alapján határoztam meg (7. táblázat). 

  
7. táblázat: A baromfiipari üzemek számának alakulása 2001-2006. 

Baromfiipari üzemek száma évenként (db) Régió összesen 
(2006. VI.) Minta  

Régiók Megyék 
2001 2002 2003 2004 2005 db % db % 

Minta 
aránya a 

régiók 
%-ában 

Bács-Kiskun 16 15 19 17 17 
Békés 15 14 14 12 12 Dél-Alföld 
Csongrád 9 9 10 9 9 

27 23,7 17 23,9 63,0 

Baranya 4 4 4 4 4 
Somogy 2 2 2 4 4 Dél-Dunántúl 
Tolna 4 4 5 7 7 

10 8,8 8 11,3 80,0 

Hajdú-Bihar 9 9 10 8 7 
Jász-Nagykun-
Szolnok 8 7 6 6 4 Észak-Alföld 
Szabolcs-Szatmár-
Bereg 7 7 10 11 10 

19 16,7 10 14,1 52,6 

Borsod-Abaúj-
Zemplén 9 9 9 5 5 

Heves 7 7 5 5 5 
Észak-
Magyarország 

Nógrád 0 0 0 0 0 

8 7,0 5 7,0 62,5 

Fejér 4 4 4 7 8 
Komárom-
Esztergom 2 5 7 5 4 Közép-

Dunántúl 
Veszprém 2 2 2 3 4 

11 9,6 9 12,7 81,8 

Közép- 
Magyarország 

Budapest és 
Pest 58 61 61 56 42 27 23,7 13 18,3 48,2 

Győr-Moson-
Sopron 8 8 8 8 8 

Vas 9 8 8 8 9 
Nyugat-
Dunántúl 

Zala 6 5 5 4 4 

12 10,5 9 12,7 75,0 

Összesen  179 180 189 179 163 114 100,0 71 100,0 62,3 

Forrás: Saját összeállítás az OÉVI nyilvántartása és saját kutatásaim alapján 
 

A baromfiipari vállalkozások száma az utóbbi két évben jelentős csökkenést mutat, amelynek 
hátterében többek között az Európai Unióhoz történő csatlakozásból adódó szigorodó előírások 
húzódnak meg. Magyarországnak már jóval a csatlakozás előtt meg kellett kezdenie az EU 
direktívákhoz igazodó jogharmonizációs tevékenység végrehajtását annak érdekében, hogy a 
csatlakozás időpontjára eredményeket tudjon felmutatni.   
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17.  ábra: A vállalkozások megoszlása régióként 

 Forrás: Saját vizsgálat; N=71 
 
Az EU 178/2002. számú rendeletének, valamint a „higiéniai rendeletcsomagnak” a 852/2004. 

és a 853/2004. EU direktívák alkalmazása valamennyi élelmiszeripari tevékenységet folytató 
vállalkozásra nézve kötelező érvényűvé vált 2006. január 1.-i hatállyal. Ennek értelmében az 
élelmiszeripari tevékenységet folytató vállalkozások üzemeltetési feltételeire vonatkozóan 
szigorú szabályozások léptek életbe.  

Kiemelten foglalkozik a 854/2004. EU rendelet a működési feltételek megvalósulásának 
ellenőrzéséről, amelynek értelmében a területileg illetékes Állategészségügyi és Élelmiszer 
Ellenőrző Állomások (ÁÉEÁ) valamennyi baromfifeldolgozó üzem működési engedélyét féléves 
időtartamra korlátozták.  

A működési engedélyek meghosszabbítását részletes üzemi felülvizsgálathoz kötötték a 
hatóságok annak megállapítása céljából, hogy az üzemi, higiéniai körülmények megfelelőségéről 
meggyőződjenek.  

Ennek során számos vállalkozásnál tapasztaltak eltérést a hatóságok, ezért ezen vállalkozások 
nem végzik, vagy ideiglenesen szüneteltetik, vagy véglegesen felszámolták tevékenységeiket – 
amelyről egyrészt a hatóságtól való információkérés, másrészt maguktól a cégektől kapott 
tájékoztatások alapján szereztem tudomást –, ezért a vizsgálati mintában már értelemszerűen 
nem szerepelhetnek. 

Megvizsgáltam a mintában a vállalkozások méretkategóriánkénti megoszlását (18. ábra). A 
kérdőív összeállításakor a méretkategória egzakt meghatározása érdekében az 1999. évi XCV. 
törvény, valamint a 2004. évi XXXIV. törvény alapján alakítottam ki azt a három méretbeli 
kategóriát, amelyek szerint a vállalkozásoknak kellett megjelölniük a saját tevékenységükre 
jellemző paramétereket. 

 A válaszadók az esetek döntő többségében eltérő módon jelölték meg az egyes 
szempontoknál az adott méretkategóriára vonatkozó értékeket, ezért úgy végeztem el a méret 
szerinti besorolást, hogy két azonos mérethez tartozó szempont megjelölését vettem alapul. 

A méretkategóriák ilyen módon történő meghatározására azért volt szükség, mert 2005-ben 
jelentősen megváltozott a vállalkozások méretkategóriai besorolása. 

Közel 1000 vállalkozás került más méretkategóriába, amelynek következtében a mikro-, kis- 
és középvállalkozások közötti arányok ágazatonként is megváltoztak (Makó et al., 2005. cit. 
Bárczi, 2006). 
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18.  ábra: A vizsgálatban résztvevő vállalkozások megoszlása a vállalkozás mérete 

szerint 
  Forrás: Saját vizsgálat; N=71 

 
A vállalkozási forma szerinti megoszlását vizsgálva megállapítottam, hogy a 

baromfifeldolgozó szektorban a kft. a legelterjedtebb (79%), míg az egyéni vállalkozói (4%) és a 
bt. (6%) viszonylag alacsony arányban jelenik meg (19. ábra). 
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19.  ábra: A vállalkozások megoszlása a társasági forma szerint 

  Forrás: Saját vizsgálat; N=71 
 
A baromfi-feldolgozó iparág gazdaságos működési mérete közepes- és nagyméretű 

vállalkozási méret keretében valósulhat meg elsősorban (Bozsik, 2004), ami alapján 
magyarázható a kft. és rt. (nyrt, zrt.) működési formák nagyobb aránya.  

A vállalkozások megoszlását megvizsgáltam a szerint is, hogy döntően milyen irányba 
értékesítik termékeiket (8. táblázat). Azokat a vállalkozásokat, amelyek 50% fölötti arányban 
belföldi piacra termelnek, azokat belföldre termelő üzemeknek, amelyek pedig 50%-nál nagyobb 
arányban érékesítenek külföldi piacokra, azokat külpiacra termelő üzemeknek neveztem el. 
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8. táblázat: A vállalkozások számának megoszlása az értékesítési irány szerint 

Értékesítési irány 
belföldre 
termelő 

üzem 

külpiacra 
termelő 

üzem 
Vállalkozás 

mérete 

db % db % 
mikro 6 100,0 0   0,0 
kis 29   90,6 3   9,4 
közepes 16   84,2 3 15,8 
nagy 11   78,6 3 21,4 

                                     Forrás: Saját vizsgálat; N=71 
 

Jól látható, hogy a mikro vállalkozások kizárólag belföldi piacra termelnek. A 
kisvállalkozások 90,6%-a belföldre, 9,4%-a külpiacra termelő üzem. A közepes méretű cégek 
körében 84,2% a belföldre, 15,8% az külpiacra, míg a nagyvállalatok esetében 78,6% a 
belföldre, és 21,4% az külpiacra termelő üzemek aránya.  

Összességében megállapítható, hogy valamennyi vállalkozási méretkategóriára az jellemző, 
hogy a belföldre termelő üzemek aránya jelentősen meghaladja az külpiacra termelő üzemek 
arányát. A külföldre termelő üzemek a közepes és nagyméretű vállalkozások köréből kerültek ki 
nagyobb arányban (8. táblázat). 

Az összesítés során megállapítottam, hogy a válaszadó vállalkozások 87,3%-a (62 db) 
belföldre termelő üzemnek, míg 12,7%-a (9 db) külpiacra termelő üzemnek tekinthető. Ennek 
megállapítását azért tartottam fontosnak, mert feltételezésem szerint a külpiacra termelő 
üzemeknek magasabb színvonalú minőségmenedzsment tevékenységet kell megvalósítani a 
belföldre termelő üzemekkel szemben. Erre vonatkozóan széles körű vizsgálatokat végeztem, 
amelyek eredményeit a későbbiekben részletesen ismertetek. 

A feldolgozott alapanyagok típusainak valamint azok előállításának módja szerinti megoszlást 
mutatja be a 9. és 10. táblázat. Az ott közölt adatokból jól látható, hogy a broiler csirke 
feldolgozása áll az első helyen (90%), majd ezt követi a pulyka (24%) és végül a kövérárú (6%), 
illetve a víziszárnyas (5%) feldolgozása. Az egyéb kategóriába tartoznak a tyúk, a kakas, a 
vadmadarak feldolgozása, amely 6%-ot tesz ki a válaszadók körében (9. táblázat). 

 
 

9. táblázat: A vállalkozások számának megoszlása a feldolgozott alapanyagok 
típusa szerint (több válasz volt jelölhető) 

A vállalkozások A feldolgozott 
alapanyagok típusa száma 

(db) 
aránya 

(%) 
broiler csirke 64 90,1 
pulyka 24 33,8 
víziszárnyas 5 7,0 
kövéráru 6 8,5 
egyéb 6 8,5 

                                        Forrás: Saját vizsgálat; N=71 
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Az alapanyagok származási irányát tekintve ki kell emelni, hogy az integrátori hálózatban 
történő előállítási mód a leggyakoribb (62%) (10. táblázat). 

 
10. táblázat: A vállalkozások számának megoszlása a feldolgozott alapanyagok 

előállításának a módja szerint (több válasz volt jelölhető) 

A vállalkozások A feldolgozott 
alapanyagok 

előállításának a módja 
száma 
(db) 

aránya 
(%) 

saját termelésből 20 28,2 
integrátori hálózatból 44 61,9 
bérneveltetésből 11 14,3 
egyéb 22 28,6 

                                   Forrás: Saját vizsgálat; N=71 
 

4.1.2. Minőség- és biztonságmenedzsment kialakításának indokai, szerepe a stratégiai 
tervezési folyamatokban  

 

Az élelmiszeripari vállalkozások működésük prioritásaként kell, hogy megfogalmazódjon a 
minőség iránti elkötelezettség, a biztonságos élelmiszer-előállítás feltételeinek megteremtése 
(Berde – Dienesné, 2001).  

Amikor egy vállalkozás arról dönt, hogy valamely minőségbiztosítási rendszert kiépíti 
tevékenységére, akkor alapvetően nem arról dönt, hogy az általa előállított termék minőségi 
paramétereibe kíván beavatkozni, hanem a termék-előállítás folyamatát kívánja olyan 
szabályozott keretek közé terelni, amely alapján a folyamatok átláthatók, nyomon-követhetőek, 
és természetesen a külső felek – vevők, hatóság – felé is bizonyítani képes alkalmasságát.  

Soktényezős, bonyolult feltételrendszernek tűnik a minőség- és biztonságmenedzsment 
kialakítása a szervezetek számára (Andrews et al., 2001). Az interjúk során egybehangzóan 
megfogalmazták az illetékes vezetők azokat a véleményeket, amelyekben azt hangsúlyozzák, 
hogy amíg a minőségbiztosítás feltételrendszerét átláthatatlannak érzik, addig mind a 
környezetvédelmi, mind a munkavédelemi, és munkaegészségügyi követelményekkel tisztában 
vannak. 

A minőségbiztosítási követelményekkel először a jogi szabályozásokban találták szembe 
magukat a vállalkozások, derült ki az interjúkészítés során. Ezen túlmenően a vállalkozásoknak 
szembesülniük kellett azzal a ténnyel, hogy a hazai élelmiszer-kereskedelemben a külföldi 
tulajdonú hiper- és szupermarketeket üzemeltető kereskedelmi láncok átvették a vezető szerepet 
(Biacs, 2005), ezért az általuk előállított termékek első számú felvásárlóivá ők váltak.  

Ennek értelmében az élelmiszeripari vállalkozásoknak alkalmazkodniuk kellett a 
megváltozott piaci körülményekhez és követelményekhez (Antle, 1995). Ez az alkalmazkodás 
számos területet érintett egy-egy cég életében, de természetesen az élelmiszer 
biztonságosságának, a minőség biztosításának a kérdése kiemelt helyen szerepelt és szerepel 
napjainkban is (amit az utóbbi idők élelmiszerbotrányainak kapcsán is jól tapasztalhatunk).      

A kérdőíves felmérés és az interjúk során egyaránt szerepeltettem azt a kérdést, hogy a 
vizsgálatba vont konkrét vállalkozásnál mi indokolta a minőségmenedzsment rendszer kiépítését.  

Az összesített válaszok alapján megállapítottam, hogy a jogszabályi, hatósági előírásoknak 
való megfelelésen túl (81,7%) a vevői igényeknek való megfelelést jelölték meg a legtöbben a 
válaszadók közül (66,2%). A tulajdonosi igény 38%-os aránya, valamint a vezetőségi igény 
32,4% aránya is figyelemreméltónak tekinthető, ám véleményem szerint, ez utóbbi két 
szempontnak nagyobb arányban kellene megjelennie. Ezt a sorrendet tükrözték az interjú során 
kapott válaszok is (11. táblázat).  
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11. táblázat: A vállalkozások számának megoszlása a minőségmenedzsment 
rendszer kiépítésének indokai szerint (több válasz volt jelölhető) 

A vállalkozások A minőségmenedzsment 
rendszer kiépítésének indokai száma 

(db) 
aránya 

(%) 
jogszabályi, hatósági előírás 58 81,7 
tulajdonosi igény 27 38,0 
vezetőségi igény 23 32,4 
vevői igény 47 66,2 
pályázat 13 18,3 

                                  Forrás: Saját vizsgálat; N=71 
 

A minőségmenedzsment kialakításának indokait vizsgálva olyan összefüggésben is 
megvizsgáltam azokat, hogy miként változnak az arányok és a sorrend, ha az értékesítési 
irányvonal alapján veszem számba azokat. A 20. ábrán bemutatottakból jól látható, hogy a 
belföldre termelő üzemeknél egyértelműen a jogszabályi előírásoknak való megfelelés (83,9%) 
került előtérbe, ezt követi a vevői igény (62,9%), majd a tulajdonosi (37,1%), vezetőségi igény 
(25,8%) és végül a pályázati követelmények (19,4%). 
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20.  ábra: A rendszer kiépítésének okai 
  Forrás: Saját vizsgálat; N=71 

 

A külpiacra termelő üzemeknél másképp alakul a sorrend: a vevői igény (88,9%), a 
vezetőségi igény (77,8%), a jogszabályi előírásoknak való megfelelés (66,7%), a tulajdonosi 
igény (44,4%), végül a pályázati követelményeknek való megfelelés (11,1%) jelenti az okot. 

Szembetűnő a két sorrend összevetésénél, hogy a pályázati követelményeknek való 
megfelelés mindkét célcsoportnál az utolsó helyen szerepel, amit véleményem szerint azzal lehet 
magyarázni, hogy kifutóban van a pályázati követelmények teljesítésének határideje. Fontos 
tényező ebben, hogy 2004 és 2005-ben került kiírásra a „GVOP 2.1.2. Korszerű menedzsment 
rendszerek és technikák bevezetésének támogatásáról” szóló pályázat, amelyen belül helyet 
kaptak a minőségmenedzsment rendszerek kiépítésének támogatásai.  Ezen pályázatoknak 2006-
ban már csak áthúzódó hatásai voltak. Ezt megelőzően az FVM és GM írt ki olyan pályázatokat, 
amelynek keretein belül támogatást lehetett igényelni a minőségmenedzsment rendszereinek 
megvalósításához, de már ezek is szinte kivétel nélkül lezárultak.  

A jövő tekintetében pedig már kevés az esély arra, hogy további támogatási lehetőségeket 
lehessen igénybe venni a menedzsment rendszerek korszerűsítéséhez ebben az iparágban, 
ugyanis a nemzeti élelmiszerbiztonsági program értelmében mostanra már az élelmiszeripari 
vállalkozásoknak le kellett zárniuk az EU normáihoz való minőségügyi felzárkózást (Biacs, 
2005). 
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Kutatásom során megvizsgáltam továbbá azt is, hogy az egyes szempontok előfordulásának 
aránya miként alakul a vállalkozási méret és az értékesítési irány figyelembevételével. (M. 4. 
melléklet). Megállapítottam, hogy jelentős eltérés nem tapasztalható az előzőekben leírtakhoz 
képest. Amit érdemes kiemelni, az a mikro vállalkozások esetében jelentkező tény, hogy a mikro 
vállalkozások kizárólag belföldre termelnek és a vevői igényt egyáltalán nem tartják fontos 
szempontnak a minőségmenedzsment kialakításához, számukra a jogszabályi előírásoknak való 
megfelelés a legfőbb szempont. Érdekes tény azonban, hogy a tulajdonosi igény ennél a 
vállalkozási méretnél kiemelkedő értékkel képviselteti magát (66,7%-ban), amit tovább igazol a 
vezetőségi igény megjelölésének 100%-os aránya. A pályázati követelményeknek való 
megfelelés is 100%-ban megjelenik, hiszen ez a vállalkozási méret – azok tőkehiányos voltából 
kifolyólag (Bárczi, 2006) – igényelte a legtöbb állami támogatást a fennmaradáshoz, azonban 
ezek a projektek még nem kerültek valószínűleg lezárásra (ismerve a pályázati programok 
meglehetősen hosszú átfutási idejét). 

A minőségmenedzsment kialakításának indokait mérlegelve két fontos megállapítást 
fogalmaztam meg: 

• A vizsgálat során egyértelműen megállapítottam, hogy teljes körű a jogi 
szabályozásoknak való megfelelés (a minta 100%-a alkalmaz HACCP rendszert). Ennek 
oka az, hogy nem engedhetik meg maguknak a vállalkozások, hogy elmulasszák a jogi 
elírások betartását, ugyanis komoly szankciókkal sújtják a mulasztást elkövető cégeket. 
Azonban azt is megállapítottam, hogy a jogi előírások teljesítésén túl sajnálatos módon a 
vevői igény erősebb pozíciót képvisel (közel kétszeres mértékben) a tulajdonosi vagy a 
vezetőség részéről jelentkező igénnyel szemben. Ebből a minőségügy iránti 
elkötelezettség hiányára következtettem. 

• Az élelmiszeripar szereplői felismerték, hogy az élelmiszerpiacon eddig megszerzett 
piaci pozíciójuk megtartásához nem elegendő a jogi követelmények teljesítése, hanem 
magasabb színvonalú, a vevői igényeknek megfelelő minőségmenedzsmentet kell 
működtetniük. A nagyobb piaci részesedés eléréséhez pedig a megfelelően kialakított és 
alkalmazott irányítási rendszerek folyamatos fejlesztésére kell törekedni, amelyet 
folyamatosan fenn kell tartaniuk és ezt bizonyítaniuk is szükséges.  

 
Mindamellett, hogy a minőségmenedzsment kialakításának indokait próbáltam feltárni, arra is 

rákérdeztem, hogy az üzleti/stratégiai tervekben milyen jelentőséget tulajdonítanak a cégek a 
minőségügy szerepének, annak tervezésére milyen hangsúlyt helyeznek (12. táblázat).  

 
12. táblázat: A vállalkozások számának megoszlása a minőségmenedzsment 

stratégiai tervezésének jelentősége szerint 

A vállalkozások A minőségmenedzsment 
stratégiai tervezésének 

jelentősége 
száma 
(db) 

aránya 
(%) 

nagyon fontos 44 62,2 
kevésbé fontos 21 29,4 
nem fontos 4 5,6 
nem választolt 2 2,8 
Összesen 71 100,0 

                                    Forrás: Saját vizsgálat; N=71 
 
Ezen vizsgálataim során kitértem annak feltárására, hogy milyen módon nyilvánítják ki a 

cégek a minőség iránti elkötelezettségüket. A válaszadók több mint 62%-a nagyon fontosnak 
ítélte a minőségmenedzsmentnek a stratégiai tervezésben való szerepét; közel 30%-uk már csak 
kevésbé fontosnak, és 5,6%-uk pedig egyáltalán nem tartja fontosnak.  
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A feltárt arányok alapján azt állapítottam meg, hogy a vizsgálatban szereplő vállalkozások 
több mint 1/3-a nem ismerte fel a minőségbiztosítás fontosságát és súlyát, és nem helyez kellő 
hangsúlyt annak megvalósítására. Ez adódhat abból, hogy egyáltalán nem is rendelkeznek 
stratégiai tervekkel, vagy nem mérték fel kellőképpen a piaci erőviszonyokat.  

Amennyiben ezen indokok állnak a háttérben, úgy rövid időn belül veszélybe kerülhet a 
vállalkozás fennmaradása.  

Feltártam továbbá azt is, hogy a különböző vállalkozási méretek esetében miként alakul a 
vizsgálati mintának a minőségmenedzsment fontosságának megítélése szerinti megoszlása (13. 
táblázat).  

 
13. táblázat: A minőségmenedzsment működtetéséből adódó feladatok tervezésének 

jelentősége a stratégiai tervekben vállalkozási méret szerint 

A minőségmenedzsment működtetéséből adódó 
feladatok tervezésének jelentősége a stratégiai 

tervekben 
nagyon fontos kevésbé fontos nem fontos 

Vállalkozás 
mérete 

db % db % db % 
mikro 2 33,3 3 50,0 1 16,7 
kis 18 58,1 12 38,7 1   3,2 
közepes 14 73,7 4 21,1 1   5,3 
nagy 10 76,9 2 15,4 1   7,7 

p=0,389  
                  Forrás: Saját vizsgálat; N=69 
 

A minőségügyet nagyon fontos szempontnak ítélő vállalkozások körében a vállalkozási méret 
növekedésével párhuzamosan növekszik a részvételi arány is, míg az ellentétes vélemény 
kapcsán – nem tartja fontosnak – az ellenkező, azaz csökkenő tendencia figyelhető meg. A 
vizsgált jellemzők között – a 13. táblázatból is láthatóan – ennek ellenére nem mutatható ki 
szignifikáns kapcsolat (p=0,389).  

Ugyancsak a stratégiai tervezés jelentősége szempontjából vizsgáltam meg a vállalkozások 
megoszlását aszerint, hogy milyen irányba értékesítik termékeiket (14. táblázat). Az adatok 
alapján megállapítottam, hogy – annak ellenére, hogy a vizsgált jellemzők között nem mutatható 
ki szignifikáns kapcsolat p=0,320 – inkább a külpiacra termelő üzemek körére (87,5%)  jellemző 
az, hogy nagyobb jelentőséget tulajdonítanak a minőségügyi feladatok tervezésének, mintsem a 
belföldre termelő üzemekre (60,7%). Ez bizonyíték arra, hogy a külpiacra termelő üzemek 
magasabb elkötelezettséget tanúsítanak a minőségügy iránt. 
 

14. táblázat: A minőségmenedzsment működtetéséből adódó feladatok tervezésének 
jelentősége a stratégiai tervekben értékesítési irány szerint 

A minőségmenedzsment működtetéséből adódó 
feladatok tervezésének jelentősége a stratégiai 

tervekben 
fontos kevésbé fontos nem fontos 

Értékesítési irány 

db % db % db % 
belföldre termelő üzem 37 60,7 20 32,8 4 6,6
külpiacra termelő üzem 7 87,5 1 30,4 0 0,0

p=0,320     
         Forrás: Saját vizsgálat; N=69 
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A stratégiai tervezési tevékenységhez kapcsolódva arra is választ kerestem, hogy jelenleg 
milyen módon nyilvánítja ki a cég a minőség és biztonság iránti elkötelezettségét, amelyet a 15. 
táblázatban mutatok be.  

 
15. táblázat: A vállalkozások számának megoszlása a minőségmenedzsment iránti 

elkötelezettség kinyilvánításának módja szerint (több válasz volt jelölhető) 

A vállalkozások A minőség-menedzsment iránti 
elkötelezettség 

kinyilvánításának módja 
száma 
(db) 

aránya 
(%) 

élelmiszerbiztonsági politika 47 66,2 
minőségpolitika 57 80,3 
környezeti politika 16 22,5 
munkahelyi egészségvédelmi és 
biztonsági politika 0 0,0 
egyéb 2 2,8 

                         Forrás: Saját vizsgálat; N=71 
 
A kapott válaszok alapján szerkesztett 15. táblázat adataiból jól látható, hogy a 

minőségpolitikában való megnyilvánulást a vállalkozások 80%-a jelölte meg. Az 
élelmiszerbiztonsági politikát a válaszadók mintegy 66%-a választotta, és csak 16%-uknál 
jelenik meg a környezeti politika. Sajnálatos módon a munkahelyi egészségvédelem és biztonság 
iránti elkötelezettség egyetlen egy esetben sem került megjelölésre. 

Véleményem szerint ezen arányok alapján nem érdemes olyan általános következtetéseket 
levonni, hogy az a vállalkozás, amely csak egy rendszert működtet, az nem eléggé elkötelezett. 
Annak ellenére sem lehet kimondani, hogy csak 66%-uknak van élelmiszerbiztonsági politikája 
pedig 100%-ban működtetik a HACCP élelmiszerbiztonsági rendszert.  

A későbbikben sorra kerülő elemzésekben jól látható lesz, hogy a vállalkozások nem álltak 
meg a HACCP követelményeinek teljesítésénél, hanem többnyire továbbléptek, újabb és újabb 
rendszereket építettek ki, és a minőségi elkötelezettségük folyamatosan bővült, ötvöződött a 
különböző rendszerek követelményeivel, azaz integrálódtak az egyes politikák is. Így átfedések 
tapasztalhatók számos esetben. 

Az interjúk során arra is kerestem a választ, hogy azon túlmenően, hogy a vállalat vezetősége 
közzéteszi a minőség iránti elkötelezettségről szóló nyilatkozatát, hogyan értesülnek a 
munkavállalók arról, és hogyan biztosítják az azzal való azonosulás feltételeit.  

Valamennyi interjúalany egybehangzóan arról számolt be, hogy az éppen aktuális vezetői 
nyilatkozatot – nevezzük gyűjtőfogalomként minőségpolitikának – az üzem frekventált, a 
dolgozók által is jól megközelíthető helyekre (étkezőhelyiség, közlekedőfolyosó, pihenőhelyiség 
stb.) kifüggesztik, valamint azt oktatás keretében megismertetik valamennyi munkavállalóval. 
Voltak olyan cégek is, ahol egy példányban meg is kapták azt a dolgozók, majd visszakérdezés 
során a vezetők meggyőződtek arról, hogy az abban foglaltakat megfelelő módon elsajátították-e 
dolgozók.  

Ezekkel a módszerekkel elérhető, hogy ne csak a vezetői szinten, hanem a végrehajtási 
szinteken is kialakuljon a minőségügy iránti elkötelezettség, hiszen a vállalkozások számára 
elengedhetetlen az, hogy a minőség iránti elkötelezettség kinyilvánítása vertikális és horizontális 
szinten egyaránt jelen legyen (Bálint, 2001).  
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4.1.3. A minőségmenedzsment keretein belül alkalmazott irányítási rendszerek általános 
jellemzői 

 
Amikor egy vállalkozás arról dönt, hogy valamilyen minőségbiztosítási rendszert kíván 

kiépíteni, számos tényezőt mérlegelnie kell, ilyen(ek) lehet(nek): 
• a jogszabályi követelmények, 
• a vevői igények, 
• a tulajdonosi igények, 
• az anyagi helyzet 
• stb. 

Kevés azon vállalkozásoknak a száma, amelyek az alapján döntenek egy-egy újabb irányítási 
rendszer kiépítéséről, hogy az mennyire elégíti ki a cég működési igényeit. Talán onnan lenne 
érdemes megközelíteni ezt a kérdést, hogy a jelenleg folytatott tevékenység és az azt szabályozó 
és irányító rendszer mennyire felel meg az előzőekben felsorolt követelményeknek. A cégeknek 
SWOT analízis keretében kellene mérlegelniük a működést befolyásoló körülményeket (Chikán, 
1999), amelyek alapján meghozzák döntéseiket.  

Azzal kellene tisztába lenniük a vállalkozásoknak, hogy a jelenleg alkalmazott vállalati 
irányítási mechanizmusuk melyik irányítási rendszer követelményeihez igazíthatók a 
legkevesebb pótlólagos szabályozó intézkedés bevezetésével, és a választott irányítási rendszer a 
lehető legmagasabb szinten elégíti-e ki az elvárt igényeket. Fel kell tárni a hiányosságokat, 
mérlegelni kell a lehetőségeket úgy, hogy szem előtt kell tartani a külső és belső környezet 
fenyegetéseit, az abban rejlő veszélyeket (versenytársak magatartása, dolgozók ellenállása, stb.) 
(Kotler, 1999). 

Az előzőekben említett szakmai-tudományos elvárások teljesülésének tisztázása érdekében 
megvizsgáltam, hogy miként alakult a vizsgált vállalkozások körében az egyes irányítási 
rendszerek alkalmazásának az aránya. A vizsgálat eredményeit a 16. táblázatban foglaltam össze. 

 
16. táblázat: A vállalkozások számának megoszlása a minőségmenedzsment 

rendszer típusai szerint (több válasz volt jelölhető) 

A vállalkozások A minőségmenedzsment 
rendszer típusai száma 

(db) 
aránya 

(%) 
HACCP 71 100,0 
ISO 9001 44 62,0 
ISO 22000 1 1,4 
IFS 16 22,5 
BRC 11 11,5 
ISO 14001 10 14,0 
BS 8800 0 0,0 
egyéb 2 3,0 

                                    Forrás: Saját vizsgálat; N=71 
 

Mint ahogyan azt már korábban is említettem, a HACCP élelmiszerbiztonsági rendszert 
valamennyi, a vizsgálatban szereplő vállalkozás alkalmazza. Ez az arány természetesen a 
jogszabályi követelményeknek való megfelelést jól tükrözi. 

A következő, legszélesebb körben (62%) alkalmazott irányítási rendszer az ISO 9001 – 
pontos nevén MSZ EN ISO 9001:2001 szabvány szerinti – minőségirányítási rendszer.  

Ezt a szabványt eredetileg a gépgyártási folyamatok szabályozására hozták létre a 
szabványalkotók, de a későbbiekben más iparágak is alkalmazni kezdték a minőség 
biztosításának igazolásaként.  
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Napjainkra ez a szabvány olyan rugalmassá „formálódott”, hogy bármely iparág, szolgáltató 
szegmens alkalmazni képes folyamatainak irányításához (Győri, 2002). 

 Fontosnak tartom hangsúlyozni, hogy ez a szabvány, mint ahogyan a hasonló témájú 
szabványok is, nem a termék, vagy szolgáltatás minőségét hivatottak szabályozni, hanem azt a 
folyamatot, amelynek keretein belül a termék előállítása zajlik, a szolgáltatás nyújtása 
végbemegy. 

Az IFS (22,5%) és a BRC (11,5%) előírásai szerint kialakított rendszerek aránya igen 
jelentősnek mondható, annak ellenére, hogy ezek a rendszerek nem hasonlíthatóak össze az ISO 
szabványaival – nemzetközi elismertségüket tekintve. Ezek az előírások – és nem szabványok, 
ahogyan azt általában használják a köznyelvben – nemzeti szintűek. Az IFS rendszert a német 
kiskereskedők szövetsége hozta létre, a BRC előírásait pedig a brit kereskedelmi szövetség tagjai 
fogalmazták meg.  

Ezen nemzeti előírások elsődleges – és egyben egyetlen – célja, hogy piacvédelmi eszközként 
szolgáljanak az adott nemzet élelmiszerpiacán, azaz oda csak azon vállalkozások termékei 
kerülhetnek be, amelyek az említett nemzeti előírások szerinti irányítási rendszert működtetve 
folytatják termék-előállítási folyamataikat, ezáltal mintegy bizalmat szavaznak az adott 
terméknek és előállítójának. Ezek az előírások az ISO szabványokkal ellentétben sokkal több 
konkrétumot tartalmaznak és kizárólag szakmaspecifikusak. Ezért azok bevezetése könnyebb 
feladatnak látszik; egyszerűbb a nyelvezete, közérthetően fogalmazzák meg a követelményeket, 
ezáltal a szakma számára könnyen értelmezhetőek. E rendszerek hátránya, hogy azok 
tanúsítására Magyarországon egyelőre még csak kevés szakmai szervezet jogosult, és a tanúsítást 
végző személyi állomány létszáma is alacsony, mivel az adott rendszerek tanúsítására vonatkozó 
szakmai kompetenciák igen magas szintűek, valamint elsősorban az adott nemzet a saját 
auditorait küldi. 

Egyetlen olyan vállalkozás szerepelt a vizsgálati mintában, amelyik alkalmazza az ISO 22000 
– MSZ EN ISO 22000:2005 szabvány szerinti – élelmiszerbiztonsági irányítási rendszert 
(ÉBIR). Ez az alacsony arány annak tudható be, hogy ez a szabvány 2005. novemberében vált 
elérhetővé hazánkban magyar nyelven. Ebből adódóan kevesen ismerik e szabvány 
alkalmazhatóságának előnyeit, a szabvány célját. Magyarországon – a 2006. novemberi állapot 
szerint – mindösszesen 2 baromfiipari vállalkozás rendelkezik ISO 22000 szerinti tanúsítvánnyal 
(ismereteim szerint). 

Remélhetőleg a jövőben egyre több élelmiszeripari vállalkozás ismeri meg és fel e 
szabványnak az előnyeit, hiszen annak alkalmazásával kiválthatóvá válik a HACCP és az ISO 
9001 alkalmazása, mivel az ISO 22000 ötvözi azokat, és kifejezetten az élelmiszeripari 
termelésre specializált szabványként vonult be a nemzetközi szabványok közé. E rendszer 
alkalmazásával egyszerre szert tehet az alkalmazó vállalkozás egy jól strukturált HACCP 
élelmiszerbiztonsági-, és egy ISO 9001 szerinti minőségirányítási rendszerre, mindeközben 
kifejezetten az élelmiszeripari sajátosságokat szem előtt tartva. 

A minőségmenedzsment keretein belül egyre nagyobb igény jelentkezik a környezetvédelmi 
tevékenységek felügyeletére is (Juhász et al., 1999; Csutora – Kerekes, 2004). Ennek 
igazolásaként a legkézenfekvőbb megoldást biztosítja az ISO 14001 – pontos nevén MSZ EN 
ISO 14001:2005 szabvány szerinti – környezetirányítási rendszer (KIR) alkalmazása. A vizsgált 
vállalkozások körében 14% arányban fordult elő e rendszer alkalmazása, ami az iránta való 
alacsony érdeklődést tükrözi a cégek részéről (16. táblázat).  

Az MSZ 28800:2003 szabvány szerinti munkahelyi egészségvédelmi irányítási rendszer 
(MEBIR) alkalmazásának körülményeit vizsgálva azt állapítottam meg, hogy ugyan egyetlen 
vállalkozás sem alkalmazza azt, azért a vállalkozások alapvetően szem előtt tartják a vonatkozó 
munkavédelmi és egészségvédelmi előírásokat.  

Azokat a hazai jogrend nagyon alaposan, minden részletre kiterjedően és egyértelműen 
megadja a vonatkozó jogforrásokban, amelyek betartásáról a hatósági szervek az ellenőrzési 
tevékenységeik során győződnek meg. Tehát a vállalkozások ezért nem tartják szükségesnek egy 
pótlólagos irányítási rendszer (MEBIR) bevezetését.  
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Természetesen nem elhanyagolható annak költségvonzata sem, hiszen minden egyes újabb 
irányítási rendszer jelentős anyagi áldozattal jár (Bartha – Tóth, 1996), és addig, amíg erre 
vonatkozóan külön vevői igény nem jelenik meg – és a gyakorlatban ténylegesen nem is 
jelentkezett ez idáig – a vállalkozások nem kívánnak ebben az irányban további lépéseket tenni a 
jogi követelmények teljesítésén túl. 

A KIR alkalmazásával kapcsoltban hasonló vélemények fogalmazódtak meg a vállalkozások 
képviselői által, mint ami a MEBIR kapcsán felmerült. Addig, amíg a vevő külön nem jelzi 
olyan irányú igényét, hogy tanúsított környezetirányítási rendszert vár el a vállalkozástól, illetve 
alkalmazását jogszabály nem kötelezi, addig azok nem kívánnak erre külön erőforrásokat 
fordítani. Ugyanakkor a környezetvédelemről szóló jogi szabályozási rendszerünk is – hasonlóan 
a munkavédelemhez és az egészségvédelemhez – igen jól átlátható, széles körű, egyértelműen 
meghatározott.  

A felügyeletet ellátó hatósági szervezet is kellő hatékonysággal gyakorolja a felügyeleti 
tevékenységeket, ezért a vállalkozások rá vannak kényszerítve, hogy jogszerűen járnak el a 
tevékenységeik folytatása során környezetvédelmi szempontból is, elkerülve ez által a magas 
bírságokat.  

A kutatásom során több aspektusból is megvizsgáltam a mintában szereplő vállalkozások által 
alkalmazott rendszerek számának, típusainak megoszlását. Az ebben alkalmazott Chi-négyzet 
próba mutatja, hogy a vállalkozás mérete és az alkalmazott irányítási rendszerek száma között 
szignifikáns kapcsolat mutatható ki p=0,00, azaz bármely szignifikancia szint (α) mellett 
szignifikáns a  17. táblázatban közölt statisztikai próba.  Bebizonyosodott tehát, hogy a 
vállalkozás mérete és az alkalmazott rendszerek száma között végzett összefüggés-vizsgálat 
szoros kapcsolatot mutat, azaz növekvő vállalkozási mérethez növekvő alkalmazott 
rendszerszám párosul. 

 
 

17. táblázat: A vállalkozás mérete és az alkalmazott rendszerek száma közötti 
összefüggés-vizsgálat (Chi-négyzet próba) eredménye 

 Value df 
Asymp. Sig. 

(2- sided) 
Pearson Chi-Square 52,915(a) 12 0,000 

N of Valid Cases 71 - - 

                     Forrás: Saját vizsgálat; N=71 
 
 
A mikro méretű vállalkozások teljes körére kizárólag (100%) az egy alkalmazott 

rendszerszám a jellemző. A kisméretű cégek esetében 50% az egy rendszert alkalmazók aránya, 
37,5% a két rendszert, és 12,5% arányban megjelenik a három rendszert alkalmazók köre.  

A közepes méretű vállalkozásoknál már csak 15,8% az egy rendszert alkalmazók aránya, 
42,1% a két rendszert, 31,6% a három rendszert alkalmazók aránya, és 10,5%-ban képviseltetik 
magukat a négy irányítási rendszert alkalmazó vállalkozások.  

A nagyméretű vállalkozásokra a négy irányítási rendszer alkalmazása a legjellemzőbb 
(42,9%), nincs köztük olyan, amelyik csak egy rendszert működtet. Ezen összefüggéseket a 21. 
ábra szemlélteti. 
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21.  ábra: Az alkalmazott rendszerek számának megoszlása a vállalkozások mérete 

alapján 
  Forrás: Saját vizsgálat; N=71 

 

Megvizsgáltam továbbá azt is, hogy miként alakul a vizsgált jellemzők aránya az értékesítési 
irányvonal szempontjából. Vizsgálati eredményeimet a 22. ábra tartalmazza. Az összefüggés-
vizsgálat alapján ebben az esetben is igen erős kapcsolatot mutattam ki (p=0,00). Jól látszik az 
ábrából, hogy a belföldre termelő cégek 40,3%-a egy irányítási rendszert működtet, 33,9% a két 
rendszert, 11,3% a három és négy rendszert alkalmazók aránya, és 3,2%-uk 5 irányítási 
rendszerrel rendelkezik. A külpiacra termelő cégek körében a három rendszert alkalmazók 
aránya 66,7%-ot képvisel, ami jól tükrözi, hogy azok nagyobb hangsúlyt helyeznek a különféle 
irányítási rendszerek működtetésére.  
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22.  ábra: Az alkalmazott minőségmenedzsment-rendszerek számának alakulása az 

értékesítési irány függvényében 
  Forrás: Saját vizsgálat; N=71 

 
Ehhez kapcsolódóan lineáris regresszió vizsgálatot is végeztem, amelynek eredményeként 

megállapítottam, hogy 99%-os megbízhatósági szinten közepesen erős kapcsolat mutatható ki a 
vállalkozások által alkalmazott rendszerek száma és az értékesítési irány között. A 18. 
táblázatban közölt számításaim során megállapítottam, hogy az értékesítési irány 23,2%-ban 
magyarázza az alkalmazott rendszerek számának alakulását, 76,8%-ban pedig egyéb tényezők 
befolyásolják azt.  
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18. táblázat: Az alkalmazott rendszerek számának és az értékesítési arány közötti 
összefüggés vizsgálata 

Model R R Square Adjusted R 
Square 

Std. Error 
of the Estimate 

1 ,482(a) ,232 ,221 1,026 
                 a  Predictors: (Constant), értékesítési irány 

 
 

Model  Sum of 
Squares df Mean Square F Sig. 

Regression 21,945 1 21,945 20,835 ,000(a) 

Residual 72,675 69 1,053   

 
1 

Total 94,620 70    
                 a  Predictors: (Constant), értékesítési irány 
                 b  Dependent Variable: rendszerszam 

         Forrás: saját vizsgálat 
 
A regressziós egyenesre végzett variancia-analízis (ANOVA) azt mutatja, hogy a modell 

erősen szignifikáns (p=0,00). 
Megvizsgáltam továbbá azt is, hogy mutatható-e ki kapcsolat az értékesítési irány és az 

alkalmazott rendszerek száma között. Megállapítottam, hogy közepesen erős kapcsolat jellemzi a 
vizsgált tényezőket (M. 5. melléklet).   

A továbbiakban azt is elemeztem, hogy miként alakul a különböző vállalkozási méreteknél az 
alkalmazott rendszerek típusainak megoszlása. Az eredményeket a 23. ábrában mutatom be, 
amelyből jól kitűnik, hogy a HACCP rendszer alkalmazása valamennyi méretkategóriánál 100%-
os arányban megjelenik. Látható az is, hogy a nagyvállalkozásokra jellemző, hogy a legtöbb 
rendszert és a legnagyobb arányban alkalmazzák.  

Jól kitűnik a 23. ábrából még az is, hogy a „magasabb színvonalú” irányítási rendszerek (IFS, 
BRC, ISO 22000, ISO 14001) alkalmazása döntően a közepes és a nagyméretű vállalkozások 
körében jelenik csak meg, a kisvállalkozások körében elvétve, míg a mikro vállalkozások 
esetében egyáltalán nem jelennek meg ezek a rendszerek. 
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23.  ábra: Az alkalmazott rendszerek típusainak megoszlása a különböző vállalkozási 
méretek alapján 

  Forrás: Saját vizsgálat; N=71 
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Az alkalmazott rendszerek számának az érékesítés iránya szerinti megoszlását értékelve 
kimutattam (24. ábra), hogy a külpiacokra termelő üzemek körében sokkal nagyobb arányban 
jelenik meg a „magasabb színvonalú” irányítási rendszerek (IFS 33,3%, BRC 33,3%, ISO 14001 
55,6%) alkalmazása, hasonlóan a vállalkozási méretnél kimutatott összefüggéshez.  
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24.  ábra: Az alkalmazott rendszer típusa az értékesítés iránya szerint 
 Forrás: Saját vizsgálat; N=71 

 
A külpiacra termelő üzemek körében 100% a HACCP és az ISO 9001 rendszerek 

működtetése, a körükben alapfeltételének is tekinthető e két rendszer alkalmazása. Ehhez a 
gondolathoz kapcsolódva itt jegyzem meg, hogy az ISO 22000-es irányítási rendszer kialakítása 
– ami az előbbi két rendszeren alapul –, az azokat együttesen alkalmazó vállalkozások körében 
egyszerűen és gyorsan végrehajtható lenne. 

4.1.4.  A minőség- és biztonságmenedzsment rendszereinek kialakítását és működtetését 
befolyásoló tényezők vizsgálata  

 

Kutatásaim során fontosnak tartottam feltárni azokat a tényezőket, amelyek meghatározzák, 
hogy a vállalkozások miként alakították ki rendszereiket, és miként működtetik azokat.  

Hipotézisem szerint a vállalkozások nem megfelelő módon döntenek egy-egy rendszer 
alkalmazásával kapcsolatban, és gyakran külön-külön rendszerként, a vállalkozás irányítási 
funkcióin kívül helyezve kezelik a minőségmenedzsment rendszereket. Továbbá azt is 
feltételezem, hogy a vállalkozási méret növekedésével párhuzamba állítható az „integrált 
rendszert építők” aránya. 

A kérdőíves felmérés eredményei is azt támasztják alá – amit a 25. ábra is jól szemléltet –, 
hogy a vállalkozások mintegy 66%-a önálló módon, azaz egyenként hajtotta végre a rendszerek 
kiépítését, és csak közel 27%-uk ismerte fel annak a lehetőségét, hogy a rendszereiket integrált 
módon is kialakíthatják.   

Az egyéb kategóriát választó vállalkozások valószínűleg több rendszert is bevezettek, közülük 
valamelyiket önállóan, de vannak olyanok is, amelyeket már integráltan alakítottak ki, tehát a 
„vegyes” kategóriát képezik. Az önálló módon történő rendszerépítés ilyen magas arányát 
azoknak eltérő időpontokban történő bevezetése magyarázza. 

 
 



 

68  

66%

27%

7%

minden egyes rendszer önállóan
integrált módon, több rendszer egyszerre, párhuzamosan
egyéb módon

 

25.  ábra: A minőségmenedzsment rendszer kialakítási módja a vizsgálatban résztvevő 
vállalkozások esetében 

Forrás: Saját vizsgálat; N=71 
 

Külön megvizsgáltam azt is, hogy kimutatható-e összefüggés a rendszer kiépítési módja és a 
vállalkozási méret között. A vizsgálat eredményei alapján megállapítottam, hogy a vizsgált 
tényezők között szignifikáns kapcsolat áll fenn (p=0,02), azaz a vállalkozási méret 
növekedésével – mint az a 26. ábrán jól látható – párhuzamosan növekszik a rendszereiket 
integrált módon kiépítő vállalkozások aránya is. Amíg a kisvállalkozások körében mindösszesen 
12,5% jelölte meg az integrált módon való rendszerépítést, addig a közepes méretű 
vállalkozásoknál a duplájára növekedett ez az arány; a nagyméretű vállalkozások esetében pedig 
az meghaladja a 70%-ot. A mikro vállalkozások körében kizárólag az önálló rendszerépítés 
jelenik meg a válaszok között, mivel ennél a vállalkozási méretnél csak egy rendszert 
működtetnek. Bizonyítottá válik ez által az a feltételezésem, miszerint a vállalkozási méret 
növekedésével párhuzamosan növekszik az integrált módon történő irányítási rendszereket 
kiépítők aránya. 
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26.  ábra: A rendszer bevezetésének módja a vállalkozások mérete alapján 

  Forrás: Saját vizsgálat; N=71 
 

A rendszerek működtetési módjainak megoszlását vizsgálva – a 27. ábrán bemutatva – azt 
állapítottam meg, hogy közel fele-fele arányt tesznek ki az integrált módon (53%) és az önállóan 
működtető (47%) vállalkozások. Úgy vélem ez nem túl szerencsés, mert így az állapítható meg, 
hogy a vizsgált vállalkozásoknak csak fele ismerte fel és alkalmazza az irányítási rendszereknek 
az integrált módon történő alkalmazhatóságát.  
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27.  ábra: A minőségmenedzsment rendszerek működtetési módjainak megoszlása a 

vizsgálatban résztvevő vállalkozások körében 
  Forrás: Saját vizsgálat; N=46 
 
Ezzel szemben az lenne az ideális állapot, ha valamennyi, több irányítási rendszert üzemeltető 

vállalkozás felismerné a rendszerek integrálhatóságát, valamint az abban rejlő kedvező 
lehetőségeket, és tovább folytatva a gondolatmenetet, azt is fel kellene ismerniük a cégeknek, 
hogy a minőség- és biztonságmenedzsment rendszerei a vállalat irányítási rendszerébe jól 
illeszkednek.  

Fontosnak tartottam annak vizsgálatát is elvégezni, hogy miként alakul a rendszerek 
működtetésének módja és a minőségügyért felelős vezető végzettsége közötti összefüggés. A 
vizsgálat eredményeként megállapítottam, hogy igen szoros (p=0,00) összefüggés áll fenn e 
tényezők között. Tehát, ahol integráltan működtetik a minőségmenedzsment rendszereit, ott a 
minőségügyért felelős vezetők felsőfokú szakmérnöki végzettségének az aránya közel 79%.  

Azoknál a vállalkozásoknál, ahol felsőfokú – egyetemi, főiskolai vagy szaktanfolyami – 
végzettséggel rendelkezik a vezető, vagy ilyen végzettséggel rendelkező szakembert 
alkalmaznak, ott felismerték a rendszerek integrációjának és egyben a vállalat irányítási 
rendszerébe való beillesztésének a lehetőségét, továbbá szükségességét és előnyeit is. Ahol nem 
tapasztalható megfelelő szakismeret az illetékes vezető részéről, ott ezzel a lehetőséggel nem is 
számolnak. Jól érzékeltetik mindezt a 19. táblázatban foglalt adatok. 

 
19. táblázat: A minőségmenedzsment rendszer működtetésének módja és a 

minőségügyi vezető szakismerete közötti összefüggés-vizsgálat eredményei 
Minőségügyi vezető szakismerete 

felsőfokú 
(mérnök) 

felsőfokú 
szaktanfolyam

középfokú 
szaktanfolyam

alapfokú 
szaktanfolyam 

nem 
rendelkezik 

A rendszer 
működtetésének 

módja 
db % db % db % db % db % 

önállóan 9 19,1 6 12,8 15 31,9 9 19,1 8 17,0
integráltan 15 78,9 3 15,8 1 5,3 0 0,0 0 0,0
egyéb módon 2 40,0 2 40,0 0 0,0 0 0,0 1 20,0

p=0,00  
    Forrás: Saját vizsgálat; N=71 

 
Az interjúkészítés során rákérdeztem arra, hogy milyen információkkal, ismeretekkel 

rendelkeznek a megkérdezett személyek az integráció fogalmával kapcsolatban.  Sajnos, azt a 
megállapítást kellett megfogalmaznom, hogy kevés és hiányos az erre vonatkozó ismeretük. 
Mivel ezen megkérdezettek eltérő képzettségi szintet reprezentáltak, ezért ez is azt tükrözi, hogy 
a szakképzettség szerepe milyen nagy jelentősséggel bír ezen a területen is. 
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Azt is fontosnak tartottam megvizsgálni az irányítási rendszerek működtetésének módjainál 
(önállóan, integráltan, egyéb módon), hogy miként alakul az arány a különböző vállalkozási 
méretek esetében. Az elvégzett vizsgálatok alapján megállapítottam, hogy a vállalkozási méret és 
az irányítási rendszerek működtetésének módja között – ezt érzékelteti a 28. ábra – erősen 
szignifikáns kapcsolat mutatható ki (p=0,00). Amíg a mikro méretű vállalkozások esetében az 
önálló módon való rendszerműködés jelenik meg, addig a nagyméretű vállalkozások esetében 
100%-ban az integrált módon való rendszerműködtetés tapasztalható. A kisméretű vállalkozások 
körére 75%-ban az önálló, 25%-ban pedig az integrált rendszerműködtetés a jellemző. A közepes 
méretű vállalkozásoknál még kedvezőbben alakul a helyzet, itt 84,2% a rendszereiket integráltan 
működtetők aránya.   
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a rendszer működtetésének a módja önállóan a rendszer működtetésének a módja integráltan
 

28.  ábra: A rendszer működtetésének módja a vállalkozások mérete alapján 
  Forrás: Saját vizsgálat; N=71 

 

Arra is megpróbáltam kutatásaim során rávilágítani, hogy miként alakul a vállalkozások 
megoszlása a rendszerkiépítést követő működtetés módjának figyelembe vétele mellett 
különböző szempontok szerint vizsgálva azokat.  

Keresztösszefüggés vizsgálatokat végeztem a következő szempontok figyelembe vételével: 
• a rendszerbevezetés módja és a rendszerműködtetés módja közötti összefüggés 

o a különböző vállalkozási méretkategóriák alapján, 
o az értékesítési irányvonalak alapján, 
o a vállalkozás kora alapján. 

A felsorolt összefüggések vizsgálata során kapott eredmények alapján megállapítottam, hogy 
a háromtényezős összefüggések esetében figyelemre méltó eredmény a vállalkozás mérete 
szerinti összefüggésnél tapasztalható (M. 6. és M. 8. melléklet).  A kisméretű vállalkozások 
esetében (összesen 32 db) 16 olyan cég működik, amelynek egynél több irányítási rendszere van, 
és csak 8 cég működteti azokat integráltan. A közepes méretű vállalkozások esetében már sokkal 
kedvezőbb a helyzet. Ennél a vállalkozási méretnél (összesen 19 db) 16 cégnél működik egynél 
több rendszer, és abból 15 cég integráltan is működteti azokat. A nagyméretű cégek teljes köre 
(100%) integráltan működteti rendszereit. A másik fontos összefüggést az értékesítési iránnyal 
való kapcsolat mutatja. A külpiacra termelő valamennyi cég (100%) integráltan működteti 
rendszereit. A belföldre termelő üzemek esetében közel 50-50%-os az arány az integráltan és 
önállóan rendszereket üzemeltető vállalkozások között (M. 7. melléklet). 

A kérdőíves felmérés során arra is rákérdeztem, hogy mikor alakult a vállalkozás. Ezt azért 
tartottam fontos információnak, mert tapasztalataim és Földháziné – Őszné (2002) megállapításai 
alapján is azt a véleményt fogalmaztam meg, hogy egy „régebbi” múltú, nagyobb 
hagyományokkal rendelkező cég életében a minőség- és biztonságmenedzsment kialakításának a 
kérdése sokkal nagyobb nehézségekbe ütközik, mint egy kevésbé régi vagy újonnan alakult cég 
esetében. 
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A „korcsoportok” kialakításánál 3 időintervallumot különítettem el, a cégek alapítási évének 
függvényében: 

• régi múltú: a rendszerváltás előtt alakult cégek, 
• közepes múltú cégek: 1990 - 1998 között alakult cégek, 
• új (vagy fiatal) cégek: 1999-től napjainkig terjedő időszakban alakult cégek. 

Az egyes méretkategóriákba való besorolás, majd az összefüggés vizsgálatok alapján azonban 
azt állapítottam meg, hogy a vizsgálatban szereplő vállalkozások körére a feltételezéseim nem 
bizonyíthatóak. Éppen az ellenkezője derül ki a kapott, és a 20. táblázatban ismertetett adatokból.  

  

20. táblázat: A vállalkozások számának megoszlása a vállalkozások működési ideje 
szerint 

A vállalkozások A vállalkozások működési idejük 
szerinti besorolása száma 

(db) 
aránya 

(%) 
régi (rendszerváltás előtt) 7 9,9 
közepes (1990 - 1998) 27 38,0 
új (1999 -) 29 40,8 
nem válaszolt 8 11,3 
Összesen 71 100,0 

                         Forrás: Saját vizsgálat; N=71 
 

Nem állapítható meg a cég kora és az irányítási rendszerek működtetési módja között szoros 
kapcsolat (p=0,238). A vizsgálatban szereplő valamennyi régi múltú cég (7 db) integráltan 
működteti rendszereit, függetlenül attól, hogy miként kerültek azok kialakításra. A közepes korú 
és a fiatal cégek körében 50%-nál nagyobb a rendszereiket önállóan működtetők aránya, ami 
nem támasztja alá kutatásom megkezdésekor kialakított feltételezéseimet. Ennek magyarázatául 
a már korábban említésre került, és a későbbiekben részletesen ismertetésre kerülő, 
szakképzettség hiánya szolgál (M. 9. melléklet). 

A 21. táblázatban foglalt adatok tükrözik azon vizsgálatom eredményét, amely arra irányult, 
hogy miként alakul a vállalkozások számának megoszlása annak függvényében, hogy milyen 
jelentőséget tulajdonítanak a minőségügynek stratégiai tervezéseikben és milyen módon 
működtetik ezen rendszereiket. 

 

21. táblázat: A rendszerek működtetési módja és a minőségmenedzsment stratégiai 
tervezésének jelentősége közötti összefüggés-vizsgálat eredményei 

Rendszerek 
működtetésének módja 

önállóan integráltan 

A minőségmenedzsment 
stratégiai tervezésének 

jelentősége 
db % db % 

nagyon fontos 14 31,8 30 68,2 
kevésbé fontos 17 81,0 4 19,0 
nem fontos 2 50,0 2 50,0 

p=0,001  
                                Forrás: Saját vizsgálat; N=71 
 

A vizsgálat eredményeként (21. táblázat) megállapítottam, hogy szoros összefüggés mutatható 
ki a vizsgált tényezők között. Azok a vállalkozások, amelyek nagyon fontosnak ítélik a 
minőségügy szerepét a stratégiai tervezési tevékenységeikben, azoknál 68,2%-os a rendszereiket 
integrált módon alkalmazók száma, ami véleményem szerint jól tükrözi a vállalkozások 
minőségügy iránti elkötelezettségét is egyben. 
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Értékeltem továbbá azt is, hogy a minőségbiztosítás szempontjából leginkább ismert és 
elismert rendszerek (HACCP és az ISO 9001 rendszer) kiépítése mennyi időt vett igénybe a 
különböző vállalkozási méretek esetében. A vizsgálathoz a box-plot módszert alkalmaztam. 

Berács (1991) és Gutassy – Csermely (1995) nyomán, valamint a gyakorlati tapasztalataim, 
továbbá az interjúk során gyűjtött információk alapján az fogalmazható meg, hogy a különböző 
rendszerek kiépítésének időigénye a vállalkozás méretének növekedésével arányosan változik, 
amit alátámaszt a 29. ábrában bemutatott saját vizsgálatom eredménye is. 

 Egy HACCP rendszer kiépítése – a mintában szereplő vállalkozásokra jellemzően – 
átlagosan 3-6 hónap közé tehető a mikro-, a kis- és a közepes méretű vállalkozások esetén. 
Csupán két kisméretű cég képezett kivételt, amelyek „nem fértek bele” a box-ba. A nagyméretű 
cégeknél ez az időtartam a duplája, ahol egy cég szintén kivételt képez. Az ISO 9001 rendszer 
kiépítésénél átlagosan 6-10 hónapot jelöltek meg a válaszadók, amit a nagyméretű vállalkozások 
csak kissé lépnek túl (6-12 hó), és egy cég ismételten kivételes helyzetben 24 hónapot jelölt meg.  

 

 
29.  ábra: Az ISO 9001 és a HACCP rendszer kiépítésének időtartama a vállalkozás 

méretének függvényében 
          Forrás: Saját vizsgálat; N=71 

 
Az interjúk során a megkérdezettek is hasonló válaszokat adtak, közel azonos időtartamokat 

megjelölve, valamint lehetőségem nyílt az általuk megjelölt időtartam okaira is rákérdezni. 
Azoknál a vállalkozásnál, ahol kiugróan hosszú időtartamot vett igénybe a rendszerek kiépítése, 
ott elsősorban a kedvezőtlen pénzügyi háttérrel magyarázták annak elhúzódását. Volt olyan 
válaszadó is, aki a szervezeten belüli személycseréket (tulajdonosváltást) jelölte meg a hosszú 
ideig tartó rendszerbevezetés indokaként.  

A rendszerek kiépítésének időtartamát jelentősen meghatározza az, hogy a cég önállóan vagy 
tanácsadó közreműködésével hajtotta végre a rendszerkiépítési munkálatokat. Természetesen egy 
tapasztalt, szakmailag kellőképpen felkészült tanácsadó nagymértékben hozzájárul nemcsak a 
gördülékeny munkavégzéshez, hanem az így kialakított rendszer ésszerű, átlátható, könnyen 
kezelhető lesz.  

A kérdőívben a tanácsadói közreműködésre vonatkozóan is tettem fel kérdést, mind a 
rendszer kialakítása, mind a rendszer működtetése-felügyelete kapcsán. A 30. ábrán láthatóan a 
vállalkozások 96%-a igényelt tanácsadót a rendszerek kiépítéséhez, míg 4%-uk azt válaszolta, 
hogy nem. 
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34%

34%

igen, rendszeresen igen, alkalomszerűen nem
 

 

30. ábra: Tanácsadói közreműködés 
aránya a minőségmenedzsment rendszer 

kialakításában  

31.  ábra: Tanácsadói közreműködés 
aránya a minőségmenedzsment rendszer 

működtetésében 
   Forrás: Saját vizsgálat; N=71       Forrás: Saját vizsgálat; N=71  

 

A rendszerek karbantartásához, felügyeletéhez való tanácsadói igénybevétel már nagyobb 
szóródást mutat a 31. ábra tanúsága szerint. A válaszadók 1/3-a azt válaszolta, hogy rendszeresen 
igényli a tanácsadói közreműködést, további 1/3 arányban csak alkalomszerűen veszik azt 
igénybe, míg a fennmaradó 1/3 arányban nem tartják szükségesnek a tanácsadói közreműködést. 

A rendszerek működtetéséhez igénybevett tanácsadói közreműködésnek a vállalkozási 
méretkategóriánként való megoszlását a 22. táblázatban közölt adatok alapján vizsgálva 
megállapítottam, hogy fordított arány figyelhető meg a vizsgált jellemzők között.        

 

22. táblázat: A rendszerek működtetéséhez igénybevett tanácsadói 
közreműködésnek a vállalkozási méretkategóriánként való megoszlása 

Tanácsadói közreműködés  
a rendszerek működtetésénél 

Vállalkozás mérete igen, 
rendszeresen

igen, 
alkalom-
szerűen 

nem 
Összesen

mikro db 4 1 1 6
  % vállalkozás mérete 66,7 16,7 16,7 100,0
  % tanácsadói közreműködés 17,4 4,2 4,2 8,0
kis db 11 14 7 32
  % vállalkozás mérete 34,4 43,8 21,9 100,0
  % tanácsadói közreműködés 47,8 58,3 29,2 45,0
közepes db 6 5 8 19
  % vállalkozás mérete 31,6 26,3 42,1 100,0
  % tanácsadói közreműködés 26,1 20,8 33,3 27,0
nagy db 2 4 8 14
  % vállalkozás mérete 14,3 28,6 57,1 100,0
  % tanácsadói közreműködés 8,7 16,7 33,3 20,0
összesen db 23 24 24 71
 % vállalkozás mérete 32,4 33,8 33,8 100,0
 % tanácsadói közreműködés 100,0 100,0 100,0 100,0

 Forrás: Saját vizsgálat; N=71 
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A növekvő vállalkozási mérethez csökkenő tanácsadói közreműködés párosul. Ennek az lehet 
az oka, hogy amíg a nagyobb méretű cégek önálló minőségügyi apparátust alakítanak ki a 
minőségügyi feladatok ellátására, addig a kisebb vállalkozásoknak erre nincsen anyagi 
lehetőségük, és inkább a külső, tanácsadói segítséget részesítik előnyben ahelyett, hogy 
gondoskodnának saját belső szakemberről. 

Az interjúk során kapott válaszoknál is megfigyelhető volt ez a fordított arány, amit azzal 
egészítettek ki a válaszadók, hogy a tanácsadói közreműködés igénybevételét nagyban 
befolyásolja az, hogy a tanácsadó mennyire jártas a baromfiipari szakterületen, és mennyire 
képes a vállalkozás vezetőivel és munkatársaival együttműködést kialakítani. Ahol jó kapcsolat 
alakul ki a rendszer bevezetése során a tanácsadó és a cég között, ott nagyobb eséllyel marad 
meg a kapcsolat a későbbiek folyamán is. 
A kérdőívben az együttműködés sikerében szerepet játszó – általam megadott – szempontok 
szerint, a 23. táblázat szerint alakultak a válaszok, ahol 

a. A tanácsadó megfelelő élelmiszer-/baromfiipari szakismerettel rendelkezik.   
b. A tanácsadó megfelelő minőségmenedzsment ismeretekkel rendelkezik.    
c. A tanácsadó részletesen ismeri a szervezet valamennyi működési folyamatát.  
d. A tanácsadó szoros szakmai együttműködést alakított ki a vállalkozás minőségügyért 

felelős vezetőjével.          
e. A tanácsadó megbízható, pontos információkkal látja el a szervezetet. 
f. A tanácsadó aktívan közreműködik a minőségmenedzsment kialakításában, illetve 

működtetésében.  
 

23. táblázat: A tanácsadói közreműködés szükségességének megítélése a 
minőségmenedzsment feladatokban  

a b c d e f A tanácsadói 
közreműködés 

megítélése db % db % db % db % db % db %
teljesen 
egyetért 36 50,7 64 90,1 29 54,9 39 54,9 45 63,4 32 45,1

részben ért 
egyet 28 39,4 7 9,9 31 42,3 30 42,3 21 29,6 31 43,7

kis mértékben 
ért egyet 6 8,5 0 0,0 7 2,8 2 2,8 3 4,2 5 7,0

nem ért egyet 1 1,4 0 0,0 4 0,0 0 0,0 2 2,8 3 4,2
 Forrás: Saját vizsgálat; N=71 

   
A tanácsadói közreműködés megítélésére vonatkozó válaszok értékelése során a következő 

megállapításokat fogalmaztam meg: 
• A tanácsadó élelmiszeripari/baromfi ipari szakismeretivel a válaszadóknak csak a fele 

elégedett, és 39,4%-uk részbeni elégedettségüket fejezte ki, illetve a kevésbé elégedettek 
aránya is mintegy 8,5%. 

• A tanácsadó minőségmenedzsment ismereteivel való elégedettsége a válaszadóknak 
döntően megfelelő, 90%-uk azzal teljes mértékben elégedett.  

• A tanácsadónak a működési folyamatokról való ismeretének megítélése a válaszadókat 
már jelentősebben megosztotta. Azok, akik teljes mértékben elégedettek 40,8%-os arányt 
képviselnek. A kevésbé elégedettek aránya 43,7%, a kis mértékben elégedettek aránya 
közel 10%, és az elégedetlenek aránya 5,6%.  

• A tanácsadó és a minőségügyi vezető kapcsolatának megítélése a következőképpen 
alakult: mintegy 55%-ban megfelelőnek ítélik, 42,25%-ban kevésbé megfelelőnek ítélik 
azt. 
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• A tanácsadó információ szolgáltatásának megítélése kapcsán szintén nagyobb szórás 
alakult ki. Az egyetértők aránya 63,4%, a részben egyetértők aránya közel 30%, a kis 
mértékben egyetértőké 4,22% és az egyet nem értők is 2,81%-ot tesznek ki. 

• A tanácsadói aktív közreműködés megítélését a rendszerépítés során viszonylag vegyesen 
ítélték meg a cégek. A vállalkozásoknak csak kevesebb, mint fele (45,1%) ítéli 
megfelelőnek azt, 43,7% részben elégedett, 7% kis mértékben elégedett és 4,2%-uk 
elégedetlen. 

 
Úgy vélem, hogy az értékelésből származó adatok alapján érthető az, hogy egyre kevesebben 

igénylik a tanácsadói közreműködést a rendszerek működtetése során, hiszen több olyan ponton 
is az elégedetlenségüket fejezték ki a cégek – működési folyamatok ismerete, pontos naprakész 
információk birtoklása, aktív közreműködés –, amelyek viszont szükségesek ahhoz, hogy egy 
minőségmenedzsment rendszer magas színvonalon és hatékonyan működhessen. Ez azért is 
sajnálatos, mert éppen a mikro- és kisméretű vállalkozások veszik igénybe a legnagyobb 
arányban a tanácsadói közreműködést annak ellenére, hogy nekik lenne a legnagyobb szükségük 
a fejlődésre, ami elhivatott szakképzett munkaerő nélkül elképzelhetetlen. 

4.1.5.  A minőség- és biztonságmenedzsment humán-erőforrás ellátottságának értékelése 
 

A kérdőíves felmérés eredményeinek értékelését továbbfolytatva azt vizsgáltam meg, hogy az 
egyes szervezeteknél milyen módon gondoskodnak a minőség- és biztonságmenedzsmentet 
felügyelő és irányító szervezeti egység humán-erőforrás igényének biztosításáról. Ehhez 
kapcsolódva arra kérdeztem rá, hogy kialakítottak-e a cégek minőségügyi apparátust a 
szervezeten belül.  

Feltételezésem szerint azok a vállalkozások, amelyek elkötelezettek a minőségügy iránt, ott 
valószínűsíthető egy olyan önálló szervezeti egység működése, amelynek kizárólagos feladata a 
minőségmenedzsment rendszereinek irányítása, annak felügyelete. Véleményem szerint a 
minőségügy iránti elkötelezettségnek szerves részét képezi a megfelelő szervezeti struktúra 
kialakítása is, amelyen belül önálló feladatként célszerű a minőségügyi tevékenységet kezelni.  

A 24. táblázatban összefoglalva közölt, erre a kérdésemre kapott válaszok alapján 
megállapítottam, hogy a vizsgált vállalkozások körében 76%-os arányban vannak az önálló 
minőségügyi apparátussal rendelkezők, ami igen kedvező eredménynek tekinthető. További 4 
cégnél folyamatban van annak kialakítása, tehát összegezve közel 82% a minőségügyi 
apparátussal működő cégek aránya. 

 
24. táblázat: A vállalkozások számának megoszlása a minőségügyért felelős 

apparátus kialakítása szerint 

A vállalkozások A szervezeten belül a minőségügyért 
felelős apparátust kialakítása száma 

(db) 
aránya 

(%) 
igen 54 76,06 
folyamatban van 4 5,63 
nem 13 18,31 
Összesen 71 100,00 

                       Forrás: Saját vizsgálat; N=71 
 
Megvizsgáltam, hogy a különböző vállalkozási méretek között miként oszlik meg ez az arány. 

Az eredmények alapján meglepődve tapasztaltam, hogy valamennyi vállalkozási méret kapcsán 
megjelenik egy olyan réteg, ahol nem alakítottak ki önálló apparátust (a 32. ábrán láthatóan a 
mikro vállalkozásoknál 66,7%, a kisvállalkozásnál 18,8%, a közepes méretnél 10,5%, a 
nagyvállalkozásnál 7,1%).  
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Alapvetően arra számítottam a saját tapasztalataim és a szakirodalmi forrásokban leírtak 
alapján, hogy a nagyméretű vállalkozások teljes körére jellemző lesz az önálló minőségügyi 
szervezeti egység fennállása, míg a mikro és kisméretű vállalkozásoknál tételeztem fel inkább 
annak hiányát. Összességében azonban megállapítható, hogy a vállalkozás méretének 
növekedésével párhuzamosan növekszik a minőségügyi apparátust működtető vállalkozások 
aránya; tehát a vizsgált jellemzők közötti kapcsolat szignifikáns (p=0,03). 
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32.  ábra: A minőségügyi apparátus kialakítása a vizsgálatban résztvevő 
vállalkozásokban a vállalkozási méret alapján 

  Forrás: Saját vizsgálat; N=71 
 
Elemeztem továbbá azt is, hogy a minőségügyi apparátus kialakítása és a minőségügyi 

szempontoknak az üzleti stratégiai tervezésben való fontossága között fenn áll-e kapcsolat. A 
kapott eredmények alapján megállapítottam, hogy a vizsgált szempontok között szignifikáns 
kapcsolat mutatható ki (p=0,045), azaz ahol nagy jelentőséget tulajdonítanak a stratégiai 
tervezésben a minőségügynek, ott a válaszadók 86,4%-a önálló minőségügyi apparátussal 
rendelkezik. Tehát a vizsgált jellemzők jól alkalmazhatók a minőségügyi elkötelezettség és 
felkészültség méréséhez. Mindez a 25. táblázatban közölt, a kutatásom során nyert adatok is 
alátámasztják. 

 
25. táblázat: A minőségügynek az üzleti stratégiai tervezési tevékenységben betöltött 

szerepe és a minőségügyi apparátus megléte közötti összefüggés-vizsgálatának 
eredményei 

Minőségügyi apparátus megléte 

igen folyamatban van nem 

A minőségmenedzsment 
működtetéséből adódó 
feladatok tervezésének 
jelentősége a stratégiai 

tervekben db % db % db % 
nagyon fontos 38 86,4 1 2,3 5 11,4
kevésbé fontos 11 52,4 3 14,3 7 33,3
nem fontos 3 75,0 0 0,0 1 25,0

p=0,045  
          Forrás: Saját vizsgálat; N=69 
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Azt is elemeztem (26. táblázat), hogy mi jellemző az általam vizsgált vállalkozásokra az 
értékesítési irányvonal és a minőségügyi apparátus fennállása közötti kapcsolatra. 
Megállapítottam, hogy bár nem mutatható ki szignifikáns kapcsolat a vizsgált jellemzők között, 
egy fontos megállapítás azonban megfogalmazható. Mind a belföldre (75,8%), mind a külpiacra 
(77,8%) termelő üzemek körére szinte azonos értékben jellemző a minőségügyi apparátus 
megléte. Ebből az eredményből azt a következtetést vontam le, hogy már nemcsak a külpiacra 
termelő, hanem a belföldre termelő üzemek vezetőinek egyre szélesebb köre is felismerte, hogy a 
hatékony minőségmenedzsment működtetésének elengedhetetlen feltétele a megfelelő 
humánerőforrás-állomány szervezett körülmények között való rendelkezésre állásának a 
biztosítása. 

 

26. táblázat: A minőségügyi apparátus alkalmazása és az értékesítési irányvonal 
közötti összefüggés-vizsgálat eredményei 

Minőségügyi apparátus megléte 
igen folyamatban nem Értékesítési irány 

db % db % db % 
belföldre termelő 47 75,8 4 6,5 11 17,7 
külpiacra termelő 7 77,8 0 0,0 2 22,2 

p=0,715  
                  Forrás: Saját vizsgálat; N=71 

 

Miután megvizsgáltam a minőségügyi szervezeti egység fennállásának tényét, arra kerestem a 
választ, hogy a minőségügyért felelős vezető személy milyen „minőségében” jelenik meg annak 
élén. Véleményem szerint a minőségügy iránti elkötelezettség megnyilvánulását az is nagyban 
befolyásolja és fémjelzi, hogy milyen módon biztosítja a szervezet a minőségügyi munkák 
irányítását. A kérdőívben négy válaszlehetőséget adtam meg, amelyek alapján a 27. táblázatban 
közölt eredmények születtek: 

 
27. táblázat: A vállalkozások számának megoszlása a minőségmenedzsmentért 

felelős vezetői munkakör betöltője szerint 

A vállalkozások A minőségmenedzsmentért felelős vezetői 
munkakör betöltője száma 

(db) 
aránya 

(%) 
a cégvezető saját maga 15 21,13 
minőségügyi vezető (önálló munkakörben) 28 39,44 
minőségügyi vezető (más munkakörrel kapcsoltan) 27 38,03 
alvállalkozói megbízással 1 1,40 
Összesen 71 100,00 

              Forrás: Saját vizsgálat; N=71 
 
A minőségügyi munkák élére többnyire önálló vezetőt neveznek ki a cégek: közel 40% az 

önálló munkakörben és 38% a kapcsolt munkakörben való feladatvégzés. A cégvezető általi 
feladatkör betöltés 21,1%-ban jellemző a válaszadókra, és mindösszesen csak egy vállalkozás 
jelölte csak meg az alvállalkozó igénybevételével történő feladatvégzést. 

Fontosnak tartottam a kapott eredmények cégméretenkénti megoszlását is megvizsgálni (33. 
ábra). A vizsgált tényezők közötti összefüggés szorosnak tekinthető, ugyanis a p=0.00 szintű. A 
mikro vállalkozások teljes körében a cégvezető maga tölti be a minőségügyi vezetői feladatkört.  
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33.  ábra: A minőségügyért felelős munkakör betöltésének módja a vállalkozás mérete 
szerint 

  Forrás: Saját vizsgálat; N=71 
 

Erre vonatkozó további példát a kis- és közepes méretű vállalkozásoknál egyaránt találtam 
(21,9% és 10,5% arányban), azonban a nagyméretű vállalkozásnál minden esetben külön 
minőségügyi vezetői munkakör van kialakítva, amelyen belül 78,6% az önálló és 21,4% a 
kapcsolt munkakörben való szervezése. Egy olyan közepes méretű vállalkozás szerepelt a 
mintában, ahol külső alvállalkozó látja el a minőségügyi feladatokat, ami jól mutatja, hogy ez 
megoldási mód egyáltalán nem jellemző.  

Megállapítható tehát, hogy a minőségügyi elkötelezettség színvonalához a minőségügyi 
vezetői munkakör betöltésének módja szorosan kapcsolódó feltétel, miszerint a minőségügyért 
felelős vezető tagja legyen a szervezetnek (akár a cégvezető maga). 

Fontosnak tartottam annak vizsgálatát is elvégezni, hogy milyen módon gondoskodnak az 
egyes cégek a minőségügyi feladatok ellátásáról annak függvényében, hogy milyen 
jelentőségűnek ítélték meg stratégiai terveikben a minőségügyet. 

A vizsgált tényezők között a 28. táblázat bizonysága alapján szignifikáns kapcsolat (p=0,01) 
meglétét sikerült bizonyítanom a mintában.  
 

28. táblázat: A minőségügyi vezető végzettségének és a minőségügynek a stratégiai 
tervezési tevékenységben való fontossága alapján végzett összefüggés-vizsgálat 

eredményei 

A minőségügyért felelős munkakört betöltő személy 

cégvezető 
saját maga 

minőségügyi 
vezető 
önálló  

munkakörben

minőségügyi 
vezető 

kapcsolt 
munkakörben 

külső személy
alvállalkozó 

A minőségmenedzsment 
működtetéséből 
adódó feladatok  

tervezésének jelentősége 
a stratégiai tervekben 

db % db % db % db % 
nagyon fontos 6 13,6 23 52,3 14 31,8 1 2,3
kevésbé fontos 8 38,1 1 4,8 12 57,1 0 0,0
nem fontos 1 25,0 2 50,0 1 25,0 0 0,0

p=0,01  
     Forrás: Saját vizsgálat; N=69 
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 Azoknál a vállalkozásoknál, ahol a minőségügy jelentőségét nagyon fontosnak tartották, ott a 
legmagasabb a felsőfokú szakirányú végzettséggel rendelkező minőségügyi vezetőt alkalmazók 
aránya (52,3%). Vizsgálati eredményeim szerint azoknál a vállalkozásoknál, ahol jelentős az 
elkötelezettség a minőségügy iránt, és magasan képzett minőségügyi vezető áll a minőségüggyel 
foglalkozó részleg élén, ott a cég irányítási funkcióinak megszervezésében kedvezőbben 
alakulnak a minőségügyi érdekek is.  

Értékeltem továbbá azt is, hogy a minőségügyért felelős vezető milyen speciális 
(minőségügyi) szakismerettel rendelkezik. Erre vonatkozó adataimat a 29. táblázatban foglaltam 
össze. 

 

29. táblázat: A vállalkozások számának megoszlása a minőségügyért felelős vezető 
speciális szakismerete alapján 

A vállalkozások A minőségügyért felelős vezető 
speciális szakismerete száma 

(db) 
aránya 

(%) 
felsőfokú minőségügyi mérnök 26 36,62 
felsőfokú szaktanfolyam 11 15,48 
középfokú szaktanfolyam 16 22,54 
alapfokú szaktanfolyam 9 12,68 
nem rendelkezik szakismerettel 9 12,68 
Összesen 71 100,00 

                        Forrás: Saját vizsgálat; N=71 
 

A vizsgálatban szereplő 71 vállalkozás közül 9 (12,7%) olyan cég működik, amelynek nem 
rendelkezik szakismerettel a minőségügyért felelős vezetője, és ugyanekkora arányt képviselnek 
az alapfokú végzettségűek is. A középfokú végzettséggel rendelkezők aránya 22,5%. Mintegy 
52% azoknak a vállalkozásoknak az aránya, akik valamilyen felsőfokú végzettségű szakembert 
alkalmaznak, ami arra enged következtetni, hogy a válaszadóknak csak közel a fele helyez nagy 
hangsúlyt a magas fokú szakismeret biztosításáról. Úgy vélem – a már korábbiakban leírtakhoz 
hasonlóan –, hogy a megfelelő szakképzettségű munkaerő hiányában csak nagyobb 
ráfordításokkal valósítható meg a megfelelő színvonalú minőségmenedzsment. 

Ehhez kapcsolódóan azt is elemeztem, hogy milyen a szakképzettsége a minőségügyi 
vezetőnek annak függvényében, hogy ők mennyire ítélik fontosnak stratégiai terveikben a 
minőségügy szerepét. A mintában kimutatott ez irányú összefüggést a 30. táblázat adatai 
jellemzik.  

 

30. táblázat: A minőségügyért felelős vezető végzettsége és a minőségügy üzleti 
stratégiai tervben megjelenő jelentőségének mértéke közötti összefüggés-

vizsgálat eredményei 

Minőségügyért felelős vezető végzettsége 

felsőfokú 
mérnök 

felsőfokú 
szaktanfolyam 

középfokú 
szaktanfolyam 

alapfokú 
szaktanfolyam nincs  

A minőség-
menedzsment 

működtetéséből 
adódó feladatok 

tervezésének 
jelentősége a 

stratégiai tervben db % db % db % db % db % 

nagyon fontos 20 45,5 8 18,2 9 20,5 4 9,1 3 6,8

kevésbé fontos 4 19,0 3 14,3 5 23,8 4 19,0 5 23,8

nem fontos 0 0,0 0 0,0 2 50,0 1 25,0 1 25,0

p= 0,166      

 Forrás: Saját vizsgálat; N=69 
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Azoknál a vállalkozásoknál, ahol nagyon fontosnak ítélik a minőségügy szerepét a stratégiai 
tervezési tevékenységeikben, ott a legmagasabb (45,5%) a felsőfokú szakmérnöki végzettséggel 
rendelkező minőségügyi vezetők alkalmazásának az aránya, bár az összefüggés vizsgálat nem 
mutatott ki szoros kapcsolatot (p=0,166). 

További értékeléseket végeztem arra vonatkozóan, hogy a különböző vállalkozási méreteknél 
miként oszlik meg a szakismerettel rendelkezők aránya (34. ábra), majd továbbfolytatva a 
gondolatmenetet azt is elemeztem, hogy az egyes munkakörökön belül hogyan oszlik meg a 
végzettség (35. ábra). Ezen tényezők vizsgálatát azért tartom fontosnak, mert úgy vélem minél 
magasabb szintű egy vezető szakismerete, annál magasabb színvonalon képes a feladatokat 
teljesíteni. Ezért döntően arra helyezem a hangsúlyt az eredmények értékelésénél, hogy 
megvizsgáljam, milyen súlyú a felsőfokú végzettségűek aránya és azt, hogy milyen munkakört 
töltenek be azzal a végzettséggel, illetve milyen a végzettséggel nem rendelkező vezetők aránya, 
akik véleményem szerint gyengítik a szervezet minőségügyi teljesítőképességét. 
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34.  ábra: A minőségügyi vezető szakismeretének megoszlása  

a vállalkozások mérete alapján 
  Forrás: Saját vizsgálat; N=71 
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35.  ábra: A minőségügyért felelős vezető szakismeretének megoszlása                             
a munkakör szerint 

 Forrás: Saját vizsgálat; N=71 
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A kapott eredmények igazolják, hogy szignifikáns kapcsolat (p=0,06) áll fenn a vizsgált 
jellemzők között, tehát  a vállalkozási méret növekedésével párhuzamosan növekszik a felsőfokú 
végzettségű minőségügyi vezetők közreműködésének aránya, és csökken a végzettséggel nem 
rendelkezők száma. Sajnálattal tapasztaltam azonban, hogy valamennyi vállalati méretnél vannak 
olyan vezetők, akik nem rendelkeznek a minőségügy területén megfelelő szakismerettel. Ezt 
azért tartom kedvezőtlennek, mert véleményem szerint a megfelelő szakismeret hiányában a 
minőségmenedzsment sem képes teljes mértékben eredményesen működni, a feladatok kevésbé 
zökkenőmentesen kerülnek végrehajtásra, és ezáltal a szervezet egészén belül gyengébb a 
minőségügyi elkötelezettség és színvonal. 

A munkakörönként végzett végzettségi megoszlás vizsgálata alapján megállapítható, hogy az 
alvállalkozói munkakör esetében (ami egy esetben fordult csak elő, lásd 27. táblázat) felsőfokú 
végzettségű szakemberről van szó.  

Az önálló munkakörként való minőségügyi feladatellátást 64,3%-ban felsőfokú szakember 
látja el, amit nagyon kedvezőnek ítélek. Viszont már kevésbé tekinthető kedvezőnek az a 40%-os 
arány, ahol cégvezetők körében hiányzik a szakismeret.  

Ismételten csak arra a megállapításra jutottam, hogy a mikro- és a kisvállalatok humán-
erőforrás állománya mutatja a legnagyobb hiányosságokat, amelyeket viszont mielőbb orvosolni 
szükséges ahhoz, hogy a cég fennmaradása biztosítható legyen. Ez a kedvezőtlen helyzet is csak 
arra világít rá, hogy ezek a vállalkozások vannak a leghátrányosabb helyzetben. 

A minőségmenedzsmenten belüli humán-erőforrás állomány színvonalának elemzése kapcsán 
összességében megállapítottam, hogy a vizsgált vállalkozások körére az jellemző, hogy a 
vállalkozási mérettel szoros párhuzamban áll a minőségmenedzsment színvonala, azaz a mikro 
vállalkozások körében alacsonyabb, míg a nagyméretű vállalkozásoknál magasabb. Ez egyaránt 
megnyilvánul a minőségügyi szervezet kialakításának mértékében, a minőségügyért felelős 
vezető munkakörének és végzettségének tekintetében. 

A biztonságmenedzsment helyzetének vizsgálatát más megközelítésben, de hasonló módon 
hajtottam végre. E témakörhöz kapcsolódóan döntően az interjúk során gyűjtött információk 
szolgálnak alapul. 

A biztonságmenedzsment helyzetének felméréséhez kapcsolódóan a kérdőíves felmérés során 
rákérdeztem arra, hogy miként valósítják meg a vállalkozások a munkavédelmi előírásokat, 
illetve miként biztosítják annak felügyeletét. Az 1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről és 
a 89/1995. (VII.14.) Kormányrendelet a foglalkozás-egészségügyi szolgálatról egyértelműen 
meghatározza a munkaadók ilyen irányú kötelezettségeit. 

A munkahelyi kockázatbecslés és -értékelés elkészítése és a foglalkozás-egészségügy 
feltételeinek megteremtésével kapcsolatos kérdéseimet egyrészt a kérdőívben, másrészt az 
interjúk során szerepeltettem. A kapott válaszok alapján megállapítottam, hogy a vállalkozások 
igen jelentős hányada (94,37%) eleget tett a munkavédelmi törvény követelményeinek, és 
elkészítették a munkahelyi kockázatok felmérését, és mindösszesen csak három vállalkozás 
(4,23%) nem rendelkezik még ezzel az értékeléssel (31. táblázat).  

 
31. táblázat: A munkahelyi kockázatbecsléssel és értékeléssel rendelkező vállalkozások 

számának megoszlása 

A vállalkozások Munkahelyi kockázatbecsléssel 
és -értékelés száma 

(db) 
aránya 

(%) 
van 67 94,36 
folyamatban van 1 1,41 
nincs  3 4,23 
Összesen 71 100,00 

                          Forrás: Saját vizsgálat; N=71 
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A vállalkozások megoszlását vizsgáltam annak függvényében is, hogy miként alakul az egyes 
méretkategóriák esetében a munkahelyi kockázatbecslés és -értékelés elkészítése. Jól látható a 
32. táblázatból, hogy valamennyi méretkategória esetében igen magas a munkahelyi 
kockázatbecsléssel és -értékeléssel rendelkező vállalkozások aránya. Azonban a hiányzó 
értékelések döntően (16,7%-ban) a mikro vállalkozások köréből kerülnek ki, amiből ismételten e 
vállalkozási méretkategóriába tartozó vállalkozások ez irányú kedvezőtlen helyzetére kell 
következtetni. Az interjú során arra is rákérdeztem, hogy tisztában vannak-e azzal a 
követelménnyel, hogy a munkahelyi kockázatbecslést és -értékelést évenkénti gyakorisággal 
felül kell vizsgálni, és szükség esetén meg kell határozni a megfelelő helyesbítő 
tevékenységeket. A válaszadók közül csak kevesen voltak tisztában ezen követelménnyel, és 
mint kiderült, több esetben el is mulasztották a kötelező évenkénti felülvizsgálatot elvégezni. 

 
32. táblázat: A munkahelyi kockázatbecsléssel és értékeléssel rendelkező 

vállalkozások méret szerinti megoszlása 

A munkahelyi kockázatbecslés és -értékelés  

van folyamatban 
van nincs Vállalkozás 

mérete 
db % db % db % 

mikro 5 83,3 0 0,0 1 16,7
kis 30 93,8 1 3,1 1 3,1
közepes 18 94,7 0 0,0 1 5,3
nagy 14 100,0 0 0,0 0 0,0

        Forrás: Saját vizsgálat; N=71 
 
Vizsgálataimat kiterjesztettem arra is, hogy milyen módon gondoskodnak a vizsgált 

szervezetek a munkavédelmi tevékenységek karbantartásáról, és a 33. táblázatban arra derítettem 
fényt, hogy döntő mértékben (66%) alvállalkozói viszonyban történik a feladat ellátása, és csak a 
vállalkozások 1/3-a biztosít belső munkatársat e feladatkörre. 

A vállalkozási méretek szerinti megoszlást vizsgálva e kérdés kapcsán (36. ábra) azt 
rögzítettem, hogy az alkalmazotti munkakörben való munkavédelmi felügyelet, döntően a 
nagyméretű vállalkozásokra jellemző (78,6%), míg a többi vállalkozási méretre egyöntetűen az 
alvállalkozói viszony a jellemző (kiszervezett tevékenység keretében megvalósított 
feladatellátás). 
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36.  ábra: A munkavédelmi tevékenység felügyeletének módja szerinti megoszlás            
a vállalkozások mérete szerint 

  Forrás: Saját vizsgálat; N=71 
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Véleményem szerint ez a megoszlás azért nem tekinthető kedvezőnek, mert az alvállalkozói 
viszony keretében való munkavédelmi tevékenység gyakorlása esetén nem biztosítható és 
felügyelhető az elkötelezettség a cég érdekei iránt.  

Külön rákérdeztem a kérdőívben arra is, hogy mennyire tartják fontosnak a vállalkozások azt, 
hogy speciális szakismerettel rendelkezzen a munkavédelemért felelős szakember. Saját 
vizsgálati mintámban az összes vállalkozást tekintve mintegy 55% a felsőfokú, 35% a középfokú 
végzettségűek aránya, míg 8 vállalkozás (11,27%) pedig nem vesz igénybe speciális 
munkavédelmi ismerettel rendelkező szakembert (33. táblázat).  

Ez utóbbi adat azt bizonyítja, hogy ezeknél a vállalkozásoknál valójában hiányzik a 
biztonságmenedzsment, míg a többi vállalkozások igyekeznek valamilyen módon eleget tenni a 
vonatkozó jogi előírásoknak, miszerint a munkavédelmi törvény alapján legalább középfokú 
végzettségű szakember láthat el munkavédelemmel kapcsolatos feladatokat. A vizsgálati 
eredmények azt tükrözik, hogy a vállalkozások e követelménnyel tisztában vannak, és annak 
magas szinten megfelelnek. 

 
33. táblázat: A vállalkozások számának megoszlása a speciális munkavédelmi 

ismeretekkel rendelkező munkatárs alkalmazásának módja szerint 

 

A vállalkozások A speciális munkavédelmi ismeretekkel rendelkező 
munkatárs alkalmazásának módja száma 

(db) 
aránya 

(%) 
felsőfokú munkavédelmi szakmérnök alkalmazott 9 12,67
felsőfokú munkavédelmi szakmérnök alvállalkozó 30 42,25
középfokú munkavédelmi szaktanfolyam alkalmazott 8 11,27
középfokú munkavédelmi szaktanfolyam alvállalkozó 16 22,54
nem alkalmaznak 8 11,27
Összesen 71 100,00

            Forrás: Saját vizsgálat; N=71 
 
 
A belső munkatárs által felügyelt minőségmenedzsmenten belül mintegy 41,0% a felsőfokú, 

és 36,4% a középfokú végzettségűek aránya, míg az alvállalkozói formában megvalósított 
felügyelet esetén 62,5% a felsőfokú és 33,3% a középfokú végzettséggel rendelkezők aránya, 
amit a 37. ábra és a 33. táblázat adatai alapján állapítottam meg.  

Ezekből az adatokból azt állapítottam meg, hogy még az alvállalkozók körében sem 
mondható el a magas színvonalú szakismeret megléte, és ezt a felügyeleti szervek nem 
szankcionálják kellő mértékben.   

A vállalkozási méret szerinti megoszlást a 37. ábra szerint vizsgálva azt állapítottam meg, 
hogy a vizsgált jellemzők között szoros, azaz szignifikáns (p=0,00) kapcsolat mutatható ki. A 
mikro vállalkozások 50%-a nem alkalmaz megfelelő szakismerettel rendelkező munkatársat, 
amiből ismételten csak arra lehet következtetni, hogy a kedvezőtlen anyagi helyzet és talán a 
vonatkozó jogi követelmények ismeretének a hiánya miatt ilyen magas ez az arány.  

Az viszont már érthetetlen, hogy a közepes méretű vállalkozásoknál miért ilyen magas ez az 
arány (15,8%), valamint az is szembetűnő, hogy egyáltalán nem jelennek meg alkalmazotti 
státuszban lévő felsőfokú szakemberek. Itt egyértelműen a vezetői elkötelezettség hiányára lehet 
következtetni.  

A nagyméretű vállalkozásoknál sokkal kedvezőbb a helyzet. Itt 50% a felsőfokú 
munkavédelmi szakismerettel rendelkező alkalmazottak aránya, amiből arra lehet következtetni, 
hogy a minőségmenedzsment hatékonyan képes működni, feladatát és funkcióját betölteni. 
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37.  ábra: Munkavédelmi szakember alkalmazásának megoszlása a vállalkozás mérete 

alapján 
 Forrás: Saját vizsgálat; N=71 

 
Ebben a körben további 21,4% azoknak az alvállalkozóknak az aránya, akik szintén felsőfokú 

szakismerettel rendelkeznek. Összességében tehát megállapítható, hogy a nagyméretű 
vállalkozások körében több mint 70% arányban felsőfokú szakismerettel rendelkező munkatárs 
felügyeli a munkavédelmi tevékenységeket, és ez alapján azt is kimondhatjuk, hogy a 
biztonságmenedzsment működése ezeknél a vállalkozásoknál magas színvonalú. 

 

A foglalkozás-egészségügyi követelmények teljesülését vizsgálva az interjúk során több 
helyen is az hangzott el, hogy csak az alapvető, megkerülhetetlen tüdőszűrő és laboratóriumi 
vizsgálatokat végzik el, de nem folytatnak egyéb egyénre szóló vizsgálatot. Az élelmiszeriparban 
csak olyan személy foglalkoztatható, aki – a 90/2003. (VII. 30.) FVM-ESzCsM rendelet 
értelmében egészségesnek, fertőző betegségtől mentesnek tekinthető. 

A baromfi-feldolgozás során zoonózis kialakulásának nagy a veszélye, főleg egy legyengült 
emberi szervezet számára. Éppen ezért az ismétlő szűrővizsgálatok gyakoriságát – ami jelenleg 
évente egy alkalmat jelent – véleményem szerint növelni kellene annak érdekében, hogy minél 
előbb kiszűrhetőek legyenek a beteg emberek, és megelőzhető legyen a hosszantartó, súlyosabb 
szövődményekkel járó betegségek kialakulása. Természetesen ez az esetleg fellépő munkahelyi 
megbetegedés nemcsak az egyén számára jár kedvezőtlen következményekkel, hanem a 
munkáltatóra nézve is jelentős többletköltséget eredményez. 

4.1.6.  A minőségmenedzsmentet leíró és szabályozó dokumentációs rendszer érékelése  
 

A minőség- és biztonságmenedzsment eredményességéhez, színvonalához nagyban 
hozzájárul az alkalmazott dokumentációs rendszer típusa, alkalmazásának módja. 
Megvizsgáltam a felmérés során, valamint az interjúkérdések között is szerepelt, hogy az egyes 
vállalkozások milyen típusú dokumentációs rendszert alkalmaznak a minőségmenedzsment 
rendszerinek működtetése kapcsán, illetve azt is megkérdeztem, hogy mennyire elégíti ki az a 
cég ilyen irányú igényeit.  

Jól látható a 34. táblázat adataiból, hogy döntő többségükben (közel 62%) kombinált típusú, 
azaz papíralapú és elektronikus formátumú dokumentumokat egyaránt alkalmaznak a 
vállalkozások, ami egy korszerű minőségmenedzsment működtetéséhez véleményem szerint 
elengedhetetlen.  

Jelentősnek mondható azonban a csak papíralapú dokumentációs rendszert alkalmazó 
vállalkozások aránya is (35,2%).  
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Ez utóbbi megállapítás arra enged következtetni, hogy a vizsgált vállalkozások körének több 
mint egyharmad része nem alkalmaz elektronikus adatrögzítést, valamint nyilvántartást, és 
emiatt jelentősen több időt igényel a szükséges feljegyzések és dokumentumok elkészítése. Ezért 
ezen vállalkozásoknál kevésbé tekinthető korszerűnek a dokumentációs rendszer. A 
tapasztalatok azt igazolják, hogy a legnagyobb ellenállást dokumentációs követelmények 
teljesítése váltja ki a dolgozókból. 

 
34. táblázat: A vállalkozások számának megoszlása a minőségmenedzsment 

rendszer dokumentum típusai szerint 

A vállalkozások A minőségmenedzsment rendszer 
dokumentum típusai száma 

(db) 
aránya 

(%) 
papír alapú 25 35,21 
elektronikus 2 2,82 
kombinált (papír alapú + elektronikus) 44 61,97 
Összesen 71 100,00 

                          Forrás: Saját vizsgálat; N=71 
 

A kapott összesített válaszoknak a vállalkozási méretenként való megoszlását 
keresztösszefüggés alapján vizsgálva megállapítottam, hogy szoros összefüggés bizonyítható 
(p=0,00) a vállalkozás mérete és az alkalmazott dokumentációs rendszer korszerűsége között. 
Döntően a mikro- (83,3%) és a kisvállalkozásokra (50%) jellemző a papíralapú dokumentációs 
rendszer alkalmazása, a közepes méretű üzemek körében a legalacsonyabb ez az arány (21,1%), 
ami alul marad a nagyvállalkozásokhoz képes (35,2%) (38. ábra).  
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38.  ábra: Az alkalmazott dokumentum típusának megoszlása a vállalkozások mérete 
alapján 

  Forrás: Saját vizsgálat; N=71 
 
Ez utóbbi arányt meglepődve tapasztaltam, ugyanis arra számítottam, hogy a nagyméretű 

vállalkozásoknál lesz a legjellemzőbb a korszerű dokumentációs rendszer alkalmazása (akár a 
kombinált, akár az elektronikus módot tekintve), de ez esetben ez a helyzet a közepes méretű 
vállalkozásokra inkább jellemzőnek mutatkozott.  

Összegezve tehát az állapítható meg, hogy a minőségmenedzsment rendszereinek keretén 
belül kialakított dokumentációs rendszer a közepes méretű vállalkozások körében tekinthető a 
legkorszerűbbnek, ahol 73,7% a kombinált típusú, 5,3% az elektronikus és 21,1% a papír alapú 
dokumentációs rendszer alkalmazásának aránya. 
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Az alkalmazott dokumentációs rendszerrel való elégedettség kérdőíves vizsgálatakor 
megállapítottam, hogy az „alapvetően megfelelő” kategóriát a válaszadók közel 72%-a jelölte 
meg, amiből arra következtettem, hogy a cégek által alkalmazott dokumentumok többnyire 
kielégítik a vállalkozás igényeit, de még vannak olyan területek, ahol problémásnak látják 
azokat. Esetenként úgy vélik az alkalmazók, hogy feleslegesen készítenek el egy-egy feljegyzést 
vagy dokumentumot, nem érzik annak szükségességét. Ezt bizonyítják a 35. táblázat adatai.  

 
35. táblázat: A vállalkozások számának megoszlása a minőségmenedzsment 
dokumentációs rendszer megfelelőssége szerint (több válasz volt megjelölhető) 

A vállalkozások A minőségmenedzsment dokumentációs 
rendszer megfelelőssége száma 

(db) 
aránya 

(%) 
alapvetően megfelelő 51 71,83 
folyamatban van a kialakítása 7 9,86 
sok a felesleges dokumentum 14 19,72 
aluldokumentáltak a folyamatok 0 0,00 
nehezen kezelhető, bonyolult 7 9,86 

                       Forrás: Saját vizsgálat; N=71 
 

A minőségirányítási rendszer dokumentációja tartalmazza a vonatkozó 
követelményrendszerek által megkövetelt dokumentált eljárásokat, és a folyamatok hatékony 
működtetéséhez szükségesnek tartott egyéb dokumentumokat. Azonban az interjúk során 
gyakran fény derült arra a tényre, hogy nem minden esetben vannak tisztában az alkalmazók az 
egyes dokumentumok szerepével és jelentőségével. A minőségirányítási rendszer dokumentációs 
piramisának (M. 10. melléklet) legalsó szintjén elhelyezkedő bizonylatok, feljegyzések készítése 
okozza a legtöbb problémát a szervezeten belül. Gyakran kiderül, hogy nem kezelik megfelelően 
azokat, pontatlanul, hiányosan készítik el a feljegyzéseket. Sok esetben az sem volt teljesen 
bizonyítható, hogy tisztában vannak-e az alkalmazók a dokumentum és a feljegyzés 
fogalmakkal.  
Fontosnak tartom ezért meghatározni a dokumentum és feljegyzés fogalmak közötti különbséget: 

Dokumentum: az információknak tetszőleges adathordozón előállított, papíron megjeleníthető, 
önállóan kezelhető, módosítható, rendezett egysége. 

Feljegyzés: olyan irat, amely egy elvégzett tevékenységről vagy elért eredményről objektív 
bizonyítékot szolgáltat, tehát módosítani nem lehet az abban rögzítetteket. 

A vállalkozási méretenként végzett elégedettségvizsgálat eredményeiből jól látható, hogy a 
vállalkozási méret növekedésével párhuzamosan növekszik az alkalmazott dokumentációs 
rendszerrel való elégedettség is. Szembetűnő azonban, hogy a mikro méretű vállalkozások 
körében igen magas (66,7%) a feleslegesnek ítélt dokumentumok aránya. A tapasztalatok azt 
igazolják, és az interjúk során is egybehangzóan azt erősítették meg a válaszadók, hogy egy 
mikro illetve kis méretű vállalkozás kevés időt tud szánni a dokumentumok és a feljegyzések 
kezelésére, és sajnos még az alapvető fontosságú dokumentumokat is sok esetben feleslegesnek 
érzik. Jól érzékelhető tehát, hogy a minőségmenedzsment színvonala összefüggésben áll az 
alkalmazott dokumentációs rendszer típusával, ahol a közepes méretű vállalkozásoknál 
egyáltalán nem jelenik meg a felesleges dokumentumok jelenlétére utaló válasz, ami szintén azt 
támasztja alá, hogy ez a vállalkozási méret képes a legkorszerűbben és legésszerűbben 
alkalmazni a minőségmenedzsment dokumentumait (39. ábra). 
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39.  ábra: A dokumentációs rendszer megfelelőségének megoszlása  

a vállalkozás mérete alapján 
  Forrás: Saját vizsgálat; N=71 

4.1.7.  A minőség- és biztonságmenedzsment rendszerek felügyeleti tevékenységének 
elemzése 

A minőség- és biztonságmenedzsment rendszerinek hatékonyságát azzal lehet a leginkább 
mérni, hogy milyen módon és milyen gyakorisággal ellenőrzik azok működését. Annak 
bizonyításaként, hogy egy cég megfelelően működteti-e a kialakított irányítási rendszereit 
különféle ellenőrzési, felügyeleti módjai vannak. Első és legkézenfekvőbb megoldás, amikor a 
cég vezetősége önmaga értékeli rendszereinek működését, és belső auditok alkalmával feltárja a 
folyamatok gyenge és erős pontjait, és meghatározza a szükséges helyesbítő, javító 
intézkedéseket. Erre vonatkozóan valamennyi, a minőség és biztonságmenedzsment keretein 
belül alkalmazható rendszerben külön előírás szerepel, tehát megkerülhetetlen. A vizsgálatok 
lefolytatásának gyakoriságát azonban egyik szabvány sem határozza meg, csupán arról 
rendelkezik, hogy rendszeresen tervezett időközönként kerüljenek azok lefolytatásra.  

A vállalkozások vezetőin múlik, hogy milyen gyakoriságot határoznak meg, de az esetek 
döntő többségében az évenkénti egy alkalommal történő felülvizsgálatot elegendőnek tartják.  

A belső auditok gyakoriságának eredményeit értékelve azt állapítottam meg, hogy az 
évenként egy alkalommal történő belső audit lefolytatását jelölte meg a válaszadók többsége 
valamennyi irányítási rendszer kapcsán. A HACCP rendszert 3 és 6 havonként felülvizsgálók 
aránya megegyezik (28,6%), míg az évenkénti felülvizsgálatot 42,9%-uk választotta. Az ISO 
9001 rendszerre vonatkozó belső auditok gyakoriságának vizsgálatakor azt tapasztaltam, hogy  a 
félévenkénti és az évenkénti gyakoriságok aránya (42,9%) megegyező. 

Véleményem szerint akkor jár el egy vezető körültekintően a belső felülvizsgálatok 
gyakoriságának meghatározásakor, ha figyelembe veszi a kialakított irányítási rendszer 
fejlettségi színvonalát. Ez alatt azt értem, hogy azt kell szem előtt tartani, hogy mennyi ideje 
működik az adott irányítási rendszer, és a korábbi felülvizsgálatok alkalmával hány eltérést 
tapasztaltak.  

A szakirodalmakban az olvasható, hogy egy-egy irányítási rendszer „beérési folyamata” 3-4 
évre tehető (Fehér – Bánáti, 1999; Győri, 2002; Gyaraky, 2002), ekkorra ugyanis már túljutott az 
első megújító auditon (ami 3 évenként esedékes a külső auditáló szervezet által). Ennyi időre 
mindenképpen szükség van ahhoz, hogy felszínre kerüljenek a rendszerben rejlő kisebb-nagyobb 
hibák, hiányosságok.  

Éppen ezért ez időszak alatt a gyakoribb (negyedévenként egy alkalommal) belső 
felülvizsgálattal lehet a legaktívabban eljárni a problémák feltárásában, és ezt követőn kerülhetne 
csak sor a belső felülvizsgálatok gyakoriságának csökkentésére félévenként vagy évenként egy 
alkalomra.  

 



 

88  

Ezzel szemben a vállalkozások mindezen szempontokat figyelmen kívül hagyva már a 
kezdetektől megelégszenek az évenkénti, jobb esetben a félévenkénti egy alkalommal való belső 
felülvizsgálattal, és csak a felülvizsgálati auditok során (évenként kerül lefolytatásra a külső 
auditáló szervezet részéről) szembesülnek azzal, hogy milyen sok hibát rejt a rendszerük 
magában, amit ki lehetett volna küszöbölni. 

Ehhez kapcsolódva arra is rákérdeztem a kérdőívben, hogy hogyan ítélik meg a cégek a külső 
független fél által lefolytatott audit objektivitását. A kapott válaszokat a 36. táblázatban 
foglaltam össze. Azok szerint a válaszadók 66,2%-a ítélte teljesen objektívnek az auditot, közel 
20%-uk vallotta kissé objektívnek, míg 12,7%-uk mintegy hatósági ellenőrzésként élte meg azt. 

 
36. táblázat: A vállalkozások számának megoszlása a külső független fél általi 

tanúsítás/auditálás megvalósulásának értékelése szerint 

A vállalkozások A külső független fél általi tanúsítás/auditálás 
megvalósulásának értékelése száma 

(db) 
aránya 

(%) 
teljesen objektív módon történt 47 66,20 
kissé szubjektív módon történt 14 19,72 
hatósági ellenőrzésként zajlott 9 12,68 
nem válaszolt 1 1,41 
Összesen 71 100,00 

               Forrás: Saját vizsgálat; N=71 
 

A külső, független fél által folytatott auditálásnak az a célja, hogy auditor a felülvizsgálat 
során objektív bizonyítékokat gyűjtsön az adott irányítási rendszer működésének 
megfelelőségéről (Kocsor, 1999), természetesen kizárólag a vonatkozó szabvány alapján. 
Következésképpen az auditokat teljesen objektív módon, a szabvány követelmények 
teljesülésének igazolásaként kell lefolytatni, abba semmilyen módon nem kerülhetnek bele az 
auditor szubjektív megnyilvánulásai, elvárásai. Ehhez képest a vizsgált 71 vállalkozás közül 23 
cég – mintegy 1/3-a a vállalkozásoknak – azt válaszolta, hogy az ő esetükben szubjektív módon 
kerültek az auditok lefolytatásra, ami véleményem szerint nem elfogadható, ez ellen az iparágat 
képviselő szervezeteknek határozottan fel kellene lépniük.  

A vezetőségi átvizsgálások gyakorisága, valamint a vezetői szakmai 
megbeszélések/meetingek is tekinthetők a minőségügyi elkötelezettség mértékadó 
jellemzőjének. Azok a vállalkozások, amelyek vezetői nagy hangsúlyt fektetnek a minőség- és 
biztonságmenedzsment hatékonyságának értékelésére, ott valószínűleg nincs gond az 
elkötelezettséggel.  A vizsgált vállalkozások körében azt tapasztaltam, hogy – mint azt a 37. 
táblázat mutatja – a félévnél gyakoribb vezetőségi átvizsgálások gyakorisága egyáltalán nem 
jellemző.  

37. táblázat: A vállalkozások számának megoszlása a minőségmenedzsment 
rendszer értékelési gyakorisága szerint 

A vállalkozások A minőségmenedzsment rendszer 
értékelési gyakorisága száma 

(db) 
aránya 

(%) 
félévente 28 39,43 
évente egyszer 39 54,93 
egyéb időközönként 2 2,82 
nincs értékelés  1 1,41 
nem válaszolt  1 1,41 
Összesen 71 100,00 

                         Forrás: Saját vizsgálat; N=71 



 

89  

A válaszadók több mint fele (mintegy 55%-a) évenként egy alkalommal értékeli az irányítási 
rendszerek eredményességét. A félévenkénti gyakorisággal értékelők aránya 39,44%, ami 
közepesen jónak tekinthető. 

A vezetőségi átvizsgálások gyakoriságát azzal összefüggésben értékelve, hogy a stratégiai 
tervezési tevékenységben milyen jelentőséget tulajdonítanak a minőségügynek, gyengén 
szignifikáns kapcsolatot mutattam ki (p=0,09), azaz 90%-os megbízhatósági szint mellett 
jelenthető csak ki, hogy a vizsgált jellemzők között kapcsolat van (38. táblázat). 

Véleményem szerint a vezetői elkötelezettségnek ezen tényezők figyelembevételével való 
értékelése torz eredményt mutat azért, mert – tapasztalataim szerint – a cégek vezetői szinte 
hetenként tartanak termelési megbeszélést, és az éppen aktuális minőségügyi kérdéseket is 
megvitatják. Ezért elegendőnek tartják az évenkénti egy alkalommal történő nagy vezetőségi 
átvizsgálást megtartani (rendszerint a soron következő auditot közvetlenül megelőzve). 

 
38. táblázat: Az üzleti stratégiai tervezésben a minőségügy jelentősége és a 

vezetőségi átvizsgálások gyakoriságának összefüggés-vizsgálata 

Vezetőségi átvizsgálás gyakorisága 
legalább 
félévente 

évente 
egyszer 

egyéb 
időközönként 

nem 
tartanak 

Az üzleti 
stratégiai 

tervezésben a 
minőségügy 
jelentősége db % db % db % db % 

nagyon fontos 21 47,7 23 52,3 0 0,0 0 0,0 
kevésbé fontos 7 33,3 11 52,4 2 9,5 1 4,8 
nem fontos 0 0,0 4 100,0 0 0,0 0 0,0 

p=0,093     
       Forrás: Saját vizsgálat; N=69 

 

A minőségügyi témájú szakmai megbeszélések gyakoriságát vizsgálva – amit a 39. 
táblázatban mutatok be – azt állapítottam meg, hogy a vizsgálati mintában szereplő 
vállalkozásokra elsősorban (45,07%) a félévenkénti gyakoriság, illetve az évenkénti (28,17%) 
gyakoriság a jellemző. A mintán belül mindösszesen csak 7% azon vállalkozások aránya, akik 3 
havonta tartanak minőségügyi szakmai megbeszélést. 
 
 
 

39.  táblázat: A vállalkozások számának megoszlása a minőségmenedzsment témaköréhez 
kapcsolódó szakmai megbeszélések/meetingek gyakorisága szerint 

A vállalkozások A minőségmenedzsment témaköréhez 
kapcsolódó szakmai 

megbeszélések/meetingek gyakorisága 
száma 
(db) 

aránya 
(%) 

legalább 3 havonta 5 7,04 
legalább félévente 32 45,07 
évente egyszer 20 28,17 
egyéb időközönként 8 11,27 
nem tartanak 6 8,45 
Összesen 71 100,00 

                     Forrás: Saját vizsgálat; N=71 
 
A vállalkozások mérete szerint alapján vizsgálva a vezetői szakmai megbeszélések 

gyakoriságát, az tapasztalható, hogy a nagyobb gyakorisággal átvizsgálást tartó vállalkozások 
aránya igen alacsonynak tekinthető. Ez az összefüggés a 40. ábrán jól érzékelhető.  
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40.  ábra: A vezetői szakmai megbeszélések gyakoriságának megoszlása vállalkozási 

méretenként (p=0,01) 
       Forrás: Saját vizsgálat; N=71 

 

Valamennyi vállalkozási méretre jellemző, hogy az évenkénti egy alakommal, valamit az egy 
alkalommal sem előforduló válaszok is megjelentek, amit igen meglepődve tapasztaltam. A 
mikro vállalkozások felénél egyáltalán nem tartják fontosnak az ilyen típusú szakmai 
megbeszéléseket, ami szintén azt támasztja alá, hogy a vezetői elkötelezettség viszonylag 
alacsony színvonalúnak tekinthető. Döntő többségükben a vállalkozások szakmai megbeszélést 
félévenként vagy évenként tartanak.  

A minőségügy, valamint a biztonságos és egészséges munkakörülmények feltételeinek 
megteremtése iránti elkötelezettséget vizsgálva fontosnak tartottam arról is meggyőződni, hogy a 
vezetőség milyen módon és milyen gyakorisággal gondoskodik a dolgozói elkötelezettség és 
tájékozottság színvonalának biztosításáról. Ehhez kapcsolódóan a kérdőívben is és az 
interjúkérdések között is szerepeltek kapcsolódó kérdések, amelyek alapján állítottam össze a 40. 
táblázatot. 

 
40. táblázat: A vállalkozások számának megoszlása a minőségmenedzsment 

témaköréhez kapcsolódó dolgozói oktatások gyakorisága szerint 

A vállalkozások A minőségmenedzsment témaköréhez 
kapcsolódó dolgozói oktatások gyakorisága száma 

(db) 
aránya 

(%) 
legalább 3 havonta 17 23,94 
legalább félévente 26 36,62 
évente egyszer 25 35,21 
egyéb időközönként 2 2,82 
nem tartanak 1 1,41 
Összesen 71 100,00 

                Forrás: Saját vizsgálat; N=71  
 

Az ez irányú elemzésem eredményei alapján megállapítható, hogy mind a minőség-, mind a 
biztonságmenedzsment témaköréhez kapcsolódó oktatások gyakoriságát a félévente és az évente 
egy alkalom jellemzi a leginkább. Az ennél gyakoribb időközt megjelölők aránya mindkét 
esetben jóval alulmarad az előzőekhez képest. A minőségügyi oktatásokat három havonkénti 
gyakorisággal megtartó cégek aránya közel 24%, míg a félévenkénti (36,6%) illetve az évenkénti 
(35,2%) gyakoriságot választók közel azonos arányban jelennek meg (41. táblázat). 
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41. táblázat: A vállalkozások számának megoszlása a rendszeres munkavédelmi 

oktatások gyakorisága szerint 

A vállalkozások A rendszeres munkavédelmi oktatások 
gyakorisága száma 

(db) 
aránya 

(%) 
legalább 3 havonta 11 15,49 
legalább félévente 30 42,25 
évente egyszer 28 39,44 
egyéb időközönként 2 2,82 
nem tartanak 0 0,00 
Összesen 71 100,00 

                Forrás: Saját vizsgálat; N=71  
 

A munkavédelmi oktatások (az M. 11. mellékletben bemutatom, hogy milyen előírások 
vonatkoznak a munkavédelmi oktatások végrehajtására) esetében azt emelem ki, hogy itt a 
félévenkénti gyakoriságot megjelölők aránya (42,25%) a legmagasabb – meghaladja a 
minőségügyi oktatások esetén tapasztalt (36,6%) értékeket –, amit pusztán a gyakoriságokat 
tekintve igen kedvezőnek ítélek. Ugyanakkor a biztonságos munkakörülmények megteremtése és 
fenntartása iránti elkötelezettség egyik jelzőjének is tekintek (41. táblázat).  

Fontosnak tartottam azt is megvizsgálni e témakör kapcsán, hogy hogyan alakul a 
vállalkozások számának megoszlása a minőségvédelmi bírság (42. táblázat), a környezetvédelmi 
bírság (43. táblázat) és a munkavédelmi bírság (44. táblázat) előfordulása alapján. 

 
42. táblázat: A vállalkozások számának megoszlása a minőségvédelmi bírság 

előfordulásának gyakorisága szerint 2005-ben 

A vállalkozások A minőségvédelmi bírság előfordulásának 
gyakorisága  száma 

(db) 
aránya 

(%) 
néhányszor       25 35,20 
csak egyszer 8 11,27 
nem volt 38 53,51 
Összesen 71 100,00 

               Forrás: Saját vizsgálat; N=71  
 

43. táblázat: A vállalkozások számának megoszlása a környezetvédelmi bírság 
előfordulásának gyakorisága szerint 2005-ben 

A vállalkozások A környezetvédelmi bírság előfordulásának 
gyakorisága  száma 

(db) 
aránya 

(%) 
néhányszor 10 14,09 
csak egyszer 10 14,08 
nem volt 50 70,42 
nem válaszolt 1 1,41 
Összesen 71 100,00 

               Forrás: Saját vizsgálat; N=71  
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44. táblázat: A vállalkozások számának megoszlása a munkavédelmi bírság 
előfordulásának gyakorisága szerint 2005-ben 

A vállalkozások A munkavédelmi bírság előfordulásának 
gyakorisága száma 

(db) 
aránya 

(%) 
néhányszor 6 8,45 
csak egyszer 9 12,68 
nem volt 54 76,05 
nem válaszolt 2 2,82 
Összesen 71 100,00 

                Forrás: Saját vizsgálat; N=71  
 
A 42., 43. és 44. táblázatban bemutatott eredményekből jól látható, hogy a minőségvédelmi 

bírság előfordulásának a gyakorisága a legmagasabb arányú. Ezt követi a környezetvédelmi és 
végül a munkavédelmi bírságok aránya. Véleményem szerint azért alakult ki ez a sorrend, mert 
amíg a környezetvédelemre és munkavédelemre vonatkozó tevékenységeket igen széleskörű 
jogrend szabályozza, addig a termék-előállítás folyamatára vonatkozó minőségbiztosítási és 
élelmiszerbiztonsági témájú jogi háttér részben hiányos, részben még nem teljesen harmonizál az 
EU jogrendjével.  

A tapasztalt sorrend további oka, hogy az egyes területeket felügyelő hatóságok az 
ellenőrzéseik színvonalát is jelentősen megnövelték, és egyre nagyobb hangsúlyt helyeznek a 
biztonságos élelmiszer-előállítás feltételeinek ellenőrzésére, ezért is alkalmazzák a bírságolás 
módszerét. A minőségbiztosítás hiányosságaiból eredő bírságok kiszabására egyszerre több 
hatóság – ÁNTSZ, ÁÉEÁ, Fogyasztóvédelem – is jogosult volt, amelynek eredményeképpen 
akár megsokszorozódhatnak a bírságok egy adott eltérés kapcsán. Ez természetesen nem azt 
jelenti, hogy a környezetvédelmi és a munkavédelmi felügyelő hatóságok engedékenyebbek 
lennének, csak ezeken a területeken jobban lehatároltak az ellenőrzési tevékenységek, és 
nincsenek átfedések az egyes hatóságok között. 

A bírságok kiszabásának gyakoriságát vállalkozási méretenként vizsgálva megállapítható, 
hogy a vizsgált jellemzők között – a cégméret és a bírság előfordulásának gyakorisága – szoros 
összefüggés (p=0,00) mutatható ki.  

Amíg a mikro méretű vállalkozások azt vallották, hogy egyáltalán nem fizettek 
minőségvédelmi bírságot, addig a nagyméretű cégek 92,8%-a többször is (41.  ábra). 

 

18,8%

31,6%

92,8%

12,5%

21,1%

100%

68,8%

47,4%

7,1%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

mikro

kis

közepes

nagy

Vá
lla

lk
oz

ás
 m

ér
et

e

előfordult többször előfordult egy alkalommal nem fordult elő
 

41.  ábra: A minőségvédelmi bírság megoszlása a vállalkozási kategóriák szerint 
        Forrás: Saját vizsgálat; N=71 
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Hasonló a helyzet a környezetvédelmi bírságok területén is (p=0,02). Ennél az esetnél már 
„csak” 53,9% a nagyvállalatok körében a többszöri bírságolás aránya, míg a mikro méretű 
vállalkozásoknál továbbra sem fordult elő egy alkalommal sem (42. ábra).  
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42.  ábra: A környezetvédelmi bírság előfordulása a vállalkozási kategóriák szerint 

      Forrás: Saját vizsgálat; N=71 
 

A munkavédelmi bírságoknak a cégméretenkénti megoszlása között nem mutatható ki 
szignifikáns kapcsolat. Az viszont jól látható a 45. táblázatból, hogy a vállalkozási méret 
növekedésével párhuzamosan növekszik a néhány alkalommal bírságot fizetők aránya.  

 
45. táblázat: A munkavédelmi bírságok előfordulásának aránya vállalati 

méretenként 2005-ben 

Munkavédelmi bírság előfordulása 
néhányszor egyszer nem Vállalkozás 

mérete 
db % db % db % 

mikro 0 0,0 0 0,0 6 100,0 
kis 2 6,3 6 18,8 24 75,0 
közepes 1 5,3 3 15,8 15 78,9 
nagy 3 25,0 0 0,0 9 75,0 

p=0,214  
                Forrás: Saját vizsgálat; N=71 

 
A minőségmenedzsment eredményességének méréséhez azt vizsgáltam meg, hogy miként 

alakult az elmúlt évben az érékesített mennyiséghez képest a reklamációk aránya. Azért fontos 
kiemelni az értékesített mennyiséget, mert a növekvő termékmennyiségből értelemszerűen 
megnövekedhet a reklamációk száma és aránya, míg egy olyan vállalkozásnál, ahol nem 
növekedett a termelt mennyiség, viszont növekedett a reklamációk aránya, ott vélhetően komoly 
problémák húzódhatnak meg a háttérben. 

A vizsgált vállalatok esetében 71,8%-ban nem változott a reklamációk aránya, míg közel 24% 
esetében csökkenést jelöltek meg a vállalkozások. Mindösszesen három vállalkozás (4,2%) 
jelezte, hogy növekedett a reklamációk száma. A rendelkezésemre álló, és a 46. táblázatba 
foglalt adatok alapján azt a következtetést fogalmaztam meg, hogy kedvező tendenciát mutat a 
vállalkozások minőségmenedzsment rendszereinek eredményessége, ugyanis a vevői 
érzékenység a termékek minőségével kapcsolatban igen magas szintű és ők a leggyakrabban a 
reklamáció eszközével élnek bármilyen típusú probléma kapcsán. 
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46. táblázat: A vállalkozások számának megoszlása az értékesített mennyiség és a termék 

minőségével kapcsolatos vevői reklamációk száma szerint 

A vállalkozások Az értékesített mennyiség és a termék 
minőségével kapcsolatos vevői reklamációk 

száma az elmúlt években 
száma 
(db) 

aránya 
(%) 

csökkent  17 23,94 
nem változott 51 71,83 
növekedett 3 4,23 
Összesen 71 100,00 

                Forrás: Saját vizsgálat; N=71 
 
Külön vizsgálatot végeztem arra vonatkozóan, hogy elemezni tudjam az alkalmazott irányítási 

rendszerek száma és a reklamációk számának alakulása között lévő kapcsolatot. A kapott, és a 
43. ábrán, valamint az M. 12. mellékletbe foglalt eredmények alapján megállapítottam, hogy 
közepesen erős (p=0,03) kapcsolat mutatható ki az alkalmazott irányítási rendszerek száma és a 
reklamációk arányának alakulása között (95%-os megbízhatósági szint mellett). A magasabb 
számú irányítási rendszerrel rendelkező vállalkozások körében jelenik meg a növekvő 
reklamációs arány: a négy irányítási rendszert működtető vállalkozások egynegyedénél 
jelentkezett a növekvő reklamációs arány, míg az öt rendszert működtetők körében már 33,3%. 
Nem bizonyítató tehát az a feltételezésem, miszerint a több irányítási rendszerrel rendelkező 
vállalkozások körében alacsonyabb a reklamációk aránya. Következésképpen a 
minőségmenedzsment színvonala nem jellemezhető az irányítási rendszerek számának 
alakulásával.  
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43.  ábra: A reklamációk arányának változása az alkalmazott rendszerek számának 
függvényében 

       Forrás: Saját vizsgálat; N=71 
 
 
 

A vállalati méret és a reklamációk gyakoriságának alakulása között végzett, és a 47. 
táblázatban közölt regresszió analízis vizsgálat azt mutatja, hogy a regressziós egyenesre végzett 
variancia analízis (ANOVA) alapján szignifikáns (p=0,019) kapcsolat a jellemző, amiből 
megállapítható, hogy a nagyobb méretű vállalkozások körében magasabb arányú a reklamáció. 
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47. táblázat: A vállalkozás mérete és a reklamációk előfordulási gyakorisága közötti 
összefüggés 

ANOVA 
A reklamációk gyakoriságának alakulása  Vállalkozás 

mérete Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
Between Groups 6,344 2 3,172 4,231 0,019
Within Groups 50,980 68 0,750 - - 
Total 57,324 70 - - - 

 Forrás: Saját vizsgálat; N=71 

4.1.8. A minőségmenedzsment rendszereinek alkalmazásából származó eredmények 
értékelése, azok továbbfejlesztési igényeinek felmérése 

 

Arra vonatkozóan is kitértem a vizsgálatok során – mind a kérdőívben, mind az interjú 
készítése során –, hogy megismerjem a vállalkozások saját véleményét a minőségmenedzsment 
eredményességéről. Az eredményeket a 48. táblázat tartalmazza. 

 

48. táblázat: A vállalkozások számának megoszlása a minőségmenedzsment 
rendszer kialakításának eredményei szerint (több válasz volt jelölhető) 

A vállalkozások A minőségmenedzsment rendszer 
kialakításának eredményei száma 

(db) 
aránya 

(%) 
bevétel növekedése 11 15,49 
vevői kör bővülése 36 50,70 
vevői elégedettség növekedése 63 88,73 
dolgozói elégedettség növekedése 6 8,45 
gazdaságosabb működés 23 32,39 
egyéb  12 16,90 

                Forrás: Saját vizsgálat; N=71 

Jól látható ezen adatokból, hogy első helyen áll a vevői elégedettség növekedése 88,7%-kal, 
ezt követi a vevői kör bővülése 50,7%-kal, majd a gazdaságosabb működés (32,4%), a bevétel 
növekedése (15,5%) és végül a dolgozói elégedettség növekedése áll (8,45%). Az egyéb 
kategóriát a válaszadók közel 17%-a jelölte meg, de nem fejtették ki szövegesen, hogy mit 
sorolnának ide, ezért annak tartalmát nem ismerhettem meg. Az interjúk során viszont a 
válaszadók arról számoltak be, hogy eredménynek könyvelik a stagnáló vagy éppen csökkenő 
reklamációk számát is, valamint a tulajdonosi elégedettséget – ami esetenként anyagi 
elismerésben is megjelenik –, a kedvezőbb hatósági megítélést, a csökkenő hatósági bírságok 
arányát és volt, aki a Baromfi Terméktanács elégedettségét is ide sorolta, de a különböző 
szakmai díjakat, kiállítások során szerezett elismeréséket is eredményességjelzőnek tekintik a 
cégek egyes képviselői. 

A minőségmenedzsment alkalmazásából származtatható eredmények értékelését vállalkozási 
méretenként is elvégeztem. Az összesített eredmények értékelése kapcsán felállított sorrend – 
mint az a 48. táblázatban látható – a vállalkozási méretenként végzett vizsgálattal (44. ábra) 
szoros párhuzamban áll, csak néhány esetben tapasztalható eltérés. A gazdaságos működés 
eredményessége a közepes méretű vállalkozások körében a leggyakoribb (63,2), majd a 
nagyméretű (56,7%) és a kisméretű (18,6%) vállalkozások következnek a sorban. A mikro 
méretű vállalkozások esetében nem jelentkezett ez a szempont. Ami érdekes tényezőként jelent 
meg viszont ez utóbbi vállalkozási méretnél, hogy a dolgozói elégedettség növekedésének 
aránya itt a legmagasabb (33,3%).  

Számukra a minőségmenedzsment működtetése ugyanolyan arányban járult hozzá a 
munkatársak elégedettségének növekedéséhez, mint a vevői kör bővüléséhez.  
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44. ábra: A minőségmenedzsment eredményeinek megoszlása a vállalkozások mérete 

szerint 
 Forrás: Saját vizsgálat; N=71 

 
Az is jól kiolvasható a 44. ábrából, hogy a bevétel-növekedés megjelenése viszonylag 

kismértékű, tehát a minőségmenedzsment alkalmazásából kevésbé az anyagi, mintsem az 
erkölcsi, vevői elismerés mértékének növekedése tapasztalható, azaz az alkalmazás a vevők 
hosszú távú megtartásának az eszköze. Tehát az irányítási rendszerek számának növelése nem 
tekinthető bevételi forrás növelését elősegítő módszernek, hanem az inkább a vevői 
követelményeknek való megfelelést hivatott az szolgálni.  

Az eredmény növelése talán akkor érhető el, ha a vállalkozások felismerik és alkalmazzák a 
gazdaságosabb működést biztosító integrált irányítási rendszerben való működést, amely által a 
párhuzamos működtetésből adódó költségek csökkenésével nyereségnövekedést lehet 
produkálni. 

A minőségmenedzsment kialakításából/működtetéséből származtatható előnyök rangsorának 
felállításakor a következő összegzett eredmény született: 

• vevői bizalom elnyerése, 
• szélesebb vevői kör, 
• nyomonkövethetőbb folyamtok, 
• kedvezőbb hatósági megítélés, 
• átláthatóbb szervezet, 
• tisztázott feladat-, felelősségi és hatáskörök, 
• dokumentált folyamatok. 

Ebből a sorrendből arra lehet következtetni, hogy a vevővel kapcsolatos szempontok előnyt 
élveznek bármely más szemponttal szemben. Majd ezt követi a folyamatok 
nyomonkövethetőségének a biztosítása, ami részben védelmet is jelent a cégek számára, hiszen a 
termék biztonságáért való felelősséget valamennyi, az élelmiszerláncban résztvevő közösen 
viseli. Ezért bármilyen élelmiszer eredetű megbetegedés esetén azonnal visszakereshetővé és 
nyomokövethetővé válik a termék életútja „a farmtól az asztalig”, és ez által a hiba forrása is 
egyértelműen meghatározható. 

A kedvezőbb hatósági megítélés a sorrend közepén foglal helyet, ami azt jelenti, hogy a 
hatósági ellenőrzések során vizsgált szempontok egyre inkább közelítenek az 
élelmiszerbiztonsági rendszerben szabályozott követelményekhez, és ezért a hatóság is azt 
tapasztalja, hogy a jól működtetett irányítási rendszer a hatósági ellenőrzés jogalapjának 
tekinthető. 

A szervezeti struktúrához kötődő előnyök a sorrend végéhez közelítenek, a sort a dokumentált 
folyamatokból származtatható előny zárja.  
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Ez utóbbi megállapítás is jól tükrözi, hogy az irányítási rendszerekkel szembeni ellenállás 
elsősorban az általuk támasztott dokumentálási követelményekből adódik. 

A minőségmenedzsment továbbfejlesztésére vonatkozó elképzelések vizsgálata során – 
amelynek eredményeit a 49. táblázat mutat be – azt állapítottam meg, hogy a válaszadók döntő 
többsége (60,6%) nem tervezi a jelenlegi irányítási rendszereinek körét bővíteni, azonban – 
véleményem szerint – kedvezőnek tekinthető az a 35,2%-os arány, amely a bővítésre, fejlesztésre 
vonatkozó szándékot tükrözi.  

 

49. táblázat: A vállalkozások számának megoszlása a minőségmenedzsment 
rendszer továbbfejlesztési igénye szerint 

A vállalkozások A minőségmenedzsment rendszer 
továbbfejlesztési igénye száma 

(db) 
aránya 

(%) 
jelentkezik 25 35,21 
nem jelentkezik  43 60,56 
egyéb 3 4,23 
Összesen 71 100,00 

               Forrás: Saját vizsgálat; N=71 
 

A válaszokból kiderül, hogy a vállalkozások az ISO 14001, az IFS és a BRC rendszerek 
kialakítását jelölték meg többnyire, amelynek az áll a hátterében, hogy a Baromfi Terméktanács 
a védjegy használatának további engedélyezését ahhoz kötötte – amit egy kétoldalú szerződésben 
rögzítettek a felek –, hogy a vállalkozások magas színvonalú minőségmenedzsmentet 
működtessenek, és ennek megvalósulását az IFS, a BRC és az ISO 22000 rendszerek 
bevezetésében határozták meg. Ezzel a lépéssel a vállalkozások közelebb kerülhetnek egyrészt 
egy magasabb színvonalú minőségmenedzsment rendszer kialakításához, másrészt a termékeik 
értékesítéséhez szükséges feltételt is teljesítik, lehetőséget biztosítva ez által a vevői bizalom 
elnyerésének. Tehát azon vállalkozások számára, akik alkalmazni kívánják a védjegyet 
elengedhetetlen, hogy az előzőekben említett rendszerek valamelyikét bevezessék és 
működtessék, arról igazolással rendelkezzenek. Éppen ezért a fejlesztési terveikben meg kell, 
hogy jelenjen ez az irányvonal, és magasabb szintű minőség iránti elkötelezettséget kell 
tanúsítania a vállalkozásnak. 

A fejlesztési igényeknek a cégméretenkénti megoszlását vizsgálva azt az eredményt kaptam, 
hogy nem mutatható ki szoros kapcsolat a vizsgált jellemzők között (p=0,238), de talán ez 
esetben éppen ez a helyes. Ugyanis a nagyméretű vállalkozások már eleve magasabb színvonalú, 
több rendszert működtető minőségmenedzsmenttel rendelkeznek, és számukra már nem olyan 
jelentőségű annak további bővítése, fejlesztése, szemben a kis és közepes méretű 
vállalkozásokkal (50. táblázat).  

 

50. táblázat: A minőségmenedzsment rendszer továbbfejlesztési igénye a 
vállalkozási méret függvényében 

A minőségmenedzsment rendszer továbbfejlesztésének 
tervezése 

igen nem egyéb 
Vállalkozás 

mérete 
db % db % db % 

mikro 0 0,0 6 100,0 0 0,0 
kis 15 46,9 15 46,9 2 6,3 
közepes 6 31,6 13 68,4 0 0,0 
nagy 4 28,6 9 64,3 1 7,1 

p=0,238    
              Forrás: Saját vizsgálat; N=71 
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Megvizsgálva a minőségmenedzsment fejlesztésére vonatkozó, az 50. táblázatban bemutatott 
arányokat megállapítottam, hogy a 32 kisméretű vállalkozás közül 15 cég készül fejleszteni 
(46,9%), ami igen kedvezőnek tekinthető, míg a 19 közepes méretű vállalkozás közül mindössze 
csak hat (31,6%) tervezi azt. A közepes méretű vállalkozások körére ezek – véleményem szerint 
– nem túl kedvező jellemzők. A kisvállalkozások esetében úgy vélem a kapott eredmény azt 
bizonyítja, hogy azok vezetői felismerték, hogy elkerülhetetlen a minőségügy fejlesztésének a 
szükségessége. 

A továbbiakban elemeztem azt is, hogy milyen arányban jelennek a minőségmenedzsment 
rendszert fejleszteni szándékozók azok között, akik stratégiai tervezésük során is nagy hangsúlyt 
helyeztek arra. Az eredményeket az 51. táblázatban foglaltam össze. Feltételezéseimmel 
ellentétben – miszerint a stratégiájukban a minőségügyet előtérbe helyező vállalkozások körére 
jellemző inkább a fejlesztési szándék megnyilvánulása – a vizsgált jellemzők között nem 
mutatható ki szignifikáns kapcsolat (p=0,176).  

 
51. táblázat: A minőségmenedzsment rendszer fejlesztésének tervezése és a 

minőségügynek a stratégiai tervezési tevékenységben való fontossága alapján végzett 
összefüggés-vizsgálat eredményei 

A minőségmenedzsment rendszer 
továbbfejlesztésének tervezése 

igen nem egyéb 

A minőségmenedzsment 
működtetéséből 
adódó feladatok 

tervezésének jelentősége a 
stratégiai tervben db % db % db % 

nagyon fontos 19 43,2 24 54,5 1 2,3 
kevésbé fontos 5 23,8 14 66,7 2 9,5 
nem fontos 0 0,0 4 100,0 0 0,0 

p=0,176  
               Forrás: Saját vizsgálat; N=69 
 

Az említett eredményekből az azonban jól kitűnik, hogy azoknak a vállalkozásoknak a 
legnagyobb az aránya (100%), akik nem tartják fontosnak sem a minőségügy jelentőségét a 
stratégiai tervezéseikben, sem a minőségmenedzsment rendszer fejlesztését. Azoknak a 
vállalkozásoknak az aránya (43,2%), akiknek egyaránt fontos mindkét vizsgált jellemző, 
véleményem szerint alacsonynak tekinthető. 

A minőségmenedzsment rendszer fejlesztési igényének a megoszlását a különböző 
értékesítési irányvonalak alapján is vizsgáltam, amely alapján kitűnt, hogy vizsgált jellemzők 
között nem mutatható ki ugyan szignifikáns kapcsolat, de az jól kiolvasható az 52. táblázat 
adataiból, hogy a belföldre termelő üzemek több mint 1/3-a azért tervezi a fejlesztést, viszont ez 
az arány még mindig alul marad a külpiacra termelők arányához (44,4%) viszonyítva. 
 

52. táblázat: a minőségmenedzsment rendszer fejlesztési igénye és az értékesítési 
irányvonal közötti összefüggés-vizsgálat eredményei 

A minőségmenedzsment rendszer 
továbbfejlesztésének tervezése 

igen nem egyéb Értékesítési irány 

db % db % db % 
belföldre termelő üzem 21 33,9 38 61,3 3 4,8 
külpiacra termelő üzem 4 44,4 5 55,6 0 0,0 

p=0,695  
                Forrás: Saját vizsgálat; N=71 
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Megállapítottam, hogy azon vállalkozások esetében, amelyek a minőségmenedzsment 
továbbfejlesztését jelenleg nem tervezik, annak az lehet az oka, hogy az esetükben már 
kielégítőnek tekinthető a meglévő minőségügyi színvonal, azaz rendelkeznek megfelelő 
irányítási rendszerekkel.  

4.1.9. A minőségmenedzsment működését jellemző általános, tájékoztató jellegű 
információk értékelése 

A minőségmenedzsment rendszerek működtetése során elengedhetetlen, hogy a vállalkozások 
naprakész információkkal rendelkezzenek a jogi és a szabványi előírások változásairól annak 
érdekében, hogy azokkal lépést tudjanak tartani, és a megváltozott igényekhez alkalmazkodni 
tudjanak. Arra kérdeztem rá a kérdőívben, hogy miként követik nyomon a jogi és a szabványbeli 
változásokat. A válaszok alapján a következő sorrend állítható fel: 

• Interneten keresztül (76,06%), 
• CD jogtárból (59,15%), 
• Hatósági értesítőkből (56,34%), 
• Magyar Közlönyből (49,3%), 
• Egyéb forrásból (11,27%), 
• MSZT-től lekért információk alapján (9,86%), 
• Egyik sem (1,41%). 

 
A felméréseim eredménye alapján megállapítottam, hogy valamilyen forrásból minden 

vállalkozás törekszik a naprakész információk birtokába kerülni, és tulajdonképpen ezen van a fő 
hangsúly. Az információszerzés módját tekintve az elektronikus csatornákat többen jelölték meg 
a nyomtatott, sajtóban megjelenő alternatívákkal szemben (53. táblázat).   

 
53. táblázat: A vállalkozások számának megoszlása a tevékenységét érintő 

jogforrásbeli, szabványbeli változások figyelemmel kísérési módjai szerint    
(több válasz volt jelölhető) 

A vállalkozások A vállalkozás tevékenységét érintő 
jogforrásbeli, szabványbeli változások 

figyelemmel kísérési módjai 
száma 
(db) 

aránya 
(%) 

Magyar Közlönyből 35 49,30 
CD jogtárból 42 59,15 
MSZT-től 7 9,86 
interneten keresztül 54 76,06 
hatósági értesítőkből 40 56,34 
egyéb módon 8 11,27 
sehogyan sem 1 1,41 

                 Forrás: Saját vizsgálat; N=71 
 

Vizsgálataim alapján megállapítottam, hogy a vizsgálati mintában szereplő vállalkozások – az 
54. táblázatból láthatóan – eltérő mértékben vesznek részt valamilyen szakmai szervezetben. A 
válaszadók mintegy 70%-a tagja valamilyen szakmai szervezetnek. A legtöbben meg is jelölték, 
hogy a Baromfi Terméktanács tagjai. Erre azért kérdeztem rá, mert ennek az iparágnak is 
megvannak a sajátos szakmai szervezeti képviseletei (pl. kamarák), de a legerősebb hatást a 
Baromfi Terméktanács gyakorolja.  

Ez megnyilvánul a különféle érdekképviseleti tevékenységekben, az „Ellenőrzött Magyar 
Baromfi” védjegy alkalmazásában, szakmai útmutatók készítésében stb. 
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54. táblázat: A vállalkozások számának megoszlása a szakmai szervezeti tagság szerint 

A vállalkozások 
Szakmai szervezeti tagsággal száma 

(db) 
aránya 

(%) 
rendelkezik 50 70,42 
nem rendelkezik 21 29,58 
Összesen 71 100,00 

                         Forrás: Saját vizsgálat; N=71 
 

Külön értékeltem azt is, hogy ez a szervezeti tagság milyen mértékű a különböző vállalkozási 
méretek között. A vállalkozási méret nagysága és a szakmai szervezeti tagság aránya között – a 
45. ábrán érzékeltetve – szoros összefüggés mutatható ki (p=0,02). 
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45.  ábra: A szakmai szervezetben való tagság megoszlása a vállalkozás mérete szerint 

(p=0,02) 
    Forrás: Saját vizsgálat; N=71 

 

A szakmai szervezetben való tagság kérdését azért tartottam fontosnak megvizsgálni, mert a 
Magyar Baromfi Terméktanács működési rendjének megismerése során arra a következtetésre 
jutattam, hogy egy színvonalas, igényes vállalkozásnak elengedhetetlen, hogy rendelkezzen 
ezzel a tagsággal. 

Az e területre vonatkozó vizsgálati eredményeim megértéséhez fontosnak tartom a háttérben 
működő kapcsolódó gazdasági folyamatokat is feltárni. A Magyar Baromfi Terméktanácsban 
való tagság a következő előnyöket nyújtja a vállalkozások számára: 

• Az adott feldolgozó üzem által felvásárolt élőáru alapanyagot előállító termelő számára a 
Terméktanács 9,5 Ft-ot fizet élőállat kg-ként. 

• Továbbá élőállat kg-ként 2 Ft-os támogatást nyújt szintén a Terméktanács a termelőnek 
az állatgyógyászati készítmények alkalmazásához. 

• A feldolgozó üzem részére pedig 1,32 Ft-ot fizet a Terméktanács támogatásként az 
előállított termékmennyiség kilogrammonként. 

Összesen tehát 11,5 Ft/élőállat kg-ként támogatásra jogosult a feldolgozó üzem az élőáru 
felvásárlása során, másrészt pedig 1,32 Ft/előállított termék kg támogatást kap a cég a 
Terméktanács részéről. Mindezért a vállalkozásoknak 0,5 Ft-ot kell tagdíjként befizetniük a 
Terméktanácsba a feldolgozott termékmennyiség kg-ként. 

Amikor arra kérdeztem rá, hogy mennyire elégedetek a szakmai minőségügyi, 
élelmiszerbiztonsági kérdéskörökkel kapcsolatos érdekképviselettel, akkor meglepődve 
tapasztaltam, hogy a kevésbé elégedettek aránya (54,94%) jelentősen meghaladja az alapvetően 
elégedettek arányát (35,21%), és az elégedetlenek aránya is közel 10% (55. táblázat). 
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55. táblázat: A vállalkozások számának megoszlása a szakmai, minőségügyi, 
élelmiszerbiztonsági kérdéskörrel kapcsolatos érdekképviseletek munkájával való 

megelégedettség szerint 

A vállalkozások A szakmai, minőségügyi, élelmiszerbiztonsági 
kérdéskörrel kapcsolatos érdekképviseletek 

munkájával való megelégedettség 
száma 
(db) 

aránya 
(%) 

alapvetően elégedett 25 35,21 
kevésbé elégedett 39 54,93 
elégedetlen  7 9,86 
Összesen 71 100,00 

                 Forrás: Saját vizsgálat; N=71 
 

Ezen vizsgálati eredményeim alapján azt a következtetést vontam le, hogy annak ellenére, 
hogy viszonylag magas a vállalkozások szakmai szervezeti tagságának az aránya, az 
érdekképviseleti tevékenységet azonban nem tartják kielégítőnek. Az interjúk során elhangzott 
információk alapján meg is fogalmazódott, hogy tulajdonképpen miért ilyen magas az 
elégedetlenség aránya. 

A Magyar Baromfi Terméktanács egy olyan kétoldalú megállapodást fogadtatott el a 
tagjaival, amelyben arra vállalkoznak a cégek, hogy az Ellenőrzött Magyar Baromfi védjegyet 
2007. január 1-től csak akkor alkalmazhatják, ha az IFS, a BRC vagy az ISO 22000 rendszerek 
valamelyikét addig kiépítik és tanúsíttatják. Ezt a feltételt a cégek igen nehezményezték, mivel 
egy új irányítási rendszer kiépítése egyrészt jelentős anyagi terhet ró a vállalkozásra, másrészt a 
már kialakult menedzsmentrendszerükbe be kell avatkozni, és minden egyes változtatás, 
módosítás nehézségeket idéz elő (sajnálatos módon ellenállást vált ki) a szervezet valamennyi 
szintjén.  

Az Ellenőrzött Magyar Baromfi védjegyet – az 56. táblázat tanúsága szerint – a vizsgált 
vállalkozások közül 57,75%-uknál már alkalmazzák, 35,2%-uknál folyamatban van annak 
bevezetése, és csak öt olyan vállalkozást találtam (7%), amely nem is alkalmazza és nem is 
tervezi azt alkalmazni.  

 
56. táblázat: A vállalkozások számának megoszlása az Ellenőrzött Magyar Baromfi 

védjegy használata szerint 

A vállalkozások Az Ellenőrzött Magyar Baromfi védjegyet 
használja száma 

(db) 
aránya 

(%) 
igen 41 57,75 
nem 5 7,04 
folyamatban van 25 35,21 
Összesen 71 100,00 

               Forrás: Saját vizsgálat; N=71 
 
A védjegy alkalmazásának a vállalkozási mérettel való összefüggését vizsgálva 

megállapítottam, hogy a tényezők között a kapcsolat szignifikáns (p=0,04). Ezt az összefüggést 
jellemzi, hogy míg a mikro vállalkozások egyikénél sem használják a védjegyet (bár egy cég már 
tervezi azt), addig a további vállalkozási méreteknél az tapasztalható, hogy a növekvő mérethez 
viszonyítva  növekszik a védjegyet alkalmazók aránya is. 

 Ami meglepő volt, hogy a nagyméretű vállalkozások körének 14,3%-a nem alkalmazza a 
védjegyet, ami talán annak tudható be, hogy ezek a vállalkozások döntően külpiacra termelnek és 
azokon a piacokon nincs értékmérője a védjegy alkalmazásának (46. ábra). 
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46.  ábra: Az Ellenőrzött Magyar Baromfi védjegy alkalmazásának megoszlása a 

vállalkozás mérete alapján (p=0,04) 
        Forrás: Saját vizsgálat; N=71 

 
 

Fontos kérdésnek tartottam annak elemzését, hogy a vállalkozások rendelkeznek-e valamilyen 
szakmai elismerő díjjal, és hogy jár-e valamilyen előnnyel annak birtoklása. Az 57. táblázat 
alapján a vizsgált vállalkozások egynegyede rendelkezik szakmai elismerő díjjal, de – mint azt 
az 58. táblázat adatai igazolják – csak mintegy 32%-uk válaszolta azt, hogy ez valamilyen 
mértékű forgalomnövekedést idézett elő.  

 
 

57. táblázat: A vállalkozások számának megoszlása a szakmai elismerő díjban való 
részesülés szerint 

A vállalkozások 
Szakmai elismerő díja van száma 

(db) 
aránya 

(%) 
igen 18 25,35 
nem 53 74,65 
folyamatban van 0 0,00 
Összesen 71 100,00 

                Forrás: Saját vizsgálat; N=71 
 
 

58. táblázat: A vállalkozások számának megoszlása a termékek szakmai 
elismeréséből adódó vevői elégedettség növekedése szerint 

A vállalkozások A termékek szakmai elismeréséből adódó  
vevői elégedettség növekedése száma 

(db) 
aránya 

(%) 
jelentős forgalomnövekedéssel jár 3 4,23 
kis mértékű forgalomnövekedéssel jár 20 28,17 
nem tapasztalható 44 61,97 
nem válaszolt 4 5,63 
Összesen 71 100,00 

               Forrás: Saját vizsgálat; N=71 
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A vállalkozási méretenkénti megoszlás alapján vizsgálva az előző kérdéseket, azt a 
következtetést vontam le, hogy a vizsgált jellemzők között is szoros összefüggés (p=0,00) 
mutatható ki, ugyanis a vállalkozási méret növekedésével párhuzamosan növekszik a szakmai 
díjban való részesülés aránya is. Döntően (92,9%-ban) a nagyméretű vállalkozások körére 
jellemző a díjazottság (47. ábra). 
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47.  ábra: Szakmai elismerő díjjal való rendelkezés megoszlása a vállalkozási méret 

függvényében (p=0,00) 
  Forrás: Saját vizsgálat; N=71 

 
Egy másik aspektusból is megvizsgáltam-e kérdéskört, éspedig a 48. ábra adatai alapján 

annak függvényében elemeztem a szakmai elismerésben való részesülést, hogy milyen irányba 
értékesít a vállalkozás. Az eredmények azt mutatják, hogy a külpiacra termelő üzemek több mint 
fele (56,6%) rendelkezik valamilyen szakmai elismerésben, míg a belföldre termelő üzemek 
esetében ez az arány mindössze 21%. Megállapítottam tehát, hogy a nagyobb méretű és a 
külpiacra termelő vállalkozásokra jellemző az, hogy nagyobb arányban rendelkeznek különböző 
szakmai elismerésekkel, és ez a kapcsolat szignifikáns (p=0,02). 
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48.  ábra: A szakmai elismerő díjban való részsülés megoszlása az értékesítési irány 
függvényében (p=0,02) 

      Forrás: Saját vizsgálat; N=71 
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4.1.10. A kérdőíves felmérés eredményei alapján megállapított legjelentősebb 
összefüggések összegző értékelése 

 
A 49. ábrában bemutatott, általam vizsgált jellemzők közötti összefüggések alapján azt 

állapítottam meg, hogy a vizsgált jellemzők közül a magasabb rendszerszám és az integrált 
rendszerműködtetés esetén kialakult arányok a vállalkozási méret növekedésével párhuzamosan 
növekednek. 

 A minőségügynek a stratégiai tervezésben megítélt jelentőségét vizsgálva hasonló helyzet 
figyelhető meg, kivéve a nagyméretű vállalkozások esetét, ahol kismértékben ugyan, de alul 
marad az érték (71%) a közepes méretű vállalkozások érékéhez (74%) viszonyítva. 
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2 vagy annál több  rendszert alkalmazók integrált rendszerműködtetés
stratégiai tervezésben nagyon fontos a minőségügy tervezik fejleszteni a minőségmenedzsment rendszert

 
 

49.  ábra: A vállalkozási méret és a vállalkozás általános minőségmenedzsmentjét 
jellemző tényezők között végzett összefüggés vizsgálatok értékelése 

        Forrás: Saját vizsgálat; N=71 
 
 

A minőségmenedzsment további fejlesztését vizsgálva cégméretenként azt állapítottam meg, 
hogy a mikro vállalkozások körében nem tapasztalható fejlesztési igény, viszont a kisméretű 
vállalkozások közel fele (47%) felismerte ezen fejlesztés szükségességét.  

A közepes- (32%) és a nagyméretű (29%) vállalkozások körében, pedig azért alacsonyak 
értékek, mert vélhetően ezeknél a méretkategóriáknál már magas a meglévő 
minőségmenedzsment színvonala, és így az csak kismértékű fejlesztést igényel.  

A vállalkozások minőségmenedzsmentjének humánerőforrás tényezőit cégméretenként 
vizsgálva azt állapítottam meg, hogy valamennyi vizsgált jellemző a vállalati méret 
növekedésével párhuzamosan növekedést mutat (50. ábra). 
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van minőségügyi apparátus  minőségügyi vezető önálló munkakörben 
a minőségügyi vezetőnek felsőfokú a szakképzettsége 

 
50.  ábra: A vállalkozási méret és a vállalkozás minőségmenedzsmentjének humán-

erőforrás tényezői között végzett összefüggés vizsgálatok értékelése. 
        Forrás: Saját vizsgálat; N=71 
 

A mikro méretű vállalkozások körében azonban egyáltalán nem tapasztalható, hogy önálló 
munkakört alakítsanak ki a minőségügyi feladatok ellátására, és ebből adódóan nem 
tapasztalható magas színvonalú szakképzettség sem. A kisvállalkozások esetében azt 
állapítottam meg, hogy igen nagy az aránya (72%) a minőségügyi apparátussal működő 
cégeknek, viszont a minőségügyi feladatokat döntően nem önálló munkakörként látják el (csak 
28%-ban jellemző), hanem – valószínűleg – más munkakörrel összevonva végzi azokat a 
megbízott munkatárs.  A közepes méretű vállalkozások körére is hasonló jellemzők állapíthatók 
meg. A legkedvezőbb helyzetben ezen a területen a nagyméretű vállalkozások vannak. 

Az összefüggés-vizsgálatok eredményei azt mutatják, hogy valamennyi vállalati méret 
esetében nagyon kedvezően alakul a munkahelyi kockázatbecsléssel rendelkező cégek aránya. 

Ezzel szemben a munkavédelmi tevékenységek vállalaton belüli ellátását már inkább külsős, 
alvállalkozó személyre bízzák a cégek – a nagyméretű vállalkozások kivételével –, ugyanis a 
legalább középfokú szakirányú munkavédelmi végzettségű alkalmazottak aránya mind a mikro 
(17%), mind a kis- (9%), mind a közepes méretű (16%) vállalkozások körében igen alacsonynak 
tekinthető (52. ábra).  
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rendelkezik munkahelyi kockázatbecsléssel és -értékeléssel N=71
legalább középfokú munkavédelmi végzettséggel rendelkező szakember alkalmazása N=71
legalább félévenként megtartott munkavédelmi oktatás  N=71
fizetett már munkavédelmi bírságot N=69

 
51.  ábra: A vállalkozási méret és a vállalkozás általános biztonságmenedzsmentjét 

jellemző tényezők között végzett összefüggés vizsgálatok érékelése 
        Forrás: Saját vizsgálat 
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Véleményem szerint ez által alacsony fokúnak ítélhető a cégeknek a vállalaton belüli 
biztonságmenedzsment kialakítására vonatkozó elkötelezettsége. 

A munkavédelmi oktatások gyakoriságát vizsgálva azt emelem ki, hogy nagyon kedvezőnek 
tartom a mikro vállalkozások körében megjelenő magas arányt (83%). Ebből az eredményből 
arra következtetek, hogy a mikro vállalkozások nagyobb figyelmet szentelnek a munkavállalók 
ismereteinek fenntartására, bővítésére. Talán ennek köszönhető, hogy nem jelenik meg az ebbe a 
méretkategóriába tartozó cégek körében a munkavédelmi bírság. 

Azon feltételezésem, miszerint a vállalkozások minőségügy iránt tanúsított elkötelezettsége 
jellemezhető a minőségügynek a stratégiai tervezésben megnyilvánuló fontosságával és a 
minőségmenedzsment fejlesztésére vonatkozó tervekkel, valamint a minőségügyi feladatoknak 
az önálló munkakörként való ellátásával, statisztikailag nem bizonyíthatóak (52. ábra). A 
mélyinterjúk készítése során szerzett információim, valamint a gyakorlati, szakmai 
tapasztalataim alapján azonban ezek a tényezők egyértelműen alkalmasak a minőségügyi 
elkötelezettség mértékének megítéléséhez.  
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integrált rendszerműködtetés N=69 van minőségügyi apparátus N=71
tervezik a minőségügyi rendszer fejlesztését N=69 minőségügyi vezető önálló munkakörben N=71

 
52.  ábra: A vállalkozások stratégiai tervezésben megnyilvánuló minőségügyi 

elkötelezettségének és az általános minőségmenedzsmentet jellemző tényezők között 
végzett összefüggés vizsgálatok értékelése 

  Forrás: Saját vizsgálat 
 

A mélyinterjúk készítése során szerzett információim, valamint a gyakorlati, szakmai 
tapasztalataim alapján azonban ezen tényezők egyértelműen alkalmazhatóak a minőségügyi 
elkötelezettség mértékének megítéléséhez. 

Megállapítottam, hogy azoknak a vállalkozásoknak a körében, amelyek annak ellenére, hogy 
nem fontos tényezőnek jelölték meg a minőségügynek a stratégiai tervezésben való jelentőségét 
mégis viszonylag magas szintűnek tekinthető a minőség iránti elkötelezettség színvonala (52. 
ábra). A vizsgált jellemzők közül kizárólag a minőségügyi rendszer fejlesztésére vonatkozóan 
nem tapasztalható igény, azonban mind az integrált rendszerműködtetés, mind az önálló 
minőségügyi vezetői munkakör 50%-os arányban jelenik meg a válaszadók körében, és 75%-uk 
önálló minőségügyi apparátussal is rendelkezik. 

Ezekhez az értékekhez képest csak kis mértékű különbség tapasztalható azon vállalkozások 
javára, amelyek nagyon fontosnak ítélik a minőségügy jelentőségét a stratégiai tervezésben. 
Kizárólag a minőségügyi rendszer fejlesztésére vonatkozó szempont esetében tapasztaltam csak 
jelentős különbséget (43%). 

Véleményem szerint ez a helyzet azzal magyarázható, hogy a vevő igénynek való megfelelés 
kényszere miatt a vállalkozások függetlenül attól, hogy stratégiai terveikben milyen jelentőséget 
tulajdonítanak a minőségügynek, megteremtik a minőségmenedzsment alapvető elemeit.   
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Ez a helyzet úgy is értelmezhető, hogy azon vállalkozások vezetői, akik nagyon fontosnak 
ítélik a minőségügy jelentőségét, ott egyértelműen megállapítható a vezetői elkötelezettség 
megnyilvánulása. Ahol viszont nem tartják fontosnak a minőségügy jelentőségét, ott nem belső 
igényként, hanem kizárólag „csak” a vevői igénynek való megfelelésként jelenik meg a 
minőségmenedzsment kialakítása és fenntartása. 

A kérdőíves felmérés eredményei és az interjúk során kapott válaszok alapján áttekintettem 
és összefoglaltam a minőség- és biztonságmenedzsment színvonalát és a minőség iránti 
elkötelezettség megnyilvánulását jellemző tényezőket.  

Megvizsgáltam az egyes tényezők közötti összefüggéseket, amelyeket az 59. táblázatban 
mutatok be. A szerint végeztem el a csoportosításukat, hogy melyek azok a tényezők, amelyek 
szignifikánsan, valamint bár nem szignifikánsan, de a szakmai gyakorlati megítélés alapján 
egyértelműen alapvető fontosságúnak tekinthetőek. 

 

4.2.  A minőség- és biztonságmenedzsment rendszerek integrációját bemutató 
folyamatmodell  

 

Ebben a fejezetben azt elemzem, hogy az élelmiszeriparban alkalmazható legelterjedtebb 
minőség- és biztonságmenedzsment rendszereket mi jellemzi általánosan. Erre alapozva 
kidolgoztam egy olyan összefoglaló folyamatábrát, amely egyrészt azt bizonyítja, hogy az egyes 
rendszerek olyan sajátos jellemzőkkel bírnak. Másrészt az általam kidolgozott rendszerben ezen 
jellemzőket felismerve és egységesen kezelve egyszerűen elvégezhető azok integrálása. 

A minőség biztosítására tervezett irányítási rendszerek kialakítása és működtetése feltételezi a 
minőségre ható tényezők, alrendszerek egymásra épülésük, kapcsolódási struktúrájuk módjának 
a meghatározását is. Az élelmiszer-minőségbiztosításhoz a helyes higiéniai gyakorlat (GHP), a jó 
gyártási gyakorlat (GMP), a HACCP, az ISO 9001 rendszerek összehangolása, azok integrált 
működtetése biztosítja a legjobb eredményt. 

A teljes körű minőségbiztosítás megteremtéséhez azonban a minőség különböző tényezőin 
kívül fontos a környezetvédelem, a munkavédelem, a munkaegészségügy, a logisztika, a 
controlling stb. területeit is felügyelet alatt tartani. Kiemelten szükséges tehát ezeket a területeket 
szabályozó komponensek megfelelő értelmezése, és azok beépítése a vállalati működési 
mechanizmusba. A különböző szakterületekhez kapcsolódóan önálló szabványok állnak 
rendelkezésre azon vállalkozások számára, akik önálló irányítási rendszer keretében kívánják az 
egyes szakterületeket felügyelet alatt tartani: HACCP – élelmiszerbiztonság, ISO 9001 – 
minőségirányítás, ISO 22000 – élelmiszerbiztonsági irányítás, ISO 14001 – környezetirányítás, 
MSZ 28000 – munkahelyi egészségvédelem és biztonságirányítás. 

Az ezeknek az előírásoknak való megfelelés érdekében életre hívott önálló irányítási 
rendszerek szerkezetüknél fogva jól illeszthetők egymáshoz, sok a közös követelményterület 
azokban. Ezért véleményem szerint, ha a vállalkozások még nem építették ki az egyes 
rendszereket, akkor azokat mindenképpen közös szabályozás alatt javasolt megtenni. 
Amennyiben már rendelkeznek az egyes rendszerekkel, de még külön-külön szabályozás alatt 
állnak, érdemes minél előbb végrehajtani azok integrációját, közös alapokra hozását. Ehhez nyújt 
segítséget az általam elkészített szabvány-összehasonlítás (M. 13. melléklet) és az 53. ábrában 
bemutatott folyamatmodell.  

Ahhoz, hogy egy cég integrálni tudja saját vállalati irányítási rendszereit, értékelnie kell az 
egyes irányítási rendszerek sajátos jellemzőit olyan szempontból, hogy melyek azok, amelyek 
több helyen is előfordulnak, tehát integráltan kezelhetőek, és melyek azok, amelyek speciálisak, 
önállóan kezelendők. Elsődleges célom, hogy rámutassak arra, hogy bármely minőség- vagy 
biztonságmenedzsment rendszerei jól integrálhatók a vállalat egyéb irányítási rendszerei közé (és 
nem azok mellé!), feltéve, hogy az egyes menedzsmentfunkciókat nem önállóan működőnek, 
hanem a működési folyamatok egy részterületének tekintik, amely csak a többi részterülettel 
összhangban képes a megfelelő eredményeket elérni. 
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59. táblázat: A minőség- és biztonságmenedzsment színvonalát, valamint a 
minőségügy iránti elkötelezettség megnyilvánulását jellemző tényezők 

rendszerezése 

 

Vizsgált szempont 
Szignifikáns kapcsolatot mutató 

jellemző tényezők 

Nem szignifikáns, de 
gyakorlati-szakmai 

szempontból alapvető 
fontosságúnak tekinthető 

tényezők 

a minőségmenedzsment 
színvonala,  

minőségügy iránti 
elkötelezettség 

megnyilvánulása 

• a minőségügynek a stratégiai 
tervezési tevékenységben 
megnyilvánuló jelentősége, 

• alkalmazott irányítási 
rendszerek típusa, 
működtetésének módja, 

• a minőségmenedzsment 
rendszereinek további bővítése, 
fejlesztése, 

• önálló minőségügyi szervezeti 
egység biztosítása a szervezeten 
belül (minőségügyi apparátus), 

• a minőségügyi feladatok 
irányításának önálló 
feladatkörben való ellátása, 

• a minőségügyért felelős vezető 
magas szintű szakképzettsége, 

• az alkalmazott dokumentációs 
rendszer korszerűsége, 

• a vevői reklamációk aránya, 
• a minőségügyi bírságok aránya. 

• a vezetőségi 
átvizsgálások és szakmai 
meetingek 
végrehajtásának 
gyakorisága, 

• a minőségügyi oktatások 
gyakorisága. 

a biztonságmenedzsment 
színvonala 

• a munkahelyi kockázatbecslés 
és -értékelés rendelkezésre 
állása és folyamatos felügyelete,

• a munkavédelmi tevékenységek 
vállalaton belüli felügyeletének 
megvalósítási módja (belső 
munkatárs által), és a 
szakképzett munkaerő (legalább 
középfokú végzettségű) 
biztosítása, 

•  a munkavédelmi bírságok 
aránya. 

• a munkavédelmi 
oktatások gyakorisága. 

Forrás: saját feldolgozás 

 
 
Ehhez kapcsolódóan, megoldási javaslatként állítottam össze az 54. ábrában bemutatott 

folyamatábrát, amelyet egyrészt saját kutatási eredményeimre, másrészt a vonatkozó szabványok 
követelményeinek összehasonlítása során szerzett információkra alapozva dolgoztam ki (M. 13. 
melléklet) abból a célból, hogy annak alkalmazásával segítséget nyújtsak az irányítási 
rendszereiket integrálni kívánó szervezetek számára.  
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53.  ábra: Az integrált irányítási rendszer működtetésének folyamatábrája 
Forrás: saját feldolgozás 

Vevői igény 

Vállalatirányítás (menedzsment: 
minőség-, biztonság-, környezet-, 

emberi erőforrás-, pénzügyi, 
számviteli stb.)   

Jogi és egyéb 
követelmények 

Stratégiai tervezés, stratégiai célok 
(elkötelezettség kinyilvánítása) 

Tevékenységek, erőforrások 
tervezése 

 
Integrált Irányítási Kézikönyv 

(HACCP, ISO 9001, ISO 14001, ISO 
22000, IFS, BRC, MSZ 28001 stb.)

Dokumentumok, feljegyzések, adatok kezelése 

Főfolyamat 
(baromfi-feldolgozás) Vevők 

Szállítók 

Támogató folyamatok: 
Ajánlatok, szerződések  

Mérés, elemzés  
Külső és belső 

felülvizsgálat (audit)  
Helyesbítő, megelőző 

tevékenységek 
Nem megfelelő termék 

kezelése 

Támogató folyamatok: 
Oktatás, képzés 

Erőforrások 
Munkakörnyezet 

Beszerzés, szállítók 
értékelés;  

Mérőeszköz kezelés 
Kockázatértékelés 

Környezeti tényezők 
meghatározása

Minőség- és biztonságmenedzsment rendszer fejlesztése 

Vevői 
elégedettség 

Jogi és egyéb 
követelmények Vezetőségi átvizsgálás 

Hatóságok 

Külső auditáló 
szervezetek 
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Jól látható, hogy az előző pontban bemutatott, egyes rendszereket leíró folyamatmodellek 
logikai menetét (M. 14. melléklet) – PDCA elmélet (Plan-Do-Chek-Act) szerint – követi az 53. 
ábra is, mintegy ötvözi azok közös pontjait, és kiemeli a sajátosságokat. Valamennyi, általam 
megvizsgált irányítási rendszer (HACCP, ISO 9001, ISO 14001, ISO 22000, IFS, BRC, MSZ 
28800) abból a közös pontból indul ki, hogy egyik oldalról a vevői igények, másik oldalról a jogi 
és egyéb követelmények jelennek meg. Ezek mérlegelése alapján – anyagi lehetőségek, humán-
erőforrás állomány, időtényező, információellátottság stb. – szükséges a cég vezetésének döntést 
hoznia arról, hogy a jelenleg működő vállalatirányítási rendszerbe mely irányítási rendszer(eke)t 
kívánja beilleszteni.  

A döntést a stratégiai tervezés és a tevékenységek, erőforrások tervezése során feltárt 
tényezők (amit jól támogat egy SWOT analízis) ismeretének birtokában kell meghozniuk a 
felelős vezetőknek, és stratégiai célként megfogalmazni az új rendszer bevezetését, vagy a 
meglévő rendszerek továbbfejlesztését, bővítését; valamint deklarálniuk kell az az iránt való 
elkötelezettségüket. Vezetői elkötelezettség nélkül teljesen értelmetlen lenne bármilyen irányítási 
rendszer kiépítése, ugyanis a végrehajtási szinteken a vezetői magatartás tükröződik vissza. 

Bármely rendszer bevezetése előtt fontos azt megvizsgálni, hogy milyen a cég jelenlegi 
erőforrás-ellátottsága, és az mennyiben képes kielégíteni a kialakítandó új rendszer igényeit. Az 
esetek döntő többségében vélhetően arra a következtetésre jut a vezetőség, hogy pótlólagos 
erőforrások – mind az infrastruktúra fejlesztése területén, mind a humán-erőforrás területén – 
biztosítása nélkül a folyamat nem valósítható meg. Az erőforrások közül azonban kiemelem a 
humán-erőforrás fontosságát, ugyanis a megfelelő szakember hiányát nem képes pótolni 
semmilyen más alternatíva, míg az egyéb erőforrások kapcsán több megoldási lehetőség vehető 
számba.  

Az egyes irányítási rendszerek egy-egy szakterületet fednek le, amelyek kialakításukhoz és 
működtetésükhöz megfelelő szakismerettel rendelkező személyzetet igényelnek. Amennyiben a 
cég nem rendelkezik alkalmas, szakképzett munkaerővel, akkor vagy a belső személyzet 
átképzésének, vagy új munkaerő, esetleg külső személyzet (tanácsadó) igénybevételének 
lehetőségét szükséges mérlegelni. Ha nem ismeri el a cégvezetés ezen igény fontosságát, és 
ennek figyelmen kívül hagyásával kezdik meg a rendszerépítést, akkor nemcsak jóval nagyobb 
jóval nagyobb anyagi terhet vállal magára, hanem a szervezeten belül jelentős ellenállást is kivált 
mégpedig a pótlólagos feladatoknak a megfelelő irányítás nélküli ellátása miatt. 

Kutatómunkám során nyert tapasztalataim szerint további jelentős problémát idéz elő az 
időtényező. Gyakran adódik olyan helyzet, amikor a cégnek „gyorsan” szüksége van egy „xy” 
irányítási rendszerre, mert a vevő auditálni kívánja azt, vagy, mert ehhez a feltételhez kötötte a 
további megrendeléseit.  

Ezekben az esetekben az időtényezőnek jelentősen megnő a szerepe a többi tényezővel 
szemben, és haladéktalanul meg kell kezdeni a rendszerépítési vagy -fejlesztési munkálatokat. 
Természetesen ez esetben a döntési folyamatok sokkal gyorsabban zajlanak le, ebből adódóan 
esetleg nem elég körültekintőek a döntéshozók, nagyobb a hiba lehetősége is; de véleményem 
szerint ez a kényszerítő hatás azonban gyakran a cégben rejlő pozitívumokat is képes felszínre 
hozni. Ki lehet építeni, illetve fel lehet fejleszteni egy rendszert 4-6 hónap alatt is – a szokásos 8-
12 hónap helyett –, csak ez esetben nagyfokú elkötelezettségre, megfelelő szakemberekre és egy 
elkötelezett csapat munkájára van szükség a szervezet valamennyi szintjének, részlegének 
bevonásával.  

Meg kell jegyezzem, hogy valamennyi rendszer kiépítésénél figyelembe kell venni azt, hogy a 
független fél általi tanúsítási folyamat lefolytatásához legalább három hónap rendszerműködést 
kell tudni bizonyítani. Alapesetben a tervezési és döntéshozatali folyamatokat követően kerül sor 
a dokumentációs rendszer állapotának felülvizsgálatára.  

Ekkor azt kell megvizsgálni, hogy a folyamatokat jelenleg szabályozó és leíró dokumentumok 
mennyire elégítik ki a kialakítandó új rendszer dokumentációs követelményeit.  

 
 



 

111  

Nem az a megfelelő megoldás, hogy az új irányítási rendszert leíró szabvány 
követelményeinek megfelelő, önálló új dokumentációs rendszert alakít ki a cég, hanem arra 
törekszik, hogy a meglévő dokumentumaikat az új szabvány követelményeihez próbálja 
hozzáigazítani, és végrehajtja a szükséges módosításokat. Ezáltal egy Integrált Irányítási 
Kézikönyvet szükséges csak alkalmazni, amely valamennyi követelményterületre vonatkozóan 
tartalmazza a szükséges előírásokat.  

Az általam vizsgált szabványok és előírások felépítésüket tekintve nagyon kedvező 
lehetőséget kínálnak a rendszereiket integráltan kiépíteni vagy üzemeltetni szándékozók részére. 
A szabványalkotók az ISO 9001 előírásainak 2001-ben végrehajtott módosításait követően 
elkészítették annak a korábbi verziójával (ISO 9001:1996) való összehasonlítását, segítséget 
nyújtva ezzel a szervezetek számára az átálláshoz. 

A szabványosítási eljárások további kedvező folyamataként értékelhető az ISO 14001 és az 
ISO 22000, valamint az MSZ 28800 szabványok szerkezetének az ISO 9001 szerkezetéhez 
igazodó felépítést biztosítani.  

További jól használható tényező az is, hogy az egyes szabványok mellékleteiben a 
kereszthivatkozásokat is megjelölik egy-egy szabványpár kapcsán (ezeket alapul véve 
készítettem el én is az általam vizsgált öt rendszert leíró szabályozások közös kapcsolódási 
pontjait). Ennek megfelelően tehát úgy vélem, bármely szervezet képes átlátni a különböző 
rendszerek integrálhatóságának feltételeit, és képes felismerni a különböző rendszerek 
követelményterületeit.  

Az irányítási rendszereknek nem az a céljuk, hogy pótlólagos előírásokat dolgozzanak ki a 
cég tevékenységeire, hanem olyan mennyiségű dokumentum rendelkezésre állását követeli meg, 
amellyel egyrészt közérthető módon leírja a tevékenységek végrehajtásának helyes módját 
(technológiai leírás, takarítási utasítás, higiéniai szabályzat, karbantartási szabályzat, 
termékvisszahívási és nyomonkövetési szabályzat stb.), másrészt bizonyíthatóvá válnak a 
folyamatok felügyelete, valamint azok nyomonkövetése, hogy probléma esetén a termék 
visszahívható legyen. Úgy vélem ez alapvető követelménynek kell lennie egy élelmiszer-
előállító cég számára. Ezekre a dokumentumokra, feljegyzésekre akkor is szükség lenne, ha 
semmilyen menedzsmentrendszert nem működtetne tudatosan a cég. A vonatkozó jogi előírások 
megkövetelik azok rendelkezésre állását, amelyeket a felügyelő hatóságok ellenőrzésük alatt 
tartanak.  

A hazai jogrend a nemzetközi előírásokhoz, szabványkövetelményekhez igazodva – és azokra 
épülve – tulajdonképpen azoknak a dokumentumoknak az alkalmazását követeli meg, amelyek 
nélkülözhetetlenek a Jó Gyártási Gyakorlat (GMP) és a Helyes Higiéniai Gyakorlat (GHP) 
bizonyításához. Az egyes szabványokban, nemzeti előírásokban az ezeken túl megjelenő 
dokumentációs követelmények már a cég további érdekeit szolgálják annak megfelelően, hogy 
melyik irányítási rendszert kívánja bevezetni és alkalmazni. Ezek a pótlólagos dokumentációs 
követelmények megjelenhetnek egyrészről a főfolyamat – ami jelen esetben a baromfi-
feldolgozás – szabályozása kapcsán, másrészt megjelenhetnek a főfolyamatot támogató 
folyamatok révén: oktatás, képzés; erőforrások, munkakörnyezet biztosítása stb., ajánlatok, 
szerződések átvizsgálása; mérés, elemzés végrehajtása stb.  

Ezeknek a támogató folyamatoknak az a céljuk, hogy a főfolyamatot lássák el mindazon 
erőforrásokkal és információkkal, amelyek annak a maximális szinten, a lehető legmagasabb 
színvonalon való végrehajtásához szükségesek. Érthető tehát, hogy miért fontos a főfolyamat 
paramétereinek szabályozásán és nyomonkövetésén túl a támogató folyamatokat is 
dokumentáltan kezelni.  

Bizonyítékként szolgálnak ahhoz, hogy az adott erőforrások, információk a megfelelő helyen, 
a megfelelő időben, a megfelelő minőségben rendelkezésre álltak-e, vagy sem.  

Ezeknek a bizonyítékoknak az ellenőrzését a többszintű felügyeleti rendszer biztosítja. A 
legfelsőbb szintű ellenőrzést az illetékes hatóságok gyakorolják, akik elsősorban a főfolyamatot 
szabályozó előírások végrehajtását ellenőrzik. 
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A következő ellenőrzési szinten helyezkednek el a külső, független auditáló szervezetek, akik 
mind a fő-, mind a támogató folyamatok megfelelőségét hivatottak ellenőrizni annak céljából, 
hogy az igazoló okiratot (Tanúsítványt/Certifikat-ot) odaítélhessék a szervezetnek.  

Ehhez a szinthez kapcsolódik, és időben ezt megelőzően a szervezet is végrehajt egy 
kétlépcsős ellenőrzési folyamatot, amely valamennyi tevékenységi területre kiterjed.  

Az első lépcsőben a minőségügyi tevékenységeket ellátó szervezet végez egy belső 
felülvizsgálatot (belső audit), majd ezt követően a vezetőség is átvizsgálja (vezetőségi 
átvizsgálás) a szervezet működését, annak minden részterületét. Ezen ellenőrzéshez alapul veszi 
a belső audit során rögzített észrevételeket, továbbá a vonatkozó jogi és egyéb követelményeket, 
valamint a vevői elégedettség (vagy elégedetlenség) tényezőit is. Az ellenőrzési szint harmadik 
helyére soroltam a cég szállítópartnereihez kapcsolódó ellenőrzést. Jól látható, hogy ez az 
ellenőrzési tevékenység már kétirányú.  

Egyrészt a szállító cégek (és itt elsősorban az élőáru alapanyagot beszállítókra gondolok) 
ellenőrzést tartanak a feldolgozó üzemben a feldolgozási körülmények ellenőrzése céljából. 
Másrészt viszont a feldolgozó üzem ellenőrzi szállítóit, hogy az általuk beszállított termékek 
megfelelnek az adott termékre vonatkozó mindenkori követelményeknek (pl.: az élőáru csak 
állatorvosi igazolás kíséretében kerülhet a feldolgozó üzem területére). Egyértelmű tehát, hogy 
ez esetben a kétirányú ellenőrzés miként tölti be funkcióját. 

A vevő általi ellenőrzési tevékenységet külön oldalon jelenítem meg a folyamatábrában, mert 
a vevő általi ellenőrzések más síkon értelmezendőek. A vevők a legtöbb esetben sajátos 
igényekkel fordulnak az előállító cég felé, amelynek át kell vizsgálnia ezeket az igényeket, és 
annak során szem előtt kell tartani az előzőekben felsorolt ellenőrzési szempontokat. 
Természetesen a vevők olyan jellegű kérése nem teljesíthető, amely az előállítóra nézve 
hátrányos helyzetet idézhet elő. 

A teljes folyamat zárásaként jelenik meg a menedzsment rendszerek fejlesztésének a 
lehetősége és igénye ami attól függően változik, hogy ez a folyamat milyen termelési színvonalat 
volt képes teljesíteni, és azt mennyire, illetve milyen módon érdemes továbbfejleszteni.  

A vizsgált szabványokra és előírásokra egyaránt jellemző, hogy az azokat alkalmazó 
szervezetektől elvárják a folyamatos fejlesztés bizonyítását annak érdekében, hogy általa mind a 
szervezet bizonyítani tudja a folyamatos fejlődésre irányuló törekvéseit, mind pedig a tanúsító 
szervezet meggyőződhessen arról, hogy a tanúsítvány feltétel nélkül fenntartható, és nem utolsó 
sorban a vevő megelégedését is szolgálja. 

Összességében megállapítottam, hogy az élelmiszer-előállító cégek számára a 
minőségmenedzsment rendszereik fejlesztése lehet a legfontosabb célok egyike. 
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4.3.  Új és újszerű tudományos eredmények 
 

1. A szakirodalom kritikai elemzése és saját vizsgálataim eredménye alapján az 
élelmiszeripari vállalkozások körére vonatkozóan meghatároztam a 
minőségmenedzsment újszerű definícióját.  
 
A minőségmenedzsment – az élelmiszeripari vállalkozások körében –, a vállalati 
irányítási funkciók között helyet foglaló olyan rendszerelem, amely magában foglalja a 
termék-előállítási folyamatokhoz kapcsolódó valamennyi élelmiszerbiztonsági, 
higiéniai, minőségi és környezetvédelmi tevékenység irányítását, felügyeletét és 
folyamatos fejlesztését. 
 

2. A kérdőíves felmérés adatinak különböző statisztikai módszerekkel való feldolgozásával 
kimutattam és összefoglaltam a minőség- és biztonságmenedzsment megvalósításának 
színvonalát, egyben meghatároztam az az iránti elkötelezettség színvonalát 
szignifikánsan és a nem szignifikánsan, de a gyakorlati-szakmai megítélés alapján 
alapvető fontosságú jellemzőnek tekinthető tényezőket. 
 

3. Bebizonyítottam, hogy a már a döntően belföldi piacra termelő üzemek körében is 
nagyfokú minőség iránti elkötelezettség mutatható ki, amely a külpiacra termelő üzemek 
körére már korábban alapvető követelményként jelent meg. Ezzel összefüggésben 
megállapítottam, hogy az elkötelezettség színvonalát nem az alkalmazott menedzsment 
irányítási rendszerek száma, hanem azoknak a tervszerűen, integrált módon való 
alkalmazása határozza meg.  

 
4. A biztonságmenedzsment élelmiszeripari megjelenését vizsgálva feltártam, hogy a 

vállalkozások nem az önálló irányítási rendszer kiépítésével valósítják meg a 
munkabiztonsági és egészségvédelmi követelmények teljesítését, hanem „csupán” a 
mindenkor érvényben lévő jogi előírásokat igyekeznek naprakészen betartani.  

 
5. A kutatásaim során összefoglaltam és rendszereztem a különböző – általam vizsgált – 

menedzsment irányítási rendszerek közötti összefüggéseket, amelyhez elkészítettem az 
azok kialakításához és működtetéséhez jól alkalmazható folyamatmodellt is. 
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5. KÖVETKEZTETÉSEK, JAVASLATOK 
 
Az élelmiszeripari vállalkozások minőségügyi tevékenységeire vonatkozóan különféle 

állásfoglalások alakultak ki. Egyesek szerint a GMP, GHP, HACCP rendszerek kellő mélységig 
tartalmazzák a minőséggel és – az élelmiszer-előállításban oly fontos – higiéniával kapcsolatos 
követelmények szabályozását. Mások úgy vélik, hogy e rendszereken kívül szükség van további, 
olyan menedzsment rendszerekre is, amelyek az élelmiszer-biztonságon és higiénián túlmenően 
a szervezet teljes egészére vonatkozóan tartalmaznak önkéntesen alkalmazandó előírásokat, 
illetve a környezetvédelemre, valamint a munkabiztonsági és egészségvédelmi területekre is 
kiterjednek. Ezek igazolásra végzett saját kutatásaim – mind részleteiben, mind pedig 
összességében – azt bizonyítják, hogy a komplex elvárások teljesítésére valamely független 
tanúsító szervezet által felülvizsgálat és tanúsított menedzsment irányítási rendszer, sőt éppen az 
általam modellben is kidolgozott integrált irányítási rendszer a legalkalmasabb.  

A mai minőség-gondolkodás szerint a minőség elérésének és biztosításának alapvető eszköze a 
vezetés és a szervezés. Mindez azonban – kutatásomban is megerősítést nyert – nem azt jelenti, 
hogy a minőségmenedzsmentben a szabványokat nélkülözni lehetne. Sikerült a gyakorlatban is 
feltárnom azt amit a szabványok elvi szinten tárgyalnak, hogy a minőség biztosításában a 
vezetésnek meghatározó szerepe, „felelőssége” van. Ez a szerep a menedzsmentrendszerek 
kiépítésében és működtetésében összetett, sokoldalú, szinte átfogja a vezetői szerepek és 
feladatok egész területét. Vizsgálataim egyértelműen alátámasztják annak szükségszerűségét, 
hogy a vállalkozásoknak fontos kidolgozniuk a vállalati stratégiát, amelyet a minőségpolitikájuk 
által közzétesznek. Ki kell alakítani a minőségügyi apparátust, és azt be kell építeni a vállalati 
struktúrába, amely a tartós és eredményes működés feltételeit biztosítani tudja. Ez valójában 
magát a vezetést jelenti, a stratégiai menedzsmenttől a változásmenedzsmentig, a motivációtól a 
konfliktuskezelésig, a szervezetépítéstől az emberi erőforrás menedzsmenten keresztül a 
termelés- és a minőségmenedzsmentet is magába foglaló folyamatmenedzsmentig.  

A szakirodalomban is alátámasztott vélemények alapján a minőségügyi rendszer nem más, 
mint a minőségirányítás megvalósításához szükséges szervezeti struktúrák, eljárások, folyamatok 
és erőforrások összessége. Úgy kell azt megtervezni, hogy kielégítse a szervezet belső irányítási 
igényeit. A minőségügyi rendszerek jellegét, a működés hatékonyságát és eredményeit a 
rendszerbe foglalás szintjén és az alkalmazott technikákon kívül jelentősen befolyásolják a 
rendszer elemeit összekötő mechanizmusok, a termelési kultúra, a vállalati stratégia. 

A legújabb minőségi szemlélet szerint a minőség nem biztosítható kizárólag a termék-
előállítási folyamat szabványszerű végrehajtásával. A vevő által igényelt, és a 
követelményeknek megfelelő termék-előállításhoz további olyan tényezők is szükségesek, mint 
a jó és hatékony kommunikáció, a szervezeten belül; jól működő információs rendszer, a 
megfelelő motiváltság, a dolgozók „beavatása” a vállalati célokba; a megfelelő munkakultúra; a 
vállalati kultúra kialakítása. Ezek olyan tényezők, amelyek nélkül a termék-előállítás folyamata 
nem tökéletes, nem lesz fejlődő. Mindezek kialakítása, biztosítása, irányítása alapvető vezetési 
feladat. Ahogy a minőségbiztosítás magába foglal minden olyan tevékenységet és feladatot, 
amely a minőség elérésére irányul, úgy a „minőségügyi rendszer” fogalmát a szakirodalomban 
is több szerző által megfogalmazott módon a minőségszabályozást célzó szervezeti struktúra, 
felelősségek, eljárások, folyamatok és erőforrások összességeként definiáltam.  

Álláspontom szerint a minőség- és biztonságmenedzsment keretein belül kialakított irányítási 
rendszerek összehangolják a minőségszabályozási tevékenységeket, és megerősítik azok 
megelőző jellegét. A különböző irányítási rendszerek a vállalat számára vezetési, irányítási 
eszközként szolgálhatnak. Céljuk a munkamegosztás és a munkafolyamatok összehangolása, 
azok újraegyesítése a folyamatok végeredményéért, minőségéért. 

A különböző menedzsment területek rendszerbe foglalják és dokumentálják azokat a 
tevékenységeket, amelyek egyrészt befolyásolják a termék minőségét, biztonságát, másrészt 
felügyelet alatt tartják a munkahelyi egészségvédelmi és munkabiztonsági követelményeket.  
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Lényegében a vállalatirányítási rendszer részét képezik, a minőséggel és biztonsággal 
kapcsolatos feladatokat, elvárásokat határozzák meg.   

Ezeknek a tevékenységeknek a rendszerbe foglalására szolgál az általam kidolgozott modell, 
amelyben bemutatom a HACCP élelmiszerbiztonsági rendszer, az ISO 9001 minőségirányítási 
rendszer, az ISO 14001 környezetirányítási rendszer, valamint az MSZ 28000 munkahelyi 
egészségvédelmi és biztonsági irányítási rendszer stratégiai alapokon nyugvó szerkezeti 
felépítését. Az integrált irányítási rendszerek előnye többek között az is, hogy külső, harmadik 
fél által megismerhetők, értékelhetők és megfelelőségük tanúsítható.  

Megállapítottam, hogy a minőség biztosítására alkalmas rendszerek közül – élelmiszeripari 
cégekről lévén szó – elsődleges feladatnak tekintette valamennyi vizsgált üzem a HACCP 
élelmiszerbiztonsági rendszer kötelező bevezetését, eleget téve a vonatkozó hazai és 
nemzetközi jogi szabályozásoknak.  

A további, önkéntesen alkalmazandó irányítási rendszerekre vonatkozóan azonban igen eltérő 
eredményeket kaptam. Vizsgálataim során rendező elvként vettem figyelembe a vállalati 
méretet, az értékesítési irányvonalat, valamint azt a szempontot, hogy az adott vállalkozás 
mennyire tartja fontosnak a minőségügy jelentőségét a stratégiai tervezéseikben.  

A szakirodalmi háttér feldolgozása, valamit a rendelkezésemre álló primer adatbázis értékelő 
vizsgálata alapján az alábbi összegző megállapításokat fogalmaztam meg, és dolgoztam ki 
javaslataimat. 

 
• A hazai és nemzetközi szakirodalmak feldolgozása során a különböző minőségügyi 

fogalmak vizsgálatánál gyakran átfedéseket, esetenként ellentmondásokat tapasztaltam. 
Véleményem szerint ezek az értelmezésbeli anomáliák nagyban befolyásolják a 
vállalkozások minőségüggyel kapcsolatos szemléletét, és annak megítélését, ezért 
fontosnak tartottam – első hipotézisem szerint – olyan egzakt fogalmi meghatározást 
kidolgozni az élelmiszeriparban egységesen alkalmazható minőségmenedzsment 
fogalmára vonatkozóan, amely egyértelműen rögzíti annak tényleges jelentéstartalmát. 
Ennek megfelelően a következő minőségmenedzsment definíciót fogalmaztam meg, 
felhasználva a szakirodalom kapcsolódó meghatározásait, valamint saját kutatási 
tapasztalataimat: 
 
A minőségmenedzsment – az élelmiszeripari vállalkozások körében –, a vállalati 
irányítási funkciók között helyet foglaló olyan rendszerelem, amely magában foglalja a 
termék-előállítási folyamatokhoz kapcsolódó valamennyi élelmiszerbiztonsági, 
higiéniai, minőségi és környezetvédelmi tevékenység irányítását, felügyeletét és 
folyamatos fejlesztését. 
 
A biztonságmenedzsment fogalmával kapcsolatban végzett szakirodalmi kutatásaim 
során annak egységesen kezelt, egzakt fogalmi meghatározásival találkoztam. Ezért 
annak további vizsgálatára nem tértem ki, illetve azzal az irányítási rendszerek integrált 
módon való kiépítésének és alkalmazásának vizsgálatakor foglalkoztam. 
 

• Kutatómunkám során azt állapítottam meg, hogy bár az élelmiszeripari termelést 
szabályozó hazai jogforrásoknak az Európai Unió vonatkozó előírásaival való 
harmonizációs folyamatai befejeződtek, azok gyakorlati bevezetése és egységes 
értelmezése még nem tekinthető lezártnak. Megállapítottam, hogy a hazai jogi előírások 
kevésbé megengedők (rugalmasak) az EU-s előírásokhoz képest, ami gyakran a 
felügyelő hatóságok ellenőrző tevékenységei során felmerülő ellentmondásos 
helyzetekben is megnyilvánulnak, ami befolyásolja az érintett vállalkozások minőség 
iránt tanúsított elkötelezettségének mértékét és egyben a minőségmenedzsment 
színvonalát is.  
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Mind a kérdőíves-, mind az interjú- vizsgálataim során kapott válaszok alapján 
feltártam, hogy a szakmai érdekeket képviselő szervezetek határozottabb fellépésére van 
szükség, amelynek révén az érdekek mind magasabb fórumokon érvényesítésre 
kerülhetnek, továbbá hozzájárhatnak a vonatkozó jogi- és egyéb szabályok átlátható, 
könnyen értelmezhető és alkalmazható rendszerének kialakításához. Ez alapján 
elérhetővé válik, hogy a felügyeleti jogkörök gyakorlására hivatott intézményrendszer is 
egységes követelmények alapján tudjon működni. Ezáltal a hatóságok az 
élelmiszerbiztonsági követelményeket – amelyek részben a jogforrásokban, részben a 
vonatkozó előírásokban, szabványokban jelennek meg – nem „konkurenciának”, hanem 
segítő háttérnek tekintenék az e rendszerek által megkövetelt kényszerpályák 
alkalmazását.  
 

• A minőségmenedzsment vállalaton belüli kialakításának indokait vizsgálva 
megállapítottam, hogy a vezetőség (tulajdonosok, felsővezetők) részéről megnyilvánuló 
minőség iránti elkötelezettség a jogi előírásoknak való megfelelésen túl a vevői igények 
kielégítésének a követelményét jelenti. Sajnos a minőségügynek az üzleti, stratégiai 
tervezési tevékenységek között való megjelenése nem tekinthető magas arányúnak 
(62%).  

 
•  A vállalkozások minőségmenedzsmentjének keretén belül alkalmazott rendszerek száma 

egy és öt közé esik, ami a vállalkozási méret növekedésével párhuzamosan növekszik; 
valamint a statisztikai vizsgálatok is azt igazolták, hogy a vizsgált jellemzők között 
szoros kapcsolat mutatható ki. Az alkalmazott irányítási rendszerek számának az 
értékesítési irányvonallal végzett összefüggését vizsgálva azonban azt állapítottam meg, 
hogy mind a hazai, mind a külföldi piacokra termelő vállalkozások körében egyre 
magasabb követelmény jelenik meg az alkalmazott irányítási rendszerek színvonalával 
szemben. Bizonyítottá vált tehát a negyedik hipotézisem is, miszerint az élelmiszeripari 
vállalkozásoknak egyre nagyobb hangsúlyt kell helyezniük a különböző irányítási 
rendszerek követelményeinek mind szélesebb körének, és annak mind magasabb 
színvonalon való alkalmazására. 

 
• Második hipotézisem bizonyításához – miszerint a vállalkozásoknak a különböző 

menedzsment-irányítási rendszereknek az integrált módon való alkalmazására kellene 
törekedniük – az elvégzett vizsgálataim alapján azt állapítottam meg, hogy a 
minőségmenedzsment keretein belül alkalmazott irányítási rendszereknek az integrált 
módon való alkalmazási lehetőségét, az abban rejlő előnyöket az iparág képviselőinek 
csak közel fele ismerte fel ez idáig. Ez alapján véleményem szerint a szakmai képviseleti 
szerveknek (kamarák, Baromfi Terméktanács stb.), illetve az illetékes hatóságoknak 
(MGSZH, ÁNTSZ stb.) kellene az érintett vállalkozások számára megfelelő tájékoztatást 
nyújtani a különböző irányítási rendszerek integrálásának végrehajtásához.  

 
Ehhez kapcsolódóan elkészítettem az élelmiszeriparban jól alkalmazható minőségügyi, 
környezetvédelmi, munkabiztonsági és -egészségügyi területeket szabályozó szabványok 
összehasonlító értékelése alapján az 53. ábrában bemutatott folyamatmodellt, amelyben 
meghatároztam azokat a kapcsolódási pontokat, amelyek segítséget nyújtanak a 
különböző menedzsment irányítási rendszerek integrációjának végrehajtásához.  
 

• Kutatásaim eredményei jól alátámasztják a harmadik hipotézisemben felállított elméletet, 
miszerint a belföldi piacra termelő üzemek körében is nagyfokú minőség iránti 
elkötelezettség mutatható ki, ami a külpiacra termelő üzemek körében már korábban 
alapvető követelményként jelent meg.  
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Vizsgálataim során megállapítottam, hogy elsősorban a közepes és nagyméretű 
vállalkozások körére jellemző a különböző beszállítói szabványok – a teljes mintán belüli 
alkalmazási arány az IFS rendszer esetén 22,5%, a BRC rendszer esetében11,5% – 
alkalmazása.  
 

• Az általam vizsgált vállalkozások körében a vállalat különböző irányítási funkciói között 
az önálló biztonságmenedzsment – a Munkahelyi Egészségvédelmi és Biztonsági 
Irányítási Rendszer (MEBIR) – kialakítása nem fordult elő. Arra viszont nagy hangsúlyt 
helyezett minden vállalkozás, hogy valamennyi – a működéshez szükséges alapvető 
munkabiztonsági és munkaegészségügyi jogi követelménynek – megfeleljen, azokat 
felügyelet tartsa. A vizsgált vállalakozások 94%-a rendelkezik a munkahelyi 
kockázatbecsléssel és -értékeléssel, valamint az is megállapítható volt a vizsgálati 
eredményeimből, hogy fontosnak tartják a gyakori (három-hat havonkénti) 
munkavédelmi oktatások végrehajtását, továbbá az egészségügyi szűrővizsgálatok 
elvégzését. Ezen tevékenységek ellátásához az esetek döntő többségében nem belső 
munkatársat alkalmaznak a mintában szereplő vállalkozások, hanem külsős, alvállalkozói 
közreműködést vesznek igénybe. A biztonságmenedzsment, mint önálló menedzsment 
terület nem domináns a vállalkozások működési folyamataiban, de kutatásaim során 
megállapítottam, hogy alapvetően megfelelő színvonalúnak tekinthető a munkavédelmi 
és -egészségügyi követelmények teljesítése. Véleményem szerint ez döntően annak is 
köszönhető, hogy egységes jogi háttér áll rendelkezésre, valamint a felügyeletet ellátó 
hatósági apparátus is hatékonyan működik. 

  
• A minőség- és biztonságmenedzsment feladatokat ellátó humánerőforrás meglétét, és 

annak szakképzettségét (felsőfokú végzettség aránya) vizsgálva igen kedvező képet 
tapasztaltam. Önálló minőségügyi apparátussal a vizsgált vállalkozások 76%-a 
rendelkezik, amelyen belül szintén 76%-ban jelenik meg az önálló minőségügyi vezetői 
munkakör. A minőségügyi vezetői munkakört betöltők körében 52% a felsőfokú 
végzettséggel rendelkezők aránya. Ezen arányok természetesen cégméretenként jelentős 
eltéréseket mutatnak, ami azt jelenti, hogy a növekvő vállalkozási mérethez növekvő 
arányok kapcsolódnak, amelynek hátterében elsősorban a vállalkozások eltérő anyagi 
helyzete áll. 

 
• A kérdőíves felmérés adatinak a különböző statisztikai módszerekkel végzett 

feldolgozásával kimutattam, összefoglaltam és rendszereztem a minőség- és 
biztonságmenedzsment megvalósításának színvonalát, egyben meghatározva az az iránti 
elkötelezettség színvonalát szignifikánsan, és a nem szignifikánsan, de a gyakorlati-
szakmai megítélés alapján alapvető fontosságú jellemzőnek tekinthető tényezőket. 

 
• Makrogazdasági megközelítésből fontosnak tartom annak kiemelését, hogy a 

globalizációs folyamatok felerősödésével egyre koncentráltabbá váló piacok 
folyamatosan növekvő követelményeinek teljesítéséhez a különböző menedzsment 
rendszerek mind szélesebb körét szükséges alkalmazni, és az azok iránt való 
elkötelezettség magas színvonalának kell megnyilvánulnia. 

 
Kutatásaim eredményeit röviden összegezve megállapítottam, hogy a hazai baromfi-

feldolgozó iparág megfelelő ütemben teljesíti mind a hazai, mind az Európai Uniós előírásokat, 
követelményeket. Természetesen ebben az iparágban – mint egyéb más területen is – vannak 
még lemaradások, de az élelmiszerbiztonsági előírásoknak való megfelelést valamennyi érintett 
vállalkozás elsődleges szempontként kezeli.  
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A minőség és biztonság megvalósítására irányuló további módszereket is alkalmazzák a 
vállalkozások, de az ezekre való törekvést elsősorban nem belső felismerés, hanem a piaci 
törvények indukálják és ezért csak másodlagosan fogalmazódnak meg vállalati célként.  

 
A jelen munkában bemutatott kutatásaim nem tekinthetők lezártnak, ugyanis az eddigi 

eredményeim újabb kérdéseket vetnek fel, amelyek vizsgálatát a jövőben folytatni kívánom. 
Elsőként kell említenem az iparágon belüli integrált menedzsment irányítási rendszerek 

bevezetéséhez kapcsolódó tapasztalatok megismerésén túl az azok alkalmazásával elért 
eredmények feltárására irányuló utóvizsgálatok tervezett folytatását. 

Igen fontosnak tartom a jövőben annak nyomonkövetését – ami a megkezdett kutatásaim 
eredményeinek továbbviteléhez járul hozzá –, hogy miként alakul az élelmiszerbiztonságot 
szabályzó hazai és Európai Uniós jogrend, mikor zárul le az e témakörhöz kapcsolódó hazai 
jogharmonizációs folyamat.  

A minőség- és biztonságmenedzsment területeken megnyilvánuló vezetői elkötelezettség 
feltárására irányuló eddigi vizsgálataim folytatásaként további kutatást kívánok végezni annak 
a szervezet további szintjein (pl.: a végrehajtói szinten) való megjelenéséről is.  Ezzel 
kapcsolatban szeretném megismerni és feltárni a szervezeti- és munkakultúrában bekövetkezett 
esetleges változásokat, hatásokat. 
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6. ÖSSZEFOGLALÁS 
 

A gazdasági környezet rohamos átalakulása megváltoztatta a piaci elvárásokat és a 
versenyfeltételeket a gazdasági élet szereplői számára. A hiánygazdálkodást felváltotta a kínálati 
piac, ahol a termékek, szolgáltatások minősége, a fogyasztó, felhasználó igényeinek a 
kielégítésére való képesség került előtérbe. A mennyiségi igény kielégítése helyett a minőségi 
elvárásoknak való megfelelés irányába tolódott el a hangsúly. Alapkövetelménnyé vált a vevők 
által igényelt termékeknek a megfelelő minőségben, mennyiségben és időben való rendelkezésre 
állását biztosítani. Azok a vállalkozások képesek csak ezen igényeket kielégíteni, és azoknak 
megfelelni, amelyek időben felismerik a változtatási lehetőségeket és azok szükségességét; és 
mindezt a lehető leghatékonyabban hajtják végre. 

A gazdálkodó szervezetek sikeres működése feltételezi, hogy tevékenységeiket összhangba 
hozzák mind a külső környezeti, piaci kihívásokkal, mind a belső, szervezeten belül 
megnyilvánuló elvárásokkal. A legújabb minőségi szemlélet szerint a minőség nem biztosítható 
kizárólag a termék-előállítási folyamat szabványszerű végrehajtásával. A hiba nélküli termék-
előállításhoz olyan tényezők is szükségesek, mint a jó és hatékony kommunikáció a szervezeten 
belül, a jól működő információs rendszer, a megfelelő motiváltság, a dolgozók „beavatása” a 
minőségi célokba, a megfelelő munkakultúra, a biztonságos és egészséges munkakörnyezet 
kialakítása. Ezek olyan tényezők, amelyek nélkülözhetetlenek a magas színvonalú termék-
előállítás folyamatának teljesítéséhez, és azok kialakítása, biztosítása, irányítása alapvető 
vezetési feladat 

Kutatómunkám során a hazai baromfifeldolgozó-iparág körében végeztem felméréseket – 
kérdőíves módszer és a mélyinterjú módszerének alkalmazásával – arra vonatkozóan, hogy 
feltárjam ezen iparágnak a megváltozott piaci követelményekhez való alkalmazkodási 
körülményeit. Elvégeztem a témakörhöz kapcsolódó hazai és nemzetközi szakirodalmi háttér 
feltárását és annak feldolgozását, megteremtve ez által a gyakorlati kutatásaim elméleti alapjait. 
A témakörhöz kapcsolódó primer és szekunder adatok összegyűjtését, majd azoknak különböző 
statisztikai módszerekkel való feldolgozását és kiértékelését követően megfogalmaztam azokat 
az eredményeket, amelyek alapján a felállított hipotéziseim magyarázhatóvá váltak. 

Meghatároztam az élelmiszeriparban egységesen alkalmazható minőségmenedzsment 
fogalmának olyan újszerű definícióját, amelyet a szakirodalom ez idáig nem kezelt egységesen. 
Véleményem szerint azért vált szükségessé a minőségmenedzsment fogalmának egzakt 
meghatározása, mert a tisztázatlan, helyenként pontatlan megfogalmazások zavaró helyzetet 
idéztek elő az alkalmazók körében. A vállalkozások ezért gyakran a pontatlan, vagy a téves 
információkra alapozva ítélték meg – helytelenül – a minőségügy jelentőségét, alkalmazásának 
szükségességét.  

Vizsgálataim során feltártam azt a tény, hogy a vállalkozások kevés ismerettel rendelkeznek a 
különböző irányítási rendszerek működtetésével, azoknak a cég alapvető irányítási 
mechanizmusával való integrálhatóságával kapcsolatban. Továbbá a vállalkozások minőségügy 
iránti elkötelezettségének megnyilvánulása, valamint a stratégiai tervezési tevékenységeikben 
való megjelenése hiányosságokat mutat. Ehhez kapcsolódóan elkészítettem öt irányítási rendszer 
– a HACCP, az ISO 9001, az ISO 22000, az ISO 14001 és az MSZ 28000 szabványok – 
követelményterületének az összehasonlítását, rávilágítva azok közös kapcsolódó pontjaira, 
amelyek figyelembe vételével egyszerűen végrehajtható a különböző irányítási rendszerek 
integrációja. Elkészítettem továbbá egy folyamatmodellt, amely lépésről-lépésre haladva veszi 
számba és mutatja be a rendszerintegráció folyamatát. Felállítottam továbbá egy olyan piramis-
modellt, amely az élelmiszeripari vállalkozások körében alkalmazható minőség- és 
biztonságmenedzsment területeket lefedő irányítási rendszereknek a stratégiai tevékenységekkel 
való összehangolhatóságát mutatja be. Kutatási eredményeim között bemutattam, hogy a vizsgált 
vállalkozások körében hogyan alakul a minőség- és biztonságmenedzsment keretein belül 
alkalmazott különböző irányítási rendszerek előfordulásának aránya vállalkozási méretenként és 
az értékesítési irány tekintetében egyaránt.  
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Megállapítottam, hogy a növekvő vállalkozási mérettel arányban növekszik mind az 
alkalmazott rendszerek száma, mind azok színvonala. Továbbá a döntően külpiacra termelő 
vállalkozások körére is a magasabb rendszerszám (a kettőnél több irányítási rendszer 
alkalmazása) és a magasabb színvonalú rendszerek (ISO 14001, IFS, BRC) működtetése a 
jellemző. Azonban azt is megállapítottam, hogy nem az alkalmazott rendszerek száma jellemzi 
egy-egy vállalkozás minőségügyi színvonalát, hanem az az iránt való elkötelezettség 
megnyilvánulása. Amennyiben egy vállalkozás újabb és újabb irányítási rendszert vezet be és 
működtet, fontos, hogy tisztában legyen annak gyakorlati hasznáról, és ne csak, mint egy újabb 
vevői igény kielégítést kezelje azt. Úgy menjen végbe a vállalati irányítási mechanizmus 
fejlesztése, hogy annak a vevő számára történő megfelelésen túl, a szervezet belső igényei is 
magasabb színvonalon kerülhessenek kielégítésre. 

Megvizsgáltam továbbá azt is, hogy a minőség- és biztonságmenedzsment területek 
irányításához milyen humán-erőforrás állomány áll rendelkezésre. Megállapítottam, hogy 
elsősorban a közepes és nagyméretű vállalkozások körében tekinthető megfelelőnek a helyzet, 
ezeknél a vállalkozásoknál egyértelműen igazolható a magasan képzett munkaerő rendelkezésre 
állása. A mikro- és kis méretű vállalkozások körében viszont nagy lemaradás tapasztalható ezen 
a téren. Véleményem szerint vállalkozási mérettől függetlenül elengedhetetlen fontosságú 
tényezőnek kell tekinteni a különböző menedzsment területek megfelelő színvonalon való 
működtetéséhez a megfelelő szakképzettségű emberi-erőforrás rendelkezésre állását. 

Fontos megállapításnak tekintem azt, hogy a vizsgált vállalkozások körében a minőségügy 
jelentőségének megítélése a stratégiai tervezésben nem jelenik meg dominánsan. Ezzel szemben 
a vállalkozások minőségmenedzsmentjének színvonalát jellemző tényezők (magas az 
alkalmazott rendszerek száma, minőségügyi apparátust működtetnek önálló vezetővel stb.) 
magas arányt képviselnek. Ezt azzal magyaráztam, hogy a vállalkozások vezetői nem belső 
igényként fogalmazzák meg a vevői igényeknek való megfelelés követelményét, hanem 
kizárólag a piacvesztés megakadályozása érdekében döntenek az újabb irányítási rendszerek 
bevezetéséről. Ennek következtében nem tapasztalható az, hogy a bevezetett rendszerek 
racionális működtetését valósítják meg a cégek, hanem az alapvető követelményeknek tesznek 
csak eleget, figyelmen kívül hagyva az ezzel járó magasabb költségeket. 

A biztonságmenedzsment helyzete a vizsgált vállalkozások körében kedvező képet mutat. 
Vállalkozási mérettől függetlenül nagy jelentőséget tulajdonítanak a cégek annak, hogy mind a 
munkavédelmi, mind a munkaegészségügyi követelményeknek eleget tegyenek. Valamennyi 
vonatkozó jogi előírásnak igyekszenek megfelelni, és azt folyamatosan felügyelet alatt tartani. 
Ez annak eredménye lehet, hogy a biztonságmenedzsment területet felügyelő intézményrendszer 
hatékonyan és következetesen működik, továbbá átlátható és egységes jogi háttér. Ebből 
adódóan a vállalkozások nem tartják szükségesnek az önálló irányítási rendszer kiépítését és 
működtetését e területen. Ezért az a hipotézisem, hogy a biztonságmenedzsment keretén belül 
fontos szempont a tanúsított munkahelyi egészségvédelmi és biztonsági irányítási rendszer 
(MEBIR) alkalmazása, nem került bizonyításra. 

Az élelmiszerbiztonságot szabályozó jogi előírások értelmezése, gyakorlati alkalmazása, 
valamint az azokat felügyelő intézményrendszer – ellentétben az előzőekkel – véleményem 
szerint még nem alkot egységes képet. Ez alapján azt állapítottam meg, hogy e területen az 
Európai Uniós jogharmonizációs folyamatokat még nem tekinthetjük teljes mértékben lezártnak.  

Fontosnak tartom, hogy a hazai – az EU-ban alkalmazottaktól szigorúbb – jogi előírások 
rendszere konkrétan határozza meg a vonatkozó követelményeket, és egyértelműen határolja el 
az egyes szakhatóságok ellenőrzési hatásköreit is. Ezáltal elkerülhetővé válnak az ellenőrzési 
tevékenységek során felmerülő eltérő követelmények számonkérése, ami gyakran 
ellentmondásos helyzetet idéz elő az egyes szabványkövetelmények teljesítése során. 

Kutatómunkám eredményét zárásként úgy foglalhatom össze, hogy a vállalkozások 
felismerték, hogy tevékenységeik folytatásához nélkülözhetetlen a magas minőségi színvonal 
biztosítása nemcsak a vevői igények kielégítése céljából, de a hatósági előírások teljesítése 
érdekében is.  
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Nyilvánvalóvá vált, hogy a cégeknek azonosulniuk kellett az Európai Unió 
minőségpolitikájával, és az óta is folyamatosan teljesíteniük szükséges az egyre növekvő vevői 
igényt, ami esetenként egy-egy újabb, tanúsított irányítási rendszer meglétét követeli meg. 
Azonban még hiányosnak érzem az iparágon belül elvárt, minőség iránti elkötelezettség 
megnyilvánulását, a minőségi szemlélet gyakorlásának a tudatosságát. Az a véleményem alakult 
ki, hogy a felszínen már jól tapasztalhatóak az alapvető „minőségi jegyek”, de azok 
elmélyítésére, tudatosítására még időre van szükség. 

 
A ma realizálódó eredmények korábbi döntések következményei; a mai döntések a későbbi 

eredmények zálogai. 
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7. SUMMARY 
 

The rapid changes in the economic environment have significantly changed market 
requirements and conditions of competition for participants of the economy. The planned 
economy has gradually been replaced by a supply-oriented market where the quality of products 
and services and their ability to meet the demand of consumers have become the most important 
factors. More emphasis has been put on meeting qualitative requirements rather than quantitative 
ones. It has become a principal requirement to secure the availability of products demanded by 
consumers on an appropriate level of quality, in a required quantity and at a required time. Only 
enterprises that realize the opportunities and the necessity of the changes and find effective ways 
of implementation can meet the demand and the requirements of the market. 

As competition in the economy and sales has been becoming sharper and sharper, quality has 
become a crucial factor in terms of competition. It is highly required for the successful operation 
of enterprises to make their activity able to react to both external and market challenges and their 
internal challenges within the enterprise. The new quality aspects claim that quality cannot be 
provided only by bringing the production process in line with standards. Faultless production 
also requires factors like good and efficient communication inside the enterprise, appropriate 
information system, motivation, the introduction of employees to the quality goals of the 
enterprise, appropriate work culture and a safe and healthy working environment. These are 
factors that are very essential for the implementation of a high level production process while 
their establishment and maintenance is a principal task of the management. 

One of the aims of this research was to conduct a survey in the Hungarian poultry processing 
industry – by applying questionnaires and deep interviews – in order to collect data on the 
adaptation of the enterprises to changing market requirements. 

The research also focused on introducing and applying Hungarian and foreign professional 
literature to provide a theoretical basis for the practical stages of the investigations. After 
collecting, processing (by different statistical methods) and evaluating primary and secondary 
data, the results were used for explaining the hypotheses of the research. 

As an important step of this research a new definition was determined for quality 
management in the food industry. The exact definition of quality management was needed 
because professional literature has several different point of views related to this field, and 
unclear and sometimes inaccurate definitions often confuse those who apply them. Thus 
enterprises are often unaware of the significance of the application of quality management 
because their decisions are based on inaccurate or incorrect information. 

The investigations of the research proved that enterprises have low knowledge on the 
operation of management systems and their integration into the basic management process of the 
enterprise. Furthermore the management of companies are not committed enough to quality 
management and do not include it into their strategic planning activity to the necessary level. 
Therefore the requirements of five different quality systems – HACCP, ISO9001, ISO22000, 
ISO14001 and Hungarian Standard 28000 – were compared in this thesis in order to determine 
their common points which can provide a basis for the integration of these systems. A model 
process was also set up to describe the process of the integration of systems step by step. 

A pyramid model was also set up to introduce the process of bringing quality and safety 
management systems in line with strategic activities in the case of food industry enterprises. 

The results of this research include findings for the incidence rate of quality and safety 
systems according to the size of the investigated enterprises and their type of sales. The results 
show that the larger the size of an enterprise is the higher the number and the level of applied 
systems is. The results also show that the number of management systems is higher (more than 
2) at enterprises that mainly produce for export sales and their level of systems is also higher 
(ISO 14001, IFS, BRC). However it was also found that the level of quality management of an 
enterprise cannot be described by the number of applied systems but by the commitment of its 
management to quality aspects.  
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Any time an enterprise introduces and operates a new system it has to be aware of its 
practical utility and must not use it just to meet a new demand of customers. The development of 
the management system of an enterprise has to be implemented in a way that in addition to 
meeting the demand of customers it should satisfy the internal requirements of the enterprise on 
the highest possible level. 

As a part of this research it was also examined whether the enterprises have a sufficient level 
of human resource to support quality and safety management areas. The results show that 
medium and large enterprises are in a relatively favourable situation from this aspect and have 
highly qualified employees in this field. On the other hand micro and small enterprises have a 
significant lag from this aspect. This research has proved that it is very essential for the 
management of companies to have human resource with good education in this field 
independently from the size of the enterprise. 

It is an important finding of the research that quality aspects are not dominant in the strategic 
planning activity of the enterprises. As opposed to that the factors that determine the level of 
quality management of enterprises (the number of systems applied is high, a separate quality 
department is operated with a manager etc.) are very high. The explanation for this phenomenon 
is that the managers of companies do not consider meeting requirements of customers as an 
internal company requirement and only decide to introduce new systems to avoid losing their 
markets. As a result, companies do not aim to rationally operate the systems introduced but only 
to meet the most important requirements without taking into account the resulting higher costs. 

The situation of safety management in the enterprises examined paints a favourable picture. 
The enterprises put a very great emphasis on meeting the requirements for both occupational 
safety and health independently from the size of the company. The companies focus on meeting 
every requirement of laws and regulations. The explanation for this fact may be that the 
institutional and supervisory background of safety management operates very efficiently and 
consistently while the legal background is very comprehensive and unified. Thus the enterprises 
do not find it necessary to build up and operate an own control system in this field. Therefore the 
hypothesis of the research which says that the application of the Occupational Health and Safety 
Management System in the framework of safety management is a very essential point, has not 
been proved. 

The legal system and the supervisory institutional system that regulate food safety – as 
opposed to what was found before – has not proved to be unified. 

As a result of the research it was found that the legal harmonisation process in the EU has not 
been finished in this field yet. It is very important that the system of Hungarian regulations – 
stricter that the EU’s – should exactly determine the related requirements and define the tasks of 
the controlling authorities. Thus it could be avoidable that controlling authorities apply different 
principles within their activity which may create a confusing situation when aiming to meet the 
requirements for the standards. 

Summarizing the results of this research it can be stated that the enterprises realized that it is 
very essential for them to secure a very high level of quality for their activities not just to meet 
the demand of customers but to comply with regulations as well. It has become clear that 
companies have to adopt the quality policy of the European Union and continuously meet 
increasing consumer demand which in some cases may require the introduction of a new 
certified control system. However this research also showed that the management of companies 
in this industry are not committed enough to quality aspects while quality consciousness is also 
insufficient. There are signs of the appearance of the basic “quality attributes” but it still requires 
some time to achieve a higher level of quality consciousness. 

 
The results of today are the consequences of previous decisions; the decisions of today are 

the bases of future results. 
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M.2. MELLÉKLET 
  

KÉRDŐÍV 
 

A vállalkozás általános alapadatai: 
1. A vállalkozás melyik régióban működik? 

a. Észak-Magyarország        

b. Észak-Alföld          

c. Dél-Alföld          

d. Közép-Magyarország        

e. Közép-Dunántúl         

f. Nyugat-Dunántúl         

g. Dél-Dunántúl          

h. Budapest          

2. A vállalkozás működésének kezdete (év): 

3. A vállalkozás működési formája:  

a. Bt.           
b. Kft.           
c. Rt.           
d. Zrt.           
e. egyéb:           

 
4. A vállalkozás tevékenységi körei (fő és egyéb, kizárólag a baromfi-feldolgozáshoz 

kapcsolódó), azok kapacitásai: 
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5. A vállalkozás mérete: 

• munkaerő összlétszáma: 

- < 10 fő            
- 10-49 fő          
- 50-249 fő          
- >250 fő          

• éves forgalom: 
- < 2 millió EUR-nak megfelelő forint egyenértéke   
- 2-10 millió EUR-nak megfelelő forint egyenértéke   
- 10-50 millió EUR-nak megfelelő forint egyenértéke   
- > 50 millió EUR-nak megfelelő forint egyenértéke   

• éves mérlegösszeg: 
- < 2 millió EUR-nak megfelelő forint egyenértéke   
- 2-10 millió EUR-nak megfelelő forint egyenértéke   
- 10-43 millió EUR-nak megfelelő forint egyenértéke   
- > 43 millió EUR-nak megfelelő forint egyenértéke   

 
6. A feldolgozott alapanyag(ok) típusa (több válasz is lehetséges) : 

a. broyler csirke           
b. pulyka            
c. víziszárnyas           
d. kövéráru           
e. egyéb:            

 
 

7. A feldolgozott alapanyag(ok) előállítási módja/származási helye (több válasz is 
lehetséges):  

a. saját termelésből          
b. integrátori hálózatból         
c. bérneveltetésből           
d. egyéb:            

 
 

8. Értékesítési arány:     

a. belföld:   ......%  
b. külpiac EU-n belül:  …. % 
c. külpiac EU-n kívül:  …. % 
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A vállalkozás általános minőség- és biztonságmenedzsmentje: 
 

(Megjegyzés: a „minőségmenedzsment” fogalma alatt a vállalkozás tevékenységeire 
vonatkozó, valamilyen rendszerszabvány (GMP, GHP, ISO 9001, ISO 22000, ISO 14001, BS 
8800 v. MSZ 28000, IFS, BRC stb.) szerint kialakított irányítási rendszer, illetve ezek 
kombinációi értendő.) 
 

1. Kérem az alábbi táblázatban értelemszerűen adja meg az Ön/Önök vállalkozására 
vonatkozó válaszokat!  

 
 

Minőség-
menedzsment 

rendszer típusa 

A rendszer 
beveze-
tésének 

időpontja 
(év) 

A rendszer 
kiépítésé-

nek 
időtartama 

(hó) 

A rendszer 
„napi 

rutinná” 
válásának 

időtartama 
(hó) 

A 
tanúsítvány/ 

igazolás 
megszerzésé

nek 
időpontja 

(év) 

Az alábbi 
rendszert 
tervezzük 
bevezetni 
(évben) 

Nem 
rendelke-
zünk ilyen 

rendszerrel, 
és nem is 
tervezzük 
bevezetni 

HACCP       
ISO 9001       
ISO 22000 (ÉBIR1)       
IFS       
BRC       
ISO 14001 (KIR2)       
BS 8800 (MEBIR3)       
egyéb:       

(ÉBIR1: Élelmiszerbiztonsági Irányítási Rendszer) 
(KIR2: Környezetközpontú Irányítási Rendszer) 
(MEBIR3 : Munkahelyi, Egészségvédelmi, Biztonsági Irányítási Rendszer) 
 

2. Mi indokolta a minőségmenedzsment rendszer(einek) kiépítését? (több válasz is 
lehetséges)  

a. jogszabályi, hatósági előírás        
b. tulajdonosi igény          
c. vezetőségi igény          
d. vevői igény           
e. pályázat            
f. egyéb:            

 
 

3. A vállalkozás minőségmenedzsment rendszer(ei)t milyen módon alakították ki? 
a. minden egyes rendszert önállóan       
b. integrált módon, több rendszert egyszerre, párhuzamosan   
c. egyéb módon:           
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4. A kialakított minőségmenedzsment rendszer(ei)t milyen módon működtetik? 

a. minden egyes rendszert önállóan        
b. integrált módon, több rendszert egyszerre, párhuzamosan     
c. egyéb módon:            

 
 

5. Igénybe vettek-e külső, tanácsadói közreműködést a minőségmenedzsment 
rendszer(einek) kialakításához?  

a. igen             
b. nem             

 
6. Igénybe vesznek-e külső, tanácsadói közreműködést a minőségmenedzsment 

rendszer(einek) karbantartásához, felügyeletéhez?  
a. igen, rendszeresen           
b. igen, alkalomszerűen          
c. nem              

 
7. Amennyiben igénybe vettek/vesznek tanácsadói közreműködést a 

minőségmenedzsment kialakításához, működtetéséhez, úgy kérem értékelje az 
alábbi állításokat! (egyetért:1; részben ért egyet:2; kis mértékben ért egyet:3; nem 
ért egyet:4) 

a. A tanácsadó megfelelő élelmiszer-/baromfiipari szakismerettel rendelkezik.  
b. A tanácsadó megfelelő minőségmenedzsment ismeretekkel rendelkezik.    
c. A tanácsadó részletesen ismeri a szervezet valamennyi működési folyamatát.  
d. A tanácsadó szoros szakmai együttműködést alakított ki a vállalkozás minőségügyért 

felelős vezetőjével.           
e. A tanácsadó megbízható, pontos információkkal látja el a szervezetet.                 
f. A tanácsadó aktívan közreműködik a minőségmenedzsment 

kialakításában/működtetésében.         
 

8. A szervezeten belül ki tölti be a minőségmenedzsmentért felelős vezetői munkakört? 
a. a cégvezető saját maga          
b. minőségügyi vezető (önálló munkakörként)       
c. minőségügyi vezető (más munkakörrel kapcsoltan)     
d. külsős/alvállalkozó munkatárs látja el        

 
9. Kialakítottak-e a szervezeten belül minőségügyért felelős apparátust?  

a. igen              
Ha igen, hány fő:……… 

b. folyamatban van           
c. nem             
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10. A minőségügyért felelős vezető milyen típusú speciális szakismerettel rendelkezik? 
a. felsőfokú (egyetemi, főiskolai) minőségügyi mérnök    
b. felsőfokú szaktanfolyam (vezető auditor)      
c. középfokú szaktanfolyam (belső auditor)      
d. alapfokú szaktanfolyam (belső auditor)      
e. nem rendelkezik speciális szakismerettel      

 
11. Alkalmaznak-e speciális munkavédelmi ismeretekkel rendelkező munkatársat?  

a. igen, felsőfokú munkavédelmi szakmérnök/alkalmazott    
b. igen, felsőfokú munkavédelmi szakmérnök/alvállalkozó   
c. igen, középfokú szaktanfolyam/alkalmazott      
d. igen, középfokú szaktanfolyam/alvállalkozó     
e. nem            

 
12. Milyen költséget jelent a minőségmenedzsment rendszer(einek) működtetése, 

fenntartása (kb. E Ft/év)? 
a. a minőségmenedzsment felelős munkatársainak munkabére:     E Ft/év 
b. a minőségmenedzsment rendszer(einek) auditálási költségei:      E Ft/év 
c. a minőségmenedzsment rendszereinek egyéb fenntartási költségei:   E Ft/év   

13. Milyen eredményeket idézett elő a minőségmenedzsment kialakítása? (több válasz is 
lehetséges)  

a. bevétel növekedés          
b. vevői kör bővülése          
c. vevői megelégedettség növekedése       
d. dolgozói elégedettség növekedése       
e. gazdaságosabb működés         
f. egyéb:            

 
 

14. Állítsa rangsorba (1-től 7-ig számozva) a minőségmenedzsment 
kialakításából/működtetéséből adódó előnyöket: 

a. vevői bizalom elnyerése         
b. kedvezőbb hatósági megítélés        
c. nyomonkövethetőbb folyamatok       
d. tisztázott feladat-, felelősségi- és hatáskörök     
e. dokumentált folyamatok         
f. átláthatóbb szervezet         
g. szélesebb vevői kör           

 
15. Kérem nevezze meg az Ön/Önök cégénél a minőségmenedzsment működtetésével 

kapcsolatos hátrányokat:           
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A vállalkozás minőség- és biztonságmenedzsmentjének működése: 
 

1. Milyen módon deklarálja a vállalkozás a minőségmenedzsment iránti 
elkötelezettségét? (több válasz is lehetséges) 

a. élelmiszerbiztonsági politika       
b. minőségpolitika          
c. környezeti politika         
d. munkahelyi egészségvédelmi és biztonsági politika    
e. egyéb módon:          

 
 

2. Üzleti/stratégiai terveikben milyen jelentősséggel bír a minőségmenedzsment 
működtetéséből adódó feladatok tervezése? 

a. nagyon fontos (elengedhetetlen)       
b. kevésbé fontos (érintőleges)        
c. nem fontos          

 

3. Milyen időközönként vizsgálják felül a minőségmenedzsment rendszer(einek) 
működését (belső audit)? 

 

Minőség-
menedzsment 

rendszer típusa 

Legalább 3 
havonta 

Legalább 
félévenként 

Évente 
egyszer 

Egyéb idő-
közönként 

Nem 
vizsgáljuk 

felül 

HACCP      

ISO 9001      

ISO 22000 (ÉBIR1)      

IFS      

BRC      

ISO 14001 (KIR2)      

BS 8800 (MEBIR3)      

egyéb:      

 
 

4. A vezetőség rendszeresen értékeli-e a minőségmenedzsment rendszer(einek) 
működését (vezetőségi átvizsgálás)? 

a. igen, legalább félévente        
b. igen, évente egyszer         
c. egyéb időközönként, éspedig:       
d. nem            
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5. Kérem válasszon az alábbi álltások közül!  
Az Ön/Önök cégénél a külső, független fél által folytatott tanúsítás/auditálás:  

a. teljesen objektív módon, kizárólag az alkalmazott szabvány, jogforrás 
figyelembevételével történt.         

b. kissé szubjektív módon, nem kizárólag az alkalmazott szabvány, jogforrás 
figyelembevételével történt.         

c. döntően szubjektív módon, kevésbé az alkalmazott szabvány, jogforrás 
figyelembevételével történt.         

d. mintegy hatósági ellenőrzésként került lefolytatásra.              
 

6. Mennyire elégíti ki a cég igényeit a minőségmenedzsment dokumentációs 
rendszere?  
(több válasz is lehetséges) 

a. alapvetően megfelelő, átlátható, könnyen kezelhető     
b. még nem alakult ki a dokumentációs rendszer, folyamatosan változik  
c. sok a felesleges dokumentum, túldokumentáltak a folyamatok   
d. aluldokumentáltak a folyamatok        
e. nehezen kezelhető, bonyolult, időigényes az alkalmazása    

 
7. Milyen típusú a minőségmenedzsment rendszer(ek) dokumentumai?  

a. papíralapú            
b. elektronikus adathordozón tárolt        
c. kombinált típusú (papír + elektronikus)       

 
8. Tartanak-e rendszeresen a minőségmenedzsment témaköreihez (vezetői 

elkötelezettség, minőségirányítás, élelmiszerbiztonság, környezetvédelem) 
kapcsolódó szakmai megbeszélést (meeting) a vezetőség körében? 

a. igen, legalább 3 havonta         
b. igen, legalább félévente         
c. igen, évente egyszer          
d. egyéb időközönként, éspedig:        
e. nem             

 
 

9. Tartanak-e rendszeresen a minőségmenedzsment témaköreihez 
(minőségirányítás, élelmiszerbiztonság, környezetvédelem) kapcsolódó oktatást a 
dolgozók számára? 

a. igen, legalább 3 havonta        
b. igen, legalább félévente        
c. igen, évente egyszer         
d. egyéb időközönként, éspedig:       
e. nem            
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10. Tartanak-e rendszeresen munkavédelmi oktatást a vállalkozás valamennyi 
munkatársa számára? 

a. igen, legalább 3 havonta        
b. igen, legalább félévente        
c. igen, évente egyszer         
d. egyéb időközönként, éspedig:       
e. nem            

 
11. Milyen csatornákon keresztül értesülnek a vállalkozás tevékenységeit érintő  

jogforrásbeli, szabványbeli változásokról? (több válasz is lehetséges) 
a. Magyar Közlönyből         
b. CD jogtárból          
c. Magyar Szabványügyi Testülettől       
d. interneten keresztül         
e. hatósági értesítésekből        
f. egyéb:           
g. egyik sem           

 
12. Tagja-e valamilyen szakmai szervezetnek (pl.: Baromfi Terméktanács stb.)?  

a. igen               
Ha igen, melyiknek?        

b. nem            
 

13. Mennyire elégedett a szakma minőségügyi, élelmiszerbiztonsági kérdésköreivel 
kapcsolatos érdekképviseletével? 

a. alapvetően elégedett         
b. kevésbé elégedett         
c. elégedetlen (Kérem röviden indokolja meg válaszát!)   

 
 
 
 

14. Alkalmazzák-e az Ellenőrzött Magyar Baromfi védjegyet?  
a. igen            
b. nem, de tervezzük         
c. nem            

 
15. Rendelkeznek-e valamilyen szakmai elismerő díjjal? (pl.: Kiváló Magyar 

Élelmiszer; Minőségdíj stb.?) 
a. igen            
b. nem            
c. folyamatban van         
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16. A termékek szakmai elismerése eredményez-e vevői elégedettség növekedést? 
a. igen, ami jelentős forgalomnövekedéssel is jár    
b. igen, ami kis mértékű forgalomnövekedéssel is jár    
c. nem tapasztalható         

17. Tervezik a jelenlegi minőségmenedzsment továbbfejlesztését (pl.: TQM 
kialakítása stb.)? 

a. igen            
Ha igen milyen módon?         

b. nem            
c. egyéb:           

18. Az elmúlt évben az értékesített mennyiséghez képest hogyan változott a termék 
minőségével kapcsolatos vevői reklamációk aránya? 

a. csökkent:  ….%-kal 
b. nem változott           
c. növekedett: ..…%-kal 

 
19. Rendelkeznek-e munkahelyi kockázatbecsléssel, -értékeléssel? 

a. igen (Ha igen, mióta:………..év)       
b. folyamatban van a kidolgozása       
c. nem             

20. Hogyan valósítják meg a munkavédelmi előírások betartásának felügyeletét? 
a. folyamatosan, kijelölt belső munkatárs által     
b. meghatározott időközönként alvállalkozói felügyelettel   
c. alkalomszerűen, eseti megbízással       
d. egyéb módon:          

 
 

21. Az elmúlt évben hány alkalommal fordult elő munkahelyi baleset?  ........ alkalom 
 

22. Előfordult-e már, hogy minőségvédelmi bírság megfizetésére kötelezték a céget? 
a. igen, többször is         
b. igen, csak egy alkalommal       
c. nem           

 
23. Előfordult-e már, hogy környezetvédelmi bírság megfizetésére kötelezték a 

céget? 
a. igen, többször is         
b. igen, csak egy alkalommal       
c. nem           

24. Előfordult-e már, hogy munkavédelmi bírság megfizetésére kötelezték a céget? 
a. igen, többször is         
b. igen, csak egy alkalommal       
c. nem           
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Kérem, néhány gondolatban fejtse ki véleményét az élelmiszerbiztonság szakmai 
megítéléséről! 
             
Egyéb észrevételek:             
          
(A következő oldalon folytatható!) 
Kérem, néhány gondolatban fejtse ki véleményét az élelmiszerbiztonság szakmai 
megítéléséről! 
 
Egyéb észrevételek:  
 
Köszönöm megtisztelő válaszait! 
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M.3. MELLÉKLET 
 

A mélyinterjú kérdései 
 

1. A cég minőség- és biztonságmenedzsmentjének általános helyzete: 
a. Milyen irányítási rendszer(eke)t vezetett be, illetve tervez bevezetni a cég a 

minőségbiztosítás, a munkavédelmi és munkaegészségügyi előírások betartására, 
valamint a környezetvédelmi előírások felügyelet alatt tartása érdekében?  

b. Mennyire tartja áttekinthetőnek a minőség- és biztonságmenedzsment 
kialakításának feltételrendszerét?  

c. Ismeri-e az élelmiszerbiztonságot szabályozó jogi előírásokat? Mennyire tartja 
azokat áttekinthetőnek, alkalmazhatónak? Folyamatosan nyomon követik-e a 
változásokat? 

 
2. A minőségmenedzsment kialakításának indokai: 

a. Mi indokolta szervezetnél a minőségmenedzsment kialakítását? Milyen irányítási 
rendszer(eke)t  épített ki a vállalkozás  

i. a vevői igény alapján? 
ii. a jogi előírások alapján? 

iii. az egyéb indokok alapján? 
 

3. A biztonságmenedzsment elemeinek megvalósulása a vállalaton belül: 
a. Miként valósítják meg a munkavédelmi és munkaegészségügyi feltételek 

teljesítését?  
b. Alkalmaznak-e önálló irányítási rendszert a munkahelyi egészségvédelem és 

biztonság követelmények megvalósításához? 
c. Rendelkeznek-e munkahelyi kockázatbecsléssel? Milyen gyakorisággal értékelik 

azokat? Ki hajtja végre az értékelését? 
d. Rendelkeznek-e önálló, cégen belüli foglalkozás-egészségügyi szolgálattal?  
e. Milyen gyakorisággal végeznek egészségügyi szűrővizsgálatokat a dolgozók 

körében? 
f. Milyen gyakorisággal tartanak munkavédelmi oktatásokat? 
g. Ismerik-e és betartják-e a vonatkozó munkavédelmi, és munkaegészségügyi 

területeket szabályozó jogi előírásokat? 
 

4. A vezetőség minőség és biztonság iránti elkötelezettsége: 
a. Készít-e a vezetőség stratégiai tervet a cég működési tevékenységeihez 

kapcsolódóan? Abban megjelenik-e a minőség és biztonság iránti elkötelezettség?  
b. Miként nyilvánítja ki és teszi közi a vezetőség a minőség és biztonság iránti 

elkötelezettségét?  
c. Miként értesülnek erről a cég dolgozói a különböző szervezeti szinteken? 

Gondoskodnak-e a minőségtudatosság elmélyítéséről? 
 

5. Az irányítási rendszer(ek) kialakításának körülményei: 
a. Milyen módon került(ek) az irányítási rendszer(ek) kialakításra?  
b. Mennyi időt vett igénybe az egyes rendszerek kiépítése?  
c. Igénybe vettek-e külső, szaktanácsadót a rendszerépítési munkálatokhoz?  
d. Mennyire elégedettek a tanácsadói közreműködéssel? 
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6. Az irányítási rendszer(ek) működtetésének körülményei: 
a. Milyen módon működtetik a bevezetett irányítási rendszer(eke)t? A cég alapvető 

irányítási mechanizmusához hozzáillesztették-e (integrálták-e), vagy önállóan 
történik azok működtetése? 

b. Igénybe vesznek-e tanácsadói közreműködést a rendszerek működtetéséhez? 
c. Rendelkeznek-e információval a különböző irányítási rendszerek 

integrálhatóságával kapcsolatban? Ismerik-e azok közös kapcsolódó pontjait, 
azonos követelményterületit? 

 
7. A vállalkozás irányítási rendszerét leíró és szabályozó dokumentációs rendszer:  

a. Milyen típusú dokumentációs rendszert alkalmaz a cég? 
b. Elégedettek-e a kialakított dokumentációs rendszer hatékonyságával, gyakorlati 

alkalmazhatóságával? Ha változtatna, mely területen tartaná azt indokoltnak, és 
miért? 

c. Mennyire érzi átláthatónak a kialakított dokumentációs rendszert? Okoz-e 
nehézséget annak kezelése? Ismeri-e az alkalmazott dokumentumok, feljegyzések 
tartalmi, formai követelményeit, azok kezelésének előírásait? 

 
8. A cég minőségmenedzsmentjének eredményessége: 

a. Hogyan értékeli a vállalkozás minőségmenedzsmentjének eredményességét? 
Teljesültek-e már az azzal szemben támasztott követelmények, elvárások? 

b. Milyen nehézségeket idézett elő a minőségmenedzsment kialakítása valamint 
annak működtetése a cég életében? 

 
9. A cég minőségmenedzsmentjének továbbfejlesztése: 

a. Elégedettek-e a jelenlegi minőségmenedzsment működésével? Tervezik-e annak 
további fejlesztését, újabb irányítási rendszer kiépítésével, beintegrálásával a 
meglévő rendszerekhez? 

b. Milyen területeken képzelhető el egy újabb irányítási rendszer bevezetése? 
 

10. A vállalkozás részvétele a szakmai szervezetekben: 
a. Tagja-e a cég valamely szakmai szervezetnek? Ha igen melyiknek? 
b. Milyen előnyökkel jár a szakmai szervezetekben való részvétel? Igénybe tudja-e 

venni ezeket a cég? 
c. Mennyire elégedettek a szakma érdekképviseletével (elsősorban a minőség- és 

biztonságmenedzsment területekhez kapcsolódó kérdésekben)? 
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M.4. MELLÉKLET 
Mi indokolta a minőségmenedzsment rendszer(einek) kiépítését? 
 
A vállalkozások száma megoszlása aszerint, hogy a jogszabályi, hatósági előírást tartják-e 

lehetséges indoknak vagy nem, méret-kategóriánként, értékesítési irányonként 
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0 = nem tartja lehetséges indoknak 
 
A vállalkozások száma megoszlása aszerint, hogy a tulajdonosi igényt tartják-e lehetséges 

indoknak vagy nem, méret-kategóriánként, értékesítési irányonként 
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A vállalkozások száma megoszlása aszerint, hogy a vezetőségi igényt tartják-e lehetséges 
indoknak vagy nem, méret-kategóriánként, értékesítési irányonként 
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A vállalkozások száma megoszlása aszerint, hogy a vevői igényt tartják-e lehetséges 
indoknak vagy nem, méret-kategóriánként, értékesítési irányonként 
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A vállalkozások száma megoszlása aszerint, hogy a pályázatot tartják-e lehetséges 
indoknak vagy nem, méret-kategóriánként, értékesítési irányonként 
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M. 5. MELLÉKLET 
Crosstabulation 
 
Count  

Rendszerszam Total 

  1 2 3 4 5 1 
belföld 25 21 7 7 2 62Értékesítési 

irány külpiac 0 1 6 1 1 9
Total 25 22 13 8 3 71

 
 Chi-Square Tests 
 

  Value df 
Asymp. Sig. 

(2-sided) 
Pearson Chi-Square 19,262(a) 4 ,001
Likelihood Ratio 18,058 4 ,001
Linear-by-Linear 
Association 8,233 1 ,004

N of Valid Cases 
71   

a  6 cells (60,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,38. 
 
 Symmetric Measures 
 

  Value Approx. Sig. 
Nominal by Nominal Contingency Coefficient ,462 ,001
N of Valid Cases 71  

a  Not assuming the null hypothesis. 
b  Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis. 
 
 ANOVA 
 
Rendszerszam  

  
Sum of 

Squares df Mean Square F Sig. 
Between Groups 11,129 1 11,129 9,197 ,003 
Within Groups 83,491 69 1,210    
Total 94,620 70     
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M.6. MELLÉKLET 
 

A vállalkozások számának a megoszlása a minőségmenedzsment-rendszerek 
 kialakítási módja, valamint azok működtetési módja szerint 

 

milyenmódon10 * minőségmenedzsment11 Crosstabulation

Count

32 15 47

1 18 19

1 4 5
34 37 71

minden egyes
rendszer önállóan
integrált módon, több
rendszer egyszerre,
párhuzamosan
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Total
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módon, több
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M. 7.  MELLÉKLET 
 

A vállalkozások számának a megoszlása a minőségmenedzsment-rendszereik kialakítási 
módja, valamint azok működtetési módja szerint, az értékesítési irány-kategóriánként 

milyenmódon10 * minőségmenedzsment11 * Értékesítési irány Crosstabulation

Count

32 12 44

1 14 15

1 2 3
34 28 62

3 3

4 4

2 2
9 9

minden egyes
rendszer önállóan
integrált módon, több
rendszer egyszerre,
párhuzamosan
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Értékesítési irány
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módon, több
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párhuzamos

an
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Total
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M. 8. MELLÉKLET 
 

A vállalkozások számának a megoszlása a minőségmenedzsment-rendszereik kialakítási 
módja, valamint azok működtetési módja szerint, a méretkategóriánként 

milyenmódon10 * minőségmenedzsment11 * vmérete4 Crosstabulation

Count

6 6

6 6

23 2 25

0 4 4

1 2 3
24 8 32

3 10 13

1 4 5

0 1 1
4 15 19

3 3

10 10

1 1
14 14
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milyenmódon10

Total
minden egyes
rendszer önállóan
integrált módon, több
rendszer egyszerre,
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M. 9. MELLÉKLET 
 

A vállalkozások számának a megoszlása a minőségmenedzsment-rendszereik kialakítási 
módja, valamint azok működtetési módja szerint, a működési idő-kategóriánként 

 

milyenmódon10 * minőségmenedzsment11 * működésiidő Crosstabulation

Count

3 3

4 4

3 3
10 10

13 6 19

0 3 3

1 1 2
14 10 24

17 3 20

0 9 9

17 12 29

minden egyes
rendszer önállóan
integrált módon, több
rendszer egyszerre,
párhuzamosan
egyéb módon

milyenmódon10

Total
minden egyes
rendszer önállóan
integrált módon, több
rendszer egyszerre,
párhuzamosan
egyéb módon

milyenmódon10

Total
minden egyes
rendszer önállóan
integrált módon, több
rendszer egyszerre,
párhuzamosan

milyenmódon10

Total

működésiidő
régi

közepes

új

minden egyes
rendszert
önállóan

integrált
módon, több

rendszert
párhuzamos

an

minőségmenedzsment11

Total
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egyéb módonintegrált 
módon, több 

rendszer 
egyszerre, 

párhuzamo…

minden egyes 
rendszer 
önállóan

milyenmódon10

20

15

10

5

0

C
ou

nt

egyéb módonintegrált 
módon, több 

rendszer 
egyszerre, 

párhuzamo…

minden egyes 
rendszer 
önállóan

egyéb módonintegrált 
módon, több 

rendszer 
egyszerre, 

párhuzamo…

minden egyes 
rendszer 
önállóan

újközepesrégi
működésiidő

9

3

17

13

6

1

13

3
4

3

0

integrált módon, több rendszert párhuzamosanminden egyes rendszert önállóan

minőségmenedzsment11
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M. 10. MELLÉKLET 

 

                         QS 

 

                     Minőségpolitika 
                          A vezetés minőséggel  
                                                             kapcsolatos szándéka  
                                                                  és irányvonala. 

 
     Minőségirányítási Kézikönyv 

                                                          A szervezet memóriája,  
            önismereti eszköze.  

         Követelmények, felelősségek, hatáskörök 
              a minőségirányítási rendszerben. 

  
    Minőségirányítási Eljárások 

   A cég-, illetve termékspecifikus minőségirányítási  
                            feladatok, végrehajtási folyamatainak részletes szabályozása. 

 
                            Minőségirányítási rendszerrel kapcsolatos utasítások 
                                  A minőségirányítás operatív tevékenységének,  
                                  a végrehajtás módjának részletes szabályozása. 
 
                                       Bizonylatok, feljegyzések, nyilvántartások 
                   Információrögzítési és nyilvántartási rendszer a minőségi információk 
                  gyűjtésére, az erőforrások számbavételére, célok, tervek és programok 
            teljesítése mértékének bemutatására, követelmények teljesítésének igazolására. 
                  
 

 A minőségügyi rendszerek dokumentációi 
 
Forrás: saját feldolgozás 
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M. 11. MELLÉKLET 

 
A munkavédelmi oktatás rendszere és követelményei 

 

Munkavédelmi oktatás 

típusa alanya formája téma oktató beszámoló vizsga 
teljes körű 

előzetes 
munka-
védelmi 
oktatás 

új belépő elméleti és 
gyakorlati 

külső, belső 
előírások, 
gyakorlati 

munkafogások, 
egyedi 

magatartások 

elméleti: 
munkavédelmi 

szakember 
gyakorlati: 

üzemi 
szakember 

írásbeli, 
szóbeli, 

gyakorlati 
bemutatás 

munkavédelmi 
szabályzat 

szerint 

tematizált 
előzetes 
munka-
védelmi 
oktatás 

új helyzetbe 
kerülő 

elméleti 
és/vagy 

gyakorlati 

új, változott 
előírások és 
gyakorlati 
ismeretek 

 
 

ua. 

 
 

ua. 

 
 

ua. 

ismétlődő 
munka-
védelmi 
oktatás 

minden 
munkavállaló 

elméleti 
és/vagy 

gyakorlati 

egyedi, 
kiegészítő 
ismeretek, 
fogások 

 
 

ua. 

ua. 
nem fizikai: 

írásbeli 
 

 
ua. 

rendkívüli 
munka-
védelmi 
oktatás 

érintett 
munkavállaló 

elméleti 
(esetleg 

gyakorlati) 

egyedi esetek, 
leírások 

egyedi 
témaelőadó 

(közreműködő: 
munkavédelmi 

szakember) 

visszakérdezés 
 
 

nincs 

Forrás: www.ommf.hu 
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M. 12. MELLÉKLET 
 

A vállalkozások számának megoszlása  
a reklamációk elfordulásának gyakoriságát figyelembe véve 

 
 Crosstabulation 
 
Count  

Reklamációk aránya Összesen 

  csökkent nem változott növekedett csökkent 
mikro 1 5 0 6
kis 8 24 0 32
közepes 6 13 0 19

Vállalkozás 
mérete 

nagy 2 9 3 14
Összesen: 17 51 3 71

 
 Chi-Square Tests 
 

  Value df 
Asymp. Sig. 

(2-sided) 
Pearson Chi-Square 13,667(a) 6 ,034
Likelihood Ratio 11,259 6 ,081
Linear-by-Linear 
Association 1,831 1 ,176

N of Valid Cases 
71   

a  8 cells (66,7%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,25. 
 
 Symmetric Measures 
 

  Value Approx. Sig. 
Nominal by Nominal Contingency Coefficient ,402 ,034
N of Valid Cases 71  

a  Not assuming the null hypothesis. 
b  Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis. 
 
 

vmérete4
nagyközepeskismikro

Co
un

t

25

20

15

10

5

0

Bar Chart

növekedett
nem változott
csökkent

reklamációk38
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                                                                                                                                                                                                       M. 13. MELLÉKLET 
A különböző irányítási rendszereket szabályozó szabványok, előírások követelményterületeinek összehasonlítása 

 

ISO 9001:2000 ISO 22000:2005 HACCP- alapelvek, 
HACCP alkalmazási lépések ISO 14001:2005 MSZ 28001:2003 

0. Bevezetés Bevezetés    
0.1. Általános tájékoztatás     
0.2. Folyamatszemléletű 
megközelítés 

    

0.3. Kapcsolat az ISO 9004-
gyel 

    

0.4. Összehangoltság más 
irányítási rendszerekkel 

    

1. Alkalmazási terület 1. Alkalmazási terület  1. Alkalmazási terület 1. Alkalmazási terület 
1.1. Általános útmutatás     
1.2. Alkalmazás     
2. Rendelkező hivatkozás 2. Rendelkező hivatkozások  2. Rendelkező hivatkozások 2. Hivatkozott kiadványok 
3. Szakkifejezések és 
meghatározások 

3. Szakkifejezések és 
meghatározásuk 

 3. Fogalommeghatározások 3. Fogalommeghatározások 

4. Minőségirányítási rendszer 4. Élelmiszer-biztonsági 
irányítási rendszer 

 4. Környezetközpontú 
irányítási rendszer 
követelményei 

4. A MEBIR elemei 

4.1. Általános követelmények 4.1. Általános követelmények  4.1. Általános követelmények 4.1. Általános követelmények 
4.2.1. Általános útmutatás 4.2.1. Általános útmutatás  4.4.4. Dokumentáció 4.4.4. Dokumentáció 
4.2.2. Minőségirányítási 
kézikönyv 

    

4.2.2. A dokumentumok 
kezelése 

4.2.3. A dokumentumok 
kezelése 

7.7. Az előzetes információk, 
valamint a PRP-ket és a 
HACCP-tervet előíró 
dokumentumok aktualizálása 

4.4.5. A dokumentumok 
kezelése 

4.4.5. A dokumentumok és az 
adatok kezelése 

4.2.4. A feljegyzések kezelése 4.2.3. A feljegyzések kezelése 

7. alapelv 
Olyan dokumentációs 
létrehozása, amely tartalmaz 
ezen alapelvekhez és 
alkalmazásukhoz tartozó minden 
eljárást és nyilvántartást. 
12. lépés 
A nyilvántartás és dokumentáció 
létrehozása. 

4.5.3. Feljegyzések 4.5.3. Feljegyzések és 
feljegyzések kezelése 
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ISO 9001:2000 ISO 22000:2005 HACCP- alapelvek, 
HACCP alkalmazási lépések ISO 14001:2005 MSZ 28001:2003 

5. A vezetőség felelősségi 
köre 

5. A vezetőség felelősségi 
köre 

   

4.2. Környezeti politika 4.2. MEB-politika 5.1. A vezetőség 
elkötelezettsége 

5.1. A vezetőség 
elkötelezettsége 

1. lépés 
A HACCP munkacsoport 
összeállítása. 

4.4.1. Erőforrások, szerepek, 
felelősségi kör és hatáskör 

4.4.1. Szervezeti felépítés és 
felelősségi körök 

4.3.1. Környezeti tényezők 4.3.1. A veszélyazonosítás, a 
kockázatértékelés és a 
kockázat kézbentartásának 
tervezése 

4.3.2. Jogszabályi és egyéb 
követelmények 

4.3.2. Jogi és egyéb 
követelmények 

5.2. Vevőközpontúság 5.7. Készenlét és reagálás 
vészhelyzetekre  

 

4.6. Vezetőségi átvizsgálás 4.6. Vezetőségi átvizsgálás 
5.3. Minőségpolitika 5.2. Élelmiszer-biztonsági 

politika 
 4.2. Környezeti politika 4.2. MEB-politika 

5.4. Tervezés   4.3. Tervezés 4.3. Tervezés 
5.4.1. Minőségcélok   
5.4.2. A minőségirányítási 
rendszer tervezése 

5.3. Az élelmiszer-biztonsági 
irányítási rendszer tervezése 

 
4.3.3. Célok, előirányzatok és 
programok 
 

4.3.3. Célok 

 8.5.2. Az élelmiszer-biztonsági 
irányítási rendszer 
aktualizálása 

   

5.5. Felelősségi kör, hatáskör 
és kommunikáció 

5.6. Kapcsolattartás    

5.5.1. Felelősségi körök és 
hatáskörök 

5.4. Felelősségi kör és hatáskör 1. lépés 
A HACCP munkacsoport 
összeállítása 

5.5.2. A vezetőség képviselője 5.5. Élelmiszer-biztonsági 
csoportvezető 

A HACCP team vezetőjének 
kijelölése. 

4.4.1. Erőforrások, szerepek, 
felelősségi kör és hatáskör 

4.4.1. Szervezeti felépítés és 
felelősségi körök 

5.5.3. Belső kommunikáció 5.6.2. Belső kapcsolattartás HACCP team-ülések. 4.4.3. Kommunikáció 4.4.3. Tanácskozás és 
kommunikáció 
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ISO 9001:2000 ISO 22000:2005 HACCP- alapelvek, 
HACCP alkalmazási lépések ISO 14001:2005 MSZ 28001:2003 

5.6. Vezetőségi átvizsgálás 5.8. Vezetőségi átvizsgálás    
5.6.1. Általános útmutatás 5.8.1. Általános útmutatás  
5.6.2. Az átvizsgálás bemenő 
adatai 

5.8.2. Az átvizsgálás bemenő 
adatai 

 

5.6.3. Az átvizsgálás kimenő 
adatai 

5.8.3. Az átvizsgálás kimenő 
adatai 

 

4.6. Vezetőségi átvizsgálás 4.6. Vezetőségi átvizsgálás 

6. Gazdálkodás az 
erőforrásokkal 

6. Gazdálkodás az 
erőforrásokkal 

   

6.1. Gondoskodás az 
erőforrásokról 

6.1. Gondoskodás az 
erőforrásokról 

 4.4.1. Erőforrások, szerepek, 
felelősségi kör és hatáskör 

4.4.1. Szervezeti felépítés és 
felelősségi körök 

6.2. Emberi erőforrások 6.2. Emberi erőforrások Dolgozók egészségügyi 
alkalmassága. 

  

6.2.1. Általános útmutatás 6.2.1. Általános útmutatás  
6.2.2. Felkészültség, 
tudatosság és képzés 

6.2.2. Felkészültség, tudatosság 
és képzés 

 
4.4.2. Felkészültség, képzés és 
tudatosság 

4.4.2. Képzés, tudatosság, 
felkészültség 

6.3. Infrastruktúra 6.3. Infrastruktúra 
7.2. Az előfeltételi 
(prerekvizit) programok   
(PRP-k) 

 4.4.1. Erőforrások, szerepek, 
felelősségi kör és hatáskör 

4.4.1. Szervezeti felépítés és 
felelősségi körök 

6.4. Munkakörnyezet 6.4. Munkakörnyezet 
7.2. Az előfeltételi 
(prerekvizit) programok   
(PRP-k)  

   

7. A termék előállítása 7. A biztonságos termékek 
megtervezése és előállítása 

 4.4. Bevezetés és működtetés 4.4. Bevezetés és működés 

7.1. A termék-előállítás 
megtervezése 

7.1. Általános útmutatás  4.4.6. A működés szabályozása 4.4.6. A működés szabályozása 
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ISO 9001:2000 ISO 22000:2005 HACCP- alapelvek, 
HACCP alkalmazási lépések ISO 14001:2005 MSZ 28001:2003 

7.2. A vevővel kapcsolatos 
folyamatok 

    

4.3.1. Környezeti tényezők 4.3.1. A veszélyazonosítás, a 
kockázatértékelés és a 
kockázat kézbentartásának 
tervezése 

7.3.4. Rendeltetésszerű 
felhasználás 

2. lépés 
A termék leírása. 
3. lépés 
A tervezett felhasználás 
meghatározása. 4.3.2. Jogszabályi és egyéb 

követelmények 
4.3.2. Jogi és egyéb 
követelmények 

7.3.5. Folyamatábrák, a 
folyamat lépései és szabályzó 
intézkedések 

4. lépés 
A folyamatábra szerkesztése.    
5. lépés 
A folyamatábra helyszíni 
megerősítése. 

7.2.1. A termékre vonatkozó 
követelmények meghatározása 

5.6.1. Külső kapcsolattartás  

4.4.6. A működés szabályozása 4.4.6. A működés szabályozása 

4.3.1. Környezeti tényezők 4.3.1. A veszélyazonosítás, a 
kockázatértékelés és a 
kockázat kézbentartásának 
tervezése 

7.2.2. A termékre vonatkozó 
követelmények átvizsgálása 

  

4.4.6. A működés szabályozása 4.4.6. A működés szabályozása 
7.2.3. Kapcsolattartás a 
vevővel 

5.6.1. Külső kapcsolattartás  4.4.3. Kommunikáció 4.4.3. Tanácskozás és 
kommunikáció 

7.3. Tervezés és fejlesztés 7.3. A veszélyelemzést 
lehetővé tevő előzetes lépések 

1. lépés 
A HACCP munkacsoport 
összeállítása. 

  

7.3.1. A tervezés és fejlesztés 
megtervezése 

7.4. Veszélyelemzés 1. alapelv 
A veszélyelemzés elvégzése. 
6. lépés 
Minden egyes lépéshez tartozó 
összes lehetséges veszély 
felsorolása, veszélyelemzés 
végzése, és a meghatározott 
veszélyek szabályozására 
alkalmas intézkedések 
átgondolása. 

4.4.6. A működés szabályozása 4.4.6. A működés szabályozása 
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ISO 9001:2000 ISO 22000:2005 HACCP- alapelvek, 
HACCP alkalmazási lépések ISO 14001:2005 MSZ 28001:2003 

7.3.2. A tervezés és fejlesztés 
bemenő adatai 

7.5. A működési előfeltételi 
(prerekvizit) programok  
(PRP-k) létrehozása 

 

7.3.3. A tervezés és fejlesztés 
kimenő adatai 

7.6. A HACCP-terv  
létrehozása 

2. alapelv 
A kritikus szabályzási pontok 
(CCP-k) meghatározása. 
3. alapelv 
A kritikus határérték(ek) 
megállapítása. 
7. lépés  
A kritikus szabályzási pontok 
meghatározása. 
8. lépés 
A kritikus határérték(ek) 
megállapítása minden CCP-re. 

8.4.2. Az egyes igazolási 
(verifikálási) eredmények 
értékelése 

7.3.4. A tervezés és fejlesztés 
átvizsgálása 

8.5.2. Az élelmiszer-biztonsági 
irányítási rendszer 
aktualizálása 

 

7.3.5. A tervezés és fejlesztés 
igazolása (verifikálása) 

7.8. Az igazolás (verifikálás) 
tervezése 

6. alapelv 
Az igazolásra szolgáló eljárások 
megállapítása, annak 
megerősítésére, hogy a HACCP-
rendszer eredményesen 
működik. 
11. lépés 
Az igazolási eljárások 
meghatározása. 

7.3.6. A tervezés és fejlesztés 
érvényesítése (validálása) 

8.2. A szabályzó intézkedések 
kombinációjának érvényesítése 
(validálása) 

 

4.4.6. A működés szabályozása 4.4.6. A működés szabályozása 



 

162  

 

ISO 9001:2000 ISO 22000:2005 HACCP- alapelvek, 
HACCP alkalmazási lépések ISO 14001:2005 MSZ 28001:2003 

7.3.7. A tervezés és fejlesztés 
változtatásainak kezelése 

5.6.2. Belső kapcsolattartás  4.4.6. A működés szabályozása 4.4.6. A működés szabályozása 

7.4. Beszerzés   
7.4.1. A beszerzés folyamata   
7.4.2. Beszerzési információ 7.3.3. A termék jellemzői  
7.4.3. A beszerzett termék 
igazolása (verifikálása) 

 2. lépés 
A termék leírása. 
3. lépés 
A tervezett felhasználás 
meghatározása. 

4.4.6. A működés szabályozása 4.4.6. A működés szabályozása 

7.5. Az előállítás és 
szolgáltatás nyújtása 

  

7.2. Az előfeltételi 
(prerekvizit) programok (PRP-
k) 

 7.5.1. Az előállítás és 
szolgáltatás nyújtásának 
szabályozása 

7.6.1. A HACCP-terv 2. alapelv 
A kritikus szabályzási pontok 
(CCP-k) meghatározása. 
3. alapelv 
A kritikus határérték(ek) 
megállapítása. 
7. lépés  
A kritikus szabályzási pontok 
meghatározása. 
8. lépés 
A kritikus határérték(ek) 
megállapítása minden CCP-re. 

7.5.2. Az előállítás és 
szolgáltatásnyújtás 
folyamatainak érvényesítése 
(validálása) 

8.2. A szabályzó intézkedések 
kombinációjának érvényesítése 
(validálása) 

 

7.5.3. Azonosítás és 
nyomonkövethetőség 

7.9. Nyomonkövetési rendszer  

7.5.4. A vevő tulajdona   

4.4.6. A működés szabályozása 
 

4.4.6. A működés szabályozása 
 



 

163  

 

ISO 9001:2000 ISO 22000:2005 HACCP- alapelvek, 
HACCP alkalmazási lépések ISO 14001:2005 MSZ 28001:2003 

7.5.5. A termék állagának 
megőrzése 

7.2. Az előfeltételi 
(prerekvizit) programok (PRP-
k) 

 4.4.6. A működés szabályozása 4.4.6. A működés szabályozása 

7.6. A megfigyelő- és 
mérőeszközök kezelése 

8.3. A felügyelet és mérés 
ellenőrzése 

 4.5.1. Figyelemmel kísérés és 
mérés 

4.5.1. A működés 
eredményességének a mérésen 
és figyelemmel kísérése 

8. Mérés, elemzés és fejlesztés 8. Az élelmiszer-biztonsági 
irányítási rendszer 
érvényesítése (validálása), 
igazolása (verifikálása) és 
fejlesztése 

6. alapelv 
Az igazolásra szolgáló eljárások 
megállapítása, annak 
megerősítésére, hogy a HACCP-
rendszer eredményesen 
működik. 
11. lépés 
Az igazolási eljárások 
meghatározása. 

  

8.1. Általános útmutatás 8.1. Általános útmutatás    
8.2. Figyelemmel kísérés és 
mérés 

8.4. Az élelmiszer-biztonsági 
irányítási rendszer igazolása 
(verifikálása) 

   

8.2.1. A vevő 
megelégedettsége 

    

8.2.2. Belső audit 8.4.1. Belső audit  4.5.5. Belső audit 4.5.4. Audit 
7.6.4. A kritikus szabályzási 
pontok felügyeleti rendszere 

4.5.1. Figyelemmel kísérés és 
mérés 

8.2.3. A folyamatok 
figyelemmel kísérése és 
mérése 8.4.2. Az egyes igazolási 

(verifikálási) eredmények 
értékelése 

4. alapelv 
A CCP szabályozást felügyelő 
rendszer felállítása. 
9. lépés 
A felügyelő rendszer felállítása 
minden CCP-re. 

4.5.2. A megfelelőség 
kiértékelése 

4.5.1. A működés 
eredményességének a mérésen 
és figyelemmel kísérése 

4.5.1. Figyelemmel kísérés és 
mérés 

4.5.1. A működés 
eredményességének a mérésen 
és figyelemmel kísérése 

8.2.4. A termék figyelemmel 
kísérése és mérése 

  

4.5.2. A megfelelőség 
kiértékelése 

4.5.2. Balesetek, események, 
nemmegfelelőségek, helyesbítő 
és megelőző tevékenység 
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ISO 9001:2000 ISO 22000:2005 HACCP- alapelvek, 
HACCP alkalmazási lépések ISO 14001:2005 MSZ 28001:2003 

4.4.7. Felkészültség és reagálás 
vészhelyzetekre 

4.4.7. Felkészültség és reagálás 
vészhelyzetekre 

7.6.5. Tevékenységek a 
kritikus határértéket átlépő 
felügyeleti eredmények esetén 

8.3. A nem megfelelő termék 
kezelése 

7.10. A nemmegfelelőség 
szabályozása 

5. alapelv 
Azon helyesbítő tevékenység 
meghatározása, amelyet akkor 
kell végezni, ha a felügyelet 
jelzi, hogy egy adott CCP nem 
áll szabályozás alatt. 
10. lépés 
A helyesbítő tevékenységek 
meghatározása. 

4.5.3. Nemmegfelelőség, 
helyesbítő tevékenység és 
megelőző tevékenység 

4.5.2. Balesetek, események, 
nemmegfelelőségek, helyesbítő 
és megelőző tevékenység 

8.4. Adatok elemzése 8.2. A szabályzó intézkedések 
kombinációjának érvényesítése 
(validálása) 
8.4.3. Az igazolási 
(verifikálási) tevékenységek 
eredményeinek elemzése 

 4.5.1. Figyelemmel kísérés és 
mérés 

4.5.1. A működés 
eredményességének a mérésen 
és figyelemmel kísérése 

8.5. Fejlesztés 8.5. Fejlesztés    
4.2. Környezeti politika 4.2. MEB-politika 
4.3.3. Célok, előirányzatok és 
programok 

4.3.3. Célok 
8.5.1. Folyamatos fejlesztés 8.5.1. Folyamatos fejlesztés  

4.6. Vezetőségi átvizsgálás 4.6. Vezetőségi átvizsgálás 
8.5.2. Helyesbítő tevékenység 7.10.2. Helyesbítő 

tevékenységek 
 

5.7. Készenlét és reagálás 
vészhelyzetekre 

8.5.3. Megelőző tevékenység 

7.2. Az előfeltételi 
(prerekvizit) programok   
(PRP-k) 

 

4.5.3. Nemmegfelelőség, 
helyesbítő tevékenység és 
megelőző tevékenység 

4.5.2. Balesetek, események, 
nemmegfelelőségek, helyesbítő 
és megelőző tevékenység 
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M. 14. MELLÉKLET 
 
 

A HACCP élelmiszerbiztonsági rendszer kialakításának folyamata 
 
 

14 Véglegesítés 
13 Igazolás 

12 Bevezetés 
11 Dokumentáció 

10 Igazoló eljárások 
9 Helyesbítő tevékenységek 

8 Felügyelő rendszer 
7 Veszélyelemzés 

6 Munkautasítások elkészítése 
5 Helyzetértékelés 

4 Üzlet technológiai rajza  
3 A folyamatábrák helyszíni igazolása 

2 Folyamatábrák kiválasztása 
1 HACCP munkacsoport összeállítása 

 
 
Forrás: MÉ 2-1/1969 alapján saját feldolgozás 

0 
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Az MSZ EN ISO 9001:2001 szabvány szerinti minőségirányítási rendszer  
kialakításának folyamata 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forrás: MSZ EN ISO 9001:2001 

 

 

 

Vezetőségi feladatok 

Támogató 
folyamatok 

Folyamat 
felügyelet, 

Belső auditok, 
Helyesbítés, 
Karbantartás, 

Minőségtervezés, 
Dokumentációkezelés, 

Képzés, Higiénia, 
Erőforrások biztosítása,
Megelőző tevékenység 

(HACCP) 

Fő folyamat: 
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Az MSZ EN ISO 14001:2005 szabvány szerinti környezetirányítási rendszer 

folyamatmodellje 
 
 
 

Végrehajtás és működtetés
•Szervezet és felelősség
•Képzés, tuadatosság és alkalmasság
•Kommunikáció
•A környzeti menedzsment
 rendszer dokumentálása
•A dokumentáció ellenőrzése
 és szabályozása
•A működtetés ellenőrzése
•Felkészülés ellenőrzése

Tervezés
•Környezeti szempontok
•Jogi és egyéb követelmények
•Célok és részcélok
•Környezeti menedzsment
 programok

Környezeti politika

Folyamatos fejlesztés

Vezetőségi felülvizsgálat

Ellenőrző és helyesbítő tevékenység
•Megfigyelés és mérés
•Nem megfelelőség, helyesbítő és
  megelőző tevékenység
•Feljegyzések
•A környezeti menedzsment
  rendszer auditálása

  
 
 
Forrás: MSZ EN ISO 14001:2005 
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Az MSZ EN ISO22000:2005 szabvány szerinti élelmiszerbiztonsági-irányítási rendszer 
kiépítésének folyamata 

 

 
Forrás: MSZ EN ISO 22000:2005 

Termény-előállítók 

H
at

ós
ág

ok
 

Elsődleges élelmiszer-előállítók 

Takarmány-előállítók 

Nagykereskedők 

Másodlagos élelmiszergyártók 

Élelmiszergyártók 

Kiskereskedők, étkeztetésben 
és vendéglátásban dolgozók 

Fogyasztók 

Növényvédő szereket, 
műtrágyákat és 
állatgyógyászati 

szereket előállítók 
 

Élelmiszerlánc az 
összetevők és az 
adalékanyagok 

gyártására 
 

Szállítók és raktározók 
 

Berendezéseket gyártók 
 

Tisztító- és 
fertőtlenítőszereket 

gyártók 
 

Csomagolóanyagokat 
gyártók 

 
Szolgáltatók 
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Az MSZ 28800:2003 szabvány szerinti munkahelyi egészségvédelmi és biztonsági irányítási 
rendszer 

 
 

 
Forrás: MSZ 28800:2003 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Külső tényezők Belső tényezők 

A helyzet kezdeti és 
időszakos 

átvizsgálása 

Politika 

Szervezés 

Tervezés és 
bevezetés 

A teljesítés mérése 

Audit 

Információs kapcsolat 

Ellenőrzési/szabályozási kapcsolat 
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M. 15. MELLÉKLET 
 

Az egyéb észrevételek, hátrányok összegzése a nyitott kérdésekre adott válaszok 
alapján. 

 

A kérdőívben két nyitott kérdés szerepelt. Az első ilyen típusú kérdés arra irányult, hogy 
nevezzék meg a minőségmenedzsment rendszereinek működtetéséből adódó hátrányokat. 
Alapvetően két területre korlátozódtak az itt megadott válaszok: 

 
• Bonyolultnak, nehezen kezelhetőnek és időigényes műveletnek érzik a 

dokumentációs követelmények teljesítését, és túl soknak ítélik az alkalmazott 
dokumentumok és feljegyzések körét.  

• Az érvényben lévő hazai és EU-s jogforrások esetenként eltérő 
követelményeket határoznak meg, amelyet nehezen lehet értelmezni, és ebből 
adódóan az ellenőrző hatóságok által folytatott ellenőrzések során is eltérő 
hiányosságokat állapítanak meg, tehát nincs még egységbe foglalva a szakmát 
irányító jogi szabályozási rendszer. 

 
A kérdőív utolsó, nyitott kérdésére, hogy milyen észrevételei vannak az 

élelmiszerbiztonság szakmai megítélésével kapcsolatban, az alábbi megjegyzéseket találtam: 
• A szabványokat megalkotásuk során gyakorlati szakemberekkel is 

véleményeztetni kellene. 
• Nehezen követhető, gyakran változó jogszabályi változások. 
• A nyomonkövethetőség – a tenyésztőteleptől a vásárlóig – biztosítása 

szempontjából elengedhetetlen valamilyen minőségmenedzsment rendszert 
működtetni. „Félnek a vevők az idegen árútól.” 

• Sok a felesleges dokumentum. 
• Egységes követelményrendszer hiánya a vevők részéről. Azaz igen széleskörű 

a vevők által megkövetelt irányítási rendszerek skálája, és egyszerre több 
típusú rendszernek kell megfelelni. 

• Az elavult infrastruktúrájú üzemekben és technológiai gépsorok alkalmazása 
mellett nagyon nehéz biztosítani a biztonságos élelmiszer-előállítás feltételeit. 

• „Egy jól működtetett, magas színvonalú irányítási rendszerrel a fokozott 
élelmiszerbiztonsági előírások jól kezelhetők és betarthatók.” 

• A jogszabályi előírások a gyakorlati munkába sokszor nehezen építhetők be, és 
azok tele vannak ellentmondásokkal. 

• „Alapvető fontosságúnak ítélem az élelmiszer előállításának minden 
lépésében, amelyet minden gazdasági, pénzügyi szempont elé kell helyezni.” 

• A hatósági ellenőrzések gyakorlatát jelentősen át kellene alakítani annak 
érdekében, hogy az ellenőrzések betöltsék valódi jelentőségüket, és a 
prevencióra helyezzék a nagyobb hangsúlyt, ne pedig a bírságolásra. 

• Az élelmiszeripari üzemek a rendelkezésükre álló alapanyagok minőségét nem 
képesek befolyásolni, a feldolgozási folyamat során annak összetételét, 
beltartalmi jellemzőit nem képesek befolyásolni, és gyenge minőségű 
alapanyagból csak gyenge minőségű végtermék állítható elő. 

• Túladminisztráltak a folyamatok és gyakran csak papíron létezik a rendszer. 
• „Az előállított élelmiszerek biztonságát, ha nem jóhiszeműségből és igényből 

fakadóan védik, akkor bármilyen minőségvédelmi rendszernek sincs 
eredménye.” 

• „Elkerülhetetlen fontosságú az élelmiszertermelésben.” 
• „A vevők pénztelensége nem a termék minőségét helyezik előtérbe.” 
• „Tanúsítvány nélkül szinte eladhatatlan a termék.” 
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• A vonatkozói jogi és egyéb előírások nem tesznek különbséget a 
követelmények meghatározásakor a különböző vállalkozási méretekre. 

• „Nagyon fontosnak tartjuk az élelmiszerbiztonságot, mindent elkövetünk, hogy 
a vásárló asztalára csak kiváló termék kerüljön. Számunkra legfontosabb a 
vevő megelégedettsége.” 

• Az élelmiszerbiztonság számonkérése a hatóságok részéről túldimenzionált, 
mindemellett nem lényegretörő. Az EU direktívákban foglalt követelmények 
ellenőrzésekor az illetékes ellenőrző hatóságok „pápábbak a pápánál”. „A 
követelmények teljesülésének igazolása gyakran csak papíron létezik.” 

• A védjegy feltüntetése elengedhetetlen, mivel a vevői bizalom erre épül. 
Védjegy pedig nincsen minőségbiztosítási rendszer nélkül. 

• A hatóság szakemberei nem minden esetben rendelkeznek kellő szakismerettel, 
és sok esetben ellentmondásos helyzetbe hozzák magukat. „Nem beszélnek 
egy nyelvet.” 

• A szakmai körökben is érzékelhetően előtérbe került az élelmiszerbiztonság 
kérdése, főleg az utóbbi időben. (itt hivatkozás található a madárinfluenzára) 

• Mind a hatósági, mind a belső ellenőrzések alkalmával nagyobb figyelmet 
élveznek a dokumentumok és feljegyzések, mintsem a gyártási folyamat, és 
környezeti feltételek ellenőrzése. Ezt kellene egyensúlyba hozni. 

• „Abban mindenki egyetért, hogy nagyon fontos, de a megvalósításában már 
jelentős különbségek tapasztalhatóak a szakmán belül is.” 

• „Többet beszélünk róla, mint amennyit teszünk érte.” 
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